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AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİLİM AKADEMİSİ VE TASARIM BECERİ  

ATÖLYELERİ MERKEZİ 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ “GELECEK BENİM AVUÇLARIMDA” 

YARIŞMASI 

 

YARIŞMANIN ADI: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi ve TBA Merkezi 

24 Kasım Öğretmenler Günü “Gelecek Benim Avuçlarımda” Yarışması 

 

AMAÇ: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi ve TBA Merkezi'nin düzenlediği 

“Gelecek Benim Avuçlarımda” Yarışması’nın amacı; okullarımızda/kurullarımızda görev 

yapmakta olan öğretmenlerimizin öğrencilerine, velilerine ve kurumlarına yönelik fedakâr 

davranışlarını, girişimlerini tespit ederek yaygınlaştırılmasını ve öğretmenlerimizin motive 

edilmesini sağlamaktır. 

 

KAPSAM: Yarışma, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri kapsar. 

 

GEREKÇE: Bilindiği üzere eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz, eğitim-

öğretim hizmetini belirli bir mevzuata göre yürütmektedir. Öğretmenlerimiz çoğu zaman 

zorunlu görevlerinin dışında kendi fiziksel, maddi ve manevi olanaklarını kullanarak 

öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatına tutunmaları, topluma kazandırılmaları ve başarılı 

olmaları için fedakârca çaba sarf etmekte, bazen de kurumlarının fiziki olanaklarının 

geliştirilmesine destek olmaktadırlar. Çocuklarımız için yapılan her bir fedakârlığın ülkemize, 

toplumumuza hizmet olarak döneceğinin farkında olan öğretmenlerimiz, bir yönüyle 

geleceğimizi ellerinde tutmaktadır. Bu bilinçle hiçbir karşılık beklemeden fedakârca hizmet 

eden öğretmenlerimiz azımsanamayacak kadar azdır. Bu örnek davranışları sergileyen 

öğretmenlerimiz, çocuklarımızın mahcubiyetini önlemek adına fedakârlıklarının ön plana 

çıkarmamakta, iyiliğin gizli kalmasını tercih etmektedirler. Bu noktada, iyilik timsali 

öğretmenlerimizin çabalarının yaygınlaştırması ve onların motive edilmesi gereksinimi ortaya 

çıkmıştır.  

 

YÜRÜRLÜK: Yarışmanın yürütülmesi, uygulama süresinin uzatılması, yönergenin 

güncellenmesi/değiştirilmesi, uygulama süresinden önce sonlandırılması Aydın İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünün uhdesindedir. 

 

YARIŞMANIN UYGULANMASI: Yarışmanın uygulanması Aydın İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün hazırladığı şartname doğrultusunda gerçekleşir. 

 

ŞARTNAME 

 

Bu şartname; Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Gelecek Benim Avuçlarımda”  Yarışmasının 

uygulama esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır. 

 

 



 

Başvuru 

 

1. Yarışmaya Aydın'daki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında fiilen görev 

yapan öğretmenler katılabilir. Her türden okul/kurum müdürü, müdür başyardımcısı, 

müdür yardımcısı, Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi, Bilim Akademisi ve TBA Merkezi, 

Cahit Arf Matematik Bilim ve Medeniyet Müzesi'nde görev yapan öğretmenler, İl/İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri Özel Büro Biriminde görevlendirilen 

öğretmenler/yöneticiler ile bu yarışmanın İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 

başkan ve üyeleri yarışmaya katılamazlar. 

2. Başvurular, öğretmenlerimizin kendilerinin belirleyecekleri "rumuz" ile yapılır. 

Komisyonların incelemesi sırasında aynı olduğu tespit edilen rumuzlara “rumuz 1, 

rumuz 2…..” şeklinde sıra numarası verilir. 

2. Başvuru yapacak öğretmenler kişisel bilgilerinin yer aldığı Kişisel Bilgi Formunu (Ek 

1) doldururlar. Yarışmanın amacına ve belirtilen kategorilere uygun olarak ayrıca 

Başvuru Formu (Ek 2) doldurulur. Başvuru formunda yalnızca rumuz yer alır. Kişisel 

Bilgi Formu (Ek 1) hariç diğer hiçbir belgede, fotoğrafta başvuranın kim olduğunu 

ifade edecek isim, kurum ismi vb. herhangi bir bilgi yer almaz.  

3. Başvuru yapılan çalışma yönergede, şartnamede ve formda belirtilen ilkelere/kriterlere 

uygun olmalıdır. Çalışmanın çıktıları soyut ve somut olabileceği gibi her iki özelliği 

de taşıyabilir. Çalışmanın herhangi bir resmi tebliğe dayanmadan, gönüllülük esasına 

göre yapılmış olmasıdır. Ayrıca öğretmenlerimizin lisan üstü düzeyde yaptığı her 

türlü, tez, dönem ödevi, araştırma vb. gibi çalışmalarla yarışmaya başvuru yapılamaz. 

4. Daha önce ulusal ve uluslararası düzeyde benzer yarışmalarda herhangi bir ödüle layık 

görülen çalışmalar ile AB Fonları, Konsolosluklar, çeşitli Bakanlıkların duyuruları 

sonucunda hibe alan projelere ait olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca 

ulusal, uluslararası herhangi bir kuruluşun düzenlediği çalıştay, seminer, kongre ve 

benzeri platformlara katılım sağlanarak dinleyici olma, sunum yapma, ekip üyesi olma 

vb. sıfatlarla yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. 

5. Çalışmanın konusu başvuru kategorilerinden biri veya birkaçına uygun olabilir. 

Başvuru formuna kategorilerden yalnızca biri yazılır. Birden fazla kategorinin 

yazılması durumunda en uygun kategori, komisyon tarafından belirlenir. Bu durum 

puanlamayı etkilemez.  

6. Başvuru formunda beyan edilen çalışmanın değerlendirilmesinde başvuru yapan 

kişinin beyanı esas alınır. Başvuruya konu olan belgelerin/bilgilerin doğruluğundan, 

gerçekliğinden,  eksiksiz sunulmasından başvuru yapan sorumludur. Başvuru 

formunda "ek" olarak belirtildiği halde eksik olarak teslim edilen başvurular 

değerlendirmeye alınmaz. 

7. Başvuru formu elektronik ortamda doldurulur ve formun devamına (formun 

bütünlüğünü bozmayacak şekilde) yalnızca fotoğraf eklenebilir. Bu durumda 

fotoğraflar formun ve sayfanın yapısını bozmamalı, en fazla 8 adet ve form hariç en 

fazla 2 sayfa olacak şekilde uygun büyüklüğe getirilmelidir. Diğer ekler ( video, 

fotokopi şeklinde alınan diğer belgeler vb.) ayrıca eklenmelidir. Fotoğrafların 

elektronik ortamda eklenmemesi durumunda yine en fazla 8 adet renkli ve 2 sayfayı 

geçmeyecek şekilde diğer eklerle birlikte formun çıktısına eklenmelidir. Eklenmek 



istenen fotoğraf veya videolarda kesinlikle başvuran öğretmenin ismi, okulu, ilçesi 

gibi bilgiler yer almamalıdır. Bu tip başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

8. Başvuru formu (Times New Roman, Calibri, Arial yazı tipleri, 12 punto, tek satır 

aralığı kullanılarak) bilgisayarda doldurulmalıdır. Formun imla kurallarına uygun, 3 

sayfayı geçmeyecek ve konuyu tam olarak ifade edecek şekilde doldurulması gerekir. 

Yazıcı çıktısı alınırken A4 boyutunda beyaz kâğıt kullanılmalıdır. 

9. Form doldurulurken kişi ve kurumları itham edici, suçlayıcı, zarar verici ve benzeri 

ifadelere yer verilmemelidir.  

10. Kişisel Bilgi Formu (Ek 1) ve Başvuru Formu (Ek 2) belirtilen kriterlere uygun olarak 

doldurulduktan sonra, Kişisel Bilgi Formu (Ek 1) küçük bir zarfa konulur, zarfın 

üzerine yalnızca rumuz yazılır. Bu zarf ile birlikte Başvuru Formu (Ek 2) ve ekleri 

herhangi bir tahribata yol açmayacak şekilde, uygun büyüklükteki başka bir zarfa 

konularak kapatılır, büyük zarfın üzerine de rumuz yazılır, zarf kapalı şekilde Okul 

Müdürlüğüne teslim edilir. Kişisel bilgiler yalnızca Kişisel Bilgi Formunda (Ek 1) yer 

almalıdır.  

11. Okul Müdürlüğü tarafından alınan başvurular resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Strateji Şubesine imza karşılığı teslim edilir. İlçede yapılan değerlendirme 

sonuçları, başvurular ve ekleri, resmi yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro 

Birimine, ikinci değerlendirme resmi yazı karşılığı teslim edilir.  

 

7.1.2. Başvuru Kategorileri 

 

“Gelecek Benim Avuçlarımda” Yarışmasının başvurular 5 kategoride gerçekleştirilir. Başvuru 

kategorileri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

 

1. OKULLAŞMANIN ARTIRILMASI: Sokak çocuklarını akranlarının yaşadığı sosyal 

ortama kazandıran-okula devamlarını sağlamış, önemli oranda veya sürekli 

devamsızlık yapan öğrencisini herhangi bir şekilde eğitime kazandırmış ve sınıfında 

devamsızlığın önemli oranda azaltılmasını sağlamış, engelli öğrenciler için maddi, 

manevi fedakârlık yapan ve eğitime devamlarını sağlamış öğretmenimiz  

 

2. EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI: Kız çocuklarının 

okutulmasına yönelik önyargıları aşmış, bu konuda fark oluşturmuş ve kız 

çocuklarının eğitime devamını sağlamış öğretmenimiz 

 

3. MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN YAŞATILMASI: Milli ve manevi değerleri 

yaşatmak adına çeşitli alanlarda çalışmalar yaparak bunu fiili etkinlikler haline 

dönüştürmüş öğretmenimiz 

 

4. EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: Branşıyla ilgili yeni ve farklı 

teknik, yöntem veya ders materyali geliştirmiş, okulunda bu materyalin, tekniğin veya 

yöntemin yaygınlaşmasını sağlamış ve bu şekilde öğrencilerinin akademik başarılarına 

katkıda bulunmuş öğretmenimiz  

 

5. PAYDAŞ KATILIMINI SAĞLAMA: Hizmet verdiği kurumun ihtiyaçlarının 

karşılanması için halkı, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirerek öğrencilerine ve 

kurumuna katkı sağlamış, merkezden uzak yerleşim yerlerinde kurumun ve çevresinin 

fiziksel koşullarının iyileştirilmesine için paydaşları harekete geçirerek destek 

sağlamış öğretmenimiz 



 

 

7.1.3. Başvuruların değerlendirilmesi 

 

1. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından “Gelecek Benim Avuçlarımda” Yarışması 

İnceleme, Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.  

2. Komisyonlarda farklı branşlardan en az 9 öğretmen ve 1 başkan yer alır. Komisyonda 

Sınıf Öğretmenliği, Bilişim Teknolojileri, Tarih, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Matematik ve Rehberlik branşlarından 1’er öğretmenin yanında, komisyona başkanlık 

etmek üzere 1 Okul Müdürü yer alır. İhtiyaca göre komisyonlardaki branş çeşitliliği 

veya üye sayısı artırılabilir. 

3. Öğretmenlerimiz tarafından yapılan başvurular ilçe ve il düzeyinde olmak üzere iki 

aşamalı değerlendirilir. Nihai sonuç İl İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 

tarafından tespit edilir. 

4. Bu yönergede belirtilen başvuru kriterlerinin tamamını taşıyan başvurular 

değerlendirmeye alınır. 

5. Başvuruya konu olan çalışmanın gönüllülük esasına göre ve öğretmenin kendi 

imkânları/girişimleri ile gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.  

6. Başvurular Okul Müdürlüğü tarafından resmi yollarla İlçe İnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonuna teslim edilir. 

7. Başvurular, komisyonun bir üyesi tarafından başvuru kriterleri taşıma yönünden 

incelenir. İl İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun değerlendirme aşamasının 

tamamlanmasının ardından sonuçların yer aldığı İl Sonuç Listesinin (Ek 5) 

hazırlanmasına kadar, Kişisel Bilgi Formu (Ek 1) hiçbir suretle açılmaz.  

8. Değerlendirme kriterlerinden herhangi birini (örneğin herhangi bir resmi 

tebliğ/zorunluluk gereği) taşımadığı tespit edilen çalışmalar değerlendirme dışı 

bırakılır. İnceleme sonucunda değerlendirmeye alınmama gerekçesi Başvuru 

Formundaki ilgili alana yazılır. Değerlendirme dışı bırakılan başvurular tekrar 

incelenmez. 

9. İnceleme sonucunda değerlendirmeye alınmasında herhangi bir engel görülmeyen 

başvurular, Değerlendirme Formu (Ek 3) kullanılarak en az 2 komisyon üyesi 

tarafından, 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

10. Her çalışma kendi kategorisi içerisinde değerlendirilir. 

11. Bağımsız değerlendirme sonucunda her komisyon üyesinin verdiği puanın 

ortalamasına göre toplam puan belirlenir. Her kategoride en fazla puanı alan 3 çalışma 

belirlenir.  

12. Puan eşitliği durumunda ilk değerlendiriciler dışında üçüncü değerlendirici eşit puan 

alan çalışmaları değerlendirir ve kesin sonuç belirlenir. Üçüncü komisyon üyesinin 

değerlendirmesi, ilk üçte yer alan diğer çalışmaların toplam puanını etkilemez. 

13. İlçe İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmesi ve puanların 

kesinleşmesinden sonra her kategoride ilk 3 sırayı alan öğretmenin sadece 

derecelerini, rumuzlarını ve kategorilerini içeren İlçe Sonuç Listesi (Ek 4) tüm 

komisyon üyeleri tarafından imzalanır. İlçe İnceleme ve Değerlendirme 

Komisyonunun değerlendirmesinde kesinlikle Kişisel Bilgi Formu (Ek 1) açılmaz. 



14. İlçe İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, en yüksek puanı alan ilk 3 başvurunun 

sahibi olan öğretmenlerimizin bilgilerinin (rumuz, kategori) yer aldığı sonuç listesi, 

başvuru formları ve eklerini eksiksiz şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro 

Şubesine imza karşılığı teslim eder.  

15. Tüm ilçelerden gelen başvurular İl İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 

yukarıdaki usul ve esaslara uygun olarak incelenir ve değerlendirilir. 

16. İl İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ikinci değerlendirme 

sonucunda, il genelinde her kategoride, en yüksek ilk 3 puanı alan öğretmenimiz 

belirlenir.  Bu aşamada, dereceye giren öğretmene ait Kişisel Bilgi Formu (Ek 1) 

açılarak İl Sonuç Listesi (Ek 5) hazırlanır. Tüm komisyon üyeleri tarafından imzalanır. 

17. Komisyon gerekli gördüğünde, yerinde inceleme yapmak üzere başvuru yapan 

kurumu ziyaret eder, gerekli değerlendirmeleri yapar. Gerekli görülmesi durumunda 

kurum ziyareti esnasında başvuruda ifade edilen beyanın gerçek dışı, abartılı vb. 

olduğunun tespit edilmesi veya proje ilkelerine aykırı herhangi bir durum tespit 

edildiğinde,  komisyonun en az 2 üyesinin imzasını taşıyan yerinde inceleme tutanağı 

(Ek 6) hazırlanarak durum tespit edilir. Gerçek dışı beyan tespit edilen başvuru, 

tutanağa istinaden iptal edilir. İlk 3'te yer alamayan başvurulardan puan sıralamasına 

göre yeniden değerlendirme yapılır. 

18. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda son karar mercii “Gelecek Benim 

Avuçlarımda” Yarışması İl İnceleme, Değerlendirme Komisyonu’dur. 

 

Sonuçların İlanı, Ödül Töreni 

 

“Gelecek Benim Avuçlarımda” Yarışması kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından 

sonuçlar ilan edilir. Komisyon tarafından talep edildiğinde Okul Müdürlükleri, İlk 3 dereceye 

giren öğretmenlerimizin çalışmalarıyla ilgili 3 dakikayı geçmeyecek şekilde video/sunu 

hazırlar. Video/sunu içeriği ve formatı, ödül töreninde izletilebilecek nitelikte olmalıdır. 

Video/sunu belirtilen süreden uzun olmamalı, çalışma konusuna ve içeriğini yansıtmalı, 

sunum kalitesi ve içeriği yönünden uygun olmalıdır. Projenin uygulandığı yılın 24 Kasım 

Öğretmenler Günü töreninde veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen bir günde 

gerçekleşecek ödül töreninde her kategoride en yüksek puanı alan ilk 3 öğretmenimize 

ödülleri takdim edilir.  

 

Uygulama Takvimi 

Yarışmanın İlanı 18-24 Eylül 2019 

Başvuruların Okul Müdürlüğüne ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine Teslimi 

25 Eylül-14 Ekim 2019 

Başvuruların İlçe Komisyonu Tarafından İncelenmesi,  

Değerlendirilmesi 

15-28 Ekim 2019 

İlçe Komisyonları Tarafından Belirlenen İlk 3 Çalışmanın 

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 
30-31 Ekim 2019 

Başvuruların İl Komisyonu Tarafından İncelenmesi, 

Değerlendirilmesi, Yerinde İnceleme 
1 Kasım-15 Kasım 2019 

Sonuçların İlanı 18 Kasım 2019 

Ödül Töreni 24 Kasım 2019 

 


