
ANTALYA DÖŞEMEALTI YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ AB ERASMUS+ PROJESİ 

             EN İYİ SENARYO YARIŞMASI 

Antalya Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, en iyi senaryo dersleri 
yarışmasına katılmak için ortaokul ve her türlü lise öğretmenlerini ve 
öğrencilerini davet ediyor. Yarışma Erasmus+ projesinin artı bir parçası 
olarak, Avrupa fonlarından finanse ediliyor. Proje adı; "Avrupa’da inaktif ve 
aktif volkanlar, depremler." Yarışmanın konusu Türkiye’ de Avrupa’da ve 
dünyada volkan ve depremler varlığı alanında eğitim ile ilgilidir. Bu 

yarışmanın amacı, Dünyada volkanlar ve depremlerle ilgili meydana gelen olayların, çevre ve insanlar üzerindeki etkisi 
hakkında insanların bilgilerini derinleştirmek ve zenginleştirmektir. 
 
 I.EN İYİ SENARYO YARIŞMA KURALLARI 
1.Yarışma Organizatörü Antalya Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi. Tel: 0242 443 18 56 
2. Yarışma Erasmus+ projesi tarafından finanse ediliyor: Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes across   
    Europe (Avrupa'da sönmüş ve etkin yanardağların izleri, depremler) Hibe No: 2015-1-PL01-KA219-016727  
3.Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi vermeye yetkili kişi: Emin KUTLU, (eminkutlu52@windowslive.com)  
4. Yarışmanın konusu, Türkiye ve Dünya’da volkanizma, depremler ve arasındaki ilişkiler.  
5. Projenin ve yarışmanın amacı: 
• Volkanik patlamaların nasıl olduğu bilgisinin derinleştirilmesi 
• Dünya'nın yapısı hakkında bilginin zenginleştirilmesi; 
• Dünya üzerindeki volkanik olayların anlaşılması; 
• Depremler, deprem izleme yolları nedenlerini anlamak; 
• Dünyada, ülkemizde volkan bölgeleri ve yerleri bilgisi; 
• Çevre ve insanlar üzerindeki volkanların etkisi hakkında bilgilerin kazandırılması. 
6. Yarışma ortaöğretim okulları ve her türlü öğretmenlere açıktır. Bu okullardan katılımcılar alılacaktır.  
7. Yarışmaya katılanlar raporda, hangi dersten katıldıklarını bildirecekler. 
8. Yarışma 15.12.2015 başlayacak, 29.02.2016 tarihinde sona erecek. 
9. Yarışmaya organizatörler katılamaz. 
 
II. YARIŞMAYA KATILMA KURALLARI 
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
2. Yarışmaya ortaöğretim öğretmenleri ve öğrenciler katılabilir. 
3. Her katılımcı yarışmaya, bir proje hazırlayabilir. 
4. Sunulan yarışma, yapan yarışmacıların özgün bir çalışması olmalıdır. Daha önce yayımlanmış ve başka   
    yarışmaya katılmış olmamalıdır. Bu yarışmaya ilk defa katılmalıdır.  
5.Yarışmayı kazananları, organizatörün web sitesinde yayınlanması telif hakkını vermek.  (adı, soyadı, okul tanıtımı 
   şehir, kasaba gibi) Buna ek olarak, gönderilen girdilerin elektronik biçimde yayımlanmasına izin verdiğini   
   kabul ettiğini belirtmek. Gönderilen girdilerin, karşılıksız yayın tekrarını ve yayımlamasına izin vermek. 
6.Senaryolar pdf ve Doc formatında ve A4 boyutunda olmalıdır. Dosya yazarın ismini (adı, soyadı, telefon numarasını, e-  
   posta, okul adı adresi). 
7. Girdilerin e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir (eminkutlu52@windowslive.com). Senaryo 29.02.2016   
    pazartesi gününe kadar gönderilmelidir. E-posta alınışı dönüt olarak e-posta ile teyit  edilecektir. 
8.Organizatör yarışma kurallarının ihlalini belirlerse yasal hakkını saklı tutar. Üçüncü şahısların, sosyal yaşamı ya da   
    kaynakların kullanımı yararlanıcıların rızası olmadan özel hakları (örn. telif hakları)  korunur. 
9. Organizatör yarışma ile ilgili olarak gönderilen herhangi bir materyali geri göndermez. 
 
III. ÖDÜLLERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE İLKELERİ 
1. Senaryo yenilikçi olmalı, öğrenciler farklı yöntemler kullanmalı. Yarışma değerlendirme kapsamı sınıfta   
    uygulanabilmeli.  
2. Başka yarışmalara katılmamış olmalıdır.  
3. Yarışma organizatörü tarafından atanan jüri üyeleri tarafından değerlendirme yapılacaktır. 
4. Jüri tarafından yapılan ana kriter değerlendirmeler şunlardır: 
- Konu ile ilgili olmalı, 
- Yaratıcı bir senaryo olmalı, 
- Eğitim değeri olmalı, 
- Okullarda, sınıflarda kullanılabilir olmalı 
-Türkçe ve İngilizce yazılmış bir senaryo olmalı. 
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5.Gönderilen senaryolar arasından jüri, 4 kazanan yarışmacıyı seçecektir. 
    Jürü üyeler: 
    -Akın ACAR (Edebiyat öğretmeni, uluslararası doğa fotoğraf sanatçısı) 
    -Tahir AKAY (Edebiyat Öğretmeni ulusal fotoğraf sanatçısı) 
    -Mehmet ÇAKIROĞLU (Coğrafya öğretmeni) 
    -Emin KUTLU (Biyoloji öğretmeni (amatör fotoğrafçı) 
6. Yarışma organizatörü, ödül kazanan yazarların her biri için: 
    Birinciye – Tablet ve başarı plaketi 
    İkinciye – Fotoğraf makinesi ve başarı plaketi 
    Üçüncüye - e-kitap okuyucu ve başarı plaketi 
    Mansiyon - Başarı plaketi 
7. Oy verilmesi veya yürütülmesine ilişkin anlaşmazlık durumlarında ödül sonucuna düzenleyici karar verir. 
8. Yarışmada Jüri tarafından alınan kararlar kesindir ve tüm katılımcılar için bağlayıcıdır.  
9. Yarışma 29.02.2016 tarihinde biter. Yarışmayı kazananlar 03.04.2016 tarihinde e-posta ile bildirilecektir. 
10. Kazanan proje eserlerin raporları PDF biçiminde www.volcano-erasmusplus.eu  web sitesinde yayınlanacaktır. 
 
IV. TELİF HAKLARI VE GİZLİLİK  

1-Katılımcı yarışma kurallarını kabul eder. Gönderilen yarışma raporlarını, organizatör, kendine maddi çıkar 
sağlamayacak şekilde basında, dergi broşür olarak ve elektronik ortamda yayınlayabilir. Online olarak diğer okullarla 
paylaşabilir. Yarışmaya katılan katılımcılar gönderilen girdileri bu şekilde kullanılmayı kabul eder.  

 
2-En iyi senaryo dersleri yarışması ilgili tüm haklar kişinin kendine aittir. Bu haklar aşağıdaki kanunlarla korunur. 

               FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (MEB mevzuatı) 
               Kanun Numarası  : 5846 
               Kabul Tarihi    : 5/12/1951 
               Resmî Gazete  : 13.12.1951 / 7981 

  
3.Yarışmanın uygulanması süreci, kazananların açıklanması, ödüllerin teslimi, organizatör tarafından yürütülür.  

 
V. SON HÜKÜMLER 

1. Organizatör yarışma kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar. Yeni Düzenlemeler yayınlama tarihinden itibaren 
geçerli olur.  

2.Proje ile ilgili fikirler yarışmacıya ait olup hakları saklıdır. 
 

                     Emin KUTLU 

    Erasmus+ Avrupa Bitliği K2 Projesi 

                 Okul Koordinatörü 

 

15.12.2015 

Muzaffer DEMİRCİ 

Okul Müdürü 

http://www.volcano-erasmusplus.eu/

