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             MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA  

ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER ARASINDA “GENÇLİK VE ÇEVRE” 

KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

Yarışmanın Amacı 
Madde-1 Bu yarışma ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim 
kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin; 

 Fotoğraf sanatına olan ilgilerinin artırılması, 
 Yaşadıkları çevreye duyarlı olması, 
 Kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması,  
 Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlıklarının arttırılmasına katkı sağlanması, 
 Öğrencilerin sanatla bağlantı kurmalarını, estetik bakış açılarını geliştirmelerinin 

sağlanması, 
amaçlanmıştır. 
 
 

Yarışmanın Konusu 

Madde-2 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 

öğrenciler arasında “Gençlik ve Çevre” konulu fotoğraf  yarışması. 

 

Yarışmanın Kapsamı 

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde 

aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, eserlerin duyurulması ve sergilenmesi ile 

yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

 

Yarışmaya Katılacaklar 

Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 
öğrenim gören öğrenciler katılacaktır. 
 

Eserlerde Aranacak Şartlar  
Madde-5 Yarışmaya katılacak fotoğraflarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 
 

5.1 Yarışmaya her öğrenci özgün1(bir) adet  fotoğraf ile katılacaktır.  

5.2 Öğrencilerin yarışmaya katıldıkları fotoğrafların renkli ve yaşadıkları il sınırlarında son iki yıl 

içerisinde, (2019-2020 yıllarında ) çekilmiş  olması gerekmektedir. 

5.3 Daha önce  herhangi bir yarışmada ödül almış veya sergilenmiş eserler yarışmaya 

katılamayacaktır. 

5.4 Eserlerde ışık gölge müdahalesi dışında dijital müdahale olmayacaktır. Birden fazla fotoğrafın 

montajıyla (kolaj)  oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin 

eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul 

edilmez; katılanlar değerlendirme dışında tutulur. 

5.5 Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı 

ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma 

adı kullanılan, kopyalanmış ve yetişkin müdahalesi içeren fotoğraflar yarışma dışı kalacaktır. 

5.6 Şartnameye uymayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5.7   Yarışmaya katılan eserler, CD’ye  digital olarak paspartusuz-kenar boşluksuz, dosyaların 

boyutları 2 Mb’tan az, 4 Mb’ı da geçmeyecek şekilde jpg/jpeg formatında 8-12 sıkıştırma 

kalitesinde kaydedilmeli; fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih 

vb bilgiler bulunmayacak şekilde okul müdürlüklerine teslim edilecektir. 



 

Başvuru 
Madde-6 Öğrenciler eserlerini belirlenen takvim doğrultusunda okul müdürlüklerine teslim 

edeceklerdir. 

 

Yapılacak İşlemler 

Madde-7  

7.1 Okulda yapılacak işlemler; 
7.1.1 Yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır. 

7.1.2 Eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 

7.1.3 Birinci olarak seçilen eser CD’ye dijital olarak paspartusuz-kenar boşluksuz dosyaların 

boyutları 2 Mb’tan az 4 Mb’ı da geçmeyecek şekilde jpg/jpeg formatında 8-12 sıkıştırma 

kalitesinde kaydedilmeli ve fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, 

logo, tarih vb bilgiler bulunmayacak şekilde şartnamede yer alan taahhütname ile  birlikte 

ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.  

7.2 İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde yapılacak işlemler; 

7.2.1 Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır. 

7.2.2 Eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir 

7.2.3 Birinci olarak seçilen eser CD’ye dijital olarak paspartusuz-kenar boşluksuz dosyaların 

boyutları 2 Mb’tan az 4 Mb’ı da geçmeyecek şekilde jpg/jpeg formatında 8-12 sıkıştırma 

kalitesinde kaydedilmeli ve fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, 

logo, tarih vb bilgiler bulunmayacak şekilde şartnamede yer alan taahhütname ile  birlikte 

il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. 

7.3 İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde  yapılacak işlemler; 
        7.3.1  İl millî eğitim müdürlükleri yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuruyu   
                 yapalacaktır.  

7.3.2 Eserler, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir  

7.3.4 Birinci olarak seçilecek olan eser, dijital ortamda (CD) ve  50*70  ebatında çerçevelenerek,                                

zarar  görmeyecek  ekilde ambalajlanıp, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.  

7.4 Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde yapılacak işlemler: 

     7.4.1 İl millî eğitim müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru          

            yapılacaktır. 

      7.4.2 İl millî eğitim müdürlüklerinden gelen eserler, kurulacak bir komisyon tarafından 

değerlendirilerek, ilk üç dereceye giren öğrenciler belirlenecektir. 

      7.4.3 İl millî eğitim müdürlüklerinde birinci olarak seçilen eserler çeşitli   etkinliklerde 

(sergi, açılış, katalog,vs.) kullanılacaktır. 

 

Eserlerin Ödüllendirilmesi  

Madde-8  

8.1 İl millî eğitim müdürlüklerinde birinci olarak seçilen eserler yerel imkânlar ölçüsünde  

      ödüllendirilecektir. 

8.2  İlk üç (3) dereceye giren eserler Bakanlıkça ödüllendirilecek ve sergilenecektir. 

 

Yarışma Takvimi 

Madde-9 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 
 
 
 

Yapılacak İşler Tarih 

Duyuruların yapılması   10 Ocak 2020 

 
  Yarışmaya katılacak eserlerin okul müdürlüklerine teslimi. 21 Şubat 2020 



Okul komisyonunca birinci seçilen eserin  ilçe millî eğitim 
müdürlüklerine gönderilmesi. 
 

 

28 Şubat 2020 

İlçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilen eserlerden 
komisyon tarafından ilçe  birincilerinin belirlenerek il milli 
eğitim müdürlüklerine gönderilmesi 

13 Mart 2020 

İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen eserlerden komisyon 
tarafından il birincilerinin belirlenerek  Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire 
Başkanlığına gönderilmesi  

 
          27 Mart 2020 

 

 

 

Diğer Hususlar 

Madde-12 Yarışmaya katılan eserler; 
a) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılı 

malzemelerde (afiş, broşür, kitap ya da internet ortamında) eser sahibinin adı belirtilerek 

kullanacaktır. Kullanılan ve sergilenen fotoğraflar için eser sahibine ödül bedelleri dışında ayrıca 

telif hakkı ödenmeyecektir. 

b) Yarışma sonucunda, seçici kurul bir fotoğrafı herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, anılan bu 

fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı,  yapılan herhangi bir yarışmada ödül 

veya sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda hakkında kural ihlali işlemi uygulanır; 

alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal 

durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir anlamda talep hakkı 

doğurmaz. 

c) Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler yarışma sonunda sergilenecektir. Yarışma 

sonunda ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler gerektiğinde katalog olarak da basılacak; 

katılımcılara sergi ve katalog için ayrıca telif ödenmeyecektir. 

d) Yarışmanın değerlendirme aşamasında jüri hiçbir biçimde katılanların kimliğine ilişkin bilgi sahibi 

olmayacaktır. 

e) Katılımcıların fotoğrafta görünen kişi yada kişiler ile  ilgili izinleri aldığı kabul edilir. Milli Eğitim 

Bakanlığı, telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

f) Yarışmaya fotoğraf göndererek katılanlar şartnamenin tamamını kabul etmiş sayılır ve beyan 

ederler.  

g) Bakanlığa gönderilen eserler iade edilmeyecektir



EK:1  

 

 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 

 “GENÇLİK VE ÇEVRE” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI   

 

 

TAAHHÜTNAME 
 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençlik ve Çevre” konulu fotoğraf yarışması 

için eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait 

olacağını, eserimle ilgili tüm tasarruf hakkını Millî Eğitim Bakanlığına devrettiğimi ve bu 

taahhütnamenin bir suretini yarışma eseri ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim. 
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