
DEÇEM BAHAR DÖNEMİ FAALİYETLERİ (2019) 
 
Etkinlik Türü:  YARIŞMA (Lise öğrencileri için) 

Etkinlik Adı: İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 

Etkinlik 
Sorumlusu: 

Prof.Dr. Selçuk DEMİR (DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU (DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü) 
celalcem@gmail.com 

Etkinlik 
Amacı: 

Yarışmanın amacı Lise öğrencilerinin Matematik alanında çalışma yapmaya özendirilmesi, 
matematiksel düşünce yapılarının geliştirilmesi ve matematiksel bilgi ve becerilerini sınamaları 
için çeşitli özgün sorular ile karşılaşmalarının sağlanması ve herşeyden önemlisi matematik 
alanında üstün yetenekli öğrencilerin zamanında keşfedilerek doğru yönlendirilmesinin 
sağlanmasıdır. 

Sınıf/Yaş  
Düzeyi: 

Yarışmaya tüm lise öğrencileri katılabilir. 

Açıklamalar: -- Yarışma DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümünün desteği ile DEÇEM bünyesinde 
yapılmaktadır.  

-- Yarışmaya yurt içi veya yurt dışındaki tüm lise öğrencileri katılabilirler. 

-- Yarışma iki oturum şeklinde yapılacaktır. 

-- Yarışmanın ilk oturumu başvuran tüm adayların katıldığı 5 şıklı test sorularından oluşan 30 
soruluk, 150 dakikalık bir sınavdır. Bu oturumdaki sorular, zorluk derecesine göre 
sınıflandırılacak ve farklı zorlu derecesindeki soruların puanları da farklı olacaktır. Her yanlış 
cevap için sorunun puanının 1/4 ü oranında eksi puan alınacaktır. 

-- Yarışmanın ikinci oturumuna, ilk oturumda başarılı olan 9. ve 10.sınıf öğrencilerinden ilk 25 
kişi ve 11. ve 12.sınıf öğrencilerinden başarılı olan ilk 25 kişi olmak üzere olmak üzere toplam 
50 aday katılacaktır. 

-- Yarışmanın ikinci oturumu 6 sorudan oluşan ve öğrencilerin çözümlerini düzgün ve açıkça 
yazması beklenen klasik sınavdır. Bu oturum, 3 soru için 90 dakika + mola + 3 soru için 90 
dakika şeklinde olmak üzere iki kısımdan oluşan toplam 6 soruluk ve 180 dakikalık bir sınavdır. 

-- Yarışmadaki tüm sorular tüm öğrenciler için aynı sorulardır. 

-- Yarışmada doğru işlem yapabilmeyi, dikkatli olmayı, şekil becerisini, akıl yürütme, analitik 
düşünme ve problem çözme stratejisini kullanabilmeyi gerektiren, öğrencilerin bilgi birikimini 
ve yaratıcılığını ölçmeye yönelik matematik ve geometri soruları yöneltilecektir. 

-- Sorular lise müfredatında yer alan tüm Matematik ve Geometri konularını kapsayacak 
şekildedir. 

-- Tüm lise öğrencileri aynı sınava gireceklerdir. 

-- Yarışmada öğrencilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurması zorunludur. 

-- Yarışmada öğrenciler yanlarında kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmalıdır ancak 
hesap makinesi, telefon vb elektronik cihazlar olmamalıdır. 

-- Yarışmanın ikinci oturumu sonrası 9. ve 10. sınıflar kategorisi ve 11.ve 12. sınıflar 
kategorisinde her bir kategori için birinci, ikinci, üçüncü olan tüm öğrenciler için derecesini 
simgeleyen madalyalar verilecektir. Ayrıca her bir kategoride ilk 10 sırada yer alan öğrencilere 
sıralamadaki yerini belirten başarı belgesi verilecektir. 

-- Dereceye giren öğrencilerin okullarında görev yapan ve onlara danışmanlık yapan 



matematik öğretmenlerine de (her öğrenci için 1 öğretmenimize) plaket takdimi yapılacaktır. 

-- Bireysel basvurularda, ücretler DEÇEM’in Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına yatırılmalıdır, ve 
açıklama kısmına TC kimlik numaranız ve Ad Soyadınız “ izmat-olimpiyat-TC Kimlik No - Ad 
Soyad” şeklinde yazılmalı ve dekont DEÇEM’e e-posta ile gönderilmelidir. Ayrıca DEÇEM web 
sitesindeki ilgili link kullanılarak “Online Kayıt Formu” da her bir öğrenci için ayrı ayrı 
doldurulmalıdır. 

-- Bir okulda olimpiyata katılacak öğrenci listeleri oluşturulduktan sonra o okuldan katılacak 
olan tüm öğrenciler için TOPLAM ÜCRET okuldaki görevli öğretmen yada yönetici tarafından 
tek seferde DEÇEM Ziraat Bankası hesabına yatırılabilir. Bu durumda, ilgili DEKONT ve öğrenci 
listesi e-mail yoluyla DEÇEM’e gönderilmelidir. Ayrıca DEÇEM web sitesindeki ilgili link 
kullanılarak “Online Kayıt Formu” da her bir öğrenci için ayrı ayrı doldurulmalıdır. 

-- Ücret yatırdığı halde yarışmaya katılmayan öğrencilerin ücretleri iade edilmez. 

-- Dekontu DEÇEM’e ulaşan öğrencilerin kesin kayıtları DEÇEM yetkililerince yapılır. 26 Nisan 
2018 tarihi ücret yatırmak ve kesin kayıt için son gündür. Bu tarihten sonra yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

Önemli 
Tarihler: 

Duyuruya çıkılması:  
08 Nisan 2019 Pazartesi 

Kesin kayıtlar ve ücret yatırılması için son gün:  
26 Nisan 2019 Cuma 
(Ücretleri 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında yatırmanızı rica ederiz.)  

Yarışma Salonlarının İlanı:  
3 Mayıs 2019 Pazar 

Yarışma Tarihi:  
1 aşama: 11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:00-12:30 
2 aşama: 18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:00-11:30 + 12:00-13:30 

Sonuçların İlanı: 
27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:00 

Ödül Töreni: Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. 
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 
(Ücretleri 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında yatırmanızı rica ederiz.) 

E-MAIL 
Adresi ve 
WEB Sitesi: 

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

Katılım 
Ücreti: 

40 TL (Kişi başı KDV dâhil ücret) 

 
ONLINE BAŞVURU: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ1JTs_YMB8lLv9MtGIeI9Yzulg7zj3G4LMZR4Kss8WK8Evg/viewform 
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