
DEÇEM BAHAR DÖNEMİ FAALİYETLERİ (2018)  
 

Etkinlik Türü: TURNUVA 

Etkinlik Adı:    İLKOKULLAR İÇİN AKIL OYUNLARI TURNUVASI 

Etkinlik  

Sorumlusu: 

Doç. Dr. Işıkhan UĞUREL  

( https://www.isikhann.com ) 

Etkinlik Amacı: İlkokul 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik tasarlanmış bir 

turnuvadır. İkincisinin bu yıl düzenleneceği ve her yıl yapılması planlanan bu 

yarışmada öğrencilerin özellikle kültürel ve tarihi değere sahip mantık, matematik ve 

strateji oyunlarını tanıması ve bu oyunlara yönelik becerilerinin arttırılması 

amaçlanmaktadır.  

 

Sınıf /Yaş 

Düzeyi: 

Bu yarışma iki kategori altında yapılacaktır. 

  

   Kategori I:   3. Sınıflar 

   Kategori II: 4. Sınıflar 

  

Açıklama: -- Turnuva her iki kategori için de 3 oyun üzerinden ve 2 basamakta yapılacaktır. 

  

-- Oyunlar ( 1-CON-TAC-TIX, 2-QUATERNGON ve 3-CUBNECT FIVE ) dır. 

 

-- İlk basamak ilkokullarda, ikinci basamak ise BEF ve DEÇEM binalarında (Buca 

Eğitim Fakültesi’nde) yapılacaktır. 

  

-- İlk basamakta turnuvaya katılmayı talep eden ilkokullarda öğrenim gören 

öğrenciler kendi okullarında kendi aralarında yarışacaklardır. 

  

-- Bu aşamada bir ilkokuldan o okuldaki öğretmenler ya da yöneticilerce seçilecek 

 

    3. sınıflardan minimum 30, maksimum 50 öğrenci ve  

    4. sınıflardan da minimum 30, maksimum 50 öğrenci için iki ayrı kalıtımcı 

listesi oluşturmaları istenecektir.  

     

    Üçüncü sınıflar kendi arasında, dördüncü sınıflarda kendi arasında mücadele 

edecektir. Bir okul sadece 3. sınıf ya da sadece 4. sınıf düzeyinde de katılım 

gösterebilir.    

 

-- Bir okul KENDİ BÜNYESİNDE (kendi kampüsünde) turnuvanın yapılmasını 

uygun gördüğü günleri belirleyerek DEÇEM yönetimine E-Mail ile bildirmelidir.  

 

Bir okulda 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 e-mail yoluyla DEÇEM’e gönderilmelidir.  

Ayrıca DEÇEM web sitesindeki ilgili link kullanılarak “Online Kayıt 

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

 

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


-- Kararlaştırılan turnuva tarihlerinde DEÇEM görevlileri ilgili okula oyunlarla 

birlikte gelerek turnuvayı gerçekleştireceklerdir.  

 

-- Ücret yatırdığı halde turnuva günü turnuvaya katılmayan öğrencilerin 

ücretleri iade edilmez. 

 

Oyunlar bilinmiyor ise DEÇEM görevlilerince turnuva günü tüm öğrencilere 

oyunlar öğretilecektir. Her 3 oyun, az sayıda ve kolay birkaç kurala dayalı 

olduğu için çok kısa sürede öğrenilebilmektedir.  

 

Turnuva için bu 3 oyunun seçilme sebebi hem öğrencilerin yeni oyunları tanımalarını 

sağlamak hem de bu oyunlarda beceri kazanmalarını desteklemektir.  

 

-- Bir okuldan seçilen (30-50 arası) tüm öğrenciler her 3 oyunda da mücadele 

edebileceklerdir. Bir öğrenci kendi isteği ile sadece bir ya da iki oyunda da 

yarışmayı seçebilir. Bir öğrenci kaç oyunda yarışırsa yarışsın kişi başı ödenecek 

ücret değişmez.   

 

-- Bir okuldaki turnuvanın sonunda her 3 oyunda da birinci ve ikinci olan 

öğrencilere birer madalya, üçüncü ve dördüncü olan öğrencilere ise birer 

kitap hediye edeceklerdir. 

 

-- Turnuvaya katılan tüm öğrencilere Katılım Belgesi verilecektir.  

 

-- Okullarda yapılan turnuvalarda üç oyundan da ayrı ayrı ilk 2 dereceye giren 

öğrenciler, ikinci basamağa katılmak üzere hak kazanacaklardır.  

 

    İkinci basamağa katılmak zorunlu değildir. İkinci basamak için ek ücret talep 

edilmeyecektir.    

 

-- İkinci basamak, turnuvaya katılan tüm ilkokullarda 3 oyunda da ilk 2 dereceye 

giren tüm öğrenciler arasında yine iki kategoride (3. ve 4. sınıflar düzeyinde) 

yapılacaktır. 

 

-- Turnuvanın ikinci basamağı Buca Eğitim Fakültesi kampüsünde yapılacaktır. 

Turnuva gününün sonunda her 3 oyunda da dereceye giren birinci, ikinci, üçüncü 

ve dördüncü olan öğrencilere ödüller verilecektir. 

  

ÖDÜL: Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan tüm öğrencilere derecesini 

simgeleyen birer KUPA ve ayrıca birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan 

öğrencilere birer adet akıl / strateji oyunu verilecektir. 

 

-- Ayrıca turnuvanın ikinci basamağına katılan tüm öğrencilere Başarı Belgesi 

verilecektir.  

 



Önemli Tarihler:  

Kategori-I İçin FİNAL Müsabakaları: 3. Sınıflar 

9 Haziran 2018 CUMARTESİ (saat 10.00-19.00) 

 

Kategori-II İçin FİNAL Müsabakaları: 4. Sınıflar 

9 Haziran 2018 CUMARTESİ (saat 10.00-19.00) 

        

 

NOT: Güz dönemi yarışmalarında yeterli sayıda okul ve öğrenci katılımının 

sağlanamaması durumunda FİNAL Müsabakaları 2018 Ekim ya da Kasım 

aylarında uygun olan bir Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.   

 

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: 

 

Başvuru yapan okulun derslikleri, bahçesi ve salonları. 

 

FİNAL:  BEF (Buca Eğitim Fakültesi) ve DEÇEM Derslikleri ve Bahçesi. 

 

Katılım Ücreti:  20 TL (Kişi başı 3 oyun için KDV dâhil toplam ücret) 

 

mailto:decem@deu.edu.tr
http://decem.deu.edu.tr/



