


2

TURNUVANIN AMACI

Öğretmenler�n  öğrenc�lere  �y� b�r  eğ�t�m  öğret�m  h�zmet�  sunmak,  öğrenc�ler�n  kend�ler�ne  ve  
topluma faydalı  b�reyler  olarak  yet�şmeler�n�  sağlamak  g�b�  öneml�  b�r  görev  ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. Öğretmenler�n öğrenme-öğretme sürec�ndek� bu görev ve  sorumluluklarını yer�ne  
get�rmede  mot�vasyonlarına destek olmaktır.

TURNUVA OYUNLARI

Turnuva tek oyun ve eleme usülü yapılacaktır.

ÖĞRETMENLER TURNUVASI
TUR

1.OYUN

2.OYUN

3.OYUN

4.OYUN

5.OYUN

OYUN ADI

MANGALA

ABALONE

ENGEL PLUS

QUARTO

PENTAGO

6.OYUN

REVERSI

OYUNLARIN UYGULAMA ADIMLARI

* Turnuva eleme usülü �le yapılacaktır.
* Turnuvaya b�lg�sayar kurası �le yapılan eşleşt�rme �le 1. tur oyunuyla başlanacak ve sırasıyla d�ğer 

tur oyunlar oynanarak devam edecekt�r.
* Oyuna başlama çek�l�ş�nde oyuncular oyuna �lk başlama veya taş reng�nden b�r�n� terc�h edecekt�r.
* Turnuva oyunlarına b�r�nc� tur oyunundan başlanarak oynanacak ve kazanan oyuncular sırasıyla 

üst turlardak� oyunları oynayarak rak�pler�ne elemeye çalışacaklardır.
* Her turda oynanan oyunlarda rak�pler berabere kalmaları durumunda aynı oyunu tekrar oynayarak 

kazanan oyuncu üst tura geçecekt�r.
* Turnuva esnasında rak�pler arasında �ht�laf oluşması durumunda hakem heyet� durumu 

değerlend�recek ve gerekl� görürse oyunun yen�den oynanmasına karar vereb�lecekt�r.
* Oyunlar esnasında cent�lmenl�ğe aykırı davranışta bulunan oyuncular elenecekt�r.
* Turnuvada oynanacak oyunlardak� oyun kuralları turnuva şartnames�nde bel�rt�len kurallar 
olacaktır.
* Hakem kararları kes�n olacak ve �t�razlar kabul ed�lemeyecekt�r.
* Kura çek�l�ş� yapıldıktan sonra oyun alanında bulunmayan oyuncu d�rek elenecek ve rak�b� üst 
tura çıkmaya hak kazanacaktır. Sonradan oyun alanına gelen oyuncular kes�nl�kle oyunlara dah�l 
ed�lmeyecekt�r.

TURNUVAYI KATILIM ŞEKLİ

Turnuvaya katılacak oyuncu Küçükçekmece �lçes� resm� veya özel okul önces�, �lkokul veya 
ortaokullarda öğretmen olarak çalışıyor olması gerekmekted�r.
Başvuralar öğretmen�n çalıştığı kurum tarafından resm� yazı yoluyla İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne 
turnuva katılımcıları b�ld�r�lerek yapılacaktır.
B�reysel başvuru kabul ed�lmeyecekt�r.
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TURNUVA TAVİMİ

İLÇE TURNUVA KOMİSYONU

Kom�syon Başkanı Hüsey�n BOZKURT Şube Müdürü

Kom�syon Üyes� Hasan YAZICI Okul Müdürü

Kom�syon Üyes� Hakan YILDIZ Okul Müdürü

Kom�syon Üyes� S�ne YALÇINKAYA Okul Müdürü

Kom�syon Üyes� Hülya SÖĞÜT Müdür Yardımcısı

Kom�syon Üyes� Orhan İSTEMİHAN Müdür Yardımcısı

Kom�syon Üyes� Uysal CİMCİ Öğretmen

ÖDÜLLENDİRME

Okulların Turnuvaya Katılacak Öğretmenler� En Son B�ld�r�m Tar�h� : 16Mart 2018 Cuma İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne resm� yazı �le b�ld�r�lecekt�r.

Turnuva Oyunları : 25 Mart 2018 Pazar Saat : 09.30

Yer : Şeh�t Mehmet Güder Anadolu İmam Hat�p L�ses�

Turnuvanı altıncı turu b�t�m�nde rak�pler�n� eleyen 4 oyuncu ödüllend�r�lecekt�r.

Ödül : 4-6 Mayıs 2018 tar�hler� arasında �k� gece üç gün konaklamalı Bosna Hersek turu 
olacaktır.
Bosna Hersek turuna; ulaşım, konaklama, rehber, yemek dah�l olup, pasaport ve v�ze 
ücret ve �şlemler� katılacak öğretmenlere a�t olacaktır.

TURNUVA SORUMLUSU

Küçükçekmece İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü

Adres: Atakent Mahalles� Cumhur�yet Caddes� No:4 Küçükçekmece/İSTANBUL

İlet�ş�m : 0 212 470 40 52

Yarışma Sorumlusu: Hüsey�n BOZKURT (İlçe M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü)

 İlet�ş�m: 0505 388 83 58



KÜÇÜKÇEKMECE

MANGALA : Türk Zeka ve Stratej� Oyunu
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MANGALA NASIL OYNANIR?
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TURNUVA OYUN KURALLARI

Mangala Oyunu �k� k�ş� �le oynanır. Oyun tahtası üzer�nde karşılıklı 6’şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her 

oyuncunun taşlarını toplayacağı b�rer büyük haz�ne kuyusu bulunmaktadır.

Mangala Oyunu 48 taş �le oynanır. Oyuncular 48 taşı her b�r küçük kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtır. Oyunda 

her oyuncunun önünde bulunan yanyana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölges�d�r. Karşısında bulunan 6 küçük 

kuyu rak�b�n bölges�d�r. Oyuncular haz�neler�nde (kend� büyük kuyusunda) en fazla taşı b�r�kt�rmeye çalışır. Oyun 

sonunda en çok taşı toplayan oyuncu o set� kazanmış olur.

Oyunda 4 ana temel kural vardır.

1.TEMEL KURAL: Kura net�ces�nde başlama hakkı kazanan oyuncu kend� bölges�nde �sted�ğ� kuyudan 4 adet 

taşı alır. B�r adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saat�n ters� yönünde, yan� sağa doğru her b�r kuyuya b�rer adet taş 

bırakarak el�ndek� taşlar b�tene kadar dağıtır. El�ndek� son taş haz�nes�ne denk gel�rse, oyuncu tekrar oynama 

hakkına sah�p olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geld�ğ�nde bu taşı sağındak� kuyuya taşıyab�l�r. 

Hamle sırası rak�b�ne geçer. Her sefer�nde oyuncunun el�nde kalan son taş oyunun kader�n� bel�rler.

 2. TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kend� kuyusundan aldığı taşları dağıtırken el�nde taş kaldıysa, 
rak�b�n�n bölges�ndek� kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncu taşları kuyulara bırakırken rak�b�n 
kuyusuna ulaşırsa, rak�b�n kuyusuna taş bırakmadan b�r sonrak� kuyuya taşları bırakarak devam eder. 
Oyuncunun el�ndek� son taş, rak�b�n�n bölges�nde denk geld�ğ� kuyudak� taşların sayısını ç�ft sayı yaparsa 
(2,4,6,8 g�b�) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sah�b� olur ve onları kend� haz�nes�ne koyar. Hamle sırası 
rak�b�ne geçer. 

3. TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken el�nde kalan son taş, y�ne kend� bölges�nde yer alan boş b�r kuyuya 
denk gel�rse ve boş kuyunun karşısındak� kuyuda da rak�b�ne a�t taş varsa hem rak�b�n�n kuyusundak� taşları alır, 
hem de kend� boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp haz�nes�ne koyar. Hamle sırası rak�b�ne geçer.
 
4. TEMEL KURAL: Oyunculardan herhang� b�r�n�n bölges�nde yer alan taşlar b�tt�ğ�nde oyun set� b�ter. Oyunda 
kend� bölges�nde taşlarını �lk b�t�ren oyuncu, rak�b�n�n bölges�nde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla,  
oyunun d�nam�ğ� son ana kadar  h�ç düşmez.

KAZANIMLARI : Kurnazlık, Uyanıklık, Önceden görme, Esnekl�k, D�renme, Sağgörü, Bellek.



KÜÇÜKÇEKMECE

OYUNUN HEDEFİ
Karşı taraftak� son karelerden herhang� b�r�s�ne ulaşan �lk k�ş� olmak (Şek�l 9).

İKİ OYUNCU İÇİN KURALLAR
Kura �le hang� oyuncunun başlayacağı bel�rlen�r.
Oyunun başında her oyuncunun 10 adet engel�, oyun alanının kenarına d�z�l�r. Her oyuncu b�r ‘p�yon’ alır ve kend� 
tarafındak� başlangıç ç�zg�s�n�n ortasındak� kareye koyar.

OYUNUN OYNANIŞI
Her oyuncu, sırası geld�ğ�nde p�yonuyla b�r hamle yapmayı veya b�r engel koymayı seçer. Eğer engeller� b�tm�şse  
mecburen p�yonuyla b�r hamle yapar.

PİYON HAREKET ETTİRMEK
P�yon b�r hamlede yalnızca b�r kare yatay veya d�key olarak �ler� veya 
ger�ye doğru hareket ett�r�l�r (Şek�l 2). P�yon engeller�n üzer�nden 
atlayamazlar, etrafından dolaşmalıdır (Şek�l 3).

ENGEL KOYMA
Her b�r engel �k� karey� engelleyecek şek�lde konur (Şek�l 4). Engel 
koymada amaç oyuncunun ya kend� �lerlemes�n� olaylaştırmak ya da 
rak�b�n�n yolunu uzatmaktır; ancak geçecek yer bırakmayacak şek�lde 
tamamen rak�b�n yolunu kapatmak yasaktır. Rak�be en az b�r geç�ş kares� 
bırakmak şarttır (Şek�l 5).

KARŞI KARŞIYA GELME
İk� p�yon arada engel olmaksızın karşı karşıya gel�rse, sırası gelen oyuncu 
Şek�l 6'da göster�ld�ğ� g�b� rak�b�n�n p�yonunun üzer�nden atlayab�l�r. 
Böylece bu oyuncu b�r kare avantaj sağlayarak yoluna devam etm�ş olur. 
Eğer rak�b�n�n p�yonunun arkasında engel varsa, kend� p�yonunu 
rak�b�n�nk�n�n sağına veya soluna get�reb�l�r (Şek�l 7 ve 8).

OYUNUN SONU
Karşı taraftak� son karelerden herhang� b�r�s�ne ulaşan �lk oyuncu oyunu 
kazanır (Şek�l 9).

KAZANIMLAR : Mantık yürütme, Stratej�k düşünme

ENGEL PLUS (KORİDOR)
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Oynama Şekl�: 
1. Oyun zem�n�, 4 adet 3*3'lük parçanın kare b�rleş�m�nden oluşur. 
2. Oyuncular, sıra �le ve b�rer b�rer taşlarını oyun alanındak� çukurlara yerleşt�r�rler. 
3. Her taş yerleş�m�nden sonra 3*3'lük parçalardan b�r�s� çevr�lmek zorundadır. 
4. Çevr�lecek parça 4 parçadan herhang� b�r�s� olab�l�r. 
5. Çev�r�lecek parça sağa doğru 90 derecel�k açı �le 1 kez çevr�l�r. Boş parça çevr�lmez.
6. Çev�rme, bazen rak�b�n d�kkat�n� dağıtmak, bazen kend� 5'l� grubunu oluşturmak �ç�n 
hazırlık, bazen de rak�b�n hamles�n� bozmak �ç�n kullanılab�l�r.

Oyun Taşları: İk� farklı renkte 18 adet taş �le oynanır.

Oyun Başlangıcı: Oyuna  kura �le başlanır.

Oyunun Amacı: 5 taşını oyun alanında yatay, d�key ya da çapraz olarak h�zalamaktır.

Oyun Kısıtlamaları: 
1. Taşların yer� değ�şt�r�lemez.
2. Her hamleden sonra parçalardan b�r�s� çevr�lmek zorundadır.
3. Her çev�rme 90 derece yapılır.
4. Çev�rme sağ yöne yapılır.
5. Boş olan parçalar çevr�lemez.
6. Amaç beşl� grup oluşturmaktır. Herhang�b�r şek�lde altılı grup oluşursa oyun b�tmez.

Oyun B�t�ş�: 
1. Oyunculardan b�r�s�, oyun alanında 5 taşını h�zaladığında oyun b�ter.
2. H�zalama yatay, d�key ya da çapraz olab�l�r.
3. Tüm taşlar b�tt�ğ� halde h�zalama yapılamamışsa oyun berabere tamamlanmış olur.
4. Oyuncu çev�rme hamles� yaptığında hem kend�s� 5'l� yapıyor hem de rak�b�n�n 5'l�s� oluyorsa kend� 5'l�s� 
geçerl�d�r.
5. Oyuncu çev�rme hamles� �le kend�s� 5'l� yapamaz ancak rak�b�n�n 5'l� yapmasına neden olursa rak�b� oyunu 
kazanmış olur.

KAZANIMLAR : Görsel D�kkat ve Stratej� Gel�şt�rme Becer�ler�

PENTAGO
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Şek�l-1 

     
  
 

B�r ç�zg� hal�nde hareket: Toplar b�t�ş�ktek� 
boş b�r alana doğru hareket ett�r�l�r. 

Ok g�b� hareket: Toplar sıraları bozulmadan 
yana doğru b�r boşluk hareket ett�r�l�r. 

Şek�l-2 Şek�l-3 

                 
 
 
 Şek�l-4 

2 topa karşı 1 top 
 Şek�l-5 

3 topa karşı 1 top 
 Şek�l-6 

3 topa karşı 2 top 
           Şek�l-6 tekrar 

4 topa karşı 2 top 
4. s�yah top hareket etmez 

OYUNUN AMACI : İk� k�ş� tarafında oynanan oyunda amaç rak�b�n 6 topunu oyun alanından çıkaran �lk oyuncu 
olmak.
OYUN MATERYALI : Altıgen oyun alanı, 14 adet s�yah top, 14 adet beyaz top
HAZIRLIK : Toplar aşağıdak� şek�lde göster�ld�ğ� g�b� başlangıç poz�syonlarına yerleşt�r�l�r. (şek�l-1). Her �k� oyuncu 
b�r renk seçer. Oyuna kura �le başlanır. Oyuncular hamleler� sırasıyla yapar.

OYUN : Sırası gelen oyuncu yalnızca b�r kez hamle yapab�l�r. Bu hamle;
* oyun alanında hareket etme veya
* “sum�to” yan� rak�b�n� �tmek olab�l�r.

HAREKET ETME
Her b�r top �ç�n yalnızca b�r boşluk �lerleyeb�l�r. Toplarınızı altıgen oyun alanının 6 yönünden herhang� b�r�s�n�n 
doğrultusunda hareket ett�reb�l�rs�n�z. Aynı hamlede 1, 2 veya 3 topu aşağıdak� g�b� hareket ett�reb�l�rs�n�z;
*1 top b�t�ş�ğ�nde bulunan ve top olmayan boşluğun üzer�ne get�r�leb�l�r.
* 2 veya 3 tane yan yana sıralanmış top grupları olarak hareket ett�r�leb�l�r. Heps� b�rl�kte ve aynı yönde hareket 
ett�r�lmel�d�r.
                       İk� t�p hareket vardır.

SUMİTO : RAKİBİNİ İTMEK
Sayısal üstünlüğünüzün olduğu b�r poz�syonda rak�b�n�z�n toplarını �teb�l�rs�n�z. Eğer her �k�n�zde aynı sayıda 
toplara sah�p �sen�z sum�to yapamazsınız.(rak�b�n�z�n toplarını �temezs�n�z)
Sum�to yalnızca toplar aynı ç�zg�de olduğunda yapılab�l�r.
Sum�to yalnızca �t�len topların arkasında boş b�r alan veya oyun alanının kenarı varsa yapılab�l�r.
Sum�to �ç�n yalnızca 3 olanak vardır.

KAZANIMLAR: Stratej� gel�şt�rme, d�kkat, konsantrasyon

ABALONE

7

AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TURNUVA OYUN KURALLARI



KÜÇÜKÇEKMECE

OYUNUNU BAŞLAMA POZİSYONU VE HEDEFİ
8x8 karel�k tek renkl� satranç tahtasına benzer b�r alanda 64 taşla oynanan b�r oyundur. Oyun taşlarının b�r yüzü s�yah 
d�ğer yüzü beyazdır. Karşılıklı rak�pler�n taşları s�yah ve beyazdır. Bu oyunun hedefi tahtada en çok alan kaplamaktır. 

OYUNUN OYNANIŞI
Başlangıçta oyun tahtasının ortasındak� dört kareye �k� s�yah ve �k� beyaz taş yandak� g�b� konur. 
Daha sonra sırasıyla oyuncular bu taşların komşu kareler�ne taşlarını koyarak oyuna devam 
ederler. Oyunun amacı, rak�b�n taşının reng�n� kend� reng�ne çev�rmekt�r. Rak�b�n taşları yatay, 
d�key ve çapraz olarak kuşatılab�l�r. İk� aynı renk taşın arasında kalan rak�p reng� kend� reng�ne 
çevr�l�r. Oyunculardan b�r� renk değ�şt�reb�lecek hamle yapamaz �se oyun rak�be geçer. Tüm kareler 
dolduğunda veya �k� oyuncu h�çb�r taşı ele geç�remeyecek duruma gelm�şse oyun b�ter. Tablanın 
üzer�ndek� taşların renkler� hang�s�nde fazla �se gal�p olur.

Oyuncu, tahtadak� taşların komşusu olmayan karelere taşını koyamaz.
Oyuncu yatay, d�key veya çapraz olarak taşlarını rak�b�n taşları �le kend� taşları etrafına d�zmel�d�r. 
Oyuncunun taşları arasında kalan taşlar ters döner (renkler� değ�ş�r) ve oyuncunun kend� taşı olur. 
Eğer oyuncu mevcut durumda rak�b�n h�çb�r taşını ele geç�rem�yorsa, hamle sırası rak�be geçer.

Yanda beyaz, s�yahı ele geç�rm�şt�r. B�r sonrak� hamlede de s�yah beyazı ele 
geç�rm�şt�r.
1. hamle (beyaz)

2. hamle (s�yah)

Aşağıdak� örneklerdek� g�b� b�rden çok arada kalan taş olursa heps� rak�b�n reng�ne döner.

REVERSI

Beyaza
döner

Hamle

Siyaha
döner

Hamle

Arada kalan
tüm taşlar

Beyaza
döner

Hamle Ara
da k

ala
n

tü
m ta

şla
r

Siya
ha

döner

Hamle

Başlangıç dizilişi

KAZANIMLAR : Stratej�, D�kkat ve odaklanma, ayrıntılı görme, uzaysal ve mekansal algı, şek�l ve boyut algısı sosyal zeka
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QUARTO

9

AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TURNUVA OYUN KURALLARI

16 yer �şaretl� b�r oyun platformu.
16 adet 4 değ�ş�k karakter ç�ftler�nden b�rkaçını taşıyan taşlar, açık veya koyu, s�l�nd�r�k veya köşel�, uzun veya 
kısa, üstü del�kl� veya del�ks�z (res�ml� veya res�ms�z şekl�nde de olab�l�r) olab�l�r.
Oyunun başında bütün taşlar oyun platformunun kenarına d�z�l�r.

OYUNUN HEDEFİ : Herhang� 8 karakterde b�r tanes�n� taşıyan dört taşı yanyana d�zen oyuncu oyunu kazanır.
D�z�l�şler yanyana olab�leceğ� g�b� çapraz da olab�l�r.

OYUNUN OYNANIŞI:
* Kura �le oyunda k�m�n önce başlayacağı kararlaştırılır.
* Oyuna başlayacak oyuncu herhang� b�r taşı seçer ve rak�b�ne ver�r.
* Taşı alan oyuncu, taşı platform üzer�ndek� boş duran da�relerden b�r�s�n�n �ç�ne yerleşt�r�r ve kenarda duran 
taşlardan b�r�n� alarak rak�b�ne ver�r.
*Taşı alan oyunca da platform üzer�ne yerleşt�r�r ve oyun böyle sürer.

OYUNU KAZANMAK İÇİN;
1. Oyun b�r oyuncunun QUARTO yapması, yan� aynı karakterlere sah�p dört taşı yanyana veya çapraz olacak 
şek�lde d�zmes�yle sona erer ve QUARTO yapan oyuncu kazanır.
QUARTO 4 açık veya 4 koyu renkl� veya 4 s�l�nd�r�k veya 4 köşel� veya 4 uzun veya 4 kısa veya 4 del�kl� veya 4 
del�ks�z (figürlü veya figürsüz şekl�nde de olab�l�r) taşın yanyana veya çapraz sıralanmasıyla yapılab�l�r. Öncek� 
taşlar rak�p tarafında konmuş olab�l�r. Öneml� olan dördüncü taşı koymak ve b�l�nçl� olarak konduğunun 
gösterges� olarak QUARTO d�yeb�lmekt�r.
2. B�r oyuncu farkında olmadan QUARTO yapar ve söylemeden oyuna devam ederse rak�b� QUARTO d�yeb�l�r 
ve oyunu kazanır.
3. Sıra geld�ğ�nde her �k� oyuncu da QUARTO olduğunu görmez ve devam ederlerse, sonradan fark ederlerse 
dah� QUARTO geçerl� olmaz ve oyuna devam ed�l�r.

OYUNUN SONU:
QUARTO yapan kazanır.
Taşların tamamamı yerleşt�r�ld�ğ�nde QUARTO olmaz veya her �k� oyuncu da QUARTO ‘nun farkına varmazlarsa 
oyun berabere b�tm�ş olur.

OYUNUN SÜRESİ:
Oyunun süres� 10 �le 20 dak�ka arasında değ�ş�r. Turnuvada her oyuncunun hamle süres� 1 dak�ka �le sınırlıdır.
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