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ÖZEL EĞİTİM ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME PROJESİ 

 
Proje ile Eskişehir ilindeki özel eğitim alanında eğitim gören öğrencilere nitelikli 

materyaller kazandırarak özel eğitim öğretmenlerinin etkinlik ve materyal geliştirme 
becerilerini geliştirme amaçlanmaktadır. Projemiz ayrıca ülkemizin eğitim ve öğretim 
alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
 

  
      PROJE FAALİYET TAKVİMİ 

1. 4 Mart 2019 Projenin sunulması  
2. 11-15 Mart 2019 Projenin onay 
3. 18-25 Mart 2019 Proje yürütme ve değerlendirme ekibinin oluşturulması 
4. 09 Nisan 2019 Projenin açılışı 
5. 09 Nisan  - 01 Haziran 2019 Etkinlik ve materyal geliştirme 
6. 01 Haziran 2019 Etkinlik ve materyal gönderme son günü 
7. 01-15 Haziran 2019 Kapanış ve değerlendirme 
 

  
ŞARTNAME 

 
Yarışmaya aşağıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişiler başvuru yapabilecektir.  
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların 

ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
 

2. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan 
öğretmen, yönetici ve uzman personel (psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, 
odyolog, ergoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı vb.) olmak. 

 
3. Yarışmaya katılımlar bireysel olacaktır. 

 
4. Özel eğitim hizmetleri alanında zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel 

öğrenme güçlüğü, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, dil ve 
konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve çoklu yetersizliği olan 
bireylere yönelik hazırladıkları materyaller ya da etkinliklerle; rehberlik hizmetleri 
alanında ise kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlikle ilgili 
hazırladıkları etkinliklerle katılabileceklerdir. 
 

5. Katılımcılar en fazlar üç kategoriye ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Ancak her katılımcı 
üç kategoriden her birine farklı ürünle başvuru yapabilecektir. 
 

6. Başvurular Başvuru Formu doldurulup eskarge26@gmail.com  mail adresine 
gönderilerek yapılacaktır.   
 
 

7. Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Millî Eğitim Temel 
Kanunu’na, Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçlarına, toplumumuzun kültürel 
değerlerine uygun; özel eğitim ve/veya rehberlik hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir 
gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır. 



 
8. Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce ticari olarak satışının bulunmaması ve 

herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül 
aldığı, başkasına ait olduğu sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları 
takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir. 
 

9. Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir 
şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma 
kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek 
hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde 
bulunamazlar. 
 

10. Etkinlik geliştirme alanında ki başvurularda etkinlilere ait uygulama fotoğraf veya 
videolarını eklemeyenlerin ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Fotoğraflar veya 
uygulama videosu eskarge26@gmail.com  mail adresine başvuru formu ile 
gönderilecektir. 
 

11. Materyal geliştirme alanında ki başvurularda materyallere ait fotoğrafları 
eklemeyenlerin ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Fotoğraflar  
eskarge26@gmail.com  mail adresine başvuru formu ile gönderilecektir. 
 

12. Proje yürütüme ve değerlendirme ekibinde görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu 
kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları 
iptal edilir. 
 

13. Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
 

14. Yarışmada “etkinlik” ve “materyal” alanlarına ait 2 farklı kategoride toplam 6 (altı) 
ürüne derece ödülü (birinciye, ikinciye, üçüncüye) verilecektir. 
 

15. Ödül töreni değerlendirmeden sonra ayrıca duyurulacaktır. 
 

16. Dereceye girenlere ve proje yürütme ve değerlendirme ekibine Eskişehir İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından “Teşekkür Belgesi”, tüm katılımcılara ise “Katılım Belgesi” 
düzenlenecektir.  
 
 

  
TELİF HAKKI 

 
1. Katılımcı yarışmaya gönderdiği ürünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 
 

2. Yarışmaya gönderilen ürünün konu seçiminde, araştırmanın yapılmasında ve 
üretilmesinde tamamen kendi bilgi, beceri ve fikirlerini kullandığını, ürünün kendisi 
tarafından üretildiğini ve dipnot vermeden hiçbir yerden alıntı yapmadığını; çalışmanın 
orijinal ve özgün olduğunu, özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların 
kendisine ait olduğunu kabul eder. 
 



3. Ürünle ilgili üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvuru ve tazminat taleplerinden 
doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

4. Ürünü ödül almaya hak kazanmış katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket 
ettiği sonradan anlaşılanlardan yarışma ile elde ettikleri ödül, belge ve her türlü 
kazanımları geri alınır. 
 

5. Ürünün telif hakkı ürün sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği 
ürününün "Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü" tarafından kullanılmasına süresiz 
olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya 
gönderdiği ürününün çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, 
faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Eskişehir İl 
Millî Eğitim Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.  
 

6. Bu şekilde kullanılan ürünler için ürün sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri 
almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu 
lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri 
kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 

7. Eskişehir İl Millî Eğitim Bakanlığı ürünler için katılımcının yukarıda verdiği lisans 
karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 
 

8. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda 
değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. 
 

9. Şartnamede yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Eskişehir İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne aittir. Katılımcılar, bu kılavuzda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


