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Etkinlik 

Amacı: 

Yarışmanın amacı öğrencilerin farklı matematiksel bilgi ve becerilerini sınamaları ve 

çeşitli özgün sorular ile karşılaşmalarının sağlanmasıdır.  

Sınıf /Yaş 

Düzeyi: 

Yarışma iki kategori altında yapılacaktır. 

  

   Kategori I:  6. Sınıflar      

   Kategori II: 8. Sınıflar  

Açıklama: -- Yarışma iki kategoride de tek oturum şeklinde yapılacaktır.  

-- Yarışmada doğru işlem yapabilmeyi, dikkati olmayı, şekil becerisini, akıl yürütme, 

analitik düşünme ve strateji geliştirmeyi gerektiren sorular yöneltilecektir. 

  

-- Tüm sorular 5 seçenekli test tipinde olacaktır. 

-- Sorular müfredatta yer alan konuları kapsayacak şekildedir. 

-- Yarışmada 6. sınıflar için 20 adet, 8.snıflar için 30 adet soru bulunacaktır. 

-- Yarışmada iki kategoride de öğrencilere tanınacak cevaplama süresi 60 dakikadır. 

  

-- Yarışmada öğrencilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurması zorunludur. 

-- Yarışmada öğrenciler yanlarında kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmalı,  

ancak hesap makinesi vb elektronik cihazlar taşımamalıdır. 

 

-- Yarışmada 3 yanlış cevap, bir doğru cevabın puanlama dışı kalmasına sebep 

olacaktır. 

  

-- Ücretler DEÇEM’in Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına yatırılmalıdır. 

 

-- Ücret yatırdığı halde yarışmaya katılmayan öğrencilerin ücretleri iade 

edilmez. 

 

 

Bir okulda olimpiyata katılacak öğrenci listeleri oluşturulduktan sonra o okuldan 

katılacak olan tüm öğrenciler için TOPLAM ÜCRET okuldaki görevli öğretmen ya 

da yönetici tarafından tek seferde DEÇEM Ziraat Bankası hesabına yatırılarak 

ardından ilgili DEKONT ve öğrenci listesi e-mail yoluyla DEÇEM’e 

gönderilmelidir. Ayrıca DEÇEM web sitesindeki ilgili link kullanılarak 

“Online Kayıt Formu” da doldurulmalıdır.   ( E-Mail: decem@deu.edu.tr ). 

 

-- Dekontu DEÇEM’e ulaşan öğrencilerin kesin kayıtları DEÇEM yetkililerince 

yapılır. 14 MAYIS 2018 tarihi ücret yatırmak ve kesin kayıt için son gündür. Bu 

tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

   

-- Yarışmada her iki kategori için de ayrı ayrı ödüller verilecektir.  

https://www.isikhann.com/
mailto:decem@deu.edu.tr


 

ÖDÜL: İki kategoride de birinci, ikinci ve üçüncü olan tüm öğrencilere derecesini 

simgeleyen madalyalar ve ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere birer adet 

akıl/strateji oyunu, dördüncü ve beşinci olan öğrencilere ise birer adet kitap hediye 

edilecektir. 

 

Her iki kategoride de 6. 7. 8. 9. ve 10. sırada yer alan öğrencilere sıralamadaki 

yerini belirten Başarı Belgesi verilecektir. 

 

NOT: Olimpiyatta yarışacak olan öğrencilerin katılım ve çalışma süreçlerinde 

yardımcı olan öğretmenlerimize Teşekkür Belgesi verilecektir.  

 

Ayrıca ilk üç dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine Plaket 

verilecektir.  

 

Bir okuldan en fazla 2 danışman öğretmen görevli olabilir. İki danışmanlık görevi 

bir kategori için olabileceği gibi ayrı ayrı iki kategori için birer kişi şeklinde de olabilir. 

 

Önemli 

Tarihler:  

Örnek Soruların Yayınlanması 

04 Mayıs 2018 CUMA 

 

Kesin Kayıtların Yapılması ve Ücretlerin Yatırılması SON GÜN 

14 Mayıs 2018 PAZARTESİ  

 

Kategori-I Yarışması: 8. Sınıflar 

20 Mayıs 2018 PAZAR (saat 10.30-11.30) 

 

Kategori-II Yarışması: 6. Sınıflar 

20 Mayıs 2018 PAZAR (saat 13.30-14.30) 

Ödül  

Töreni: 

Sonuçların İlan edilmesi ve Ödül Töreni (İki kategori birlikte) 

02 Haziran 2018 CUMARTESİ Saat 13.00 

Yer: Buca Eğitim Fakültesi Bahçesi 

  

DEÇEM Banka 

Hesap 

Numarası 

   

  1506-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR ŞUBESİ 

  6799887-5150/DEÜ 

  ÇOC. EĞT. UYG. AR. MER. (DEÇEM) 

  TR 92 0001 0015 0606 7998 8751 50 

 

E-MAIL 

Adresi ve 

WEB Sitesi:  
  decem@deu.edu.tr                                 http://decem.deu.edu.tr/   

Yarışma / 

Tören Yeri: 

BEF (Buca Eğitim Fakültesi) Derslikleri, DECEM Sınıfları ve BEF Konferans 

Salonu. 

Katılım Ücreti:  25 TL (Kişi başı KDV dâhil ücret) 

 

 

 

user
Daktilo
NOT: Bir okuldan 40 ve üzerinde öğrenci başvurusu yapılırsa o okuldaki öğrenciler için kişi başı ücret 20 TL olarak ödenecektir. 
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