
 

 

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“EVİM, AİLEM ve DÜNYAM” KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMA ADI: 

“Evim, Ailem ve Dünyam” 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Öğrencilerimizin evde bulundukları süre içerisinde aile içi iletişimi, geleneksel değerlerimizi, 

evdeki sorumlukları, evde ailesi ile birlikte yaptıkları etkinlikleri fotoğraflayarak geçirdiğimiz 

zor günlerin içinde mutluluk verici anları yakalayıp sanatsal etkinliğe dönüştürerek görsel 

uzamsal becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte anın kalıcılığının sağlanması 

YARIŞMANIN AMACI: 

Söz konusu yarışmada, insanların evlerinde aileleri ile zaman geçirmek zorunda olduğu bu 

dönemde, öğrencilerin evde yaşadıkları güzel anları yakalayarak sanatsal bir bakış açısı 

kazanmaları amaçlanmaktadır. 

KATILIMCI HEDEF KİTLE: 

Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencileri 

KATILIM ŞARTLARI: 

1. Yarışma Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okuyan bütün ortaöğretim 

öğrencilerine açıktır. 

2. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın hiçbir yarışmada derece almamış olması 

gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan 

fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, 

ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. 

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

etmiş sayılır. 

4. Eser sahibinin istediği boyuttaki kadraj ve çözünürlükte olabilir. 

5. Her yarışmacı, yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir. 

6. Yarışmacılar eserleri arge48@meb.gov.tr adresine göndermelidir. 

7. Yarışmada ödül kazanan resimlerin her türlü hakkı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

ait olacaktır. 

8. Derece giren ya da girmeyen tüm yarışmacıların yapmış oldukları fotoğrafların 

yılsonunda yapılacak olan fotoğraf sergisinde sergilenmesi için yılsonuna kadar 

muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

9. Eserler kitapçık haline getirilecektir. 
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10. Yarışmaya katılacak eserlerde herhangi bir teknik özellik şartı aranmamaktadır. 

11. Gönderilen e-posta da ki bilgiler şu şekilde olmalıdır:  

Kime: arge48@meb.gov.tr 

Konu: Evim, ailem dünyam 

İçerik Kısmı: Öğrenci adı soyadı, sınıfı ve okul adı 

Ekler: Fotoğraf ya da fotoğraflar yer almalıdır. 

12. Fotoğraflar JPEG formatında olmalı ve adsoyad01, adsoyad02 ve adsoyad03 ( örneğin; 

aliuzun01) şeklinde adlandırılmalıdır  

13. Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

KULLANIM HAKLARI 

Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arşivine alınacak olup, 

ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Müdürlüğe ait 

olacaktır. 

 Bu çalışmalar basılı ve görsel yayınlarda web sitelerinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, 

sahibinin adını belirterek kullanılabilecektir. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

1. Dereceye giren öğrencilerin bilgileri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi web 

sitesinde duyurulacaktır.  

2. Değerlendirme belirlenen Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ 

Değerlendirme kurul üyeleri Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 

üç görsel sanatlar öğretmeni ve Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince 

belirlenecek olan iki fotoğraf sanatçısından oluşacaktır. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 Yarışma Başlangıç Tarihi: 30.03.2020 

 Son Başvuru Tarihi: 03.05.2020 

 Değerlendirme Süreci: Mayıs 

ÖDÜLLER 

 Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinası 

 İkincilik ve üçüncülük ödülü: Plaket 
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