
     

 

    

 

 

SCİENCE EXPO 2020  
BURSA OKULLARARASI AKIL VE ZEKA OYUNLARI 

 TURNUVASI ŞARTNAMESİ 
 

YARIŞMAYI 
DÜZENLEYEN KURUM 

BURSA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ VE BURSA İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YARIŞMA 
KOORDİNASYONU 

Turnuva Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi işbirliğinde Ovaakça Şarık Tara Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü koordinasyonluğunda yapılacaktır. 

YARIŞMA KONUSU OKULLAR ARASI AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI 

YARIŞMANIN 
YAPILACAĞI YER 

BUTTİM TÜYAP FUAR ALANI 

YARIŞMA TARİHİ 20-21-22-23/04/2020 

YARIŞMANIN AMACI 

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl ve zeka oyunları çocukların 
zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. 
Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını 
sağlayan akıl ve zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı 
düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı 
oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu katıkları olan bu oyunlar, 
çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü 
alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Akıl ve Zeka oyunları ile bilgi 
ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi 
sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Yetenekleri yanında eksiklerini de 
gören çocuk, eksik yönleri geliştirmek ve daha yetenekli hale gelmek 
için neler yapabileceğini araştırır. Konsantrasyon gerektiren akıl zeka 
oyunları, çocukların dikkatini toplama becerisi sağlayarak derslerine de 
olumlu katkılar sağlamaktadır. Akıl ve Zeka oyunları oynayan çocukların 
ezberci değil araştırmacı ve meraklı olduğu gözlemlenmiştir. Sorgulayıcı 
bir tavır içinde olmaya başlayan çocuk, yeteneklerini ve yaratıcılığını 
geliştirmek için araştırmayı seven bir birey haline gelmektedir. 

Bu turnuvayı düzenlemekteki temel amacımız Akıl ve Zeka 
oyunlarını tanıtmak ve aynı zamanda bu oyunları hayatlarına 
katmalarıyla gelişimine katkı sağlamaktır.Öğrencilerimiz arasında akıl ve 
zeka  oyunlarını yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin zeka ve strateji 
geliştirme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. 

 



     

 

YARIŞMANIN HEDEFİ 

 

 Öğrenciler zeka oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup 

çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi 

tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için 

sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve 

başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler 

oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir.  

 Öğrencilerin daha sosyal, kendini ifade edebilen ve üreten 

bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

 Öğrencilerimizin kültürlerini tanımalarına ve sahip çıkmalarına 

katkıda bulunmaktır. 



     

 

KATILIM & BAŞVURU 
ŞARTLARI 

Yarışma da ilkokul üç farklı oyun, ortaokul üç farklı oyun olmak üzere 6 
farklı kategoride yapılacaktır. 
 
İlk okul MANGALA Turnuvası Kategorisi  

İlk okul Q-BİTZ  Turnuvası Kategorisi  

İlk okul REVERSİ Turnuvası Kategorisi  

 

Orta okul MANGALA Turnuvası Kategorisi  

Orta okul PENTAGO Turnuvası Kategorisi  

Orta okul KULAMİ Turnuvası Kategorisi  

 

Turnuvada ilkokul ve ortaokul  başvuruları okul bazlı yapılacak olup 

başvuru okul bazında yapılacaktır. İlkokul ve ortaokullarımız her 

kategoride 5 kişi ile temsil edilecektir. Okulu temsil edecek öğrenciler 

okul içinde yapılan turnuva ile belirlenecektir.  

 

 Turnuvaya katılmak isteyen okullarımız "Ek 1 Okul Bazlı Akıl ve 

Zeka Oyunları  Turnuvası Katılım Formu"nu doldurarak 

turnuvaya katılacaktır. Bünyesinde ilkokul ve ortaokul olmak 

üzere iki okul bulunduran okullarımız ilkokul ve ortaokul 

kategorilerine ayrı ayrı başvurabilirler. 

 Başvuru formu ” www.sciencexpo.org “ online olarak 

yapılacaktır. 

 Başvuru formu ayrıca "akilvezekaoyunlariturnuvasi@gmail.com" 

adresine mail atılacaktır. 

 Turnuvaya katılan ilkokul ve ortaokullar başvuruları okul bazlı 
yapılacak olup başvuru yapan okullarımız yarışmaya okullar her 
kategori için bir sorumlu öğretmen belirleyecek ve bu sorumlu 
öğretmen turnuva ile ilgili düzenlenen eğitim ve toplantılara 
katılması gerekmektedir. 

 

HEDEF KİTLE 
Yarışma ilkokul ,ortaokul eğitim gören öğrenciler arasında toplam altı 
kategoride  yapılacaktır. 
 

http://www.sciencexpo.org/
akilvezekaoyunlariturnuvasi@gmail.com


     

 

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 
VE ÖLÇÜTLERİ 

 
Turnuva yarışma kategorilerine göre eleme usulü ile yapılacaktır. 
Elemelerde rakipler kura ile belirlenecek ve turnuva öncesi kura 
sonuçları ilan edilecektir. 
Turnuva karşılaşmasına zamanında gelmeyen (yarışması başladıktan 
sonra geç kalan yarışmacı 5 dakika beklenir) yarışmacı elenmiş 
sayılacaktır.  
 
İlkokul Kategorisinde 3 farklı oyun oynanacaktır Bunlar; 
Mangala Oyunu 
Q-Bitz Oyunu 
Reversi Oyunu 
  
Ortaokul Kategorisinde 3 farklı oyun oynanacaktır Bunlar; 
Mangala Oyunu 
Pentago Oyunu 
Kulami  Oyunu 
 

Mangala Oyunu: 
 Müsabakaya başlamada başlayacak öğrenci kura yöntemiyle 

belirlenecektir. Yarışma esnasında yarışmacı elini değdiği 

kuyudaki taşları hareket ettirmek zorundandır. 

 Mangala oyunu 3 set olarak oynanacak olup, oyunda 

Mangala’nınEk'te belirtilen kuralları uygulanacaktır;  

 Oyunu kazanan oyuncu (1) puan, kaybeden (0) puan ve berabere 

bitiren oyuncular yarım (0,5) puan alır. 

 Oyunda eşitlik durumu olması halinde eşitlik bozulana kadar 

oyuna devam edilir. 

 Oyunu kaybeden oyuncu elenir, kazanan oyuncu bir üst tura 

geçer. 

Q-Bitz Oyunu: 
 Yarışma başlamadan önce tabladaki tüm küpler boşaltılır. 

 Bir turda 11 asil 3 yedek şekil kartı uygulanır. 

 Küplerini istenen şekil ile doğru eşleştiren ilk oyuncu o kartı 

kazanır En çok kart kazanan iki yarışmacı bir üst tura geçer. 

 Durum ve şartlara göre yarışmalar süre sınırlı yapılabilir. 

 Süre ölçümünde zamanlayıcılar (kum saati, kronometre vb.) 

kullanılır. 

 İstenen şeklin yapımını ilk tamamlayan yarışmacı ‘Bitirdim' diye 

masa gözlemcisi/ hakemine haber verir. Gözlemci veya 



     

 

hakemler kontrollerini yaptıktan sonra istenen şekil doğru 

yapılmış ise hakem onay verir ve oyuncu kazanır, onaylanmazsa 

oyun devam eder. 

 Yarışmada kullanılan şekil kartları, oyun kutusu içeriğinde 

bulunan şekil kartlarından farklı olabilir, her grup aynı turda aynı 

şekil kartlarını uygular. 

Reversi Oyunu: 
Oyuncuların oyun sırasında oynayacağı taş rengi, kura yöntemi ile 
belirlenir. 

 Başlangıçta oyun tablasının ortasındaki dört kareye sırasıyla 

beyaz ve siyah dört taş konur. 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 gerekmektedir. 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 hiçbir taşını ele geçiremiyorsa, hamle 

sırası rakibe geçer. 

 Oyuncu geçerli bir hamle yapamıyorsa, bu durum hakkında 

"Hamle yapamazsınız" mesajıyla bilgilendirilir ve hamle sırasını 

"boş" bir hamle yaparak rakibine 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 bitiminde tabla üzerinde en çok rengi görünen kazanır bir 

üst tura geçer. 

 Hakem kurulunun belirlediği zaman standartlarında zamanlayıcı 

kullanılır. 

 

Pentago Oyunu: 
 Oyuncuların oyun sırasında oynayacağı taş rengi kura yöntemi 

ile belirlenir. 

 İlk oyuncu 4 boş parçadan istediği yere bilyesini yerleştirir. 



     

 

Bilyesini koyduktan sonra bir kere de 4 parçadan birini oyuncu 

kendi saat yönüne doğru 90 derece çevirmek zorundadır. 4 

parçadan içinde bilye olan tablanın çevrilmesi gereklidir, boş 

tabla çevrilemez. 

 İlk oyuncu hamlesini bitirdikten sonra diğer oyuncuya sıra geçer. 

Bilyelerini yatay, dikey veya çapraz şekilde sıralı bir biçimde 5' li 

olarak sıralayan ilk oyuncu kazanır. Eğer tüm alanlar dolduğu 

halde kimse sıra halinde 5' li bilye oluşturamadıysa oyun 

berabere biter. 

 Bir oyuncu yaptığı hamle ile hem kendi taşlarını hem de 

rakibinin taşlarını 5’lerse, hamleyi yapan oyuncu oyunu kazanır. 

 Bir oyuncu yaptığı hamle ile sadece rakibinin taşlarını 5’lerse, 

taşları 5’lenen oyuncu oyunu kazanır. 

 Hakem kurulunun belirlediği zaman standartlarında zamanlayıcı 

kullanılır. 

Kulami Oyunu: 
 Oyuncuların oyun sırasında oynayacağı taş rengi kura yöntemi 

ile belirlenir. 

 Hakem kurulunun belirlediği zaman standartlarında zamanlayıcı 

kullanılır. 

 8x8 hazne olacak biçimde oluşturulan oyun tablasında ilk bilye 

istenilen hazneye yerleştirilebilir. Daha sonra oyuncuların 

bilyelerini yerleştirirken aşağıdaki üç kurala uymaları gerekir. 

 Bilyeler rakibin oynadığı bilyenin yatay ve dikey yönlerine 

yerleştirilmelidir. Hamle yapan oyuncu bilyesinin üstüne pulunu 

yerleştirir. 

 Rakibin bilye yerleştirdiği tabla üzerine ilk seferde bilye 

yerleştirilemez, üzerinde pul olan bilyenin olduğu tablaya – 

adacığa bilye yerleştirilemez, pul üstünden kalktıktan sonra 

yerleştirilebilir. 

 Oyuncu bir önceki elde bilyesini yerleştirdiği tabla üzerine bir 

sonraki elde bilyesini yerleştiremez. 

 Bilyeler arasında boşluk olabilir. Oyuncular kurallar dâhilinde 

istedikleri hazneye bilye yerleştirebilirler. 

 Tüm bilyeler yerleştirildiğinde ya da yatay ve dikey olarak bilye 

yerleştirilecek yer kalmadığında oyun biter. 

 Oyuncular kendi renginin herhangi bir sıra oluşturup 

oluşturmadığına bakarlar. 5 ve 5'ten fazla aynı sayıda ve aynı 



     

 

renkte bilyenin yatay, dikey ve çapraz olarak birleşmesi ile 

vektörel puan hesaplanır. Aynı renkteki bir taşın birden fazla 

vektörel puanı olabilir, buna göre puanlama yapılır (vektörel 

puanlama) 

 Oyuncular kendi renginin en büyük alanını tanımlar. En büyük 

alan birbirine sadece yatay ve dikey doğrultuda birleşik olan 

bilye sayısına bağlıdır. Oyuncular bilye sayılarının toplamına göre 

puan kazanırlar (en büyük alan puanlaması). 

 Son olarak oyuncular tablaları siyah-kırmızı bilye fazlalığına göre 

alırlar. Aynı sayıda kırmızı ve siyah bilyenin olduğu tablalar 

alınmaz. Puanlar tabladaki bilye sayısına göre değil hazne 

sayısına göre verilir. Örneğin 4 hazneli bir tablanın puanı 4 olur 

(adacık – tabla puanlaması) 

 Oyun sonunda üç farklı puanlama türü elde edilir, vektörel, en 

büyük alan ve adacık - tabla puanlaması. Siyah ve kırmızı 

bilyelere ait bu üç puanlama yapıldıktan sonra alt alta yazılarak 

toplanır. En yüksek puanı olan oyuncu oyunu kazanı. 

 
İlkokullar Mangala Turnuvası 20 Nisan 2020 Pazartesi günü 1-2 ve 3 
turları yapacaktır. 3. Turun galipleri 23 Nisan 2020 Perşembe günü 
finallerde yarışacaktır. 
 
İlkokullar Q-Bitz Turnuvası  20 Nisan 2020 Pazartesi günü 1-2 ve 3 turları 
yapacaktır.3. Turun galipleri 23 Nisan 2020 Perşembe günü finallerde 
yarışacaktır. 
 
İlkokullar Reversi Turnuvası  22 Nisan 2020 Çarşamba günü 1-2 ve 3 
turları yapacaktır.3. Turun galipleri 23 Nisan 2020 Perşembe günü 
finallerde yarışacaktır. 
 
 
Ortaokullar Mangala Turnuvası  21 Nisan 2020 Salı günü 1-2 ve 3 turları 
yapacaktır.3. Turun galipleri 23 Nisan 2020 Perşembe günü finallerde 
yarışacaktır. 
 
Ortaokullar Pentago Turnuvası  21 Nisan 2020 Salı günü 1-2 ve 3 turları 
yapacaktır.3. Turun galipleri 23 Nisan 2020 Perşembe günü finallerde 
yarışacaktır. 
 
Ortaokullar Kulami Turnuvası  22 Nisan 2020 Çarşamba günü 1-2 ve 3 
turları yapacaktır.3. Turun galipleri 23 Nisan 2020 Perşembe günü 



     

 

finallerde yarışacaktır. 
 
 
 
Her kategoriden dört yarışmacı kalana kadar yarışmaya bu şekilde 
devam edilir. 
 
Son dörde kalan yarışmacılar aralarında yenen yarışmacılar final oyunu 
oynar.  
 
Elenen yarışmacılar ise 3. lük karşılaşması yaparlar. 
 
23 Nisan 2020 günü ilkokul ve ortaokul finalleri yapılacaktır. 
 
Yarışma esnasında hakemler hazır bulunacaktır. 
 

BAŞVURU ŞEKLİ 
www.sciencexpo.org adresindeki online başvuru formu eksiksiz olarak 
doldurularak yapılacaktır. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

01.12.2019-12.04.2020 
Okul Turnuvalarının Yapılması (Okulların kendi içinde turnuvada okulu 
temsil edecek öğrencileri belirlemesi için yapacakları turnuva) 
 
Son Başvuru Tarihi          : 15/04/2020 
Yarışma Tarihi                 :  20-21-22-23/04/2020 
Yarışma Sonuçlarının İlanı : 23/04/2020 saat 16.00' da ilan edilecektir. 

YARIŞMA SORUMLUSU Bahadır KAÇAR - Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

DEĞERLENDİRME 
KURULU  (JÜRİ) 

Kurumdan ve sektörden alanında bilgili kişiler tarafından oluşacaktır. 

ÖDÜLLENDİRME 

 

Birincilik Ödülü :  Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 

kullanılmak üzere 500 TL Hediye Çeki verilecektir. 
 
İkincilik Ödülü :  Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde kullanılmak 
üzere 300 TL Hediye Çeki verilecektir. 
 

Üçüncülük Ödülü :  Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 
kullanılmak üzere 100 TL Hediye Çeki verilecektir. 
 

    İlk üçe giren Öğrencilerin Danışman Öğretmenlerine : Bursa     
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile teşekkür yemeğine davet, 
yanı sıra ilgili danışman öğretmen ile ailesine Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nde 9D Simülatör ve Planetaryum ücretsiz kullanım hakkı 
tanınacaktır. 
 

http://www.sciencexpo.org/


     

 

ÖDÜL TÖRENİ 
Ödül Töreni 23/04/2020 Perşembe günü saat 16:00’da TÜYAP Fuar 
Merkezi Fuaye Alanı Bilim sahnesinde gerçekleştirilecektir. 

KATILIMCILARIN 
GİDERLERİNİN 
KARŞILANMASI 

Yarışmaya katılan ekiplerdeki öğrenciler ve danışman öğretmenleri ve 
bireysel katılanlar yarışma adresine kendi imkanlarıyla geleceklerdir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ Bahadır KAÇAR - 05053478037 kacarbahadir@gmail.com 

 

kacarbahadir@gmail.com

