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ÖĞRETMEN GÖZÜYLE 
SALGIN SÜRECİNDE 

EĞİTİM 
 

ÖĞRETMEN GÖZÜYLE SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİM YARIŞMA 

ŞARTNAMESİ 

Konu ve Amaç 

Gerçekleştirilecek olan bu yarışma ile son dönemde içinde bulunduğumuz salgın hastalık 

sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda devam eden uzaktan eğitim döneminde 

öğretmenlerimizin yaşadıkları anlara dair karelerin toplanarak, onlara hem yeteneklerini icra 

edecekleri hem de deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform sunmak amaçlanmaktadır. 

 

KİMLER KATILABİLİR? 

Yarışmaya Aydın ili genelinde tüm resmi ve özel okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler 

katılabilir.  

BAŞVURU ŞARTLARI 

▪ Yarışmaya katılım ücretsizdir. Aydın ilinde MEB’e bağlı tüm kurumlarda görev yapan 

yönetici ve öğretmenlere açıktır.  

▪ Değerlendirme kurulunda yer alan üyeler ve birinci derece yakınları yarışmaya 

katılamaz.  

▪ Yarışmacılar kendi anlatım biçimlerine uygun istedikleri teknikleri kullanmakta 

serbesttir. 

▪ Siyah beyaz veya renkli fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlanabilir.  

▪ Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir fotoğraf ile katılabilir.  

▪ Başvuru yapılan eser daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Aksi 

durum tespit edilen eserler değerlendirme dışı bırakılır. 

▪ Yarışmaya başvurulan eserler için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya 

hesaplarından ve web sitelerinden paylaşım hakkına sahiptir.  

▪ Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafın kendisine ait olduğunu, tüm izinlerin 

alındığını kabul ve beyan eder.  

▪ Fotoğraflar fotoğraf makinası ya da herhangi bir mobil cihaz ile 10 Mart 2020 

tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır. 
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▪ Fotoğraflarda yer alan görüntüler konu olarak ‘öğretmen gözüyle salgın sürecinde 

eğitim’ teması çatısı altında olmalıdır. EBA kullanımı, uzaktan eğitim, 20 yaş altı için 

uygulanan sokağa çıkma yasağı, LGS Sınav süreci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nın evlerden kutlanması, evde eğitim etkinlikleri vb. tüm konular bu çatı 

altında düşünülebilir.  

▪ Yarışma için gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine 

ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında yayınlanmasına izin 

verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek 

anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.   

▪ Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya 

çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu 

durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.  

▪ Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamede yer alan hükümleri kabul etmiş 

sayılırlar.  

 

BAŞVURU ŞEKLİ 

▪ Yarışmacılar sisteme tek bir fotoğraf yükleyebilirler. 

▪ Başvuru yapılan fotoğraflara hikâyesine uygun olarak bir isim verilmelidir. 

▪ Yarışma sürecinde jüri tarafından belirlenen beş fotoğraf @aydinmemarge instagram 

hesabından oylamaya sunulacaktır. En çok beğeni alan fotoğraflar derece alacaktır.  

▪ Yarışmanın duyurusu ve tüm paylaşımları Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya 

hesaplarından #öğretmengözüyle etiketiyle paylaşılacaktır. 

▪ Yarışmaya başvurular https://aydinarge.meb.gov.tr/  adresinde duyurulan bölümünde 

yer alan bağlantı ile yapılacaktır. İlgili formda bulunan alanlar doldurulacaktır.  

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

▪ Duyuru  

▪ Yarışmaya Başvuru Tarihi (15 Haziren 2020) 

▪ Yarışmaya Son Başvuru Tarihi (24 Haziran 2020) 

▪ Sosyal Medya (İnstagram) Üzerinden finalist fotoğrafların oylanması (26 Haziran 

2020- 30 Haziran 2020 saat 13.30 ) 

▪ Sonuçların açıklanması (30 Haziran 2020) 

▪ Ödül töreni (daha sonra duyurulacaktır) 

 

DÜZENLEME KURULU 

• Gülfidan Kendirlioğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

• Dr. Rukiye Aydoğan 

• Çağlar Akkoyun 

• Ahmet Güder 

https://aydinarge.meb.gov.tr/
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DEĞERLENDİRME KURULU 

• Dr. Öğrt. Grv. Onur Tatar, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, 

Televizyon ve Sinema Bölümü 

• Emine Fida Rüzgar, Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 

Başkanı 

• Yüksel Cengiz, Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni 

• Çağlar Akkoyun, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi 

  

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 Değerlendirme kurulu tarafından değerlendirme yapılacaktır.  

 Fotoğrafların içerik açısından uygunluğu,  özgünlük, tasarım vb. açılardan 

değerlendirilecektir. 

  Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması ve zıtlık ayarları gibi 

bazı fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.  Bu konuda jürinin kanaati esastır. 

 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez, sadece birden 

fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan panorama fotoğraflar kabul edilir. 

 Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR (High Dynamic Range), insanlı veya insansız 

hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.  

 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Ödül alan 

katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde 

ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.  

 Fotoğraflarda markalar, şirketler ve şahısları rencide edebilecek içerikler ile reklam 

içeren unsurlar olmayacaktır.  

 Son katılım tarihinden sonra, başvuru yapılan fotoğraflar değerlendirilmez.  

 Başvuru sürecinde eksik ya da yanlış bilgi beyan edenlerin başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz.  

 

ÖDÜL 

Büyük Ödül: Kuşadası Güvercinada Uygulama Otelinde Ailesiyle Birlikte Tatil  

 Yarışma sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü uygun görmesi halinde başvuru yapılan 

eserler ile sergi oluşturabilir.  

 

İLETİŞİM 
(0542) 393 01 21/ (0506) 872 34 57/ (0542) 261 00 28 


