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丁URK COGRAFYA KURUMU
■7k勧 6θOgraρ力icα′SOεた亡ソ

ToCo MILLI EGITIIⅦ BAKANLIGI

Yenilik ve EEitinL Tekn01ojileri Genel ⅣIIidiirliこ i

ileti,im Daire Ba,kanilこ Ina/Ankara

Turk cOErafya Kurumu olarak tizittumizde belirtilen ama91ar dottrultusunda

dizenledittimiz ekte§ artnamesi,verilen``LiselerarasI Ulusal Proie/Kisa Belgese1/Animasyon

Yan,masl'nln"ortaёЁretim kurumlarina duyurulmasl i9in gereこ ini arz ederim.

Adres:
Buyuk Resit Pa,a Cad.No:44 Kat:4/49

3411l LALEL1/1stanbul
e― posta:info@tck・ Orgotr

Telefon:+90(212)705 65 00 Dahili:6421

Cep Telefonu:05065307880
Web Sitesi:www.tck.org.tr

Ekler:
1.Turk cOEratta Kurumu/9.LiselerarasI

Sartnamesi
2.Turk cOЁ rafya Kurumu Tuzuttu

0 8 0cak

Ulusal Proje / Krsa Belgesel / Animasyon Yarrgmasr

www.tck.org.tr - www.tcd.org.tr
Briytik Regit Pa5a Cad. No:44 Kat: 4/49

06.01.2016

TCK Yёnetim Kurulu Oyesi
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TURK COGRAFYA KURUMU

9.LiSELERARASI ANiMASYONYARIsMASI

ADI:Turk cOgratta Kurumu 9.Liselerarasl Animasyon Yarlsmasl

ANA TEMA:Gё 9

TOR3:Animasyon Tabanll Ara,tllllla Yarl,masl.

AMAcLAR:
_  ()二rencilerin okulda ё二rendikleri bilgileri kunanabilmeleri ve peki§ tillllele五 ,

― COまatta bilgi ve becerilerini kullanarak insan mekan iliskisi uze五 ne gё zlem,ara§ tl■ 11la,arazi 9allsmasl,

dency,anket,ah,masl ve analiz¨ sentez yapabilme yeteneklerinin gelistirillnesi.

_ OErencilcrin sorun tanlmlama ve sorun 9ё zme yetenekle五 nin cottratta bilgisi ile geli,tirilmesi.

_ Oまencilerimizin yasadlklarl mekana sahip 91hna bilincinin gelistirilmesi.

‐ COttra■ Bilgi Sistcmleri(CBS)kullanlmliln y鶴 /gmlastlrllmasl.‐ Okullarda Coま atta Kuliiple五 nin

kurulmasl ve yayglnla,maslnin saЁ lanmasl.

 ̈Okullar,6ま etmenler ve ёЁrenCiler arasinda,coこratta ctkinlikleri 9er9eVesinde iliski ve is birliこ inin

gelistirilmesi ama91anmaktadlr.

ONEⅣII:

 ̈Cogratta biliminin insan ya§ amindaki ёnemini fark e■ illllek.

_  insanin 9cvrcsini dctterlendi五 rken Cottrarl Bilgi Sistemlerini kunanmaslnl sattlamak.

 ̈ Kendi akl,l i9inde mekanin insana ctkisine kar,ln, hlzla geli§ en beseH etkinin mekan ile etkilesiini

hakklnda ёngёrtilii sonu91ara vallllak.

KATILIPI KOsULLARI:Bir lisenin herhangi bir sinlflnda ёЁrenci OIFnak.

YARIsMA TAKVIMI:

Son Ba,vuru tarihi:27 subat 2016

Ba§vurular www.tck.org.tr adresinde verilen elektronik basvuru follllu(ba,vuru formu icin tlklaylnlz:

http://1ww.tck.org.tr/klsa belgesel_index.php)ile yapllacaktlr.

Bu ba§ vurular 29 subat 2016 tarihinde www.tck.org.tr adresinde yaylnlanacaktlr.

Anilnasyon aslllarinin teslinlinde ise lSlak imzah follllile g6nderilmesi gerehcktedir.

Islak imzah Follll 19in Tlklaylnlz:http://、 v、vw.tck.org.tr/activity/1450450283.pdf

lslak illnzall follll ashnln Anilnasyon ile birlikte gё nderilmesi zorunludur.

KIsa animasyonlarin Son Teslim Tarihi:22 Nisan 2016

0dtil Tlreni:14 ⅣIayls 2016

www.tck.org.tr - www.tcd.org.tr
Biiyiik Re5it Paga Cad. No:44 Kat:4/49

34111 LALEL| / istanbul
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DAYANAKLAR:

1.Turk cOgratta Kurumu Tuzugu

2.0■ a OЁredm COgratta Mu■ edat Programl

3.Odev YёnetmeliЁ i

4.EEitici Kollar Yё netmelitti

YARIsⅣIA KURALLARI:

―  Anilnasyon 9allsmalan,belirtilen``Gё 9"ana temasl ile iliski kurularak se91lecek konular tizerinden

hazl■lanlnalldlr.

‐ Okul ve ёこrenciler yarl,maya birden fazla Animasyon 9a11,masl ile katllabilirler.

… Yarl§ maya ogrenciler Cogratta Oまetmenlerinin rehbcrli二 inde ve danl,manhginda bireysel veya ttp

olarak katllabilirler.

― Gruplar en fazla 3 0こrenCiden olu,acaktlr.

―  Anilnasyon raporlarl arastllllla tekniklerine ve biliinse1 9all,ma yё ntenl ve tekniklerine uygun olarak

hazlrlanmalldlr.

‐  Anilnasyon raporlarinda dipnotlar Fnutlaka kullanllacak,sayfa sonunda ya da tamam1 9ah,manln

sonunda yer alabilecektir.

‐  Kaynaklar;yayln,fotottrat kamera gё riintiist,gёzlem,istatistik,m● lakat ve anket vb.olabilir.

― CBS+Arazi call,masl ve bunlann sonu9 raporlarl klsa belgesellerde aranan yё ntemler arasmda

olacaktlr.

ANIMASYON YARIsMASI TEKNiK sARTNAMESi:

‐ Stiresijenerik dahi1 3 dakikayl asmayan Animasyon 9a11,malarl,sayl sinlrlamasl gё zetmeksizin

yarlsmada yer alabilir.

―  Aniinasyonlarin 96ziinurliiklerii 1024-768 pixelden diisiik olinamahdlr.

‐  Aniinasyonlarin olusturullna teknik ve programlarinda klsltlama yoktur.

―  Anilnasyonlarin izlenme follllatlarl Windows Media Player ile 9ah,abilir ollnahdlr.

―  Anirnasyonlar,DVE)veya VCE)oynatlcllarda da izlenilenebilmelidir.Kayltlann gё nderilineden ёnce

denenmesi ёnclllllc rica olunur.

―  MiHi EEitirn gencl ahlak ilkele五 ne uymayan Animasyonlar detterlendilllleye allFlmayacaktlr.

‐  Yarl§maya gё nderilen Anirnasyonlarin yё netinenlerine haber vellllck ve onaylnl alllnak ko,ulu ile ticari

ama9 gёzetnleksizin diizenlenen g6sterilnlerde yer almasl yarl,maci taraflndan kabul edilmi,saylllr.

‐ Or」 inal f0111lat fark etmeksizin tertip komitcsine,Animasyonun 4 adet DVD kopyasl,afl§ i ve tanitim

malzemelcri(Rapor,Brosur v.s.)gё nde五 lir.

―  Yarl,maya katllacak anirnasyonlann yer aldlgl E》 VE)kopyalann iizerlerine aniinasyonun adl,siiresl,okul

ve yё netmen adl yazllmahdlr.

vvWw tck Org tr―  www tcd org tr

BOylk Resit Pa,a Cad.No:44 Kat:4/49

3411l LALELi/lstanbul



TURK COGRAFYA KURUMU
Tur々なわGeOgraρ力′cσ′Soc′ety

Anilnasyonlara ait aflsler 91ktllarl ahnmadan bir(〕 E)ye veya DVE)ye kaydedilerek posta yoluyla

gёnderilecektir.

Anilnasyon arl§lerinin gёriintti boyutu(50x70 cm den)ve 9ё Ztintirliikle五 (1024x768 pixel)ytksCk

olmahdir.

Yarismaya katllan yapltlarin kopyasl TCK arsivinde saklanlr ve aniinasyonlar iade edilmez.

Aninlasyonlar,DVD vcya VCD oynatlcllarda ya da bilgisayar ortarnlnda izlenilebilecek follllatlarda

hazlrlanmahdlr.Bilgisayar ortanllnda izlenecek animasyonlarin izlence tiin*。 wmv,*.mpeg,*.avi

bi9iminde hazlrlanabilir.(*.mp4 follllatl kabul edilemez.)

Aniinasyonlarin Tiirk9e veya Ttirk9e altyazlll olrnasl gerekmcktcdir.

Dcrlcme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama detterlendilllleye ahnmayacaktlr.Bu konuda

sorurnluluk anilnasyon sahiplerine aittir.

Daha ёnce ulusal ya da uluslararasl yarlsmalara katlllnls ve bu yan§ malardan 6diil allnl,ollnak

katilmava engel deこ ildir.Ancak,eserlcrin TCK'ya devredilmesi ёngёriilen haklarm devrine engel te,kil

etmemelidir.Yarl§maya katllanlar,eserlerinin 6zgun 01duЁ unu;3.kisilerin telifhaklarl veya diЁ er

haklarinl ihlal etinediЁ ini;CSerlerinde kullannl10 olduklarl her tiirlii eserle ilgili olarak,cser sahipleri ve

baこlant11l hak sahiplerinden gerekli izni aldlklarinl;ё diil kazandlklari takdirde,bu haklarl TCK'ya

devretmeye yetkili olduklarinl ve bu haklarin TCK taraflndan kunanllmaslndan dolayl ortaya 91kabilecek

taleplerden TCIく 'yl rnuaftutmayl;eserlerinde yer alan veya hL颯 1letlerinden yararlandlklan kisilerin talep

edecekleri her tiirlii tazlninat veya sair cezai miieyyidele五 n muhatabinin kendile五 olduこllnu;esen,lisans

siiresi i9erisindc TCK'den baska kurulusa vcya Sahsa satmayacaklarinl;devir etmeyeceklerini veya hibe

etmeyeccklcrini kabul,beyan ve taahhiit ederler.

Sartnamede yazlh animasyon ko,ullarina ve animasyonun izlencc sunus follllatina uygun olmayan

9all§ malar detterlendillllcyc alinmavacaktlr.

Se9ici kurulun yargisl kesindir.

Ozel ёdiil,Inansiyon ve ck ёdtil kazanan cscrler dahil,6diil alan belgeseller i9in,TCK'ya devredilen

hakkln kunanllmasi nedeniyle,ayrica hcrhangi bir bede1 6denmez.

Yarl§maya katlhlndan kaynaklanan,kargo,giimruk,navlun ve sigorta bedeneri yarl,macl ya da

yarl,macllara aittir.

Yarl§maya katlhln i9in TCK'ya tesliln cdilen her tiirlii g6rsel rnalzeme,yarl,manin tanitlml i9in baslll

medya ve internet dahil dittcr tiim medyalarda ucretsiz Olarak kullanllabilir.

Bu salinamede belirlenmeycn dtter hususlarda ve kat11lmin belirli bir saylya ulasmamasl halinde

dettCrlendilllle yaplp yapmama hususundaki karar yetkisi,munhaslran(TCK'ya yani)Turk COまatta

Kurumu'na aittir.

Yarl§maya gё nderilen klsa belgesener yarl§ macllara iade edilmez.

Yarl,maya katllanlar,bu,artlan kabul ctmis saylllrlar.

www.tck.org.tr - www.tcd.org.tr
Biiytik Regit Pa5a Cad. No:44 Kat: 4/49

141 11 lAl Fl i / istanhrrl
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DEこERLENDiRME sEKLi:

‐  Jiiri detterlendillllesi.

― Juri uyeleri,Milli E二 itim Bakanllこ l Animasyon hazlrlama ve arastllllla teknikleri deこerlendi.11le

kuranarlna uygun olarak deЁ erlendireceklcrdir.

‐  Jiiri de二erlendilllle raporlarl hazlrlayacaklardlr.

‐  Jiiri tiyeleri teslim tarihinden sonra bildirilecektir.

― Sonu91ar kurumsal web sitemizden(www.tCk.Org.tr)duyurulacaktir.

ODUL TURU VE DIIKTARI:

― ilk 3 dereceyi alan 9all,malar Odiinendirilecektir.

 ̈Turk cOЁratta Kurumu gerek g6rtirse mansiyon ёdiili de verebilir.

‐  Birincilik ёdiilu alan praeye bir netbook verilecektir.

‐  lDerece alan her ёgrenciye madalya ve sertiflka verilecektir.

― Dereceye giren her ёこrenCiyC 9esitli coま atta kitaplan,atlaslar ve coЁ ratta dergi(GEO

Dergisi)abonelikleri verilcccktir.

‐ Okul kiitiiphanelerine Turk cOま atta Kurulnu dergi seti ve haritalar.

Not:Sponsorluk,all,malarl ёdiillerin arttlrllmasl yёnunde stilllcktedir.Odiiller ve miktarlarina ve

9esitlerine yapllacak dcこ 1,iklikler ger9ckle,tik9e duyurulacaktlr.

ODUL TORENI:

14 NIlayls 2016 Cumartesitarihinde istanbu1 0zel ENKA Okullarl― istinye i Sanyer adresinde yapllacak

COЁratta gunii etkinlikleri iOerisinde ger9cklestirilecektir.

Teslimat Adresi:istanbu1 0zel ENKA Okullarl

Sadi Gii19elik Spor Sitesi

istinye 34460 1stanbul,Tiirkiye

AcIKLAMALAR:DeЁ erlendilllle kurulu ya,anabilecek deこ isiklikler nedeni lle detterlendi.1lle ёncesinde

web siternizde duyurulacaktlr.

AYRINTILI BiLGiiciN ADRESLER:

intemet sayfasl:http://www.tck.org.tr

Facebook:https://www.facebook.Oom/turkcograttakurumu

Twi■ er https:〃twitter.com/@cograttakurumu

ANIMASYON K00RDINATORLERI:

Mesut SUZER/TCK Yё netim Kurulu Oyesi

e―posta:info@tck・ Org.tr

Telefon:+90(212)705 65 00 Dahili:6421 GSM:05065307880

caЁda,YOKSEL/1stanbu1 0zel Amerikan Robert Lisesi Cottratta Oま etmeni

e‐posta:cyukscI(erobcol.k12.tr

vvww tck Org.tr―  www.tcd Org.tr

BOyuk Re,:t Pa5a Cad No:44 Kat:4/49

3411l LALELI/1stanbul
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TURK COGRAFYA KURUMU

9.LiSELERARASI KISA BELGESEL YARIsⅣIASI

ADI:Turk cOttratta Kurumu 9.Liselerarasl Klsa Bclgesel Yarl,masl

ANA TEPIIA:G69

T3Rむ :Klsa belgesel Tabanll ArastHllla Yarl,masl.

AⅣIAcLAR:

_  Ottrencilerin okulda ёErendikleri bilgileH kullanabilmeleri ve pekistinlleleri,

― COЁrafya bilgi ve becerilerini kullanarak insan mekan iliskisi uzerine gё zlem,arastllllla,arazi 9all,masl,

deney,anket 9all,masl Ve analiz― sentez yapabilme yeteneklerinin geli,tirilmesi.

_ OЁrcncilerin sorun tanlmlama ve sorun 96zme yetencklerinin coま atta bilgiSi ile geli,tirilmesi.

_ OЁrencilerimizin yasadlklarl mekana sahip 91ma bilincinin gelistirilmesi.

‐  COttrafl Bilgi Sistemleri(CBS)kullanllnlnin yayginlastlrllmasl.

― Okullarda Co二ratta Kuluplcrinin kurulmasl ve yayginlasmasmln saこ lanmasl.

_  okunar,ё
ttretmenier ve ёttrenciler arasinda,coЁ ratta Ctkinlikleri 9er9evesinde iliski ve is birli二 inin

geli§tirillnesi ama91anlnaktadlr.

ONEPIII:

‐ COEratta biliminin insan ya,amlndaki ёnemini fark ettillllek.

_  insanin 9eVresini detterlendirirken Coこ rafl Bilgi Sistelnlerini kullanmaslnl saElamak.

‐  Kendi aklsl i9inde mekanln insana etkisine karsin, hlzla gelisen beseri etkinin mekan ile ctkile§ irli

hakklnda 6ng6riilii sonu91ara vallllak.

KATILIM KOsULLARI:Bir liscnin herhangi bir slnlflnda 6色renci 01mak.

YARIsMA TAKVIMI:

Son Ba,vuru tarihi:27 subat 2016

Ba,vurular www.tck.org.tr adresinde verilen elektronik ba§ vuru fbllllu

(ba,Vuru fOrmu icin tlklaylnlz:http:〃 wvvw.tck.org.tr/klsa belgesel_index.php)ile yapllacaktlr.

Bu ba,vurular 29 subat 2016 tarihinde www.tck.org.tr adresinde yaylnlanacaktlr.

Klsa bclgesel aslllarinln teslilrninde ise lslak imzall follll ile gё nderillnesi gerekmektedir.

Islak imzah Follll i9in Tlklaylnlz:http://、 Ⅳww.tck.orgotr/activity/1450450283.pdf

lslak ilnzah follll ashnln klsa belgcsel ile birliktc gё ndcrilmesi zorunludur.

KIsa belgesellerin Son Tesliln Tarihi:22 Nisan 2016

0dtil Tёreni:14 Mayls 2016

www.tck.org.tr―  www tcd.org.tr

Blyttk Re,it Pasa Cad.No:44 Kat:4/49

■411l LALELiノ istanbul
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DAYANAKLAR:

1.Tiirk Cottratta Kurulnu Tuzuttu

2.Orta Ottretim cOgrafya Mufredat Programl

3.Odev Yё netmeli二 i

4.E二itici Kollar Yё netmelti

YARIsMA KURALLARI:

―  KIsa belgcse1 9ah§ malarl,belirtilen``G69''ana temasl ile iligki kurularak segilecek konular tizerinden

hazlrlanmahdlr.

‐ Okul ve ёttrencilcr yarl,maya birden fazla klsa belgese1 9allsmasl ile katllabilirler.

― Yarl,maya ёЁrenciler Coこ ratta OЁrctmenlerinin rehberlttinde ve danl§ manllЁmda bireysel veya gmp

01arak katllabilirlcr.

 ̈Gruplar en fazla 3 6Ёrenciden Olu,acaktlr.

―  Klsa belgesel raporlarl arastllllla tekniklerine ve bilirnse1 9ahsma yё ntenl ve teknikle五 ne uygun olarak

hazl■ lanmalldlr.

‐   Klsa belgescl raporlarinda dipnotlar lnutlaka kunanllacak,sayfa sonunda ya da tamam1 9all,manin

sonunda ycr alabilecektir.

―  Kaynaklar;yayln,fotoЁ rat kamera gё riintusu,g6zlem,istatistik,mulakat ve anket vb.olabilir.

 ̈CBS+Arazi callsmasl vc bunlarln sonu9 raporlarl klsa belgesellerde aranan yё ntemler arasinda

olacaktlr.

KISA BELGESEL YARIsPIIASI TEKNIK sARTNAMESI:

 ̈ Stiresijenerikdahil 10dakikaylasmayanklsabelgeselflllnlcr,sayl sinlrlamasl gё zetineksizin yarl§ mada

yer alabilir.

‐  Filnllerin 96ziiniirliiklerti 1024--768 pixelden diisiik olamamalldlr.

―  Filln fbllllatlarl Windo、 vs Media Player ile 9ahsabilir ollnahdlr.Filllnler,DVD veya VCD oynaticllarda

da izlenilenebilmelidir.Kayltlarin gё nderilmeden ёnce denenmesi ёnemle rica olunur.

― Milli EEitim genel ahlak ilkelerine uymttan fllmler dettcrlendilllleyc allnmayacaktlr.

‐ Yansmaya ЁёndCrHcn■ lmb五 n yёnctmeJe五 nc haber verrnek ve onaylm Jmak ko,Ju ne ticari ama9

gёzetmeksizin diizenlencn g6ste五 rnlcrdc yer alinasl yarl§ macl taraflndan kabul edilnlis saylllr.

‐ OrJinal f0111lat fark etmeksizin tertip komitcsine,fllmin 4 adet DVD kopyasl,afl,i ve tanltim

malzcmeleri(Rapor,Brosur v.s.)gёndCrilir.

― Yarlsmaya katllacak belgesellerin ycr aldlこ l DVD kopyalarin uzerlerine belgeselin adl,siiresi,okul ve

yёnctmen adl yazllmahdlr.

‐  Klsa belgesenerc ait afl§ ler 91ktllarl ahnmadan bir CE)ye veya DVD ye kaydedilerek posta yoluyla

gёnderilecektir.

www.tck.org.tr - www.tcd.org.tr
BUyrlk Regit Paga Cad. No:44 Kat:4/49

Aarrr rArrri / istanbul
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Filln aflslerinin gё riintii boyutu(50x70 cnl den)ve 9ё Ziiniirliikleri(1024x768 pixel)yiikSek Olinalldir.

Yanslnaya katllan yapltlarin kopyasl TCK arsivinde saklanlr ve flllnler iade edilmez.

Filnller,I)VID veya VCD oynaticllarda ya da bilgisayar ortaminda izlenilebilecek follllatlarda

hazlrlanmahdlr.Bilgisayar ortaminda izlenecek flllnlcrin tiirii*.winv,*.mpcg,*.avi bi9irninde

hazlrlanabilir.(*.mp4 follllatl kabul cdilcmez.)

Filrnlcrin Tiirk9e veya Turk9c altyaz11l ollnasl gerekmektedir.

Derleme vcya herhangi bir kaynaktan kopyalama deこ criCndilllleye alinmayacaktlr.Bu konuda

sorurnluluk klsa belgesel sahiplerine aittir.

Daha ёncc ulusal ya da ulusiararasl yarl,malara katllnll,vc bu yarl,malardan ёdiil alinl,ollnak

katllmaya engel deЁ ildir.Ancak,eserlerin TCK'ya devredilmesi ёngёriilen haklarm devrine engel te§ kil

etmemclidir.Yarl,maya katllanlar,cscrlcrinin ёzgiin olduこunu;3.kisilerin telifhaklarl veya di二 er

haklarinl ihlal etinedittini;eserlerinde kunanrnls 01duklarl her tiirlii eserle ilgili olarak,eser sahipleri ve

battlantlh hak sahiplerindcn gerekli izni aldlklarinl;ё diil kazandlklari takdirde,bu haklarl TCK'ya

devretmeye yetkili olduklarini vc bu haklarln TCK taraflndan kunanllmasindan dolayl ortaya 91kabilecek

taleplerden TCK'yl inuaftutmayl;cserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandlklarl ki,ilerin talep

edecckleri her tiirlii taznlinat veya sair cezai rntieyyidelerin inuhatablnin kendileri olduttunu;eseri,lisans

surcsi 19erisinde TCK'den baska kurulusa veya,ahsa satmayacaklarinl;devir emeyecekle五 ni veya hibe

ctmeyeceklerini kabul,bcyan ve taahhiit edcrler.

Sartnamede yazlll klsa belgesel kosullarlna ve klsa belgeselnin sunus follllatina uygun ollnayan

9all,malar detterlCndillllcye almmayacaktr.

Se9ici kurulun yarglsl kesindir.

Ozel ёdtil,Inansiyon ve ek ёdtil kazanan cserler dahil,ё diil alan belgesener i9in,TCK'ya devredilen

hakkln kuHanllmasl nedeniyle,ayrlca hcrhangi bir bedel ёdenmez.

Yarl,maya katlhnndan kaynaklanan,kargo,giimriik,navlun ve sigorta bedelleri yarl,macl ya da

yarlsmacllara aittir.

Yarl,maya katlhlll i9in TCK'ya teslinl edilen her tiirlii gё rsel rnalzeme,yansmanin tanitiml i9in baslll

medya ve intemct dahil ditter tum medyalarda ucretsiz olarak kullanllabilir.

Bu,artnamede belirlenmeycn dtter hususlarda vc katlllmm belirli bir saylya ula,mamasl halindc

dcgcrlendilllle yaplp yapmama hususundaki karar yetkisl,munhaslran Tiirk Cogratta Kurumu'na aitir.

Yarl,maya gё nderilen klsa belgesener yarl,macllara iade edilmez.

Yarl,inaya katllanlar,bu sartlan kabul etmis saylllrlar.

www tck.org.tr―  www tcd org tr
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DEこERLENDiRME sEKLi:

―  Jtiri detterlendil11lesi.

―  Jtiri tiyeleri,Milli E:ξ itim Bakanllこ l klSa belgesel hazlrlama ve arastllllla teknikleri deこ erlendilllle

kuranarina uygun olarak deこ erlendireccklerdir.

―  Jiiri deЁerlendilllle raporlarl hazlrlayacaklardlr.

 ̈ Jiiri tiyeleri tesHIn tarihinden sonra bildirilecektir.

― Sonu91ar kurumsal wcb sitemizden(www.tCk.Org.tr)duyurulacaktr.

ODUL TURU VE MIKTARI:

- 1lk 3 dereceyi alan 9a11,malar 6dullcndirilecektir.

 ̈Ttirk Cottratta Kurulnu gerek g6riirsc mansiyon 6diilu de verebilir.

 ̈Birincilik ёdulu alan pr● eye bir netbook verilecektir.

‐  I)erece alan her 6grenciye trnadalya ve sertiflka verilecektir.

‐ Dereceye g■ en her ёttrenCiye 9esitli cottrafya kitaplarl,atlaslar ve coЁ ratta dergi(GEO

Dergisi)abonelikleri verilecektir.

― Okulゅ饉phanelerine Turk cOこ ratta Kurumu dergi seti ve haritalar.

Not Sponsorluk 9all,malar1 6(地 llerin arttlrlimasl yёnunde stllllektedir.Odiiner ve miktarlanna ve

9esitlerine yapllacak dettisikliklcr ger9eklestik9e duyurulacaktir.

ODUL TORENI:

14 NIlayls 2016 Cumartesi tarihindc istanbu1 0zel ENKA Okullan-lstinye一 Sarlyer adresinde yapllacak

COttratta gunt etkinlikleri i9erisinde ger9cklestirilecektir.

Teslimat Adresi:Istanbu1 0zel ENKA Okullarl

Sadi Gii19elik Spor Sitesi

lstinye 34460 1stanbul,Tiirkiyc

AcIKLAⅣlALAR:Detterlendilllle kurulu,ya,anabilecek dettisiklikler nedeni ile deЁ erlendi・ 11le 6ncesinde

web siternizde duyurulacaktlr.

AYRINTILI BiLCiiciN ADRESLER:

intemct sayfasl:http://www.tck.org.tr

Facebook:https:〃 www.facebookocomturkcOgrattakurumu

Twitcr h“ps://twiter.com/@COgrattakurumu

KISA BELGESEL K00RDINATORLERI:

Mesut SUZER/TCK Y6netim Kurulu Oycsi

e‐posta:info@tck.Orgotr

Telefon:+90(212)705 65 00 Dahili:6421 GSM:05065307880

caЁda,YOKSEL/istanbu1 0zel Amerikan Robert Lisesi Cottratta Oこ retmeni

e‐posta:cyukscl(erobcol.k12.tr

www tck org.tr―  www tcd org.tr
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TURK COGRAFYA KURUⅣ IU

9。 LiSELERARASI ULUSAL PROJE YARIsMASI

ADI:Turk cOttrafya Kurumu 9.Liselerarasl Ulusal Prac Yarl,masl

ANA TEⅣIA:Gё9

TOR3:Pr● e Tabanll Ara,11111la Yarl,masl.

AMAcLAR:
ぃ  0こrencilerin okulda ёまendikle五 bilgilcri kullanabilmeleri ve peki§ tilllloleri,

 ̈COttratta bilgi ve bece五 le五ni kullanarak insan mekan iliskisi uzenne g6zlem,ara,tll llla,arazi 9all,masl,

deney,anket 9all§ masl Ve analiz‐ sentez yapabilme yeteneklerinin gelistiHlmesi.

_ OЁrencilerin sorun tanlmlama ve sorun 9ё zme yeteneklerinin coま atta bilgisi ile gelistirilmesi.

_  OErencilerimizin ya,adlklan mekana sahip 91kma bilincinin geli,tirilmesi.

‐  CO二rarl Bilgi Sistemled(CBS)kullaninninin yayginla,tlrllmasl.

‐ Θkullarda Cottratta Kuluplerinin kurulmasl ve yaygmla§ masinin saこlanmasl.

_  okunar,ёこretinenler ve ё二renciler arasinda,cottratta Ctkinlikleri 9er9evesinde ili§ ki ve i§ birliЁ inin

gelistirilmesi ama91anmaktadlr.

ONEMI:

‐ COこratta biliminin insan ya,ammdaki 6nemini fark etillllek.

_  insanin Oevresini deこ erlendirirken cO二rafl Bilgi Sistellnlerini kunalllnasinl saこ lamak.

―  Kendi akl§l i9inde mckanln insana etkisine karsln, hlzla gelisen beseri etkinin mekan ile etkilesilni

hakklnda ёngёriilii sonu91ara vamak.

KATILIM KOsvLLARI:

‐  Bir lisenin herhangi bir slnlflnda 6魅 renCi OIInak.

YARIsMA TAKVIMI:

Son Ba,vuru tarihi:27 subat 2016

- Ba,vurular www.tck.org.tr adresindc verilen elektronik ba,vuru follllu(ba,vuru formu lcin tlklaylnnz:

http:〃 www.tck.org.tr/praC_index.php)ile yapllacaktir.

‐ Bu ba,vurular 29 subat 2016 tanhinde www.tck.org.tr adresinde yayinlanacaktlr.

‐ Prac aslllarinm tesliminde ise lslak imzall follllile gё nderilmcsi gerekmektedir.

‐ Islak imzall Follll 19in Tlklaylnlz:http://www.tck.org.tr/activity/1450450283.pdf

‐ Islak imzall follll asllnin praC ilc birlikte gё nderilmcsi zorunludur.

PrOielerin Son Teslim Tarihi:22 Nisan 2016

odul Tёreni:14 Mayls 2016

www.tCk.Org.tr― www.tCd.Org.tr

Blyuk Reslt Pasa Cad No:44 Kat:4/49

3411l LALELiノ istanbul



TURK COGRAFYA KURUMU
百υ旅なわ6θOgraρ 力icar SOc′ety

DAYANAKLAR:

1.Turk cOgratta Kurumu Tuzugu

2.0■ a Ottrctim cOgratta Mufredat Programl

3.Odev Yё netmelti

4.EttitiCi Kollar Yё netmelitti

YARIsMA KURALLARI:

_  _Prqc 9all,malarl,belirtilen``Gё
9''ana tcmasl ile ili§ ki kurularak se9ilecek konular uze五 nden

hazlrianlnahdlr.

― Okul vc 6色 renciler yarlsmaya birden fazla praC 9allsmasl ile katllabilirler.

 ̈ Yarlsmaya 6色renciler cottratta Ottretmenlerinin rehberlittinde ve danlsmanllこ lnda bireysel veya grup

olarak katllabilirler.

‐ Gruplar en fazla 3 ёttrenCiden olusacaktr.

― Prac ve raporlarl Milli Ettitim Bakanl屯 l arastimla tekniklerine ve bilimse1 9all,ma yё ntem ve

tekniklerine uygun olarak hazlrlanmahdlr.

‐ Pr● e Ve raporlarmda dipnotlar mutlaka kullanllacak,sayfa sonunda ya da tamam1 9all§ manm sonunda

yer alabilecektir.

‐  Kaynaklar;yayln,fotottrat kamera gё runt,sii,gёzlenl,istatistik,Inulakat ve anket vb.olabilir.

 ̈ CBS tt Arazi call§ masl ve bunlarln sonuO raporlarl praelerde aranan yё ntemler arasinda olacaktlr.

‐  I)erleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama de二 erlendilllleye ahnmayacaktlr.Bu konuda

sorumluluk prqe sahiplerine aittir.

-  1)aha ёnce ulusal ya da uluslararasl yarl,malara katllrnl,ve bu yarlsmalardan ёdiil alinl,ollnak

katllmaya engel dettildir.Ancak,eserlerin TCK'ya devredilmesi ёngёriilen haklarin devHnc engel te,kil

etlnemelidir.Yarlsmaya katllanlar,cscrlerinin 6zgiin olduこ unu;3.kisilerin telifhaklari veya ditter

haklarinl ihlal ctinedi二 ini;eserlerinde kunannll,olduklarl her tiirlii eserle ilgili olarak,eser sahipleri ve

battlantlll hak sahiplerinden gerekli izni aldlklarinl;ё diil kazandlklarl takdirde,bu haklarl T(〕 K'ya

devretmeye yetkili olduklarinl ve bu haklarin TCK taraflndan kullanllmaslndan dolayl ortaya 91kabilecek

talcplerdcn T()K'yl lnuaftutmayl;eserlerinde yer alan veya hizmetierinden yararlandlklarl ki§ ilerin talep

cdccckleri hcr turlii tazlninat veya sair cezai rntieyyidelerin rnuhatablnin kendile五 olduこunu;eSeri,lisans

siiresi i9erisindc TCK'den baska kurulu§ a veya§ahsa satmayacaklarinl;devir etmeyeceklerini veya hibe

etmeycccklerini kabul,beyan ve taahhiit ederler.

‐ Sartnamcdc yaz11l prac kosullarina ve praenin sunus fomatlna uygun olmayan 9a11,malar

deЁerlCndillllcyC allnmayacaktlr.

―  Sc9ici kurtllun yarglsl kcsindir.

WWW tCk Org tr―  www tcd org tr
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_  Ozel ёdiil,mansiyon vさ ek 6dtil kazanan eserler dahil,6diil alan belgesener i9in,TcK'ya devredilen

hakkin kunanllmasl nedeniyle,ayrica hcrhangi bir bedel ёdenmez.

‐  Yarl§maya katlhlndan kaynaklanan,kargo,giimriik,navlun ve sigorta bedelleri yarlsmacl ya da

yarlsmacllara aittir.

―  Yarismaya katlhln i9in TCK'ya teslinl edilen her tiirlii gёrsel rnalzeme,yan,manin tanltlml i9in basill

medya ve intemet dahil diЁ cr tiim medyalarda tcretsiz olarak kullanllabilir.

―  Bu sartnamede belirlenmeyen dtter hususlarda ve katlllmin belirli bir saylya ula,mamasl halinde

degerlendilHle yaplp yapmama hususundaki karar yetkisl,munhaslran Turk COgratta Kurulnu'na aittir.

‐ Yarlsmaya gё nderilen praeler yarl,macllara iade edilmez.

 ̈ Yarlsmaya katllanlar,bu sartlarl kabul etmis say11lrlar.

― DEこ ERLENDiRDIE sEKLi:

:‖ 1章懇群 ‖IlidmBttl中 編 hazJmavearastlma thHC五 dettdendme

kurallarina uygun olarak de二 erlendireccklcrdir.

_ Juri detterlCndillllc raporlarl hazlrlayacaklardlr.

 ̈ Jiiri tiycleri tesliln tarihinden sonra bildi五 lecektir.

‐ Sonu91ar kurumsal web sitemizden(www.tCk.Org.tr)duyurulacaktlr.

 ̈ODUL TURU VE DIIKTARI:

‐   ilk 3 dereceyi alan 9ahsmalar ёdiinendirilecektir.

_ Turk cO二 ratta Kurumu gerek gё rtirsc mansiyon ёdulu de verebilir.

―  Birincilik ёdiilii alan pracyC bir netbook vcrilecektir.

 ̈ IDerece alan her ёgrenciye madalya ve sertiflka verilccektir.

‐ Dereceye giren her ёこrenCiye 9esitli coЁ ratta kitaplan,atlaslar ve cottatta dergi(GEO

Dergisi)abonelikleri verilecektir.

― Okul ktittiphanelcrinc Turk cOEratta Kurulnu dergi seti ve haritalar.

Not Sponsorluk call,malarl ёdiille五 n amlrllmasl yё ntindc sulll10ktedir.Odiiller ve miktarlanna ve 9e§ itleHne

yapllacak dctti,iklikler ger9cklcstik9e duyurulacaktlr.

ODUL TORENI:

14 Mayls 2016 Cumartesi tarihinde istanbu1 0zel ENKA Okullan― istinye― Sanyer adresinde yapllacak

COЁratta giinti etkinlikleri icerisinde ger9cklestirilecektir.

Teslimat Adresi:

istanbu1 0zcl ENKA Okullarl

Sadi Gii19elik Spor Sitesi

lstinye 34460 1stanbul,Tiirkiye

www tck org.tr―  www tcd.org tr
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AcIKLAlヽ/1ALAR:Deこ erlendilllle kurulu ya,anabilecek de二 isiklikler nedeni ile deこ erlendillllo 6ncesinde

web sitemizde duyurulacaktlr.

AYRINTILI BiLGliciN ADRESLER:

intemet sayfasl:http://― .tCk・ Org.tr

Facebook:https://www.facebook.corゴ turkcograttakummu

Twi■er https://twitter.co耐 @cograttakurumu

PROJE K00RDINATORLERI:

Mesut SUZER/TCK Yё netim Kurulu Uyesi

e―posta:info@tck.Org.tr

Telefon:+90(212)705 65 00 Dahili:6421 GSM:05065307880

c罐:das YOKSEL/istanbu1 0zel Amerikan Robert Lisesi Coこ ratta Oま etmeni

e¨posta:cyuksclc)robC01.k12.tr

www tck.org tr―  www tcd.org.tr

BOyuk Re51t Pasa Cad.No:44 Kat:4/49

3411l LALELI/lstanbul
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