
AKSARAY VALİLİĞİ 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KODLA{MA}TEMATİK 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

Genel 
Bilgiler 

Giriş: 
Kod Haftası (CodeWeek), kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve 

dikkat çekici bir şekilde herkes için uygulanabilir hale getirmeyi amaçlayan bir 
taban girişimdir. Kod Haftası kapsamında öğrencilerin ilgi duyacakları 
etkinlikler ile kodlamayla tanışması ve kendi dijital ürünlerini geliştirmelerini 
hedefleyen çalışmalar planlanmaktadır.  

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik 
dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem 
kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini 
sağlamak amacıyla “Matematik Seferberliğini”  başlatmıştır.  Matematik 
dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak 
amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında birçok çalışma eş zamanlı olarak 
yapılmakta olup Kod Haftası 2022 yılı teması “Matematik” olarak 
belirlenmiştir. 

Bu bağlamda ilimizde 2022 yılı kod haftası kapsamında ortaokul 
öğrencilerine yönelik KODLA{MA}TEMATİK isimli yarışma düzenlenecektir. 
Yarışma Aksaray Valiliği ve Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenecek olup, yarışma yürütme komitesi tarafından yürütülecektir. 

 
Yarışmanın Amacı: 

Öğrencilere hem kodlamayı sevdirmek hem de matematiksel düşünme 
becerilerini kazandırarak, eğitimde 21. yüzyıl hedeflerine ulaşmada katkı 
sağlamak. 
Yarışma Teması: 5. ve 6. Matematik dersi kazanımlarına yönelik eğitsel 
içerikler hazırlama. 
 
Yarışma Yöntemi: 

Yarışma yüz yüze ve gerçek zamanlı olarak yapılacaktır. Öğrencilerden 
yarışma esnasında belirtilen matematik konuları ile ilgili Scratch programında 
kodlama ve tasarım becerilerini kullanarak dijital ürünler ortaya çıkarmaları 
beklenecektir. Değerlendirme, jüri tarafından şartnamede belirtilen kıstaslara 
göre yapılacaktır. 
 

 

Yürütme 
Komitesi 

 Cebrail ÖZ – İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

 Özgür FOTO - Aksaray Valiliği ARGE Birimi 

 Halit ARSLAN - BT İl Koordinatörü 

 Emre BÜYÜKTOKATLI - FATİH Projesi İl Eğitmeni 

Başvuru 
Şartları 

1) Yarışmaya Aksaray’da eğitimine devam eden tüm ortaokul öğrencileri 
katılabilir. 
2) Her okuldan en fazla 2 ekip katılabilir, ekipler 2 veya 3 kişiden oluşmalıdır. 



3) Danışman öğretmen, okuldaki tüm ekiplere danışmanlık yapabilir. 
4) Başvurular takvimde belirtilen tarihler arasında danışman öğretmenler 
tarafından vizyonaksaray.net bağlantısından yapılacaktır. 
5) Ekiplerin kendilerine bir takım adı belirlemeleri gerekmektedir. 
6) Ekipler başvuru formunda bildirmek şartıyla yarışmaya kendi bilgisayarları 
ile katılabilirler. 
7) Ek-1’de yer alan veli izin belgesinin yarışmaya katılacak tüm öğrenciler için 
doldurularak, son başvuru tarihinden önce okul müdürlüklerince DYS 
üzerinden Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Hizmetleri birimine resmi yazı ile iletilmesi gerekmektedir. 

Yarışma 
Takvimi 

Başvuru Tarihleri: 17.10.2022 – 23.10.2022 
 
Yarışma Tarihi/Saati: 02.11.2022 / 10.00 
 
Değerlendirme: 02.11.2022 / 14.00 
 
Yer: Uluırmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi / Ihlara Salonu 

Adres: Ereğlikapı mah. Ziraat cad. No: 13 Merkez/AKSARAY  
 

Yarışma 
Kuralları 

1) Yarışma belirtilen tarihte gerçek zamanlı ve yüz yüze yapılacaktır. 
2) Yarışmaya katılan öğrencilerin yanlarında kimlik belgelerini ve öğrenci 
belgelerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. 
3) Takımlar yarışma saatinden en az 20 dakika önce danışman öğretmenleri 
ile birlikte yarışma alanında bulunmalıdır. 
4) Başvuru formunda belirtenler kendi bilgisayarlarını kullanabileceklerdir. 
Diğer yarışmacılara komite tarafından bilgisayar temin edilecektir.  
5) Yarışma esnasında katılımcılara internet erişimi sunulacaktır.  
6) Yarışmada Scratch programı kullanılacaktır. Kendi bilgisayarları ile 
yarışmaya katılan ekipler programın kurulumundan kendileri sorumludur.  
7) Yarışma 3 bölümde gerçekleşecektir;  

 1. bölüm, 15 sorudan oluşan çevrimiçi bilgi yarışması testi, 

 2. bölüm, yarışma komitesi tarafından belirlenen senaryo ve hedeflere 
uygun olarak verilen problemin animasyonunu hazırlama, 

 3. bölüm, yarışma komitesi tarafından belirlenen konuda özgün eğitsel 
oyun tasarlama. 

8) Bölümlerin süreleri birbirinden bağımsız olacaktır, bir bölümde artan süre 
diğer bölüm için kullanılamayacaktır.  
9) Değerlendirmeler jüri üyeleri tarafından değerlendirme tablosunda yer 
alan kıstaslara göre 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.  
10) Süre içerisinde takımlar çalışma dosyalarını teslim etmiş olmalıdır. Süre 
içerisinde teslim edilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
11) Oyunlar şiddet, kin, nefret, ayrımcılık ifadeleri ile suç unsurları 
içermemeli ve milli, manevi, etik değerlerimize uygun olmalıdır. 
12) Yarışmada, önceden veya başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen 
çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve ekip yarış dışı bırakılacaktır. 
13) Yarışmada yer alan katılımcılar şartnameyi okumuş ve kabul etmiş 
sayılacaktır. 
14) Yürütme komitesi gerekli gördüğü durumlarda şartnamenin bütününde 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 
 

https://vizyonaksaray.net/


Ödüller 

 
Birinci Takıma   : 3000 ₺ 
 
İkinci Takıma     : 2000 ₺ 
 
Üçüncü Takıma : 1000 ₺ 
 

 

Jüri 

 
 İbrahim AKSOY - FATİH Projesi İl Eğitmeni 

 Burak KOCA - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

 Mustafa AKBAL - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

Değerlendirme 

 KAZANIMLAR Puan 

1. Bölüm 
(Test) 

Her soru 2 puan değerinde olacaktır. 30 

2. Bölüm 
(Animasyon) 

KULLANICI ETKİLEŞİMİ 10 

PROGRAMLAMA 10 

GÖRSEL TASARIM 10 

3. Bölüm 
(Oyun) 

ÖZGÜNLÜK 

Oyun adının özgünlüğü 2 

Oyunun hikaye ve 
senaryosunun özgünlüğü 

2 

Oyunun bölüm konusu ile 
ilişkilendirilmesi 

2 

ETKİLEŞİM 

Oyunun anlaşılırlığı  2 

Oyun tanıtım giriş sahnesi 
bulunması 

2 

Oyun içerisinde dönütlerin 
varlığı, geri bildirimlerin 
yerinde kullanılması  

2 

Oyunun amacı belirtilmiş, 
kazanıldığı veya kaybedildiği 
durumların anlaşılır olması 

2 

Oyunda ses efektleri, 
müziklerin kullanımı 

2 

Zamanla yarış vb. ek 
özelliklerin kullanımı 

2 

Scratch eklentilerinin oyun 
içerisinde kullanılması 

2 

PROGRAMLAMA 

Oyunda kullanılan nesnelerin 
amacına uygun olarak 
programlanması 

2 

Programlamada döngülerin 
amaca uygun kullanılması 

2 

Programlama durumuna 
göre koşulların amaca uygun 
kullanılması 

2 



Programlamada 
değişkenlerin amaca uygun 
kullanılması 

2 

Programlamada 
fonksiyonların amaca uygun 
kullanılması 

2 

Genel algoritma tasarımı ve 
kodlama becerisi 

2 

TASARIM 

Oyundaki genel görsel 
tasarım becerisi 

2 

Oyun en az iki sahneden 
oluşmuş olması 

2 

Oyun sahneleri farklı 
tasarımlar içermesi 

2 

Renk ve kuklaların sahne 
tasarımı ile uyumu 

2 

 TOPLAM PUAN: 100 
 

 

  



EK-1 

 

VELİ İZİN BELGESİ 

 

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı olan, velisi bulunduğum ……………….……………… 

Ortaokulu öğrencisi …………………………….. , 02/11/2022 tarihinde Aksaray Valiliği ve 

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “KODLA{MA}TEMATİK” 

yarışmasına danışman öğretmeni ……………………………….… gözetiminde katılmasına 

izin veriyorum. 

  
 

 

 

 

   Öğrencinin; 

Adı Soyadı        :  Veli Adı Soyadı-İmzası 

TC Kimlik No   :                       

Sınıf-Şube         :                       …./…./2022 

   

                                                   

ADRES  :  

 

TELEFON : 

 

 


