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II. İLKOKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 

              YARIŞMA KURALLARI 
 

 

I.    AŞAMA (BİREYSEL YARIŞMA) 

1. Yarışmaya KKTC’deki (devlet veya özel) bulunan ilkokulların sadece 5 inci sınıfına kayıtlı 
öğrenciler katılabilir. Başvurular öğrencinin okuduğu İlkokul Müdürlüğüne yapılacaktır. 
Her okul müdürlüğü e-mail ya da fax yoluyla yarışmacı öğrencilerin isimlerini başvuru 
formu üzerine yazıp, Girne Üniversite’sine bildireceklerdir. Her üç aşamada da ilgili 
okulun öğrencilerine en fazla 3 öğretmen eşlik edebilir. 

2. Yarışmaya ilkokul 5 inci sınıf öğrencisi katılabilir. Öğrenci değişikliği varsa okullar, yarışma 
yürütme ve değerlendirme kuruluna bildirmek suretiyle, yarışma başvuru tarihi 
öncesinde bilgi vermek zorundadırlar. Final yarışmasında öğrenci değişikliği yapılamaz.  

3. İki aşamada da, KKTC Milli Eğitim Bakanlığının ilkokullar için belirlediği ve 5. Sınıf sonunda 
bir öğrencinin sahip olması gereken, matematik bilgisini ölçen sorular sorulacaktır. 

4. Yarışma çoktan şeçmeli 35 (+5 yedek) olmak üzere toplam 40 soru içermektedir. 5 yedek 
soru zorluk derecelerine göre farklı puanlanacaktır. 

5. Yarışma süresi 90 dakikadır. 

6. Cevap kâğıdına sadece soruların cevabı işaretlenecek, çözüm için gerekli olan işlemler 
istenmeyecektir.  

7. Değerlendirmede eksiksiz bir şekilde işaretlenmiş cevaplar doğru kabul edilecektir. Fakat 
birden fazla işaretlenmiş ya da doğru  bir şekilde işaretlenmiş sorular doğru kabul 
edilmeyecektir. 

8. Cevaplar cevap kâğıdına kurşun kalem ile yazılacaktır. Düzeltme yapmak gerekirse, silgi 
ile silinip yeni cevap yazılacaktır. 

9. Sınavda hesap makinesi, defter, kitap, karalama kağıdı, cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf 
makinesi, kamera, diğer her türlü araç ve gereç getirmeleri yasaktır. 

10. Sınav esnasında sınav düzenini bozucu davranışlar içerisinde bulunan adaylar salon 
görevlileri tarafından ikaz edililir. Aynı davranışları devam ettiren adaylar sınav 
salonundan çıkarırlar ve sınavları geçersiz sayılır. 

11. Değerlendirmede eşitlik söz konusu olursa, yedek soruların beşi birden değerlendirmeye 
alınacaktır.  

12. Herhangi bir itiraz durumunda hakem heyetinin kararı geçerli olacaktır. İtirazlar, 
sonuçların açıklanmasından itibaren ertesi gün saat 12.00’a kadar yazılı olarak elden veya 
e-mail yoluyla matematikyarismasi@kyrenia.edu.tr adresine ve 0392 650 2600 , Dahili: 
4110 nolu telefona yapılabilir. 

13. Bireysel yarışma sonucunda tüm öğrencilere verilecek katılım belgeleri ve ilk  üçe giren 
öğrencilerin ödülleri II. Aşamadaki final yarışması sonrasında verilecektir.  

 

 

 

 

 

mailto:matematikyarismasi@kyrenia.edu.tr


 

II. AŞAMA - FİNAL (TAKIM YARIŞMASI KURALLARI) 

1. Her okulun, bireysel yarışmada kendi okul içi sıralamasında ilgili ilokuldan katılan  üç 
öğrencinin toplam doğru sayısı (30 soru dikkate alınarak) okul puanını oluşturacaktır. 

2. Okul puanlarında eşitlik olması halinde, okul puanını oluşturan üç öğrencinin yedek 
sorulara (+5 Soru) verdiği toplam puana bakılacaktır. Yedek soruların değerlendirilmesi 
sonucunda eşitliğin devam etmesi halinde, sıralama, yarışmadaki bireysel sıralamaya 
bakılarak belirlenecektir.  

3. Okul puanına göre ilk 5 sırayı alacak olan okullar, II. Aşama-Final’de  yarışmaya hak 
kazanacaktır. Yarışma herkesin bulunduğu sahne ortamında canlı olarak yapılacaktır. 

4. Sınavla ilgili kurallar 1. Aşamadaki gibidir. 

5. Oluşan okul takımında öğrenci değişikliği varsa okullar yarışma yürütme ve 
değerlendirme kuruluna sebebleriyle (Ör: Hastalık) yarışma öncesinde bilgi vermek 
zorundadırlar. 

6. Sınav,  açıklamalı  cevap beklenen 20 sorudan oluşur. Her sorunun cevap süresi 2 
dakikadır. 20 soru sonunda her okuldan katılan  üç  öğrencinin birlikte verdikleri doğru 
cevap sayısı okul puanı olarak ilan edilecektir. 

7. Okul puanlarında eşitlik olması halinde, puanı eşit okullar için yedek sorular (Zorluk 
derecesine göre farklı puanlandırılan 5 yedek soru vardır)  sorulacak ve eşitliğin 
bozulduğu ilk sonuçta sıralama belirlenecektir. Yine eşitliğin devam etmesi halinde, I. 
Aşamadaki sıralama, yine devam etmesi halinde bireysel sıralamaya bakılarak sıralama 
belirlenecektir.  
 

8. Herhangi bir itiraz durumunda yürütme ve değerlendirme kurulunun vereceği karar 

geçerli olacaktır.İlk yarışmada yaşanacak bir itiraz için en geç 10 Mayıs 2017 Saat 12:00’a 

kadar yarışma yürütme kuruluna yapılabilir. Final yarışmasındaki itirazlar yarışma 

sırasında, jüri olarak hazır bulunacak yarışma yürütme kuruluna yapılabilir. 

9. Final yarışması sonrasında yarışmaya katılan tüm öğrencilerin katılım belgeleri 
verilecektir. Ayrıca, ilk üçe giren okullara derece plaketi yanında yarışma sonrasında 
ortaöğretim bursu ve çeşitli ödüller verilecektir. 

 

 


