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05.02.2016

Konu:Gelecettin Ⅳliihendislcri Yarl,lyOr
Yarl§ ma lzni

yENiLiK vE EGiTiM TEKNoLoJiLERi cENEL wtUoiiru,UGUNr

ilgi:a)Ankara Valilitti ll Milll EEitim Midiirliぶ inin o2/02/2016 ta五 hli ve 12H018 saylh
yazlsl,

b)07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616(2012/13)saylh Genelge.

Ankara lli cankaya l19csinde faaliycttc bulunan ODT3 Vakf1 0zel ortaokulu
ёttrencilerine yё nclik ''GelcccЁ
Tiirkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8,sinlf

MiidiirliiЁ inin

in

Miihendisle五 Yarl,lyor" konulu yarl,ma diizenlemek istediklcrine iliskin ilgi(a)yazl ve
ckleri incelennlistir.
Sё z

konusu yarl,manln gcr9cklestirilmesindc, 1l valiliklcrinin kontroliinde diizenlcme

yapllarak ёzcl okullann yarl,lnaya katlllnasl Genel NItiidiirliiЁ iimiiZCe uygun gё riillnckte olup
ilgi(b)Genelge 9er9cvesinde Gcnel 14iidiirliittiiniiZCe detterlendirilmek izerc ilgi(a)yaZl Ve
eklcri ekte gё ndcrilnli,tir.

Bilgilcrinizi ve gerettini arZ ede五 m.
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15.01.2016

Sayl :17735416‐405.99/512870

Konu:Yan,ma

ANKARA MILLI EGITIM MUDURLUGUNE
(OZe1 0kuliar B61鶴

1lgi:02e10DTU GeliFtirrne Vak■

mi)

Ortaokulu Mttdttrlii意 油'n述 n o7/01/2015 tatth ve 6 sayill

yazlsl.

tt nin
faaliyette bulunan 6ze1 0DTj Gelisdmle Vakf1 0rtaokulu Mildirliこ
renCilerine
y6nelik
'Gelecettin
Mthendisle五
Tiirkiye gcnelinde 5.,6.,7,Ve 8 sinif O意
Yan,lyor''adll c通 laz/diizenck yan,masl yapma isteklerinc iliskin ilgi yazi vc cki ,amame
yazttn12 ekinde sttnullnuβ 鑽
1峰 emizdc

.
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Yarl,lyor Yarlsma lzni Hk.

・

轟ne
Canittya llee Milli Ettittm Mttdttri饉 首
Okulumuzda 9 Nお an 2016 tarihinde Tilrkiye genelinde Miltt EElim Bakanll進 1'na

。kunarin

5,6,7 ve 8.綴 nfё

ba慧 l:

endbHnin(OnaOkul)k試 JabiLcckに 五 Ы r yan,ma planほ nmaktadir.

『

,繊 nme
Gdcctth

Yarismanin amacl,0彗 renCilere bulu,yapacaklan bil ortam sunarak oniarin tst dttzey d職
beceile面 ni geli,urlnek ve yenilikヴ

bir bakl,a9sl ka2anmalarlnl satthmaktr.

Muhendisie」 Yarl,lyor"adil yarl,mada ё
まenCilere ckli,attnamcde yer alan detayl】 bir problem
verilecektir.Ogrenciler problemi ,δ zmek 19in belli kurallar ve ko,ullar: yerine getiren bir
cihaz/duzenek tasarlayacak ve geli,tireceklerdir.Yarl,man:n bu yllki temasI

Engeli A,Hcdefe Ui崎

olarak belirlenmi,tir.

Yarl,manin dlzenieneb‖ mesi 19in onaylniza arz ederim.

舞:臨

￨:
Okul Mttduru

Ek.l - Yarrqma $artnamesi

2.

CD

06800 0DTt cankaya/ANKARA

''

1.ULUSAL

ODTO GELisTiRME VAKF1 0KULLAR:
GELECEこ iN MOHENDiSLERiYAR:5:YOR 2016″ YAR:5MASi

ve ge‖ 5ime tanlk oluyoruz
m insanlan′
Teknoloji tanhL boYOk k091k binlerce bulu, ve bu bulu51an yapan bi‖
mOhendisier ve mucllene dOludur Bulu51ann go言 u prOblemle‖ 96zmek ve ya5amlm屹 l daha
Hepimtt son yl‖ arda bilim ve teknololideki h厖

ll de意 ヽim

kolaylastlrmak amactyla vapllml,tlr Bu nedenle bulu,larin ba5arih olabilmesi lcin bir soruna

c6zum olmas′ uygulanab‖ ir olmasl ve kolayca erisilebilir oimasl istenen 6ze‖

ikler

arasindadlr
Bulus yapmak sadece yeni bir fikirle ortaya clkmak deg‖ dir lnsanlarln akllna her gun yeni
fikirler geleb‖ ir DOnya tarihi hayata gecirilemeyen savlslz fikirlerle doludur

Bu nedenle

ёnemli olan veni ve farkll fikirleri uygulanab‖ ir hale getirmektir Bulu5,sadece ortava bir fikir
atmak de言 iし bu ikine veni birttrun gellJrmek ve onu insaniann hセ meJne sunmakur
Oこ renCilenn

fen,muhendislik ve matemaJk alanlanndaki bilg:ve becenlen kazanmalan

ne kadar uvgulama yapt,klarlna ba言

lldlr Bilimsel bilgivi sadece e2berieyen

ёttrencilerin

bulu5

yapma becenlennin gelも mevecetti aclkur Oこ renCilenn ttst d02ey d350nme becenleⅡ
kazanmalari icin bu becerilerini ortaya koyab‖ ecekieri ortamiarda bulunmalarl ve onlari
d薔 5由 ndttren problemlene kar,￨la5ma ar gerekir Oこ renCiler problemlenn cё zlmane y6nelik
fikirlerini rahatca ortaya koyab‖ melし arkada51arlnln g6r151erini ve ele5tirilerini almall′

bir

bilim insani ve bir rnlhendis gibi call,arak problemi cOzmelidir

″
Gelecegin MOhendisleri Yar151yor′ yari,masl ogrencileri bulus yapmava caglran ve
O薔 renCile●

gelecekte insanllk tanhinde ver alacak buluJar yapmaslnl sa言

lavacak becenler

kazandlrmayl hede■ even b■ etkinlikJr Bu yan5ma savesinde ёttrenCiler bilimsel dじ 50nme
becerilerini geli,tirirken, taklm call,masl yaparak problenn cё zer ve yaratici d05unme
becerilerini de gelistirirler

″

Gelecettin MahendiJen Yan,lvor″ yan5masinda ёЁrencilere oldukca detavll bir problem

ven‖ r OttrenCiler problemi c52mek icin belll kurallar ve ko5ullan venne getiren bir

Ciha2/dttZenek tasanar ve ge‖ 5■ n‖ er Yan5manin tema割

″

′

Engeli A5 Hedefe Ula,′ olarak

belirlenmistir

AMAc
Yar15manln amaci ogrencilere bulu5 yapacaklarl bir ortam sunarak onlarln ust do2ey
du5unme becenlenni gellJrmek Ve yenilikcl bir bak15 agsl kazanmaiannt saЁ lamakur Bu
gili temel bilgi d02eylen
savede ё
ttrenc‖ e‖ n bilim′ teknolojL mohend̀lik ve matemaJkle‖

artacak,gunIlk ya5arnda karslla5tlklarl problemleri cё zmeleri kolayla,acak ve yaratlcl,ё 21m
6nenle"uretebileceklerdir Aynca Oこ rencile‖ n b lim,teknololi ve mし hendisli首 e kar51。 lumlu
tutumlar gelistirmeleri de bu yar!5manln amaciarl araslndadir

YAR:5MA sARTNAMESl
l Yan5maya ka〕 llm

ucretsセ dir Yan5ma,Milli Ett■ im Bakanll首 na ba首 l10kullarda tOm 5,

6,7 ve 8 slnlf O薔 renCilerine aclktlr

2 Yar15ma 09 Nisan 2016 Cumartesi gin1 0DTO GV 02e1 0rtaokulunda yapllacak ve
saat 14 00‑14 30 yapllacak ёdlltё renille son buiacakt r
3 Yar15maclarln 09 Nisan 2016 Cumartesi gOnd en gec saat 09 00'da yarisma verinde
bulunmasl gerekmektedir
4

Yarl,macllar yar15ma verine kendi imk6nlarl ile geleceklerdir Yar15macllar cihazlarlnl
dir
kendileri getirecektir Ciha21arln ёnceden gё nderilmesisё 2 kOnuSu de言 ‖

5 Yan5macllar talep edilmeJ

durumunda

Oこ renCi Olduklannl belgelemek

durumundadlrlar
6

Yan5maya her okul tek bir O首 renCi ya da tek bir ekiple katllab‖ ir Ekipteki O言 renci

ёttretmen。 labilir
7 Yar15mavla ilgili bilgiler w、 vw ogvO com tr web sitesinde bulunacaktir Bu sitede
yavimlanacak olan cevrimici ba5vuru formu zamanlnda ve eksiksiz olarak
say皓 l19 kiЫ den faJa olamaz Bir ekipte en fazla lki danttman

doldurulmalldlr
8

Yar15mava getirilen cihaz ёzgun ve ekip tarafindan tasarlanm15 olmalldir Yar15ma
slraslnda ekip temsilclsi gelistirdikleri ciha21n cah,maslna ili5kin kisa bir sunum
yapma1ldlr

9

0rganizasyon komitesi var15mava getirilen cihazlara ait gOrse‖
ile■

eri ve dokttmaniarl tOm

5im ortam annda ve sosyal payla§ lm attlannda yavlniama hakkina sahip olacakur

10 Yan5maya katllan ёЁrenciler/danttman ёttretmenler yan,ma,artnameJni okuyup
anlavarak katl1lm ko5u‖ arlnl kabul etmi5 Savllacaktir

ll Taklmlar ba5vurularini cevrimici kay t surecinin son guno Olan ll Mart 2016 tarihi
saat 23 59′ a kadar yukaridaki web sitesi Ozerinden yapmak zorundadlr

12 Yan5mada en vOksek puani alan yan5macヴ ekip binnci Olacakttr
13 8irincilik dI§ lnda ̀′ En Slra Di51 Tasarim′

′ve

̀′ En Artistik Tasarim′

′

eri de
6dじ ‖

venlecektlr Bu Od由 llen kazanan yan5maclan jun beli‖ evecekJr

14 Tum ekipler ve danttman 6薔 retmenler yan5ma guvenlitti ile ilgili olarak allnan
tedbirlere ve kosu‖ ara uymay:pe5inen kabul ederler

ODULLER
l ‖k

Odじ 10:Bir adet dizustu bilgisayar

2 1ik 6dul苗 :3ir adet tablet

3 10k ёdOII:Bir adet harici be‖ ek

″
″
″
En Siradtt Tasanm″ ve En Artも jk Tasanm ёd口 ￨」 alan van5mac ya/ekibe plaket,tttm
yari5macllara katlllm belgesi verilecektir

ORGANiZASYON KOMiTESi:
Me‖ ha BiLGE‐ ODTO GV Ortaokulu Miduru
Mehmet BiLGic‐ ODTU GV OkullarI Fen Bilimleri Koordinatё

ru

D".Plnar ATAY‐ ODTO GV Ortaokulu Fen 3ilimleri Zumre Ba5kanl

Cihan AHiSKALl‑ODTO GV Ortaokulu Fen Bihmleri Ottretmeni
Murat KAYA― ODTO GV Ortaokulu Teknoloji Tasanm ёttretmeni
Murat CiiRSOY― ODTO GV Ortaokulu Beden Ettitlmi Zlmre Sorumlusu

ёNEML:TAR:HLER

Ba,vuru Ba,:ang:c Tarihi: 22 5ubat 2016
Ba,vuru icin Son Tarih:1l Mart 2016(23:59'a kadar)
Yari,ma Tarihi:09 Nisan 2016

EK‐ A:Yarl,manin

Amac:ve Kura‖ ar

Amac:Oyle bir cihaz yapln ki bir tenis topunu 2m yじ

ksekli曽 indeki

engelden a51np vere

cizilmi,40 cm cap1l bir dairesel hedefin 19ine atabilsin
Dairesel hedef ile cihaz araslndaki uzakllk(Ati5 Uzakll言

1=L)4‐ 8m

araslnda olab‖ ecek ve″ atis

uzakl嗜 r yan5ma gOna kuravla belinenecekJr Dairese hedefile cihaz arasina vttksekli言

olan bir engel konulacakttr

Dairesel hedefin icine veya vakln!na d麟

en ati51ara puan
§

ver‖ ecektir Yar15macllar ilk ati51arinl yaptlktan sonra 2 veya 3 at15iarl da vapab‖
tむ

i2m

ma■ 51ann 1 5 dakika icinde tamam anmasl gerekmektedir iki veya oc a■

irler Ancak
5 yaplld嘔 lnda,

puanl en yOksek olan ati5 o yar15macin r、 puanl olarak kaydedilecektir Yar15ma sonunda en

YOkSek puani elde eden varl,macl yar15mavl kazanacaktir
Yar:5ma Kura‖ ar!

1)CiHAZ
Ciha2′

bir tenis topunu 4‑8m arasindaki uzakllklara flrlatabilecek,savurabilecek veya
indeki

,utlavabilecek 5ekilde tasananmalldr Tenis topu hedefe giderken 2m yoksekl嗜
bir engeli de asmalldir
b)

Birden fazla at15 yapllacaksa cihazl veniden kurmak kura‖

ara uygundur Cihazin hiza

ve avarl at151ar arasinda dettistirilebilir
C)

Uluslararasl Tenis Federasyonunca belirlenen ё1911erdeki tenis toplar!
‐6 85cm ve kOtleleri 56 0g ‑594g
―
ku‖ anllacaktir Bu toplar:n caplar1 6 54cm

Yar:事 mada

araslndadir Yan5ma slraslnda van,macllar kendi toplannl de言 il organizasyon
komtesinin verecetti toplan kullanacaklardlr
d)

Ciha2,bOyuJan 1 5m x 1 5m olan Atl,Alanrnln icine sl言 abilecek bOylkllkte olmalld「

′
nln bir kenarl″ On at15
n at15
r',″ ё
at,uzakl嗜
enecek olan″
9iZgiSr′ olacaktlr Yan,ma gOnO kuravia beH‖
lcttlecekjr(Asa薔 ldaki ci2ime bakin厖
9レ g̀￨″ nden ё
Cihazln hicbir parcasl bu alanln di51na ta5mamalidir ̀′

)

At15 alanl′

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ｅ
ｄ
ｅ
Ｈ

Yarl,ma Bё :gesinin Ostten GOrunu,￨

e)Cihaz vuru§ vapllmadan ёnce′ vapllirken ve yaplldlktan sonra″ ёn

′

atis cizgiSi′ nin

arkas:nda kalab‖ melidir.

f)Gttvenli ene可 i kaynaklarl kullanilmalldlr.Gし vensiz enetti kavnaklar!na ёrnek olarak
kirnvasal patlavlc:lar′ kostik gazlar′

roket motorlar: sav:lab‖ ir. Yuksek basincl: gaz

sistemleri ve guvenliЁ i kesin olmavan ene可 i kullanllacaЁ inda mutlaka

ёnceden onav

ahn:z.

g)Tek bir eylemle(bir ipin kesilmesi′

duttmeve basllmas:′

pimin cekilmesi gibi)

ba51at!labilmelidir.Baslatan kisinin sisteme enetti aktarmas: vasaktlr.Tじ m

depolanabilir enetti siStemlett ya日 5ma ba§ lamadan doldurulmu5 olmal:dlr.

h)Yap!m!nda zeh:rli′ ki5ive ve ceVreve zara‖ l malzeme kullanilama2.

i)Yar:5mas!raslnda cihazin gё runen blr yerine kavlt numaraslilisti百 lecektir.
nelik herhangi bir arac
1)Kelepce′ vap:stlrlc:bant veya cihazi vere sabklemeve yё
kullanllmamalldir.Cihazl bulunduttu vere sabitlemek icin sadece ekstra aЁ !rl:k
kullanilabilir.At:5 slras:nda vari5maclnin/var:5macilattn cihazl tutmalarl vasakt:r.

k)BulunduЁ u verdekl eЁ im ve puruze adapte olabilmelidir.

2}DAiRESEL HEDEF
a) Hedef olarak be‖ rlenen daire 40cm cap!nda olacaktir.
b)Bu dairenin d:§ :nda caplar:60cm ve 80cm olan iki daire daha bulunacaktir.

3)ENGEL
Enge1 2m yttkseklittinde Ve 2m gen"littinde Olacaktlr Engeし

″

a■ 5 uzakll薔

/′

nln tam ortasina

yerlestir‖ eCektir

4)YARisMA BOLGESi
Yari5ma BOlgesi′ cihazlarin yari5tlrllmaslna elveri51i duz bir zemine sahiptir Yttzey
gene‖ ikle d12gundttr ama ba21 puruz ve duzensizliklerin olmas!mlmkundar

Ciha2 Yan5ma B61gesindeki″

a■ 5 alan/′

iCindeも tenen vere kurulabilir(Ancak,ciha21n

hicblr parcasi″ at15 alanr′ nl beli‖ eyen cizgilenn dl§ lna clkama2)″ On attt cセ g̀r′ ile
dairesel hedefin merkezi araslndaki uzakllk kura lle belirlenen uzakllk olacaktlr

5}PUANLAR
a}40cm capll dairenin icine giren top icin 50 puan verinr

b)40cm capll dalrenin d婚 lnda ancak 60cm cap l dairenin icine giren top icin 30 puan
verilir

c) 60cm capll dairenin d15,nda ancak 80cm capll dairenin icine giren top icin 20 puan
verilir

d)TOp,daireleri aytran gizgi lzerine d05erse icteki dairenin puanl verilir

6}YAR:,MANIN YAP:L:,i
a)Yan5madan Once cihaJara bir kayt numarasl ve

lecekJr Kayt numarasl venldikten

sonra vansma ba51avlncaya kadar cihaziarda ayar ve/veya de言 、lk‖ k yapllmasl yasaktir Bu

nedenle kayt numara, venidikten sOnra van5macllar cihaJannl Rё

rev‖

lere blraklp

kendilerine avrilan verlere gececeklerdir
b)″ Au5 uzakl嗜 rnl beli‖ emek icin yan5manin baynda kura cekilecekJr cekilen kura

sonucuna gё re hedef ve engel Yan5ma B01geJne vere,■ nlecektlr(TOm taklmlar kura ile
berlirlenen aynl uzakllЁ a ati5 yapacaklardlr)

c)Yan,macllar,kayt slrattnda cihaJara venlen numaralara gё

re Yan5ma B61gesine davet

edilecektir Yari5ma B61gesine davet edilen var15macilar kendilerini tanltlp cihazln ca115ma

prensibinl anlatan ksa bir sunum yapacaktlr{Bu asamada da yan5macllann cihazlannda
ayar/de首 lik‖ k yapmasl yasakur)
d)″ Ats alanr′ nda uc top bulunacaktlr Topu cihaza ve■

olacaktlr

e,jrmekten yan,macllar sorumlu

e}Var:5mada bir ba,hakem′ iki sayl hakemi ve bir sttre hakemi g6rev alacaktir.Ba,hakem
yarismacilara′ say:hakemlerine ve sttre hakemine haz;「

olup O:rnad:klarini soracak.̀′ Evet″

′
cevabi alindlktan sonra bashakem′ 3‑2‑1‑baJa″ komutu verecektir ve sure hakemi
l.5 dakikallk 50reyi ba,latacaktir.

fl Ba,la kOmutuyla bi轟 ikte ve日 5macilar cihazlartni ″
atis
yerie5tirecekler ve cihazlar:ハ

alant″ nda istediklett vere

l at:5 yapmaya hazir hale getireceklerdir.

g)Yan,maci cihaz:9all,tiracak ve‖ k atl,ini yapacaktir.Bu atl,tan sonra va鋼 5macl etter
isterse 2,ve/veya 3.ati51an vapabilir.3u durumda ya日 ,maci Ciha2inin verini ve ayarlattnl
deこ bttrebilir.van5maci tlrn atisiattni tarnamiadittinda ciha2ini alarak Ya門 5rna Bё lgesini

terk eder.

h)TOp havadavken sure biterse o ati,geferli Savilacaktir.

i)iki Say: hakemi topun d麟

,tuこ 崚yeri

gOzleyecek ve isaretievecektir. Yarismacl atl,in:

tamamiadi二 inda veya l.5 dakika son3 erdittinde hakemler yan,mac:nin en y巖

ksek puanint

anons edecek′ masa hakerni bu ptlani kaydedecektir.

1)En yOksek puan:alan va口 ,macllattn sayisl birden fazla olursa′
uzakl:魅 :″

kurayla veni bir″ ati5

belirlenecek ve bu yarl,macilar kendi aralarinda veniden yari,acaklardtr. Bu

at:51ar sOnunda da e51tlik bozulmazsa′
Yar:5ma Bё
edecektir.

lgesi′

yari,mayl dttzenleven organizasyon komitesi

nin zorluk derecesini artiracak ve e5itilk bo2ulana kadar yarisma devam

