
1-Daha önce başvurduğum bir proje ile tekrar başvuru yapabilir miyim?
 
Cevap: Daha önceki yıllarda başvurulmuş ancak dereceye girememiş projelerinizi revize ederek tekrar başvuruda bulunabilirsiniz.

2-Yaptığım çalışma ile ulusal düzeydeki yarışmalara katıldım. Bu çalışmamla başvuru yapabilir miyim?
 
Cevap: Çalışmanızın MEB tarafından yürütülen diğer ödül süreçlerine,
 MEB dışındaki kurum ve kuruluşlarca organize edilen ödül süreçlerine başvuru yapmamış olması ve AB projesi olarak kullanılmamış
 olması gerekmemektedir.

3- Aynı projeye birden fazla kişi ile başvuru yapılabilir mi?
 
Cevap: Ödüllendirme gereği bireysel başvurularda yalnızca bir kişinin ismi olabilir. Kurumsal başvurularda ise aynı çalışmayı birden fazla
 kişi yürütmüş olabilir ancak ödül kurum adına verilir. 

4- Bireysel başvuru yapacağım. Birden fazla başvuru yapabilir miyim? 
 
Cevap: Bireysel başvurularda sadece bir başvuru hakkınız bulunmaktadır.

5- Kurumsal başvurularda en fazla kaç başvuruda bulunabiliriz?
 
Cevap: Kurumsal başvurularda her kategoriden bir, toplamda en fazla on başvuru yapılabilirler.

6-Raporun sayfa düzeni nasıl olmalıdır?
 
Cevap: 
 • Metin, tüm bölümleri dâhil, en fazla 10 sayfa olacaktır.  
 • Metinde Times New Roman yazı karakteri, 12 punto, 1,5 satır aralığı kullanılacaktır. 
 • Kenar boşlukları normal olarak seçilecektir.
 • Metin içerisinde metnin görsel bütünlüğünü ve anlatımın akışını bozmayacak biçimde resimlere yer verilebilir. 
 • Belirtilenler dışında başlık eklenmeyecektir.
 • Belirtilen biçimsel formatın dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İlçede görev yapıyorum. Başvuru formunu size nasıl ulaştıracağım?
 
Cevap: Başvuru formları (varsa destekleyici evraklarınız, fotoğraf ve/veya sunumları ) internet ortamında 29.03.2019 tarihi mesai saati
 bitimine kadar ozelarge46@gmail.com mail adresine gönderilecektir. Eğer dosya boyutu mail ortamında gönderilemeyecek kadar büyük 
 boyutta ise başvuru formları mail yoluyla diğer ekler cd/flash disk ortamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine ulaştırılmalıdır.

8-Başvuru formlarını isimli ve isimsiz olmak üzere neden iki nüsha halinde göndermeliyiz?
 
Cevap: Başvuruları değerlendirilecek komisyonun daha objektif bir seçim yapabilmesi için başvuruların kimin tarafından yapıldığını
 komisyon görmeyecektir.

9-Ödül verilecek mi?
 
Cevap: Dulkadiroğlu Belediyesiyle yapılan protokole göre kurumsal başvurularda derece giren ilk üç kuruma laptop, bireysel başvurularda
 ise dereceye giren ilk üç kişiye tablet verilecektir.

10-Başvuru formunu el ile doldursam olur mu?
 
Cevap: Başvuru formları bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
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