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1- YARIŞMANIN KONUSU: 
Yomra ilçesinde görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin çektikleri Yomra’da 

yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin olduğu fotoğraflardan oluşan bir yarışma tertip 
edilmesi ve bunların 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sergilenmesi. 

. 
 

2- YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI: 
a) Yarışmaya; Yomra ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir. 
b) Fotoğrafta bulunan öğrenciler için alınan veli izin belgeleri fotoğrafla beraber 

teslim edilecektir. 
c) Eser Sahibi, kendisine ait olduğunu kabul ve beyan ederek bu yarışmaya 

katılmış olmakla ve şartlarını kabul etmiş olmakla birlikte, değerlendirilmek üzere Yomra İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu eserin 5846 sayılı FSEK’nun 21-25 
maddelerinde sayılan mali haklarını; işleme, çoğaltma, yayma, yayın, satış ve dağıtım 
hakkını, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline 
Yarayan Araçlarla Umuma Yayın, umuma iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve 
zamanda ESER’e erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve Yomra İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından tanıtım amaçlı tüm kullanım hakkını da kapsar şeklinde 
umuma iletim haklarını basit ruhsat biçiminde yurt içinde kullanmak üzere yer, sayı ve içerik 
itibariyle sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak ayrıca bir telif sözleşmesi veya işleme eser 
sözleşmesi yapılmasına gerek bulunmadan Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz 
olarak devretmiştir." 

 
3- TEKNİK KURALLAR: 
“Öğretmenin Gözünden Yomra’da Eğitim Fotoğraf Yarışması" 

 
DÜZENLEYEN KURUM: Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
KONU: Yomra’da yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri (ilçe törenleri, okul içi faaliyetler, sınıf 
içi etkinlikler, bireysel veya toplu halde öğretmen veya öğrenci etkinlikleri vs.), ilçemizin 
genel eğitim kültürünü yansıtan fotoğraflar, okul ve çevresinin fotoğrafları, herhangi bir 
etkinlik içerisine girmeyen okul, öğretmen veya öğrenci fotoğrafları. 

 
AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı Yomra sınırları içerisinde eğitim hayatını belgeleyerek 
ilçemizin tanınma bilirliğini artırmak, müdürlüğümüze ait görsel bellek oluşturmak Yomra’nın 
eğitim faaliyetlerinin fotoğraf sanatını kullanarak anlatılmasıdır. 

 
YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ: Yarışmamız, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli 
fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. 

 
KATILIM ŞARTLARI: 

 
1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve 

haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında 
fotoğrafa 
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ilgi duyan, son başvuru tarihinde Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarında 
görev yapan öğretmenler ve idareciler katılabilir. 

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
3- Her katılımcı, Yomra sınırları içinde çekilmiş ve Yomra’da yürütülen eğitim öğretim 
faaliyetlerini yansıtan, en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle yarışmaya 
katılabilir. 
4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, 
başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir 
yarışmada ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar 
kabul edilmez. Fotoğrafın sosyal medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış 
olması katılmaya engel değildir. 

 
5- Daha önce fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların 
farklı kadrajları bu yarışmaya katılamaz. 
 
6- Fotoğraf üzerinde fotoğrafı çeken kişinin bilgilerini yansıtan; logo, grafik, isim vs 
bulunmamalıdır. 

 
7- Fotoğraflar, yomramem@gmail.com adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek 
gönderilecektir. Fotoğrafla beraber yarışma hikayesini anlatan başvuru formu ve varsa veli 
izin belgesi de gönderilecektir.  
 
8- Birden çok fotoğrafla katılmak isteyenler fotoğrafları ayrı ayrı göndermeleri 
gerekmektedir. 

 
9- 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. Katılım 
şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

 
10- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Yomra 
ilçesi sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve 
beyan eder. 

 
11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde 
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve 
değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir 
fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan 
kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır ve yarışmadan ihraç edilirler. 

 
12- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale 
edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde 
yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır. 

 
13- Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava 
araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya 
insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler 
tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır. 

 
14- Yarışmada ödül alan eserler Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresinde 
yer alacaktır. 

 
15- Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sistemden Sonuç Bildirim Tarihi’nden 
itibaren 90 (doksan) gün sonra silinecektir. 
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TELİF (KULLANIM) HAKLARI: 

 
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Yomra İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yayınlarında adı ve soyadının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini 
kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım 
hakları Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve eser sahibine ait olacaktır. Eser sahibi kullanım 
hakkını 3.bir kişi ya da kuruma satamaz/devredemez. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak 
kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma 
haklarının kullanımı için Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne izin/muvafakat name verdiğini 
ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, 
eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde 
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi 
bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmada ödül 
alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların ham halleri CD/DVD ya da elektronik 
postayla Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir. 
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın 
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb 
herhangi bir talebi olamaz. Katılımcılar; yomramem@gmail.com adresine fotoğraflarını 
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının 
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname 
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 
BASIM – YAYIM: 

 
Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan 
fotoğrafların ve sergilemeye hak kazanan fotoğrafların öğretmenler gününde sergileme 
işlemini Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Kaşüstü Çok Programlı Anadolu Lisesi 
yapacaktır. 

 
 
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve BAŞVURU FORMU : 

 
Fotoğraf dosyası isimlendirilmesinde isim soy isimden oluşan rumuz kullanılmalıdır. Birden 
fazla fotoğrafla katılan yarışmacıların rumuzları altçizgi ve rakam ile 1,2,3 yazılmalıdır 
Örnek: (mehmetural_1, mehmetural_2, mehmetural_3 ) Fotoğraf, başvuru formu ve varsa 
veli izin dilekçesi yomramem@gmail.com adresine gönderilecektir. Başvuru formu 
doldurulduktan sonra ıslak imzalı ve taratılmış ya da imzalandıktan sonra fotoğrafı 
çekilerek yüklenebilir. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru 
formu yüklemeleri PDF veya JPG olabilir. World ya da Excel gibi içerisinde değişiklik 
yapılabilen dosyalar kabul edilmeyecektir. Teknik olarak oluşacak sorunlardan yada 
fotoğrafın açılmaması gibi yükleme ve kayıtsal hatalardan kurumlar sorumlu 
tutulamayacaktır. 
Oluşacak sorunlarda Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesi Eğitmeni Mehmet URAL 
ile iletişime geçile bilinir. 

mailto:yomramem@gmail.com
mailto:yomramem@gmail.com
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FOTOĞRAF GÖNDERİMİ: 
 
Dosyalar online (çevrimiçi) olarak yomramem@gmail.com adresine gönderilecektir. 
Gönderilen fotoğrafı temsilen maile fotoğraf ismi de belirtiniz. Ayrıca mailde gönderen ismi-
soyismi, okulu ve  branşı da yazılacaktır. Elden teslim, e- posta yoluyla ya da 
CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak 
dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında olmalıdır. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük 
olmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler 
bulunmamalıdır. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini 
yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.  

 
YARIŞMA TAKVİMİ: 

 
Başlangıç Tarihi: 08.10.2018 

 
Başvuru Bitiş Tarihi: 15.11.2018 

Seçici Kurulun Değerlendirmesi:16.11.2018  

Sonuçların ilanı: 20.11.2018 

Ödül Töreni ve Sergi: 24.11.2018 

 

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER: 

 
“Öğretmenin Gözünden Yomra’da Eğitim Fotoğraf Yarışması" duyurusu için 
yapılacak tüm çalışmalar Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 
5- YARIŞMA ÖDÜLLERİ: 
Dereceye giren ilk 3 öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı’nda 

ödüllendirilecektir. 

mailto:yomramem@gmail.com

