
55. JOTA VE 16. JOTI SİZLERİ BEKLİYOR 

20-21 EKİM 2012 
 

20 yılı geçkin şekilde katıldığımız ve izcilerimizin çeşitli ödüller kazandıkları Havada 
Jambore JOTA ve İnternette Jambore JOTI faaliyetleri 20-21 Ekim 2012 hafta sonunda 
yapılacaktır. Faaliyet İl düzeyinde grup veya gruplar düzeyinde izci üniteleri hatta öbek oba 
ve ekip olarak katılabilinir. Bireysel olarak katılımlara olanak olsa da bu şekilde katılımda 
olanaklar daha kısıtlı olacaktır. 

 
Bu yarışmada yeni projeler olması yeni yarışmalar düzenlenmesi katılacak grupların 

bu konuda dikkatle bilgilenmelerini gerektirecektir. Bu amaçla bir dizi eğitim gelecek 
isteklere göre düzenlenecektir. 

 
Özellikle JOTA istasyonlarında uluslar arası deneyimi olan amatör telsizciler için yeni 

getirilen programlar halen uygulanmakta olabilir veya gerekir ise  İngilizce dokümanlarından 
kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilir. Bu nedenle bu yeniliklerin bilgileri sadece isteyen 
liderlere grup kayıtlarından sonra gönderilecektir.  
 

Belgelerin tamamı www.scout.org dan ve www.jotajoti.org  sitelerinden indirilebilir. 
Yeni başlayanların ilk katılımlarına yardımcı olmak için JOTA ve JOTI den evvel amatör 
telsizcilik  ve  internet kullanımı için yerel eğitim verilmiş olması  uygun olacaktır. Bu eğitim  
Faaliyetten evvel yapılmalıdır. Bununla beraber bu eğitimler Faaliyetler sırasında 
istasyonlar olarak yapılabilir.  
 

Liderlere yardımcı olmak üzere bilgilendirme internet üzerinden yapılacaktır. Konular 
Grup katılımları yapan liderlerin isteklerine e göre aşağıdaki konulardan seçilecektir. 
 

1. JOTAJOTI Kaydının yapılması (İlk defa katılanlar için kayıt yaparken dikkat 
edilecek hususlar (Kayıt yaptıracak gruplar kayıt öncesi il adı ünite adı grup adı 
bilgileri ile istek yapmalıdırlar)) 

2. JOTA merkezleri için istasyon önerileri 

3. HB9S ile iletişim 

4. WOSM radyo izciliği olanakları “on-line radio-scouting library” 
5. JOTI de e-mail kullanımı kuralları 
6. WEBLOG hazırlanması ve doldurulması 

7. J kodlarının kullanımı ( Yeni başlayanlar için) 
8. JOTI de internet kullanımında dikkat edilecek kurallar (izciler için) 
9. JOTI de internet kullanımında dikkat edilecek kurallar (izci liderleri için) 
10. JOTI Chat devreleri için kurallar  
11. JOTI içinde yapılacak faaliyetlerin açıklamaları  

12. HRD amateur-radio yazılımının kullanımı 
13. İnternet üzerinden amatör telsiz istasyonlarının dinlenerek DX yapılması  
14. Echolink kullanımı 
15. JOTA sırasında Astronotlarla konuşma  
16. Amatör telsiz çevrimleri simülasyonu.  
17. Acil durumlarda iletişin 
18. İzcilik ve bilişim teknolojileri 
Geçen sene Ekim ayında yaptığımız 50 JOTA’nın DVD’leri Bu gün Hollanda’dan 

postaya veriliyor. Herhalde bir hafta veya on gün içinde gelir. Bu JOTA’ya grup (İl kulüp 
grup ocak oymak veya küme olarak katılanlar ve online raporları kabul edilenler ikişer adet 
DVD alacaklar. Tabii arşiv için ve Ümraniye, Bolu ve alt kurullar içinde çoğaltırım, Eğer yok 

http://www.scout.org/
http://www.jotajoti.org/
http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/radio_scouting_library


ise belki buralarda eğer yok ise birer E-kütüphane başlar. (E-kütüphane CD+DVD). İlk defa 
grup olarak katılacaklara da çoğaltılarak  temin edilmeye çalışılacaktır. 

JOTA  FAALİYETİ ANA HATLARI 
a. Jota Faaliyetlerinin ana hatları aşağıdadır. 

 
a. Bu yıl önemli  ana etkinlik sloganı : 

 
                    Dünyanız ne kadar büyük? - How Big is your World? 
 
Sorusu ile başlıyor.  
            

b. Bildiğini gibi bu yıl JOTA arması uzun ve mücadele dolu bir yarışma sonu seçildi. 
Türkiye’den de bir logo popular oyda uzun süre önlerde gitti. 

 
c. LOGBOOK PROGRAMI 

1. Slogan için gelişmiş bir program bu yıl kullanılacak. HRD-Amateur Radio 
programı izcilerin kullanabileceği bir program. Bize  dünyalarımızın ne kadar 
büyük olduğunu gösterecek pek çok olanağı sağlıyor.  

 
2. Bu program internetten indirilebiliyor. Online veya off line olarak kullanılabiliyor. 

Temaslar gösterilebiliyor ve harita üzerinden izlenebiliyor. QSO ve DX  kayıtları, 
Cihaz otomatik kontrol, Logbook kaydı, çağrı adı otomatik bulma, diğital kayıt, 
Uydu izleme ve  anten azimut kontrolü  yapılabiliyor. Bu konuda JOTA 
başlamadan evvel bir eğitim programı planlanacaktır.  

 
3. Bu şekilde ilk defa düzgün kayıtlar alacağız. Bu şekilde logbooklar otomatik 

olarak Dünya boyutunda bir araya gelecek.  
 

d. TELSİZ DİNLEME PROGRAMLARI  
1. Halen kırk kadar yerde amatör radyo alıcıları internete bağlı. Bunlardan kendi 

istasyonunuzu bile dinlemeniz bile mümkün.   
2. Bu konuda eğitim verilerek izcilerin bilgisayarları ile dünyanın her yerindeki telsiz 

konuşmalarını dinlemeleri mümkün olacak.  
3. Bu alıcılardan birisi parabolik anten kullanarak aydan geri dönen sinyalleri de 

dinlemek mümkün.  
4. Bu istasyonlar için harita bizlere yakın üç alcıyı veriyor. Bu olanaklardan 

yararlanarak bir dinleme yarışması düzenleyebiliriz.  
 

e. SIMULASYON  HAMSPHERE YAZILIMI 
 

1. İzcileri JOTA ya eğitimli olarak sokmak gerekli. Bunun için elimizde bir olanakta 
bilgisayarların HF iletişimi simule ederek kullanılması.  

2. Kullanan için hiç bir değişmiyor ve izcilere JOTA öncesi büyük eğitim olanağı 
veriliyor. Kayıt yaptıran grupları bu eğitim yapılacak.  

3. Tabii bu devrelerde çalışmak bir amatör telsizcinin tam beceri ve bilgilerini 
kullanmasını gerektiriyor. Hanspere için kullanma dokümanını yayınlayacağız. 
Bu program JOTA sırasında ve öncesinde ücretsiz olarak kullanılabilecek. 

           
  
 
 
 



Ekolink kullanımı ve özellikle Dünya bürosu ile konuşmada ele alınacaktır 
    

f. Bunların yanında her sene önerdiğimiz JOTA JOTI merkezi kurularak çeşitli 
etkinlik istasyonları kurulabilir: 
1. Kollektif hikaye oyunu ( Türkiye izciliğinin 100 yılı üzerine) 
2. Temas edilen istasyonlardan hava durumlarının öğrenilerek bir hava haritası 

yapılması  
3. Temas edilen istasyon mesafelerinin toplamı  
4. Telsiz ile resim anlatma  
5. 20 metre tel kullanılarak en iyi antenin yapılması  
6. Değişik ülkelerden belli izcilik bilgilerinin toplanması  
7. Bir başka ülkeye ait şarkının söylenmesi (Bizim kurallarımıza göre bu 

yapılamıyor.) 
8. JAMPUZ oyununu oynanması  
9. Yapılabilecek diğer etkinliklerle ilgili bilgiler verilecek 

a. Tilki avı oyununun oynanması 
b. Telsiz bilmece oyunları 
c.  Mors konu oyunları 

 
 

JOTI  FAALİYETİ ANA HATLARI 

2. JOTI 
JOTI de önemli bir gelişmenin başlangıcındayız. 2015 senesi için yepyeni bir sistem 

olarak JOTA ve JOTI daha geniş kitlelere hizmet edecek. 
 

a. Bu sene bu çalışmalardan Daha evvel Avrupa Macera ülkeleri günlerinde 
oynadığımız oyunların benzeri bir oyun bu yıl gündeme girdi. Macera ülkeleri 
günlerinin her birinde izcilerimizin obalar olarak birincilikler aldığı bu yarışma da 
sanıyorum daha geniş bir katılım ve tabii ki başarı sağlayacağız.  
 
Yarışma için katılan gruplara iki dalga halinde görevler verilecek ve yaparak 
elektronik ortamda sonuçları bildirmeleri istenecek. Macera ülkelerinde bir yıl izci 
şarkıları yaptık Kliplerimiz birinci oldu. Bir başka yıl izciler verilen senaryoları 
oynadılar. Ödül almayan kalmadı. Başka şehirlerin armalarını doğal maddelerle 
yaptık. Birinciler gene bizden oldu. Şimdi obalarımız bu Avrupa birinciliklerinin 
deneyimi ile Dünya kulvarlarında koşacak. Tabii her zaman olduğu gibi katılmak 
en önemli şart. Katılanlarında en güzelini yapacaklarını biliyoruz. Bu yarışmada 
kazanan izciler okullarınca da ödüllendirilmeleri içim Milli Eğitim Bakanlığının bir 
Yönergesi de Var. Bu çalışma için ödevler ekim başında verilmeye başlayacaktır. 

 
b. Bu yıl Bir yüz yılı yaşıyoruz.  Yüzyılını yaşayan ülkelerle katılan gruplarımız bu yıl 

yaptıklarını paylaşmalı. Onların yaptıklarını JOTA merkezlerimizde sergilemeli 
onlardan bizim yüzyılımızın kilometre taşlarını izcilerine tanıtmalarını istemeliyiz.  

 
Bu sene internette JAMPUZ tombala oyunu oynanacak. JOTA başlamadan evvel 
izcilerimize yüz yılımızın önemli olaylarını izcilerini tanıtan eğitsel tombala 
oyununu internette hazırlamaya çalışacağız.  
 

c. Bir yapboz bulmacanın parçalarını elektronik ortamda dağıtacağız. Herkes 
parçaları değiştirerek toplayacak resimleri ilk bulan kazanacak  
 



d. İzciliğin 100 yılının kilometre taşlarını anlatan bir bilgisel tombala oyunu 
oynatacağız 
 

3. HAZIRLIKLAR 
a. Kayıt için www.jotajoti.org sitesi  1 Eylülden sonra açılacaktır. Bu gün aldığımız mail 

gecikebileceğini belirtmiştir 
b. JOTI bilgileri çeşitli dillerde http://www.joti.org/ sayfalarından izlenebilir. Buradaki 

data listeleri kayıt için 1 Eylülden sonra açılacaktır 
 

4. KATILIM KARTLARI  
 

a. Katılımlar JTA JOTI sitesine yapılacak kayıt ile başlayacaktır 
 

b. Etkinlik 20 - 21 Eki günleri yapılacaktır. Bu çalışma için ödevler ekim başında 
verilmeye başlayacaktır. Etkinlik öncesi düzenlenecek E- seminerlerin bilgileri ilerde 
verilecektir. 

 
c. Katılım kartları istasyonlara izci sayısı ve yapılan etkinliklere göre paylaştırılacaktır. 

JOTA raporu 15 Aralıkta gönderilecektir. 

EK 

JOTA ve JOTI için KAYIT YAPILMASI 
 
Bunu yapmak için site açıldığında ilk durak  
 

http://www.jotajoti.org/community/ 
 
Bu geçen seneki bilgilere göredir. Site açılınca gözden geçirilerek tekrar yayınlanacaktır. 
 
Bu siteye Facebook gruplarından da erişebilirsiniz. Bunun için Facebook sayfanızdaki 
arama kutusuna Registration yazarsanız aşağıdaki kutu açılacaktır 

 

 
 

http://www.jotajoti.org/
http://www.joti.org/
http://www.jotajoti.org/community/


Burada JOTA – JOTI  I  JOTA-JOTI.  Registration kutusunu tıklarsanız gene kayıt sayfasına 
gidersiniz. 
 
Bu sayfada kayıt içim kullanıcı adınız ve parolanız sorulmaktadır. İlk defa kaydoluyor iseniz  

 
 
Create new account linkini tıklayınız  
 
Çıkan pencerede kullanacağınız kullanıcı adını ve parolanızı e-mail adresinizi ikişer defa 
yazarak gönderiniz.  
Size birkaç saat içinde bir mesaj ve uzun bir aktivasyon kodu gelecektir.  
Tekrar  
 
http://www.jotajoti.org/community/    sayfasına gidiniz.  Kullanıcı adınızı ve parolanızı 
yazınız. Karşınıza bir aktivasyon kutusu çıkacaktır. Bu kutuya size gelen aktivasyon kodunu 
bu kutuya yazınız. 

 

 
 
Bu formdaki bilgileri doldurunuz: 

http://www.jotajoti.org/community/


Name Scout Group: Grubunuzun adını yazınız. Sadece İngilizce harfleri kullanınız.  
City kutusuna bulunduğunuz şehri yazınız.  
City of the station. İstasyonunuzun bulunduğu şehri yazınız 
Country of the station İstasyonunuzun bulunduğu ilkeyi yazınız 
Enlem boylam bilgilerini haritadan bularak giriniz 
 
JOTA ya girecekseniz.  JOTA kutusunu JOTI ye girecekseniz. JOTI kelimesini Kutusunu 
işaretleyiniz. 

 
 

İzcilerinizin branşlarına  
tıklayınız 
 
 
 
 
 
 
Katılabileceğiniz zaman aralıklarını 
işaretleyiniz 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanacağınız dilleri işaretleyiniz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



My Station operates İstasyonunuzun çalıştığı iletişim kanallarını yazacaksınız 
 
E-mail  
Sadece e-mail kullanarak ülkeler arasında seçilen izci grupları ile karşılıklı mesaj 
gönderme.  
1. En az beş kıtadan bir ülke ile mektuplaşmalısınız 
2. Bu yıl yüzüncü yılını dolduran izci teşkilatlarına tebrik edebilirsiniz.  
 
Messenger. If so Messender ID 
Temas bilgilerinde (contact list)  araştırma yaparak istediğiniz gruplarl temas edebilirsiniz.  
 
Voice chat /Team speak 
Bu olnağı olan gruplarla ayni şekilde çalışma yapabilirsiniz. 
 
SIP, if so SIP address    Skaype istasyonları 
 
Video Chat      Görüntülü görüşme 
 
Radio (HF)       HF-SSB telsiz 
 
Radio VHF if so relay call & org  VHF telsiz ve röle 
 
EchoLink, if so Node No.:   Echolink ve nod numarası 
 
Packet radio, if so digipeaater Call:   Packet radyo ve çağrı  
Bilmdiğiniz yapamyacağınız bir maddeyi yazmayınız 
 
Bilgilerin son bölümüne geldik Mesajı yazarken sadece İngilizce harfleri kullanmalısınız 

 

 
 
Saat dilimini koymayı unutmayınız 
 


