
 

 

 

 
 

Ayın Fotoğrafları, Ayın Yeteneği, Ayın Hobisi 

 

Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi kapsamında öğretmenlerimizin yeteneklerinin, 

hobilerinin ve çektikleri fotoğrafların sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını içeren bu 

etkinlik; ilham verici ve kişisel gelişimi teşvik edici nitelikte olması sebebiyle anlamlıdır. 

Ayrıca öğretmenlerimizi daha iyi tanımamıza, yürütülen proje ve etkinliklerde başarılı 

öğretmenlerimizden destek alınmasına ve sosyal medya hesaplarının güçlenmesine imkan 

verecek olan bu çalışma; ocak ayında başlayacak ve temmuz ayında sona erecektir. 

Paylaşımlar öncelikle İlçe ve devamında İl sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.  

 

Etkinlik Şartnamesi  

 

▪Etkinlik Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi kapsamında tasarlanmıştır. İlçe Strateji 

Geliştirme Şubeleri ve İlçe Proje Koordinatörleri tarafından yürütülecektir.  

 

▪İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak seçici kurul, İlçe sosyal medya hesaplarının 

fotoğraf, yetenek ve hobi paylaşımlarını değerlendirecektir.  

 

▪Seçici kurulun belirlediği (3) fotoğraf, (1) yetenek ve (1) hobi paylaşımları; öğretmenimizin 

adı soyadı, okulu ve görev yaptığı ilçe belirtilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya 

hesaplarından paylaşılacaktır.  

 

▪İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarılı öğretmenlerimize katılım belgesi ve 

sürpriz hediyeler verilecektir.  

 

▪Fotoğraf, yetenek ve hobi paylaşımlarıyla ilgili yasal sorumluluklar başvuru sahibine aittir.  

 

▪Yarışma seçici kurullarının kararı kesindir, itiraz edilemez. 

 

▪İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

▪Son başvuru tarihi her ayın son günüdür.  

  

▪Etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı resmi/ özel kurumlarda görev yapan tüm idareci 

ve öğretmenlerimiz katılım sağlayabilir. 

 

 

 

  



 

 

 

Genel Hazırlıklar   

 

 

 

Ayın Fotoğrafları, Ayın Yeteneği ve Ayın Hobisi Etkinliği  

Başvuruların ilçe gmail adreslerine 
gönderilmesi:� 

Her ayın son günü saat 17.00'a kadar.  

İlçe seçici kurullarının gönderileri 
değerlendirmesi ve belirlenen gönderilerin 
istmemogi@gmail.com adresine 
ulaştırılması:� 

Her ayın ilk pazartesi günü saat 13.00'a 
kadar.  

İl seçici kurulunun ilçe gönderilerini 
değerlendirmesi:� 

Her ayın ilk pazartesi günü saat 19.00'a 
kadar.  

İlçe seçici kurullarının belirlediği 
gönderilerin ilçe sosyal medya 
hesaplarından paylaşılması:� 

Her ayın ilk haftası içerisinde ( her paylaşım 
farklı bir iş gününde yapılacak / paylaşım 
saati: 20:00).  

İl seçici kurulunun belirlediği gönderilerin il 
sosyal medya hesaplarından paylaşılması: 

Her ayın ikinci haftası içerisinde (her 
paylaşım farklı bir iş gününde yapılacak / 
paylaşım saati: 20:00)  

 

 

 

▪İlçe sosyal medya hesapları ve okul sosyal iletişim grupları (whatsapp, bip, telegram vb.) 

üzerinden öğretmenlerimize duyuruların ve gerekli açıklamaların yapılması.  

 

▪İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve proje logosu içeren tanıtım afiş ve posterlerinin hazırlanması. 

 

▪İlçe başvurularının alınacağı gmail hesabının oluşturulması.  

 

▪İlçelerde başvuruları takip edip inceleyecek yetkin seçici kurulların oluşturulması.  

 

▪İlçe sosyal medya paylaşımları, takip eden ayın ilk haftası içinde ve farklı günlerde 

yapılmalıdır (Örnek: Şubat Ayının İlk Haftası İçinde � "Ayın Fotoğrafı 3 / Ocak " başlığı ile 

pazartesi günü, "Ayın Yeteneği / Ocak " başlığı ile salı günü ,  "Ayın Fotoğrafı 2 / Ocak " 

başlığı ile çarşamba günü, "Ayın Hobisi / Ocak " başlığı ile perşembe günü,  "Ayın Fotoğrafı 

1 / Ocak " başlığı ile cuma günü). 
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Detaylar 

 

Ayın Fotoğrafları: Gmail hesabına ulaşan fotoğraflardan, seçici kurulun belirlediği üç (3) 

fotoğraf; ilçe sosyal medya hesabından paylaşılacaktır. Paylaşımda öğretmenimizin adı 

soyadı ve okulu belirtilmelidir. 

*Katılımcılar aynı ay içinde en fazla 3 fotoğraf gönderimi yapılabilir.  

 

Ayın Yeteneği: Gmail hesabına ulaşan şarkı, şiir, enstrüman, resim, güzel sanatlar,  sahne 

sanatları, sportif ve koordinatif beceri videoları (3 dakikayı geçmeyecek şekilde) içinden 

seçici kurulun belirlediği bir (1) video; ilçe sosyal medya hesabından paylaşılacaktır. 

Paylaşımda öğretmenimizin adı soyadı ve okulu belirtilmelidir. Videolar yatay ve uygun 

açıdan çekilmelidir.  

 

Ayın Hobisi : Gmail hesabına ulaşan fotoğraf ya da video ile desteklenmiş açıklama metinleri 

(en fazla 1 sayfalık word belgesi) içinden seçici kurulun belirlediği bir (1) hobi; ilçe sosyal 

medya hesabından paylaşılacaktır. Paylaşımda öğretmenimizin adı soyadı ve okulu 

belirtilmelidir. Fotoğraf ya da video yatay ve uygun açıdan çekilmelidir.  


