ERLER...HABERLER...HABERLER...HABERLER...HABERİ
AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ

ARAŞTIRMA YARIŞMASI

Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırm a Dairesi

a) Değerlendirm e Kurulu Bakanlık onayı ile

Başkanlığı Ahilik Kültürünü Araştırm a Yarışması açtı.

oluşturulacak konu ile ilgili 3 asıl ve 3 yedek bilim adamı

Amacı "Yüzyıllar boyunca T ürk Milletinin ahlâkî ve

ve uzmandan meydana gelir.

sosyal

nizamını

sağlayan,

T ürk

esnaf

birliğini

ve

ekonomisini düzenleyen unsurlardan Ahi'lik kültürünün

b) Değerlendirm e Kurulu kendi arasında bir
başkan seçer ve değerlendirme kıstaslannı belirler.

toplum um uzun yapısına olan etkilerinin araştırılması, in

c) Kurul her araştırmayı ayn ayn inceler, derece

celenmesi, geleneğin ortaya çıkarılması ve tanıtılması"

alanlarla basılmaya değer bulunanları belirler vc bir

olarak belirlenen yarışmanın Ödül Konulan. Katılma

rapora bağlar.
d) Ö düle lâyık araştırm a bulunamadığı takdirde

Ş artlan şu şekildedir:

durum gerekçeli bir raporla belirtilir.

Ö D Ü L KONULARI
Ahilik

çevresinde

oluşan

kültür

değerlerini

e) Y anşm a sonuçları Bakanlık onayından sonra 8-

(Lonca, Gedik, Esnaf, Yâran, Delikanlı T eşkilatlan, Bir

14 Ekim 1990 tarihleri arasında

likleri ile Barana, Ciimbüş, Fcrfcnc, Gezek, Sıra Gezme,

Kültürü Haftası içerisinde açıklanır.

Sohbet vb. geleneksel toplantılar), Ahi büyüklerini, konu
ile ilgili tarihi belgeleri (Fütüvvctnâmclcr, Vakfiyeler,

kutlanacak Ahilik

f) Değerlendirm e sonucu dereceye, giremeyen
araştırm alar ilân edilmez vc sahiplerine iade edilir.

İcazetnâmeler, Beratlar. Şecereler vb.) ihtiva eden kitap

KATILM A ŞARTLARI

bütünlüğünde

a) Bu yanşmaya konu ile ilgilenen T.C. uyruklu

yayınlanmaya değer araştırm alara ödül

bilim adamı, uzman vc araştırm acılar katılabileceklerdir.

verilir.

b) Yanşmaya

ÖDÜLLER

K ültür Bakanlığı Millî Folklor

Araştırm a Dairesi Başkanlığı merkez vc taşra personeli

Y anşm ada;
1. olan araştırmaya

ile Değerlendirm e Kurulu üyeleri katılamaz.

6.000.000. -TL.

2. olan araştırmaya

4.500.000. -TL.

3. olan araştırmaya

3.500.000. -TL. ve

c) A raştırm alar bilimsel metodlara uygun olarak
kitap bütünlüğünde olacaktır.

Üç Mansiyonun her biline 2.000.000. -TL. olmak

d) A raştırm alar daktilo ile kağıdın bir yüzüne iki
satır aralıklı yazılacak vc 100 ile 200 sayfa arasında

üzere 20.000.000. -T L ödül verilecektir.
A ynca ödül alanlarla Değerlendirm e Kunılunca
yayınlanmaya değer bulunan araştırm alar Bakanlığımızca

olacaktır.
e)

A raştırm alar

daha

önce

yayınlanmamış

kitap olarak basıldığında yürürlükte olan "Kamu. Kurum

olacaktır. Böyle bir durum tespit edildiğinde araştırma

ve Kuruluşlannca Ödenccck Telif ve İşlenme Ücretlcri

tam amen yanşma dışı bırakılacaktır.

Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca telif ücreti

f) Yarışmacılar yarışmaya birden beşe kadar olan
sayılardan oluşan beş rakamlı rumuzla katılacaklardır.

ödcnccektir.

Rum uzlar (12345). (54321), (11111), (22222), (33333),

M ÜRACAAT
Yanşm aya

katılacak

araştırm alar

en

geç

1

Haziran 1990 tarihine kadar (Kültür Bakanlığı Millî

(44444). (55555) sıralamasında olmayacaktır.
g) Üç nüsha olarak hazırlanacak araştırm a m et

Folklor A raştırm a Dairesi Başkanlığı - M ithatpaşa Cad.

ninin her sayfasının sol üst köşesine seçilen rumuz

No.

adresine

yazılacak vc aynı rumuzun yazıldığı bir zarfın içerisine

gönderilecektir.

konacaktır. Ayrı bir kağıda bir sayfa halinde araştırmayı

Eserlerin postadaki gecikme ve kaybından Bakanlık

yapanın adı, soyadı, açık adresi ve kısa öz geçmişi

sorumlu olmayacaktır.

yazılarak üzerine rumuzun yazıldığı başka bir zarfa

33

Kat;

6

Yenişehır/ANKARA)

D E Ğ E R L EN D İR M E V E D E Ğ E R L EN D İR M E

konacaktır. Bu iki zarf birlikte bir diğer zarf içerisine

KURULU

posta ile gönderilerek ya da elden teslim edilecektir.

M iilî Foiklor

____

_____

_____
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