M. Rahmi Koç Museum AWARD
“AWARD” RULES
IRESC ( International Radio Emergency Support Coalition ) Türkiye Team will be QRV during all the
year 2011 for a new AWARD... The team will activate these stations from M.Rahmi Koç Museum.
All these activities are accepted like an exercise for outdoor events / disasters.
There will be other IRESC activities / exercises ( http://www.irescturkiye.org/2011/Calendar.html )
throghout the year 2011 but those TC callsigns are not eligible for the "M. Rahmi Koç Museum AWARD ". The
same rules apply for SWL stations.

The AWARD stations are;
12345678-

TC2011RLT
TC2011RDT
TC2011A
TC2011E
TC2011M
TC2011C
TC2011SI
TC2011MT

http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011RLT.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011RDT.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011A.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011E.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011M.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011C.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011SI.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011MT.html

M.Rahmi Koç Museum TROPHY
The winner of the TROPHY will be chosen from amoung the PLAQUET winners, according to number of
QSO’s made.
M.Rahmi Koç Museum PLAQUET
Minimum 4 QSO’s with each award station on different bands / modes ( SSB / CW / PSK31 )
( Min / Total 32 QSO )
GOLDEN AWARD
Minimum 3 QSO’s with 6 of the award stations on different bands / modes ( SSB / CW / PSK31 )
( Min / Total 18 QSO )

SILVER AWARD
Minimum 2 QSO’s with 6 of the award stations on different bands / modes ( SSB / CW / PSK31 )
( Min / Total 12 QSO )

BRONZE AWARD
Minimum 1 QSO’s with 6 of the award stations on different bands / modes ( SSB / CW / PSK31 )
( Min / Total 6 QSO )

To apply for the AWARD please contact " Urcun CANEL / IRESC Turkiye President - AWARD Manager ,
PO Box 17 Kozyatağı 34734 ISTANBUL / Republic of Turkiye ", before 31 December 2012 with your log
extract, together with 5 new IRCs or 5 Euros.
For more information please contact ta0u@irescturkiye.org

“ M. Rahmi Koç Müzesi “ Ödülleri
Ödül Şartnamesi
IRESC Turkiye ( Uluslararası Afet Haberleşme Destek Koalisyonu ) Ekibi 2011 yılı süresince yenibir
AWARD – Ödül ile M. Rahmi Koç Müzesi’nde çalışarak havaya çıkacaktır. Yapılacak tüm çalışmalar outdoor
aktiviteler ve afetler için tatbiki çalışmalar olarak kabul edilmektedir.
2011 yılı boyunca IRESC Turkiye tarafından yapılacak takvimde
(http://www.irescturkiye.org/2011/Calendar.html ) yer alan diğer TC aktivasyonları “ M.Rahmi Koç Müzesi
ödülleri “ için geçerli sayılmamaktadır. Aynı kural SWL ler içinde geçerlidir.

AWARD / Ödül istasyonları aşağıdaki gibidir
12345678-

TC2011RLT
TC2011RDT
TC2011A
TC2011E
TC2011M
TC2011C
TC2011SI
TC2011MT

http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011RLT.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011RDT.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011A.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011E.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011M.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011C.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011SI.html
http://www.irescturkiye.org/2011/TC2011MT.html

M.Rahmi Koç Museum TROPHY
TROPHY galibi PLAQUET almayı hak kazanmışlar arasından QSO sayısına göre belirlenecektir
M.Rahmi Koç Museum PLAQUET
Farklı band / modlarda ( SSB / CW / PSK31) AWARD –Ödül istasyonlarının tamamı ile minimum 4 QSO
yapmak
( Min / Total 32 QSO )

GOLDEN AWARD
Farklı band / modlarda ( SSB / CW / PSK31) AWARD –Ödül istasyonlarından 6’sı ile minimum 3 QSO
yapmak
( Min / Total 18 QSO )

SILVER AWARD
Farklı band / modlarda ( SSB / CW / PSK31) AWARD –Ödül istasyonlarından 6’sı ile minimum 2 QSO
yapmak
( Min / Total 12 QSO )

BRONZE AWARD
Farklı band / modlarda ( SSB / CW / PSK31) AWARD –Ödül istasyonlarından 6’sı ile minimum 1 QSO
yapmak
( Min / Total 6 QSO )

AWARD / Ödül müracatları için lütfen “ Urcun CANEL / IRESC Türkiye Başkanı – AWARD Başkanı “ e
PO Box 17 Kozyatağı 34734 ISTANBUL adresine 31 Aralık 2012 tarihine kadar loglarınız yollayınız.
Daha fazla bilgi için; ta0u@irescturkiye.org

M. Rahmi Koç Museum
The Rahmi M Koç Museum is the first major museum in Turkey dedicated to the history of Transport, Industry and
Communications. Housed in magnificent buildings - themselves prime examples of industrial archaeology - on the
shore of the historic Golden Horn, the collection contains thousands of items from gramophone needles to full size
ships and aircraft.
The location is unrivalled - romantic, historic, convenient to both the Old City and the new. And the appeal is universal:
objects that affect our daily lives, created by talented engineers and craftsmen, encapsulating man's ingenuity and
hard work yet at the same time exhibiting great beauty.
The museum educates, informs, and entertains tens of thousands of adults and children each year. Please do explore
the website now for a taste of what we have on show…

M.Rahmi Koç Müzesi
Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'de Ulaşım, Endüstri ve İletişim tarihine adanmış ilk önemli müzedir. Haliç'in kıyısında,
endüstriyel arkeolojinin önde gelen örneklerinden olan muhteşem binalar içinde yer alan koleksiyonu gramofon
iğnesinden gerçek boyutlarda gemilere ve uçaklara kadar uzanan binlerce objeyi içermektedir.
Müze, konumu, bulunduğu tarihi mekan ve İstanbul'un her iki yakasına da yakın oluşuyla oldukça iddialıdır. Müzenin
dünya çapındaki beğenisi, bünyesindeki yetenekli mühendisler ve zanaatkarlar tarafından yaratılmış, insanoğlunun
dehasını ve çalışkanlığını yansıtan objelerden kaynaklanmaktadır.
Müze her yıl onlarca, binlerce yetişkin ve öğrenciyi eğiterek, bilgi vererek eğlendirmiştir. Lütfen Web sitesini keşfe
çıkarak sergilenen objelerin tadına varın… ama en iyisi siz en yakın zamanda ziyarete gidin !

