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 RİZE BİLSEM 2. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Madde 1. Bu şartname, Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek 

olan “RİZE BİLSEM 2. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI” nın şartlarını, başvuru şeklini, 

ödüllerini, yarışma programına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Madde 2. Yarışmayı,  Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden oluşturulan 

Yürütme Komisyonu organize edecektir. 

Madde 3. Yarışmanın amacı; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, öğrenciler 

arasındaki dostluk, arkadaşlık ve yarışma duygularını desteklemek, zihinsel kapasitelerini 

artırarak yetenek ve becerilerini sergileme fırsatı sunmaktır.  

Yarışma ile öğrencilerin hayal gücü ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi; algılama, 

muhakeme etme, dikkat ve konsantrasyonunun desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 4. Bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışma ile öğrencilerin yetenek ve zihinsel becerilerini 

sergilemeleri sağlanacaktır. 

Madde 5. Yarışma, Rize ilindeki tüm resmi/özel ilkokul ve ortaokullarda okuyan 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. 

Madde 6. Katılım için, bu şartname ekinde yer alan “ Rize Bilsem 2. Zekâ Oyunları Yarışması 

Başvuru Formu” nun eksiksiz olarak doldurularak 15 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar 

elden veya rizebilsem@gmail.com adresi üzerinden Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat 

Merkezine ulaştırılması gerekmektedir. Tüm oyunlar hakkında ayrıntılı kurallar ve oyunların 

oynanma şekilleri şartname sonunda yer almaktadır. 

Madde 7.   Her kategoride toplam yarışmacı kontenjanı 64 kişi ile sınırlıdır. Bu limitin aşılması 

halinde başvuru tarihi daha erken olana öncelik verilecektir. 

Bir okul, bir kategoride en fazla 4 öğrenciyle başvuru yapabilecektir. Yapılan başvurularda 

sınıf seviyesi düzeyinden katılımın eşit bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Örneğin 1. ve 2. 

sınıf kategorisine başvuracak bir okul 2 tane 1. sınıf öğrencisi ve 2 tane 2. sınıf öğrencisiyle 

birlikte 4 öğrenci ile yarışmaya katılmalıdır.  

Madde 8. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuruları, danışman öğretmenler tarafından ilgili 

okul müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır. Müsabakalar sırasında her okul için en az 1 

öğretmen danışman olarak öğrencilerin yanında yer almalıdır. 

Madde 9. Yarışmaya katılacak öğrenciler, sınıf seviyelerine göre aşağıdaki kategorilerde 

yarışacaklardır: 

Kategori Oynanacak Zeka Oyunu 

1. ve 2. Sınıf Abalone 

3. ve 4. Sınıf Quoridor 

5. ve 6. Sınıf Mangala 

7. ve 8. Sınıf Reversi 
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Madde 10. Rize Bilsem 2. Zekâ Oyunları Yarışmasının uygulama basamakları aşağıdaki 

gibidir: 

1) Okullarını temsilen yarışmaya katılacak tüm öğrenciler her kategori için bu şartnamede yer 

alan müsabaka programında belirtilen tarih ve saatte danışman öğretmenleriyle birlikte 

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezine gelerek kura çekimi sonucunda yarışma numarası 

elde edeceklerdir. Yarışma numaraları daha önceden hazırlanmış numaralı müsabaka listesine 

yazılacaktır. Ayrıca hazırlanmış numaralar öğrencinin üzerine takılacaktır. Yarışma sonuna 

kadar bir daha kura çekimi yapılmayacak, tek müsabaka listesi ile turnuva bitirilecektir. 

1 ve 2. sınıflarda turnuva oyunu olarak Abalone oyunu belirlenmiştir. Kura çekimi ile sırası 

ve rakibi belli olan öğrenciler sıra ile müsabaka alanına alınacaklardır. Tek maç üzerinden 

eleme sistemi ile oynanan maçı kazanan oyuncu bir üst tura çıkarken, maçı kaybeden oyuncu 

ise turnuvadan elenir. 2. Turda eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların sonuçlarına göre 

kazananlar 3. Tura yükselirler. Aynı şekilde 3. Turda eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların 

sonuçlarına göre kazananlar çeyrek finale yükselirler.  

Çeyrek finalde eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların sonuçlarına göre kazananlar yarı finale 

yükselirler. Yarı finalde yapılan maçları kazanan oyuncular finale yükselirler. Yarı finalde 

kaybeden oyuncular arasında üçüncülük/dördüncülük müsabakası yapılacaktır. Bu maçı 

kazanan oyuncu turnuvayı üçüncü olarak tamamlayacaktır. Final maçını kazanan oyuncu 

birinci, kaybeden oyuncu ikinci olacaktır. 

3. ve 4. sınıflarda turnuva oyunu olarak Quoridor oyunu belirlenmiştir. Kura çekimi ile sırası 

ve rakibi belli olan öğrenciler sıra ile müsabaka alanına alınacaklardır. Tek maç üzerinden 

eleme sistemi ile oynanan maçı kazanan oyuncu bir üst tura çıkarken, maçı kaybeden oyuncu 

ise turnuvadan elenir. Maçlar üç set üzerinden oynanacaktır. Üç setin ikisini kazanan oyuncu 

maçı kazanmış kabul edilecektir. 2. turda eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların sonuçlarına 

göre kazananlar 3. tura yükselirler. Aynı şekilde 3. turda eşleşen oyuncuların yaptıkları 

maçların sonuçlarına göre kazananlar çeyrek finale yükselirler.  

Çeyrek finalde eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların sonuçlarına göre kazananlar yarı finale 

yükselirler. Yarı finalde yapılan maçları kazanan oyuncular finale yükselirler. Yarı finalde 

kaybeden oyuncular arasında üçüncülük/dördüncülük müsabakası yapılacaktır. Bu maçı 

kazanan oyuncu turnuvayı üçüncü olarak tamamlayacaktır. Final maçını kazanan oyuncu 

birinci, kaybeden oyuncu ikinci olacaktır. 

5. ve 6. sınıflarda turnuva oyunu olarak Mangala oyunu belirlenmiştir. Kura çekimi ile sırası 

ve rakibi belli olan öğrenciler sıra ile müsabaka alanına alınacaklardır. Tek maç (3 set) 

üzerinden eleme sistemi ile oynanan maçı kazanan oyuncu bir üst tura çıkarken, maçı kaybeden 

oyuncu ise turnuvadan elenir. Maçlar üç set üzerinden oynanacaktır. Üç setin ikisini kazanan 

oyuncu maçı kazanmış kabul edilecektir. 2. turda eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların 

sonuçlarına göre kazananlar 3. tura yükselirler. Aynı şekilde 3. turda eşleşen oyuncuların 

yaptıkları maçların sonuçlarına göre kazananlar çeyrek finale yükselirler.  

Çeyrek finalde eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların sonuçlarına göre kazananlar yarı finale 

yükselirler. Yarı finalde yapılan maçları kazanan oyuncular finale yükselirler. Yarı finalde 

kaybeden oyuncular arasında üçüncülük/dördüncülük müsabakası yapılacaktır. Bu maçı 

kazanan oyuncu turnuvayı üçüncü olarak tamamlayacaktır. Final maçını kazanan oyuncu 

birinci, kaybeden oyuncu ikinci olacaktır. 



7. ve 8. sınıflarda turnuva oyunu olarak Reversi oyunu belirlenmiştir. Kura çekimi ile sırası 

ve rakibi belli olan öğrenciler sıra ile müsabaka alanına alınacaklardır. Tek maç üzerinden 

eleme sistemi ile oynanan maçı kazanan oyuncu bir üst tura çıkarken, maçı kaybeden oyuncu 

ise turnuvadan elenir. Maçlar 2. turda eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların sonuçlarına göre 

kazananlar 3. tura yükselirler. Aynı şekilde 3. turda eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların 

sonuçlarına göre kazananlar çeyrek finale yükselirler.  

Çeyrek finalde eşleşen oyuncuların yaptıkları maçların sonuçlarına göre kazananlar yarı finale 

yükselirler. Yarı finalde yapılan maçları kazanan oyuncular finale yükselirler. Yarı finalde 

kaybeden oyuncular arasında üçüncülük/dördüncülük müsabakası yapılacaktır. Bu maçı 

kazanan oyuncu turnuvayı üçüncü olarak tamamlayacaktır. Final maçını kazanan oyuncu 

birinci, kaybeden oyuncu ikinci olacaktır. 

Müsabakaların tamamı Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde yapılacaktır. 

Müsabakalarda kullanılacak oyunların tamamı Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi 

tarafından temin edilecektir. 

2) Tüm müsabakalar bireysel olup takım yarışması yapılmayacaktır. 

Madde 11. Müsabakalara zamanında katılım sağlanması önemlidir. 

Madde 12.  Her kategoride (1-2, 3-4, 5-6 ve 7-8. sınıflar ayrı ayrı olmak üzere) ilk 4’e giren 

öğrenci ve danışman öğretmenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir: 

ÖĞRENCİYE     DANIŞMAN ÖĞRETMENİNE 

BİRİNCİ   : Yarım Altın, Başarı Belgesi    Başarı Belgesi 

İKİNCİ      : Çeyrek Altın, Başarı Belgesi    Başarı Belgesi 

ÜÇÜNCÜ  : Gram Altın, Başarı Belgesi     Başarı Belgesi  

DÖRDÜNCÜ : Teşvik Ödülü       Başarı Belgesi  

Ayrıca yarışmaya katılan ve dereceye giremeyen tüm öğrencilere Katılım Belgesi verilecektir. 

Yarışmanın tüm ödülleri Alfemo Neta Mobilya/Rize tarafından karşılanacaktır. 

Madde 13. Yarışmaya katılan tüm öğretmen ve öğrenciler yukarıda belirtilen maddeleri kabul 

etmiş sayılırlar. 

 

 

 

 

 



İLETİŞİM 

Fatma- Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi 

Adres  : Engindere Mah. Menderes Bulvarı No:175 Merkez/RİZE 

Telefon : 0464 226 16 74 

Faks  : 0464 226 16 74 

Web Adresi : http://fatmanurierkanbilsem.meb.k12.tr 

e-posta  : rizebilsem@gmail.com 

 

 

 

RİZE BİLSEM 2. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI YÜRÜTME KOMİSYONU 

 

 

 

 

 

 

  

RİZE BİLSEM 2. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI MÜSABAKA PROGRAMI 

1 ve 2. SINIFLAR  

Tarih Saat Yer 

 26 Aralık 2017 09.00 Fatma-Nuri Erkan BİLSEM 

3 ve 4. SINIFLAR 

Tarih Saat Yer 

 26 Aralık 2017 13.00 Fatma-Nuri Erkan BİLSEM 

5 ve 6. SINIFLAR 

Tarih Saat Yer 

 28 Aralık 2017 09.00 Fatma-Nuri Erkan BİLSEM 

7 ve 8. SINIFLAR 

Tarih Saat Yer 

 28 Aralık 2017 13.00 Fatma-Nuri Erkan BİLSEM 

 

 

 

S. No Adı-Soyadı Görevi 

1 Emre YURDAÖZ Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni 

2 Kemal AKBAYRAK Sınıf Öğretmeni 

3 Yalçın SANDALCI İlköğretim Matematik Öğretmeni 

4 Serkan AL Görsel Sanatlar Öğretmeni 

5 Halil İbrahim DÖNMEZ Lise Matematik Öğretmeni 

6 Gürbüz OCAK Biyoloji Öğretmeni 

/RizeBilsem 

/RizeBilsem 

http://fatmanurierkanbilsem.meb.k12.tr/
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OYUNLAR, KURALLARI ve OYNANMA ŞEKİLLERİ 

1. ve 2. Sınıf Kutu Oyunu (Abalone) 

Abalone topları başlangıç pozisyonlarına yerleştirilir. Her iki oyuncu bir renk seçer. Siyah her 

zaman oyuna ilk başlar. Oyuncular hamleleri sırasıyla yapar. 

Sırası gelen oyuncu yalnızca bir kez hamle yapabilir. Bu hamle oyun alanında hareket etme 

veya "sumito" yani rakibi itmek olabilir. 

Her bir top yalnızca bir boşluk ilerleyebilir. Toplarınızı altıgen oyun alanının 6 yönünden 

herhangi birisinin doğrultusunda hareket ettirebilirsiniz. Aynı hamlede 1, 2 veya 3 topu hareket 

ettirebilirsiniz. 

1 top bitişiğinde bulunan ve top olmayan bir boşluğun üzerine getirilebilir. 

2 veya 3 tane yan yana sıralanmış top grup olarak hareket ettirilebilir. Hepsi birlikte ve aynı 

yönde hareket ettirilmelidir. 

Sayısal üstünlüğünüzün olduğu bir pozisyonda rakibinizin toplarını itebilirsiniz. Eğer her ikiniz 

de aynı sayıda toplara sahip iseniz sumito yapamazsınız. (Rakibinizin toplarını itemezsiniz.) 

Sumito yalnızca toplar aynı çizgide olduğunda yapılabilir. Sumito yalnızca itilen topların 

arkasında boş bir alan veya oyun alanının kenarı varsa yapılabilir. 

Rakibinin 6 topunu oyun alanından çıkaran ilk oyuncu oyunu kazanır. 

3. ve 4. Sınıf Kutu Oyunu (Quoridor) 

Oyunun başında her oyuncunun 10 adet engeli, oyun alanının kenarına dizilir. Her oyuncu bir 

piyon alır ve kendi tarafındaki başlangıç çizgisinin ortasındaki kareye koyar.  Kura ile hangi 

oyuncunun başlayacağı belirlenir. Her oyuncu, sırası geldiğinde piyonuyla bir hamle yapmayı 

veya bir engel koymayı seçer. Eğer engelleri bitmişse mecburen piyonuyla bir hamle yapar. 

Piyonlar bir hamlede yalnızca bir kare yatay veya dikey olarak ileri veya geriye doğru hareket 

ettirilir. Piyonlar engellerin üzerinden atlayamazlar, etrafından dolaşmalıdır.  

Her bir engel iki kareyi engelleyecek şekilde konur. Engel koymada amaç oyuncunun ya kendi 

ilerlemesini kolaylaştırmak ya da rakibinin yolunu uzatmaktır; ancak geçecek yer 

bırakmayacak şekilde tamamen rakibin yolunu kapatmak yasaktır. Rakibe en az bir geçiş karesi 

bırakmak şarttır. 

İki piyon arada engel olmaksızın karşı karşıya gelirlerse sırası gelen oyuncu rakibinin piyonu 

üzerinden atlayabilir. Böylece bu oyuncu bir kare avantaj sağlayarak yoluna devam etmiş olur. 

Eğer rakibinin piyonunun arkasında engel varsa, kendi piyonunu rakibinin piyonunun sağına 

veya soluna getirebilir. Karşı taraftaki son karelerden herhangi birisine ulaşan ilk oyuncu oyunu 

kazanır. 

5.ve 6. Sınıf Kutu Oyunu (Mangala) 

Mangala Türk Zekâ ve Strateji Oyunu iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6’şar 

adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine 

bulunmaktadır. Mangala Oyunu 48 taş ile oynanır. 

Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtırlar. Oyunda her oyuncunun 

önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük 



kuyu rakibinin bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışırlar. Oyun 

sonunda en çok taşı toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur. Oyuna kura ile başlanır. 

Oyunda 4 ana temel kural vardır. 

1. TEMEL KURAL: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde 

bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde, 

yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. 

Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun 

kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası 

rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler. 

2. TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken 

elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun 

elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa 

(2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine 

koyar. Hamle sırası rakibine geçer. 

3. TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer 

alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş 

varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp 

hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer. 

4. TEMEL KURAL: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun 

seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm 

taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun dinamiği son ana kadar hiç düşmez. 

Seti kazanan oyuncu (1) puan, kaybeden (0) puan ve berabere bitiren oyuncular yarım (0,5) 

puan alır. 2 puana ulaşan oyuncu maçı kazanır. 

7.ve 8. Sınıf Kutu Oyunu (Reversi) 

Reversi özel taşlarla oynanır, bu taşların bir tarafı siyah, diğer taraf beyazdır. Başlangıçta oyun 

tahtasının ortasındaki dört kareye sırasıyla beyaz ve siyah dört taş koyulur. Oyuncu eğer hamle 

yapacaksa, kendi taş rengiyle yüz yüze gelecek şekilde bir taş yerleştirmelidir. Oyuncu her yere 

taşını koyamaz. Her hamlede rakibin bir veya daha fazla taşını ele geçirmelidir. Bunu yaparken, 

çapraz, dikey ya da yatay biçimde kendi rengine ait taşların aynı sırada olması gerekiyor. Eğer 

taraflardan birinin taş koyduğu bölümle, yine kendisine ait başka taş arasında rakibe ait taşlar 

varsa, onlar da renk değiştirerek oyuncunun taşının rengini alır. Ele geçirilen taşlar ters döner 

(renkleri değişir) ve oyuncunun kendi taşı olur.  

Eğer oyuncu mevcut durumda rakibin hiç bir taşını ele geçiremiyorsa, hamle sırası rakibe geçer. 

Bu tarz hamleler oyun notunda "pas" olarak geçer. Üstteki kural, rakip için de geçerlidir. Her 

iki oyuncunun da pas dediği durumda oyun otomatik olarak biter. Tüm kareler dolduğunda veya 

geçerli bir hamle yapılamaz hale gelindiğinde oyun biter. 

Oyun alanında bulunan 64 karenin rakibine göre daha fazlasını kendi rengi ile kaplayan oyuncu 

oyunu kazanır. 



RİZE BİLSEM ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

Okul Adı  

Başvurulan 

Kategori 

 

 1. Öğrenci 2. Öğrenci 3. Öğrenci 4. Öğrenci 

Adı Soyadı     

Sınıfı     

Yaşı     

Telefonu(Varsa)     

Epostası(Varsa)     

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN 

Adı- Soyadı   

Branşı  

Cep Telefonu  

E-Postası  

 

 

 

 

……./……./2017 

 

                                                                                                                                 Onaylayan 

  

 İmza 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                    Adı-Soyadı 

 

 

AÇIKLAMALAR: 

-Her kategoride toplam yarışmacı kontenjanı 64 kişi ile sınırlıdır. Bu limitin aşılması halinde 

başvuru tarihi daha erken olana öncelik verilecektir. 

-Bir okul, bir kategoride en fazla 4 öğrenciyle başvuru yapabilecektir.  

-Yapılan başvurularda sınıf seviyesi düzeyinden katılımın eşit bir şekilde sağlanması 

gerekmektedir. 

-Birden fazla kategoride başvuracak okullar, bu formu çoğaltıp kullanabilir. 


