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DURUM ANALİZİ

“HAYAT MATEMATİKTİR” - “OYAK LİSELER ARASI MATEMATİK YARIŞMASI”
Rönesans ve Reform gibi milletleri sarsarak ileri taşıyan süreçleri yaşamamış bir toplumda, o toplumun bir parçası olan

şirketlerin mutlaka toplumu ileriye taşıyacak projeler üretmesi gerektiğini ve yaptığını biliyoruz. Toplumda başarının simgesi olan
şirketlerin sadece iktisadi başarı ile yürümeye çalışma gayretlerinin başarılarının kalıcılığını ve sürekliliğini engelleyici bir faktörşirketlerin sadece iktisadi başarı ile yürümeye çalışma gayretlerinin başarılarının kalıcılığını ve sürekliliğini engelleyici bir faktör
olarak görüyoruz. Bu nedenle, şirketlerin içinde bulunduğu topluma iktisadi katkı yanında bilimsel, sosyal ve kültürel katkı 
sağlamasının top yekûn gelişim ve başarı için vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendiriyoruz.  Toplumlardaki gelişmelerin temelini 
düşünce kıvılcımlarının oluşturduğu bilinci ile, çok uzun vadeli de olsa, her türlü bilimin alfabesi olan, insanoğlunun en büyük
yaratıcılığı matematiği halkın gündemine sokmak için “Liseler Arası Matematik Yarışması” projesini oluşturduk. Faaliyette y ğ ğ g j y
bulunduğumuz illerde topluma da analitik düşünce tarzını aşılayabilmek için gelişime en açık kuşak olan lise gençliğini ele aldık. 
Hayatın içindeki hemen her unsurda var olan, analitik düşünce sisteminin temelini oluşturan ve gençliğin de bir ders olarak en 
korktuğu matematik olgusunu, yaratıcılığın ve verimliliğin de temel taşı olması nedeni ile “Hayat Matematiktir” sloganı ile halkın 
gündemine taşımaya karar verdik. 

Projenin alanını matematik, platformunu yarışma olarak belirlediğimiz bu noktada topluma en güçlü mesajın verilebilmesi için 
güçlü ve saygın stratejik partnerin de doğru belirlenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle Türkiye’de bilimsel araştırma 
konusunda tanınan ve güvenilen kurum olan TÜBİTAK ile iş birliği yapmaya karar verdik. Onları da ikna edecek ve 
heyecanlandıracak ayrıntılı bir proje sunumu ile “HAYAT MATEMATİKTİR” sloganlı “OYAK Liselerarası Matematik Yarışması”nı 
hayata geçirdikhayata geçirdik.

İlk olarak OYAK Çimento fabrikalarının bulunduğu 5 ildeki 107 okulda 428 öğrenci ile 2002 yılında başlayan proje, OYAK 
Yönetiminin aldığı yaygınlaştırma kararı ile 2006 yılından sonra diğer OYAK Şirketleri’nin de bulunduğu illere yayılarak 9.
yılında 15 ile, 512 okula ve 2.048 öğrenciye ulaştı. 9 yılsonunda toplam 2.968 okul ve 11.872 öğrenci ile buluştu. 
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PLANLAMA

Amaçlar

Matematik sevgisini aşılamak
Matematiğe ilgi duyan gençleri teşvik etmekğ g y g
Türk insanının gündemine analitik düşünme ve çözümleme pratiğini 
yerleştirmek
Matematiğin yaşam ile bağını ortaya koymakMatematiğin yaşam ile bağını ortaya koymak
Kişisel iç disiplini artırmak
Başarı ve kazanma duygularını tattırmak
Farklı dünyalara kapılar açmak
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PLANLAMA

İİletişim Hedefleri

• Gelişim ve bilime inanan kurum imajını vurgulamak 

İ• Son yıllarda çıkış trendinde olan OYAK ve İştirakleri’nin sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında da faaliyetlerini vurgulamak

• Faaliyette bulunulan illerde eğitime verilen destek ile toplumda 
gruba karşı duyarlılık artışına katkı sağlamak

• TÜBİTAK gibi kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile halkı 
buluşturmak için köprü görevi üstlenmek
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PLANLAMA

Hedef Kitle

Öğrenciler
ÖğretmenlerÖğretmenler
Anne ve Babalar
Eğitim Kurumlarığ u u a
Kamu Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları
İİl Mülki Erkanı
Yazılı ve Görsel Medya
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PLANLAMA

Sosyal Paydaşlar
Çalışanlar
Bayiler
Müşterilerş
Tedarikçiler
Yatırımcılar
Kamu KuruluşlarıKamu Kuruluşları 
Sivil Toplum Kuruluşları 
Eğitim Kuruluşları
MedyaMedya
OYAK Üyeleri 
OYAK İştirakleri
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PLANLAMA

Strateji

Önümüzdeki yıllarda il bazında okul sayısını
artırmak

Bu projeyi devam ettirerek okulların soru bankası 
sıkıntısına çözüm olacak kaynaklar üretmeksıkıntısına çözüm olacak kaynaklar üretmek
Yürütülen proje ile katılımcı illerin ÖSS matematik başarı 
durumlarını yükseltmek ve başarının temelinde y ş
matematiğin önemini vurgulayarak bu yönde toplumsal 
farkındalığı artırmak
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PLANLAMA

Temel Mesajlar

Matematik;
İnsanlığın ortak düşünme aracıdır. 
Bi l i li t k ibi k l ü üt l i l kBireylerin analiz, sentez, kavrama gibi akıl yürütmelerine olanak 
sağlar. 
Bireylerin kararlı, düzenli, disiplinli ve sistemli olmalarına yardım 
edereder.
Zihin ve yetenek gelişmesine yardımcı olur.
Evrensel dildir.
H bili di h ttHem bilimdir, hem sanattır. 

“Hayat Matematiktir...”
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PLANLAMA

Taktikler

Türkiye’de ve Dünya’da kabul görmüş bir kurum olan TÜBİTAK’ı y y g ş
yanımıza almak,
İllerin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlükleri kanalı ile yarışmanın 
duyurularını yapmakduyurularını yapmak
Ödül sistemini kişisel ya da okul bazında değil, bu başarıda payı 
olan tüm paydaşlar nezdinde adaletli dağıtmak
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PLANLAMA

Zamanlama
Eğitim – Öğretim yılının ilk sömestri içinde sınava katılacak 
okullara duyuruların yapılması
Okullarda yarışmacı ekiplerin belirlenmesi
I.sömestir içinde il merkezlerinde eş zamanlı olarak ç ş
sınavların düzenlenmesi
30 gün içinde sınav kağıtlarının okunması
İl birincilerinin bir ödül töreni ile açıklanmasıİl birincilerinin bir ödül töreni ile açıklanması
Nisan / Mayıs aylarında il birincilerinin İstanbul’da 
misafir edilmesi
İl birincileri arasında şampiyonluk sınavınınİl birincileri arasında şampiyonluk sınavının 
yapılması
Şampiyonun açıklandığı ödül töreni yapılması
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PLANLAMA

KanallarKanallar
TÜBİTAK

İl Valilikleriİl Valilikleri

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

İl Belediye Başkanlarıİl Belediye Başkanları

Okul Müdürleri

Şirketlerin Genel Müdürleri ve Halkla İlişkiler BirimleriŞirketlerin Genel Müdürleri ve Halkla İlişkiler Birimleri

Yazılı ve Görsel Medyanın Yerel ve Ulusal Temsilcileri

AFM ve FİDA Sinema SalonlarıAFM ve FİDA Sinema Salonları

Sektörel Dernekler
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PLANLAMA

Araçlar
Poster
El İlanıEl İlanı
www.hayatmatematiktir.com
internet sitesi
İllerde Caddelereİllerde Caddelere 
Asılan Banner
Okullara dağıtılan 
soru kitapçığısoru kitapçığı
Haber Kasetleri
Basın Toplantısı
Reklam FilmiReklam Filmi
Yerel Radyo ve Yerel TV’de 
yayınlanan Reklamlar
AFM & Fida Sinema Salonları
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II. UYGULAMA
Sürecin ayrıntılı anlatımı

K l l l klKarşılaşılan zorluklar

DeğişikliklerDeğişiklikler

İlaveler
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SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

İ İ İĞİ İORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPAN FİRMALARIMIZ
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A Ş

ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPAN FİRMALARIMIZ
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Elazığ – Altınova Çimento Sanayii T.A.Ş. (2006’dan sonra ayrıldı)
OYSA Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (2006’dan sonra ayrıldı)
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (2007’de katıldı)
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. (2007’de katıldı)
MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2008’de katıldı)
Erdemir (2008’de katıldı)Erdemir (2008 de katıldı)
İsdemir (2008’de katıldı)
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. (2008’de katıldı)
Çelik Çekme Boru San. Ve Tic. A.Ş. (2008’de katıldı)Ç Ç Ş ( )
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (2008’de katıldı, 2011’de ayrıldı)
Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.(2008’de katıldı)
Aslan Çimento San. Tic. A.Ş. (2011’de katıldı
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SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

OYAK’ın Sosyal Sorumluluk Projesi “Liselerarası Matematik Yarışması” 
2002 yılından beri TÜBİTAK işbirliği ile yürütülmektedir.

2002 yılında 5 ilde, 107 okul ile başlatılan proje, daha çok okula, daha 
çok öğrenciye ulaşma gayreti ile her yıl kapsamını genişletmiştir. 2010 
yılında 15 ilde 512 okul ve 2.048 öğrenciye erişilmesi hedeflenmektedir.y ğ y ş

OYAK, 2011 yılı ile birlikte toplam 2.968 okulda, yaklaşık 11.872 öğrenci 
ile buluşacaktır. ş

İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin belirlediği devlet okulları arasında 
gerçekleştirilen Matematik Yarışması sınavlarına katılan okullara, g ç ş ş ,
ihtiyaçlarına göre OYAK tarafından çeşitli ödüller dağıtılmaktadır. Ayrıca 
katılan tüm okulların kütüphanelerine 5220 TÜBİTAK yayını, 1044 Bilim 
Teknik Dergisi aboneliği  bağışlanmıştır.
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SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

Finale kalan öğrenciler,
aileleri ile İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini geziyor, g g y
üniversiteleri tanıyor, mezunlarla buluşuyor, 
ödül törenine katılıyor ve o atmosferi yaşama fırsatı buluyorlar.

Ailelerin çocukları ile gurur duymalarını sağlayacak platformlar 
oluşturuluyor, 

Öğrencilere “Başarı” ve “Kazanma” duygularını tattırıyor, başarılarını 
ödüllendiriyor,

. 

Okulların, başarılı öğrencilerini teşvik etmelerine destek sağlıyor.
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SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

Koordinasyon ekibi toplanır ve proje detayları çizilirKoordinasyon ekibi toplanır ve proje detayları çizilir.
TÜBİTAK ile iletişime geçilir ve planlama yapılır.
Şirketlerimiz kanalı ile Valiliklere ve Milli Eğitim MüdürlüklerineŞirketlerimiz kanalı ile Valiliklere ve Milli Eğitim Müdürlüklerine 
yarışmanın duyurusu yapılır.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri katılımcı okulları belirler ve okullara bildirir.
Okullar seçtikleri 4 öğrenci, ekip lideri 1 öğretmen ve okul müdüründen 
oluşan ekiplerini İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bildirir. İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri de listeleri fabrikalarımıza bildirir. 
Kesinleşen okul listeleri TÜBİTAK’a bildirilir.
TÜBİTAK sınav sorularını hazırlar. 
Soruların güvenliği nedeni ile fabrikalarımız soruları TÜBİTAK’tan elden 
teslim alır.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri sınav salonlarını tespit eder.
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SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

İllerde, eş zamanlı, gözetmenler eşliğinde sınavlar yapılır.

Sınav sonuçları elden TÜBİTAK’a gönderilirSınav sonuçları elden TÜBİTAK a gönderilir.

TÜBİTAK 30 gün süre içinde sınavları okur ve sınav sonuçları belirlenir.

İllerimizde kokteyl prolonje eşliğinde İl Birinciliği ödül töreni yapılır.

Ödül törenlerinde, matematiğin hayatımızdaki yansımaları, matematiğin bilime 
k d d kl h kk d TÜBİTAK ODTÜ il ili ili ü i it i i M t tikkazandırdıkları hakkında TÜBİTAK, ODTÜ veya ilgili ilin üniversitesinin Matematik 
Bölüm Başkanları konuşma yapar.

Yarışmaya katılan okullara il birinciliği sınav sonuçlarına göre  500TL ile 1.500 TL. ş y ğ ç g
arasında nakdi yardım yapılır.

Her il birincisi okulun ekibindeki 4 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 okul müdürüne 1’er 
cumhuriyet altını hediye edilir
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SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

Her il birincisi Nisan – Mayıs aylarında ekip olarak aileleri ile birlikte 
İstanbul’a davet edilir.
H ili bi i i kibi il l i il bi likt İ t b l’d 4 ld l bi t ldHer ilin birinci ekibi aileleri ile birlikte İstanbul’da 4 yıldızlı bir otelde 
misafir edilirler.
İstanbul’da misafir edildikleri süre içinde çeşitli gezi programları 
dü l i b il il İ t b l’ t i k ldüzenlenir, bu vesile ile İstanbul’u gezme ve tanıma imkanı sunulur. 
(Koç Müzesi, Miniatürk, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Kapalı 
Çarşı, Arkeoloji Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Tekne 
ile Boğaz Turu Çamlıca Tepesi Beylerbeyi Sarayı Kız Kulesiile Boğaz Turu, Çamlıca Tepesi, Beylerbeyi Sarayı, Kız Kulesi, 
Taksim vb)
En önemlisi katılımcıların çoğunun lise son sınıf öğrencisi olması 
itibariyle İstanbul’daki üniversiteleri ziyaret etme ilgilendikleri bölümitibariyle İstanbul daki üniversiteleri ziyaret etme, ilgilendikleri bölüm 
hakkında bilgi edinme ve mezunlarla buluşma imkanı sunulur.

19



SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

İstanbul’da il birincileri tekrar kendi aralarında yarışır ve şampiyon 
okul belli olur.

Gençlere ve ailelerine farklı dünyalar sunmak, hayatlarında bir ilki 
gerçekleştirmek adına ödül törenleri İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelin 
balo salonunda gerçekleştirilir. 

Düzenlenen ödül töreni esnasında TÜBİTAK’tan zarf alınır ve 
kazanan açıklanır.

Finalist ekibin öğrencileri, öğretmen ve okul müdürleri 1.000 TL 
değerinde 1’er kese altın ile ödüllendirilir.

Ailelerin başarılı çocukları daha çok teşvik etmeleri onları tarlada yaAilelerin başarılı çocukları daha çok teşvik etmeleri, onları tarlada ya 
da diğer işlerde iş gücü olarak görmelerini engelleyebilmek için ve 
bu başarıda ailelerin de payının olduğunun altını çizmek için  500 –
1.000 TL arası çeşitli hediyelerle aileler de ödüllendirilir. 
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SÜRECİN AYRINTILI ANLATIMI

Yıl 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM

İl 5  6    12   12   10    17   17   16   15   

Okul 107 138   269   301   229   428   493   491   512   2.968   

Öğrenci 428 552   1.076  1.204  916   1.712  1.972  1.964  2.048  11.872  

1 500
2.000    
2.500    

-
500    

1.000    
1.500    

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Okul Öğrenci
Yarışma yapılan iller
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KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Duyuruların resmi kanattan ilerlemesi için Milli Eğitim Müdürlükleri y ç ğ
ile temaslar kuruluyor ancak bazı illerde konuya gerekli ilgi ve özeni 
göstermeleri konusunda sıkıntı yaşanabiliyor

Başvuru için herhangi bir ücret yada benzeri bir durum olmamasına 
rağmen bazı okulların katılımcılık konusunda çekimser olması

İstanbul finaline ailelerin katılmaktan utanmaları, kendilerini layık 
görmemelerinden kaynaklanan çekingenliklerigörmemelerinden kaynaklanan çekingenlikleri
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DEĞİŞİKLİKLER & İLAVELER

2002 yılında başlattığımız bu projenin geniş yankı bulması, 
başvuruların artması ve okulların her yıl bu yarışma için ekiplerini ş y y ş ç p
hazırlamaya başlaması, bize projenin kapsamını genişletmek için 
ilham verdi. 2002 yılında il birinciliği sınavları ile birlikte halkın 
katılımına açık “Matematiğin Hayatımızdaki Yansımaları” konulu 
konferanslar düzenlendi Konferanslar TÜBİTAK ekibi tarafındankonferanslar düzenlendi. Konferanslar TÜBİTAK ekibi tarafından 
verildi. 
2004 Ödül Törenlerinde üniversitelerin matematik bölüm başkanları 
“Matematik ve Yaşam” konulu konferanslar verdiler.Matematik ve Yaşam  konulu konferanslar verdiler.
2005’de İllerde üniversite görevlileri yada Ali Sinan Sertöz’ün verdiği 
konferanslar düzenlendi. 
2006’da ODTÜ Matematik Bölüm Başkanı ve TÜBİTAK ekipleri2006 da ODTÜ Matematik Bölüm Başkanı ve TÜBİTAK ekipleri 
genel katılıma açık ödül törenlerinde “Matematik ve Sanat” konulu 
konferanslar verdi. Mimarlıkta, resimde, hatta estetikte matematiğin 
yeri, altın oran anlatıldı.
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DEĞİŞİKLİKLER & İLAVELER

2006 l d İ t b l fi li k l ilk 5’ i k l öğ il i T2006 yılında İstanbul finaline kalan ve ilk 5’e giren okul öğrencileri Temmuz 
ayında ODTÜ’de bir haftalık kampa alındılar. Amaç hem çocuklara 
üniversite ortamını gösterebilmek hem de ilgilendikleri bölümler hakkında 
bilgi almalarını sağlamaktı.
2006 Eylül ayında tüm okullara 2003 – 2007 yılları arasında yarışmamızın I. 
ve II. Aşama soruları kitapçık olarak derlendi, okullarımıza dağıtıldı. Her yıl 
ilave olan sorular eklenerek okullara kaynak olarak soru bankası 
gönderiliyor.gönderiliyor.
2007 itibarı ile illerinde ilk 3’e giren olan okulların matematik öğretmenleri 
ODTÜ Ayşe Sabuncu Merkezinde 5 günlük kampa davet edildi. Çocuklara 
matematiği sevdirebilmek ve soru çözme mantığını kavratabilmek için 
izlenmesi gereken yollar anlatıldıizlenmesi gereken yollar anlatıldı.
2008 – 2009 dönemi için yerel televizyon ve radyoları kapsayan medya 
satın alması gerçekleştirildi. Ayrıca yine yarışmanın düzenlediği 17 ilde AFM 
ve FİDA sinema salonlarında yarışmanın duyurulması için reklam filmi 
gösterime girdi. 
2008 itibarı ile okullara 30 ülkenin matematik olimpiyatlarından derlenmiş, 
konu anlatımlı, soru ve cevap içeren “Çözümlü Matematik Problemleri” 
kitabı hazırlandı. Okullara ve 81 il halk, semt, çocuk kütüphanelerine
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YARATICILIK

ÖÖzgünlük

Faaliyette olduğumuz illerde düzenlenen İLK okullar arasıFaaliyette olduğumuz illerde düzenlenen İLK okullar arası 
MATEMATİK YARIŞMASI olması 

TÜBİTAK’ın varlığı ile bu yarışmanın bilimsel bir kimlik kazanması

Türkiye’de bu kapsamda DOKUZ yıldır aralıksız devam eden EğitimTürkiye de bu kapsamda DOKUZ yıldır aralıksız devam eden Eğitim 
alanındaki ilk projelerden biri olması
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YARATICILIK

Akılda Kalıcılık

H l dö d k lHer yıl aynı dönemde tekrarlanır.

Ödüllendirme sisteminin okullara, öğrencilere, öğretmenlere ve 
lil ö lik l ü kli h t l ü kü k lvelilere yönelik olması sürekli hatırlanmayı mümkün kılıyor.

İl Birincisi öğrenciler ve ailelerinin OYAK’ın misafiri olarak İstanbul’a 
d t dil i b k d dü l tki likl h t ldavet edilmesi ve bu kapsamda düzenlenen etkinlikler hatırlanma 
oranını arttırır.

Ü i it l i Şi k tl i i i il il diği bölü l i d lÜniversitelerin Şirketlerimizin ilgilendiği bölümlerinden mezun olan 
finalistlere istihdamda öncelik sözü verilmesi
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ÖLÇÜMLEME

Organizasyon akabinde rasgele seçilen öğrenci, aileleri, görevli 
öğretmen e ok l müdürleri ile telefonla ap lan anketleröğretmen ve okul müdürleri ile telefonla yapılan anketler

İl birinciliği sınavı ve İstanbul’da yapılan final sınavı akabinde 
yapılan yüz yüze anketleryapılan yüz yüze anketler

Okul, öğretmen, öğrenci, aileler ve de halktan gelen teşekkür 
mektuplarımektupları

İl bazında giderek artan katılımcı okul sayısı

Yerel basın yansımaları
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Teşekkür Ederiz…

www.hayatmatematiktir.com
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