SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Bu sene gerçekleştirilecek yarışmanın geçtiğimiz yıllarda yapılan
yarışmalardan farkı ne?
Bu sene gerçekleştirilecek yarışma, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen
yarışmalardan birkaç açıdan farklılaştı.
a. Geçtiğimiz yıllarda yarışma sadece özel eğitim alanında ve
materyal ve etkinlik kategorilerinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl
yarışmanın kapsamı genişletildi ve bu iki kategoriye “Rehberlik
Hizmetleri Etkinlik Kategorisi” de eklenerek kategoriler; “özel
eğitim materyal”, “özel eğitim etkinlik” ve “rehberlik hizmetleri
etkinlik” olmak üzere üçe çıkarıldı. Böylelikle yarışmada ödül
alacak ürün sayısı da artırılmış oldu.
b. Geçtiğimiz yıllarda katılımcılardan yarışmaya gönderdikleri
ürünlerinin 2‐5 dakika aralığında hem tanıtım hem de uygulama
videosunu çekerek CD, DVD ya da USB belleğe kaydetmeleri ve
verilen adrese ürünleri ile birlikte göndermeleri istenmişti. Ancak
bu yıl katılımcılardan sadece uygulama videosu istenecek olup
tanıtım videosu istenmeyecektir.
c. Geçtiğimiz yıllarda çoklu katılımcılarda bir ürün için temsilci dahil
5 kişi ile başvuru yapılabiliyordu. Ancak bu yıl bir ürün için temsilci
ve katılımcı olmak üzere en fazla iki kişi başvuru yapabilir.
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Ürününüzü hangi kategoride göndereceğiniz konusundaki belirleyici
olan sizin beyanınızdır. Ürün, beyan ettiğiniz kategoride
değerlendirilmeye alınacaktır.
3. Birden fazla kişi başvuru yapabilir mi?
Yarışmaya birden fazla kişi başvuru yapabilir. Çoklu katılım en fazla 2
kişiden oluşabilir. Çoklu katılımda katılımcılar aralarından bir temsilci
belirleyerek, temsilci formunu elektronik başvuru formuna ekleyecektir.
4. Temsilci Formunu nereden bulabiliriz?
http://orgm.meb.gov.tr/ sitesinde Bağlantılar bölümünde Materyal ve
Etkinlik Yarışması sekmesine ya da aşağıda verilen linke tıklayarak
temsilci formuna ulaşabilirsiniz.
https://orgm.meb.gov.tr/www/3-ozel-egitim-materyal-ve-etkinlikyarismasi-kilavuzu-yayimlandi/icerik/1022
5. Etkinlikler için örnek uygulama videosu çekecek miyiz?
Etkinlik uygulamasının videosu mutlaka çekilmelidir.
6. Geliştirdiğim etkinlikte herhangi bir materyal kullanmadım sadece
elektronik başvuru yapmam yeterli midir?
Hayır yeterli değildir. Elektronik başvuru sırasında verilen kodu etkinlik
uygulama videosunu kaydettiğiniz USB/CD üzerine yapıştırarak kılavuzda
verilen adrese göndermeniz gerekmektedir. Kodu ile birlikte uygulama
videosu gönderilmeyen etkinlikler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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7. Videoları çekerken öğrencilerin yüzlerinin görülmesinin sakıncası var
mıdır?
Öğrencilerin yüzlerinin görünmesinin sakıncası yoktur. Bu videolar
sadece ilgili komisyon üyeleri tarafından görülecektir. Gönderilen
videoların herhangi bir şekilde internet ortamında ya da sosyal medyada
yayınlanması söz konusu olmayacaktır. Yarışma sonuçlanana kadar aynı
hassasiyeti katılımcıların da göstermesi ve yarışmaya gönderdikleri
videoları internet ortamı ya da sosyal medyada yayınlamamaları
beklenmektedir.
8. Her üç kategoriden de başvuru yapabilir miyim?
Katılımcılar hem “Özel Eğitim Materyal”, “Özel Eğitim Etkinlik”, hem de
“Rehberlik Hizmetleri Etkinlik” kategorine başvuru yapabilirler. Her
kategoriden en fazla bir ürün ile yarışmaya katılabilirler ancak aynı
ürünü kullanarak farklı kategorilerden başvuru yapamazlar.
9. Materyalimi/etkinliğimi postalarken/teslim ederken elektronik
başvuruda verilen kod numarasını yazmayı unuttum.
Gönderdiği ürünün üzerinde elektronik başvuru sırasında verilen kod
numarası bulunmayan başvuru sahibinin ürünü (materyal/etkinlik)
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Uygulama videosunu göndermeyi unuttum.
Uygulama
videoları
gönderilmeyen
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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materyal/etkinlikler

11. Materyalimi/etkinliğimi elden teslim edebilir miyim?
Elektronik başvuru yapılmak kaydıyla materyal/etkinliğinizi 07 Mayıs‐14
Temmuz 2018 tarihleri arasında Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezi (Okulu) Örnek Mah. Hızır Reis Cad. No.1 Posta Kodu 06090
Altındağ/ANKARA adresine tutanak karşılığı teslim edebilirsiniz.
12. Materyal/etkinliğimi belirtilen adrese gönderdim ama elektronik
başvurumu yapmadım.
Elektronik başvurusu olmayan ürünler kesinlikle değerlendirmeye
alınmayacaktır.
13. 2017’da yapılan II. Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik yarışmasında üst
kurula geçen materyallere nereden ulaşabilirim?
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnternet sitesi
Elektronik Kütüphane bölümünde yayımlanan II. Özel Eğitim Materyal
ve Etkinlik Yarışması Kataloğundan yararlanabilirsiniz.
14. Elektronik başvurumu yaptım ama materyalimi/etkinliğimi 14
Temmuz 2018’den sonra gönderdim. Materyalim/etkinliğim
değerlendirmeye alınır mı?
Elektronik başvurusu yapılan materyal veya etkinlikler 07
Mayıs – 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında gönderilmediği
takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kargodan kaynaklı
kayıp ve gecikmelerden Genel Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
15. Ürünümü hangi kargo firması ile gönderebilirim? Kargo ücretini kim
karşılayacak?
Herhangi bir kargo firması ile materyalinizi postalayabilirsiniz. Kargo
ücreti başvuru sahibi tarafından ödenecektir. Karşıdan (Genel
Müdürlüğümüzden) ödemeli kargolar kesinlikle teslim alınmayacaktır.
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16. Gönderdiğim materyali geri alabilecek miyim?
Elektronik başvuru sırasında iade talebinde bulunulan ve değerlendirme
sonucu üst komisyona geçmeyen ürünler gönderim bedeli alıcı tarafından
ödenmesi koşuluyla iade edilecektir. İade işlemlerine yarışma
sonuçlandıktan sonra başlanacaktır. İadesini talep ettiği halde karşı
ödemeli olarak gönderilen ürününü teslim almayan bu nedenle
kılavuzdaki hükümlere aykırı hareket eden katılımcılar hakkında idari
işlem yapılacak ve sebep oldukları zarar tazmin ettirilecektir.
17. 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
temsilciye 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.
18. Ön lisans/ lisans düzeyinde açık öğretim (uzaktan öğretim)
öğrencisiyim yarışmaya katılabilir miyim?
Katılabilirsiniz.
19. Ek ders ücreti karşılığı görev yapan (ücretli) öğretmenim. Yarışmaya
başvuru yapabilir miyim?
Herhangi bir okulda fiilen görev yapan tüm öğretmenlerimiz katılabilir.
20. Çoklu katılımla yarışmaya ürün gönderdim, ayrıca bireysel olarak da
başka bir ürünle yarışmaya katılabilir miyim?
Çoklu katılımda temsilci olmadıysanız bireysel olarak da ürün
gönderebilirsiniz.
5

21. Yarışmaya çoklu katılım yoluyla birden fazla ürünle başvuruda
bulunabilir miyim? miyim?
Çoklu katılım yoluyla her kategoriden birer kez olmak üzere üç
başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı kategoriden birden fazla çoklu başvuru
yapamazsınız.
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