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T.C.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

TÜRKİYE GENELİ ÖĞRETMENLER ARASI 

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

2021 

 
1) KONU 

 

Fotoğraf yarışmasının konusu "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur." dur. 

 

2) AMAÇ 

 

"Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur." teması aracılığıyla öğretmenlik mesleğinin önemi; 

hayatımıza, medeniyetimize ve toplumumuza katkılarının sanatsal olarak ifade edilmesi. 

 

3) YARIŞMA ORGANİZASYONU 

 

Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilerek yürütülmektedir. 

 

4) YARIŞMANIN TÜRÜ 

Sayısal (dijital) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Renkli veya 

siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. 

 

5) KATILMA KOŞULLARI 

5.1.  Yarışma, seçici kurul üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları dışında, amatör 

veya profesyonel fotoğrafa meraklı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm 

öğretmenlere açıktır. 

5.2.  Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

5.3.  Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir. 

5.4.  Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. 

5.5.  Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar 

ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve/veya bir kısmının 

kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş 

fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın sergilenmiş ve fotoğraf yarışması 
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organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil 

etmez. Fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan 

herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı 

hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

5.6. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. 

Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen 

ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. 

Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham hâlleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım 

şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

5.7.  Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve 

paspartu olmamalıdır. 

5.8.  Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar; jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi 

çözünürlükte, gerekirse 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Uzun kenarı en az 2400, 

en çok 6000 piksel olacaktır. Yüklenecek fotoğraflar 2 ile 4 Mb aralığında olmalıdır. 

5.9.  Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu ve 

gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. 

5.10. Yarışmaya gönderdiği yapıt kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye 

ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik olarak fotoğraf üzerinde her türlü müdahale ve 

değişikliği yapan, ödül almış fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak 

kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

5.11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 

uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade 

etmesi gerekir. 

5.12. Fotoğraflar 04 Ekim 2021 – 04 Kasım  2021 tarihleri arasında il milli eğitim 

müdürlüklerine dijital ortamda teslim edilecek ve illerden oluşturulacak 

komisyon aracılığıyla seçilen ve  il birincisi  olan fotoğraflar il milli eğitim 

müdürlüklerince  oygm.ogretmenlergunu@meb.gov.tr  adresine e-posta olarak 

gönderilecektir. Son başvuru tarihi 04 Kasım 2021 saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra 

gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5.13. Yarışmada ödül alan eserler www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 

5.14. Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir. 

5.15. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir. 

5.16. Gerek duyulduğunda yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham 

hâlleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir. 

 
 

 

 

mailto:oygm.ogretmenlergunu@meb.gov.tr
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6) TELİF (KULLANIM) HAKLARI 

A) Millî Eğitim Bakanlığının Hak ve Sorumlulukları 

6.1.  Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde tanımlanan işleme, 22. maddesinde tanımlanan 

çoğaltma,  23. maddesinde tanımlanan yayma, 24. maddesinde tanımlanan temsil ve 

25. maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla 

umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak MEB’e ait olacaktır. 

MEB, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü 

ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, 

kullandırabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise 

eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.) Yarışmada ödül veya sergileme al(a)mayan 

diğer fotoğraflar yarışmanın bitiminden sonraki otuz gün içinde sistemden silinir. 

6.2.  MEB, bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin ismini 

belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına 

aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığının hiçbir sorumluluğu 

olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder. 

6.3.  Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve 

muhteva sınırı olmadan MEB tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz 

olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı 

basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin 

kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor 

firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da 

olmayacağını kabul eder. 

6.4.  Planlanan yarışma sergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar, tarafımızca 

bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar 

bastırılıp sergilendikten sonra Bakanlık arşivinde kalacaktır. 

6.5.   Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kaynaklı 

olası taleplerle ilgili kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri 

mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rucu 

feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir. 

6.6.   Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 

etmiş sayılır. MEB, katılımcıların fotoğrafların izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 

6.7. Yarışma sonuçları (ödül ve sergileme alan fotoğraflar) Bakanlığımızın www.meb.gov.tr 

web sitesinde ve sosyal medya (Facebook – Instagram – Twitter) hesaplarında 

yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılara sonuçlar e-posta ile 

duyurulacaktır. 

 

http://www.meb.gov.tr/
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B) Eser Sahipleri Hak ve Sorumlulukları 

6.8.  Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde 

herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden 

devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması hâlinde eser sahibinin 

kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder. 

6.9.  Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hâli (Raw veya jpeg), kısa kenarı en az 2400 

piksel ve boyutu 4 MB’tan fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından CD/DVD 

olarak veya internet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığına teslim edilecektir. 

6.10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve 

bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında 

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya 

çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

6.11. Şartnamede belirtilen ödüller, Öğretmenler Günü Kutlama  programında katılımcılara 

verilecektir. 

6.12. Tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. 

 

7) FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ 

 
7.1. Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri 

kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. 

7.2.   Tüm harfler küçük olmalıdır. İsim birden fazla kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasına 

alt çizgi ( _ ) konmalıdır. 

7.3.   Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. 

7.4.   Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi 

eklenmelidir ( _ ). Sonra isim yazılmalıdır. 

 

8) FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ 
 

8.1.  Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-

12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 6000 piksel 

boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 2 Mb’tan küçük 

olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir. 

8.2.  Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak 

dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir. 

8.3. Fotoğraflar oygm.ogretmenlergunu@meb.gov.tr  e-posta adresine form-1 de 

doldurularak beraber gönderilmelidir. 

8.4.   Katılımcıların gönderecekleri e-posta, iletişim bilgilerini de içermelidir. (Ad, soyad, 

branş, telefon, adres, şehir/ilçe ve okul ismi) 

mailto:oygm.ogretmenlergunu@meb.gov.tr
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8.5.   Elden teslim ya da CD/DVD/taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul 

edilmeyecektir. 

 

9) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Seçici Kurul, fotoğrafları 3 temel kriter üzerinden değerlendirmeye alacaktır. Bunlar:  

 

  Fotoğrafların yarışma konusuyla olan tutarlılığı 

  Konunun ele alınış biçimindeki orijinal yaklaşım  

  Teknik yeterlilik  

 

10) YARIŞMA TAKVİMİ 
 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 04 Ekim 2021 

Başvuru Bitiş Tarihi : 04 Kasım 2021    Saat:17.00 

İl Birincileri seçilme tarihi :10.11.2021 

Bakanlığa dijital gönderme: 15 Kasım 2021 

Sonuç ilanı   :21 kasım 2021  

Ödül Töreni  : Sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır. 

 

11) ÖDÜLLER 

 

11.1. DERECEYE GİRENLER 

Birinciye : Taşınabilir Bilgisayar   İNTEL  İ7 İŞLEMCİ 512 CGB SSD HDSK  

İkinciye : Taşınabilir Bilgisayar   İNTEL  İ5 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK 

        Üçüncüye : Taşınabilir Bilgisayar   İNTEL  İ3 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK 

 

11.2. Yurt dışından katılanlar hariç, dereceye giren katılımcılar ödüllerini almak üzere ödül 

töreninde bizzat bulunmalıdır. 

12) SEÇİCİ KURUL 

 

Alfabetik sırayla: 

 
Prof. Dr. Ata Yakup ATAKAN Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Ayşe İffet ŞEN   Grafik ve Fotoğraf Alanı Ankara İl Zümre Başkanı 

Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ   

İpek ÖZDEMİR   Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmeni 

Prof. Dr. Tolga AKALIN  Giresun Üniversitesi  
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13) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ 

 

Yarışmaya başvuran yarışmacılar, yarışma hakkındaki bilgilere Millî Eğitim Bakanlığının 

sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. 

Instagram.com/ tcmeb 

Facebook.com/ tcmeb 

Twitter.com/ @tcmeb 

14)  Sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri, sonuçlarla birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili 

bilgilendirme katılımcılara e-posta yoluyla yapılacaktır. 

15)  Bu şartname 15 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuru yapan kişiler tarafından kabul 

edilmiş sayılır. 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI VE İLETİŞİM 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Adem ÖZTÜRK  : oyg_ohskfdb@meb.gov.tr  0 312 413 25 99 

Şube Müdürü  

Gonca ÖZKARA  : gonca.ozkara@meb.gov.tr  0 312 413 26 33 

Şef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gonca.ozkara@meb.gov.tr
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FORM 1                                                                             ( Doldurulacak ve zarfa konulacak 

form ) 

 

 

“DOĞRU AĞACIN DOĞRU GÖLGESİ OLUR” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI 
YARIŞMACI BİLGİ FORMU 

Öğretmenin Adı-Soyadı 
 

T.C Kimlik Numarası 
 

Branşı  
 

Yarışmaya Katıldığı İl/İlçe 
 

Okulu 
 

Cep Telefonu 
 

Okul Telefonu 
 

E-Posta Adresi 
 

Doğum tarihi 
 

Mesleki Kıdem Yılı 
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T.C.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

TÜRKİYE GENELİ ÖĞRETMENLER ARASI 

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

2021 
 

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce                                        

“Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.” konulu resim yarışması düzenlenecektir. 

  Yarışma kapsamındaki çalışmalarda  “Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.” 

teması, öğretmenlerimizin gözünden ele alınacaktır.  

AMAÇ 

 Eğitim ordusunun neferleri olan öğretmenlerimizin “Doğru Ağacın Doğru Gölgesi 

Olur.” sözünü resim yoluyla ifade etmelerini sağlamak  

 Eğitimci ressamları ortak sanatsal bir faaliyette buluşturmak 

 Öğretmenlik mesleğinin önemini görselleştirmek 

 Yetkin ve donanımlı öğretmenlerin toplumun geleceği olan nesilleri en iyi şekilde 

yetiştirmedeki önemini ve başarısını gözler önüne sermek  

BAŞVURU VE YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK RESİMLERDE ARANACAK ŞARTLAR 

1. Katılımcılar : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (ilkokul, ortaokul ve 
liselerde) görev yapan tüm öğretmenler 

  
2. Ölçüler : Kısa kenarı 35 cm’den az, uzun kenarı 100 cm’den fazla olmayacaktır. 
 
3. Teknik ve Malzeme : Serbest (iki boyutlu sanat malzemeleri) 
 

 Yarışmaya gönderilecek çalışmalar, katlanmadan ve yıpranmamış bir şekilde ve kargo 

gönderiminde hasar görmeyecek şekilde kalın muhafaza içerisinde (strafor, ambalaj vb) 

öğretmenlerimizin bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecek, 

katlanan ve yıpranan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sorumluluk, eser sahibine 

aittir. 

•   Form-1 eksiksiz olarak doldurulup zarfa konulacak, zarf kapalı olarak eserin arkasına 

yapıştırılacaktır. 
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•   Yarışmada seçici kurul tarafından değerlendirilen eserlerden derece alan ve sergilenmeye 

değer görülenler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğünce belirtilen tarihte sergilenecek ve bu eserlerden oluşan sergi kataloğu 

hazırlanacaktır.  

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 

Katılımcı öğretmenler, bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne başvuruda 

bulunacaklardır. İl milli eğitim müdürlüklerine elden teslim edilecek  Çalışmalar  illerden 

oluşturulacak komisyon aracılığıyla seçilecek  ve  il birincisi  olan Çalışmalar il milli 

eğitim müdürlüklerince  Kargo/Posta yoluyla Bakanlığımıza gönderilecektir. 

YARIŞMA JÜRİSİ DEĞERLENDİRMESİ 

Resimler, yarışma jürisi tarafından iki boyutlu sanat elemanları/ilkeleri ve temaya uygunluk 

gözetilerek değerlendirilecektir. 

Resimler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce kurulan 

Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilecektir.  

YARIŞMA JÜRİSİ 

Prof. Dr. Meliha YILMAZ  (Gazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS  (Gazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali Ertuğrul KÜPELİ  (Gazi Üniversitesi) 

Resim Öğrt. Veysel TACAR  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi) 

Resim Öğrt. Mustafa Cemil TURHAL (Ankara Güzel Sanatlar Lisesi) 

 

ÖDÜLLER 

Dereceye giren ve  ödüle hak kazanan öğretmenlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.  

 Birinci  : Taşınabilir Bilgisayar   İNTEL  İ7 İŞLEMCİ 512 CGB SSD HDSK  

 İkinci  : Taşınabilir Bilgisayar   İNTEL  İ5 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK 

 Üçüncü : Taşınabilir Bilgisayar   İNTEL  İ3 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK 

 
 

Ödül töreni ve yeri ayrıca http://oygm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.  

 

 

 

 

 

http://oygm.meb.gov.tr/


 

10 
 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 
Yarışma Şartnamesinin İl Millî Eğitim Müdürlüklerince okullara duyurulması ve 
çalışmaların gönderilmesi           
 
04.10.2021 - 04.11.2021 
 

 
Öğretmenlerin bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Kültür Bölümüne 
başvuru yapması 
 

 
İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek il birincisi olan çalışmaların Millî 
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne kargo/posta 
yoluyla gönderilmesi 
 
05.11.2021  - 18.11.2021 
 

Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilmesi                                  
 
18.11.2021 – 20.11.2021  

 
Sonuçların açıklanması   
 
21.11.2021   http://oygm.meb.gov.tr 
 

 

    

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Adem ÖZTÜRK  : oyg_ohskfdb@meb.gov.tr  0 312 413 25 99 

Şube Müdürü  

Gonca ÖZKARA  : gonca.ozkara@meb.gov.tr  0 312 413 26 33 

Şef  
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FORM 1                                                                             ( Doldurulacak ve zarfa konulacak 

form ) 

 

 

“DOĞRU AĞACIN DOĞRU GÖLGESİ OLUR” KONULU RESİM YARIŞMASI 
YARIŞMACI BİLGİ FORMU 

Öğretmenin Adı-Soyadı 
 

T.C Kimlik Numarası 
 

Branşı  
 

Yarışmaya Katıldığı İl/İlçe 
 

Okulu 
 

Cep Telefonu 
 

Okul Telefonu 
 

E-Posta Adresi 
 

Doğum tarihi 
 

Mesleki Kıdem Yılı 
 

Öğretmenin İmzası 

 

 

 

 

 


