
SIKÇA SORULAN SORULAR 

1. Katılım ücretli midir? 

Katılım ücretsizdir. 

2. Katılımcılara sertifika verilecek midir? 

Hayır her katılımcıya sertifika verilmeyecektir. Sadece sergiye çıkmaya hak kazanan 

materyallerin sahiplerine sertifika verilecektir.  

3. Bir materyal tasarlama da tasarlayan öğretmen sayısı en fazla kaç isim olabilir? 

Bir materyal tasarlama da 2 den fazla isim olabilecektir.  

4. Yarışma da kaç kategori vardır? 

Yarışmamız da okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal ve özel eğitim olmak 

üzere altı kategori vardır. 

4. Bir kişi en fazla kaç kategoride sergi yarışmasına katılabilecektir? 

Bir kişi birden fazla istediği sayı kadar materyal ile  yarışmamıza katılabilecektir.  

5. Başvuru formunda materyalin fotoğrafları olmak zorunda mıdır? 

 Evet başvuru formunda materyal ile alakalı 3 adet fotoğrafının mutlaka olması ve  net olarak 

doğru açılardan çekilmiş olması gerekmektedir. 

6. Başvuru formunda materyalin video linki olmak zorunda mıdır? 

Evet başvuru formunda materyale ait video linki mutlaka olmak zorundadır. 

7. Sergide çoklu katılım ile katılmış materyal için hangi katılımcı sergi alanında olmalıdır? 

Sergi esnasından en az bir kişinin materyalini sunmak için hazır olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde materyal sergi kitapçığında yer alamayacak ve ilgililere katılım sertifikası 

verilemeyecektir. Dileyen çoklu katılımcılar iki kişi birden sergi alanında olabilir. 

8. Sergide mutalaka materyal sergilenecek midir? 

Materyallerin resmi ya da taslağı değil, asılları sergilenecektir. 

9. Materyalimi  hangi  kategoride  göndermem  gerektiğine  karar veremiyorum? 

Materyalinizi  hangi  kategoride  göndereceğiniz  konusundaki  belirleyici olan  sizin  

beyanınızdır.  Materyal,  beyan  ettiğiniz  kategoride değerlendirilmeye alınacaktır.  

10. Birden fazla kişi bir materyal için başvuru yapabilir mi? 

Yarışmaya bir materyal için en fazla iki kişi başvuru yapabilir. Çoklu katılım en fazla 2 kişiden  

oluşabilir.  Çoklu  katılımda  katılımcılar  aralarından  bir  temsilci belirleyerek, temsilci olan 

kişi elektronik başvuru formuna materyal sahibi kısmını dolduracak diğer kişi ise katılımcı 

kısmındaki bilgileri dolduracaktır.   



11. Başvuru Formunu nereden bulabiliriz? 

http://istmem.com sitesinde “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri 

Tasarım Yarışması ”  sekmesine tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.  

12. Materyal için örnek uygulama videosu çekecek miyiz? 

Yarışmaya başvuru sahibi mutlaka video çekip başvuru formuna linkini eklemek zorundadır. 

13. Videoları  çekerken  öğrencilerin  yüzlerinin  görülmesinin  sakıncası  var mıdır? 

Öğrencilerin  yüzlerinin  görünmesi  sakıncalıdır . Çünkü bu  videolar sadece  ilgili  komisyon  

üyeleri  tarafından  görüntülenmeyecektir.  Gönderilen videoların yarışmadan sonra internet 

ortamında ya da sosyal medyada yayınlanması söz konusu olacağı için sakıncalıdır. Ancak 

yarışma sonuçlanana kadar  katılımcıların hassasiyet gösterip yarışmaya  gönderdikleri 

videoları  internet  ortamı  ya  da  sosyal  medyada  hiçbir şekilde yayınlamamaları 

beklenmektedir.   

14. Her altı kategoriden de başvuru yapabilir miyim? 

Katılımcılar her kategoriden diledikleri sayıda başvuru  yapabilirler ancak,   aynı ürünü 

kullanarak farklı kategorilerden başvuru yapamazlar.  

 15. Çoklu  katılımla  yarışmaya  başvurduk,  dereceye  girdiğimizde  para ödülü kime 

ödenecek? 

Çoklu  katılımla  başvurulan  ürün  dereceye  girdiği  takdirde  para  ödülü katılımcıların  

belirlediği  ve  elektronik  başvuru  sırasında  belgelenen başvuru sahibine  ödenecektir.  Para  

ödülünün  paylaşımı,  katılımcıların  kendi aralarındaki mutabakata bağlıdır. Bu konu grup 

üyelerinin inisiyatifine aittir.  Grupların para ödülü paylaşımı ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün 

herhangi bir hukukî veya idarî sorumluluğu yoktur.    

16. Ön  lisans/  lisans  düzeyinde  açık  öğretim  (uzaktan  öğretim) öğrencisiyim yarışmaya 

katılabilir miyim? 

Katılamazsınız.  

17. Ek ders ücreti karşılığı görev yapan (ücretli) öğretmenim. Yarışmaya başvuru yapabilir 

miyim? 

Evet ücretli öğretmenler de yarışmaya katılabilirler. 

18. Çoklu katılımla yarışmaya materyal gönderdim, ayrıca bireysel olarak da başka bir 

materyalle yarışmaya katılabilir miyim? 

Çoklu  katılım veya  bireysel  olarak  da  yarışmaya katılabilirsiniz. 

19. Yarışmaya  çoklu  katılım  yoluyla  birden  fazla  ürünle  başvuruda bulunabilir miyim?  

Çoklu  katılım  yoluyla  her  kategoriden  istediğiniz kadar materyal ile başvuruda 

bulunabilirsiniz. Aynı kategoriden birden fazla çoklu başvuru da yapabilirsiniz.  



20. yarışmada derece aldığım materyalimin her türlü hakkı kime aittir? 

Yarışmada derece alırsanız o materyalin üretimi ya da kullanımı hakkını başvuru kılavuzunda 

belirttiğimiz gibi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olduğunu kabul ve beyan etmiş 

olduğunuz için her hakkı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olacaktır. 

21. Yarışmadan elendiğim zaman itiraz etme hakkına sahip miyim? 

Katılımcılar kılavuzda belirtilen tüm şartları kabul ve beyan ederek başvuru yaptıkları için ve 

değerlendirmeler alanında uzman akademisyenler ve öğretmenler tarafından yapıldığı için 

kesinlikle sonuçlara itiraz etme hakkına sahip değilsiniz. 

 


