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ULUSLARARASI EFES MATEMATİK TURNUVASI 

1. Turnuvanın Amacı: 

Bu turnuvanın amacı; uluslararası alanda geleceğimizin mimarı gençlerimizi bir araya getirerek 

onların matematiksel düşünmesini sağlamak, analitik düşünme becerilerini geliştirmek, üstün 

matematik yeteneği olan öğrencileri ödüllendirmek, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler arasındaki 

diyaloğu artırmak ve bilgi alışverişini sağlamaktır. Ayrıca bir yaşam biçimi olan matematik ve 

geometrinin uygulama alanlarını, hayatımıza katkısını ve hayatımızdaki önemini görerek, keşfederek 

ve yüz yüze yaşayabilmektir. 

2. Turnuvanın İçeriği: 

 

 Turnuva 1. etap, 2. etap ve final olmak üzere aşamalı üç etaptan oluşmaktadır. Turnuvanın 

finaline katılmak için 1. ve 2. etaplara katılım gösterilmesi zorunludur. 

 

 Turnuvanın 1. ve 2. etaplarına katılımda herhangi bir kontenjan sınırlaması yoktur. Final 50 

(elli) okul ile sınırlıdır. 1. ve 2. etap puanlarına göre final etabına katılmaya hak kazanan ilk elli 

okul için kontenjan bilgisi tarafımızca verilecektir. 

 

 Birinci ve ikinci etapta, yönergede belirtilen konu başlıklarına bağlı olarak her öğrenci kendi 

kategorisinde 20 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplayacaktır. Bu etaplarda öngörülen süre 75 

dakika olarak belirlenmiştir. Kurumların öngörülen süreyi aşmaması önerilir. Soruların konu 

kapsamları aşağıdaki gibi olacaktır: 

 
 

Kategoriler Etaplar Konu Başlıkları / Kazanımlar 

JUNIOR 

1. Etap Doğal sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi. 

Doğal sayı problemleri, sayı ve şekil örüntüleri, mantık ve 

muhakeme soruları. 

2. Etap Doğal sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi. 

Doğal sayı problemleri, sayı ve şekil örüntüleri, mantık ve 

muhakeme soruları, kesirler, ondalık gösterimler, yüzdeler. 

  Final Doğal sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi. 

Doğal sayı problemleri, sayı ve şekil örüntüleri, mantık ve 

muhakeme soruları, kesirler, ondalık gösterimler, yüzdeler, 

temel geometrik kavramlar. 
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MIDDLE 

1. Etap Tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri. 

Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri, tam sayı 

problemleri, sayı ve şekil örüntüleri, mantık ve muhakeme 

soruları. 

2. Etap Tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri. 

Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri, tam sayı 

problemleri, sayı ve şekil örüntüleri, mantık ve muhakeme 

soruları, rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemleri, 

denklemler, denklem kurma problemleri. 

 

 

Final 

Tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri. 

Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri, tam sayı 

problemleri, sayı ve şekil örüntüleri, mantık ve muhakeme 

soruları, rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemleri, 

denklemler, denklem kurma problemler, çokgenler, dörtgenler, 

dörtgenlerde (paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare 

ve yamuk)  çevre ve alan hesaplama problemleri. 

SENIOR 

1. Etap Mantık, kümeler, sayı kümeleri, ebob – ekok, modüler 

aritmetik problemleri. 

2. Etap Mantık, kümeler, sayı kümeleri, ebob – ekok, modüler 

aritmetik problemleri, 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem ve 

eşitsizlikler, mutlak değer, 1. dereceden iki bilinmeyenli 

denklem ve eşitsizlikler, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran – 

orantı. 

   

 

Final 

Mantık, kümeler, sayı kümeleri, ebob – ekok, modüler 

aritmetik problemleri, 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem ve 

eşitsizlikler, mutlak değer, 1. dereceden iki bilinmeyenli 

denklem ve eşitsizlikler, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran – 

orantı, problemler, üçgenlerde eşlik –benzerlik, üçgende açı – 

kenar bağıntıları, üçgende açı ve üçgenin yardımcı elemanları 

(açıortay, kenarortay, yükseklik), dik üçgenin özellikleri, birim 

çember ve trigonometrik oranlar, üçgende alan, tablo ve 

grafikleri yorumlama. 
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Doğum Tarihine Göre Kategoriler 

JUNIOR 
01.01.2007 ile 01.01.2009 arası 

doğumlu olanlar 

MIDDLE 
01.01.2005 ile 01.01.2007 arası 

doğumlu olanlar 

SENIOR 
01.01.2003 ile 01.01.2005 arası 

doğumlu olanlar 

 

 

 Finalde tüm öğrenciler, önce bireysel sınava gireceklerdir. Bireysel sınav çoktan seçmeli olup 
önceki etapların benzeri (1. etap ve 2. etap gibi) bir uygulama olacaktır. Takım yarışması ise 
mekanik matematik oyunları ve akıl oyunları kapsamında düzenlenecektir. Takımlar doğum 
tarihine göre belirlenen kategoriler doğrultusunda üçer kişi olacaktır. 

- Finaldeki bireysel yarışmada puan eşitliği durumunda, önce öğrencilerin doğru sayısına 
bakılacaktır. Eşitliğin devam ettiği durumda öğrencilerden doğum tarihi günümüze daha 
yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. 

- Takım yarışması etabında puan eşitliği durumunda, önce öğrencilerin takım sorularını 
bitirdiği sürelere bakılacaktır. Eşitliğin devam ettiği durumda ise aynı sıralamayı 
kazanan her yarışmacıya aynı ödül verilecektir. 

 

1. Başvuru Şartları: 

Turnuvaya katılmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.  

 Turnuvaya, uluslararası resmi veya özel okullardan 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 

yılları dâhilinde doğumlu öğrenciler katılabilir. 

 Her okulun bir danışman öğretmeni olmalıdır. Danışman öğretmeni olmayan okullar turnuvaya 

katılım gerçekleştiremez. 

 Yurt dışından gelen öğrenciler pasaport ve öğrenci belgesinin muadili bir belgeyle gelmelidir. 

Başka bir belgeyle gelen öğrenciler turnuvaya katılamazlar. 

 Turnuvaya okul idaresi veya okulların ilgili öğretmenleri tarafından başvuru yapılmalıdır.  

Bireysel başvuru kabul edilmez.  

 Turnuvaya başvuru formu doldurulduktan sonra katılım için belirlenen ücret ödenmelidir. 

Katılımcı okullar belirtilen tarihler içerisinde başvuru formunu doldurmaz ve banka dekontunu 

iemt@rotakoleji.com adresine göndermezse başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

mailto:iemt@rotakoleji.com
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 Turnuvaya katılım bedeli her öğrenci adına 1. etap için 20€ ~130₺, 2. etap için 20€ ~130₺ ve 

Final için 40€ ~ 260₺ olarak belirlenmiştir. 

Hesap numarası:  

ÖZEL ROTAMIZ EĞİTİM HİZ. TİC. A.Ş. 

GARANTİBBVA Ayrancılar Şubesi 

IBAN: TR91 0006 2001 3020 0006 2990 28 

ŞUBE KODU: 1302 

HESAP NUMARASI: 6299028 

 Turnuvaya katılım için okulumuzun internet sitesinde www.rotakoleji.com.tr yer alan başvuru 

formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması katılım için esastır. 

 Turnuvanın 1. etabına katılım için son başvuru tarihi 15 Kasım 2019 Cuma günüdür. 

Turnuvanın 2. etabına katılım için son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 Cuma günüdür. 

Turnuvanın finaline katılım için son başvuru tarihi 06 Mart 2020 Cuma günüdür. (Final için 

sınav merkezi olarak Özel Rota Eğitim Kurumları (İzmir) belirlenmiş olup katılımcıların bu 

etapta sınav merkezinde olmaları zorunludur.) 

 

2. Turnuva Takvimi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sınav evraklarının tarafımıza e-posta aracılığıyla teslim edilmesi gereken son tarihtir.  

 

 

3. Yarışmacı Okul ve Danışman Öğretmen Yönergesi:   

 Katılımcı okulların herhangi bir soru veya yardım için iemt@rotakoleji.com adresine e-posta 

göndermesi gerekmektedir. 

 Final etabındaki sınavlarda öğrencilerin yanlarında cep telefonu, mp3 çalar, akıllı saat vb. 

elektronik cihazlar bulundurmaması gerekmektedir. 

 Final aşamasında kullanılmak üzere kalem, silgi vb. malzeme tarafımızca teslim edilecektir. 

Katılımcı öğrenciler, isterlerse yanlarında bu malzemeleri getirebilir.  

 Turnuvanın final etabında organizasyonun sağlıklı yürütülebilmesi için her okulun katılımcı 

sayısını bildirmesi şarttır. 

SINAVLAR UYGULAMA TARİHİ SON TESLİM TARİHİ * 

Birinci etap 25 – 28 Kasım 2019 29 Kasım 2019 

İkinci etap 10 – 13 Şubat 2020 14 Şubat 2020 

Final                   

(İzmir, TÜRKİYE) 

4 – 7 Haziran 2020  

http://www.rotakoleji.com.tr/
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4. Puanlama Sistemi: 

 Birinci ve ikinci etap 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sonuçlar e-posta aracılığı ile 

katılımcı okullara iletilecektir. 

 Final iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşama 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Finalin 

ikinci aşaması mekanik matematik oyunlarından veya akıl oyunlarından oluşacaktır. Her takım 

tamamladığı her oyunun doğruluğuna veya bitirme süresine göre puan alacaktır. Turnuvanın 

puan değerlendirmesi aşağıdaki gibidir: 

 Finale katılmak için 1. ve 2. etaba katılmak zorunlu olup herhangi birinden %20’lik dilime 

girme şartı aranır. 

 Katılımcıların birinci ve ikinci etaptan aldıkları puanlar finali etki etmeyecektir. 

 

 

5. **Konaklama: 

Finale katılacak okullar için hazırlanan konaklama ve rehberlik hizmeti programı şubat ayından 

itibaren internet sitemizden www.rotakoleji.com yayınlanacaktır. Rota Eğitim Kurumları bu konuda 

isteyen okullara rehberlik edebilir. 

 

6. Ödüller: 

 

   Katılımcı öğrencilere sıralamalarına göre sertifika veya madalya ödülleri verilecektir. 

   Finalde katılımcı okullara jüri özel ödülleri verilecektir. 

 

7. Jüri: 

Soruların hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi aşamasında Rota Koleji Matematik 

Öğretmenlerinden oluşan bir jüri sorumlu olacaktır.  

 

 

Jüri Üyeleri: 

 Gözde ARAS TOPRAK: Rota Koleji Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı 

 Özgür KARKİN: Rota Koleji Lise Matematik Bölüm Başkanı 

 Aygen SIR: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Azerhan TÜRKYILMAZ: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Eren KARATAŞ: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Fatih KALANBAKLI: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

http://www.rotakoleji.com/
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 Gizem SÜYÜR: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Lale GÜNCÜOĞLU: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Mustafa İrfan ÖZKAN: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Nilay TURHAN KADAĞAN: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Reşat KOCAVARDAR: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Seda TUFANLI KARAMİŞE: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Selin EKREN: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Senem ÇETİNKAYA: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 Sevinç GÜRSU: Rota Koleji Matematik Öğretmeni 

 
  

8.  İtiraz:  

      Tüm okulların itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla danışman öğretmenler turnuva akışını bozmadan, 

soruların değerlendirmesi bittikten sonra salon görevlisine itirazlarını bildirebilirler. İtirazlar 

değerlendirildikten sonra jüri tarafından karara bağlanacaktır. 

TURNUVA DANIŞMAN ÖĞRETMENİ: Nilay TURHAN KADAĞAN 
E-POSTA ADRESİ: iemt@rotakoleji.com 


