
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

While(AFL) - İSTANBUL ’18 YAZILIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

KONU: Yazılım Yarışması Şartnamesi 

AMAÇ : Bu şartname; liseli öğrencilere programlamayı sevdirmek, onları bilgilendirmek ve 

programlamanın ön plana çıkarılıp resmi tüm okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

KAPSAM : Bu şartname; İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde, İstanbul çapındaki lise öğrencileri 

arasında düzenlenecek liseler arası programlama yarışmasının düzenlenip yönetilmesiyle ilgili 

esasları kapsar. 

TANIMLAR  

Bu şartnamede geçen; 

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı’nı, 

Valilik: İstanbul Valiliği’ni, 

Müdürlük: İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü’nü,       

Okul: İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel ortaöğretim okullarını ifade 

etmektedir. 

HEDEFLER 

• Gün geçtikçe teknolojinin ve bilişimin dünyadaki yeri daha da büyüyor ve teknolojiyi ve 

bilişimi anlayan ve kullanan insanlar dünya çapında iş yapabilmek için kilit rol oynamaya 

başlıyor. Biz İstanbul Atatürk Fen Lisesi Bilgisayar Kulübü olarak, Türkiye’deki gençlerin de 

programlama ve algoritma hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini ve global projelerde aktif 

rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için, bilişimin içinde bulunduğumuz bilgi 

çağındaki önemli konumunun farkında olan gençler olarak programlamayı liseler arasında 

yaygınlaştırmak amacıyla liseler arası bir programlama ve algoritma geliştirme yarışması 

düzenliyoruz. 

• While(AFL) - İstanbul ’18 Yazılım Maratonu; üniversiteler arasında birçok örneği bulunan 

fakat liseler arasında henüz birkaç örneği olan Tübitak Bilgisayar Olimpiyatları 2. aşama sınavı 

konseptindeki bir programlama yarışmasıdır. Bu yarışmanın amaçlarından biri de Türkiye’de 

bu tür yarışmaların sayısının artmasına katkıda bulunmak ve ülkenin teknoloji çağını 

yakından takip etmesinde rol oynamaktır 



• Programlama kavramının statüsünü ülkemizde daha yüksek bir seviyeye çıkarmak ve 

insanlarda programlama ve algoritmanın günümüz dünyasındaki önemi hakkında farkındalık 

yaratmak. 

• Öğrencilerin daha üniversiteye geçmeden programlama öğrenme isteklerinin oluşmasını 

sağlamak ve programlama öğrenme yaşını ülkemizde daha aşağılara çekmek. 

BAŞVURU İŞLEMLERI 

Yarışma 24 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olup başvurular ve katılım işlemleri 1 Ocak 

2018- 28 Şubat 2018 tarihleri arasında www.whileafl.com web sayfası üzerinden e-başvuru 

şeklinde yapılacaktır. www.whileafl.com web sayfasında e-başvuru linkinde yer alan başvuru 

formu uygun olarak doldurulup kaydedildikten sonra (başvuru süresi içerisinde) başvuru 

yapan takım eğer başvuruda bulunan ilk 15 takım içerisindeyse kaydı tamamlanmış olacak ve 

ilgili belgeler tarafımızca hazırlanmaya başlanacaktır. 

Bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde organizasyon ekibimizle iletişime geçerek son 

başvuru tarihine kadar başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler 

yapılabilecektir. Başvuru formundaki bilgilerin yanlış ve eksik olması durumunda başvuru 

geçersiz sayılacaktır. Tekrar yapılan başvurularda en son yapılan başvuru değerlendirilmeye 

alınacaktır. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Başvuru 

işlemleri ile ilgili duyurular www.whileafl.com web sitesi üzerinden yapılacak, okullara 

herhangi bir yazı veya mail adreslerine bir bilgilendirme metni gönderilmeyecektir. Bu 

nedenle sitenin düzenli olarak ziyaret edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan ilk 15 takım 

yarışmaya kabul edilecektir. 

BAŞVURU KOŞULLARI  

1. Her türlü lisede öğrenim düzeyine göre hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yarışmaya 

başvurabilir. 

2. Yarışmaya en az 1 en fazla 3 kişilik takımlar halinde katılım olacaktır. 

3. Grup üyeleri farklı okullardan olabilir. 

4. Kontenjanlar 15 takım ile sınırlıdır. 

YARIŞMA PROGRAMI 

Yarışma programı 8 Nisan 2018 cumartesi günü sabah saat 9.00’da açılış konuşması ile 

başlayacak, ardından 9.45’te çalıştaylar ile devam edecek. Çalıştaylarda yarışma 

organizasyon takımı tarafından davet edilen uzmanlar tarafından algoritma ve programlama 

alanında sunumlar yapılacak ve öğrenciler bu sunumlardan edindikleri bilgileri uygulamalı 

olarak kullanacaklardır. Çalıştaylardan sonra yarışmacılar kendileri için ayrılmış sınıflara 

http://www.aaaaaaaaaaa.com/


yönlendirilecekler, her sınıfta 1 takım olabilecek, dışarı ile herhangi bir yol ile iletişim kurmak 

yasak olacak ve bunu yapan tespit edilirse diskalifiye edilecek. Saat 13.00’da algoritma 

soruları ve zeka sorusu tarzı sorulardan oluşan problemler erişime açılacak ve 

yarışmacılardan bu problemleri çözmeye yönelik kod yazmaları istenecektir. Aşağıda 

yarışmanın programına yer verilmiştir: 

Saat Eylem 

08.00 - 09.00 Karşılama ve Kayıt Kontrol 

09.00 - 09.30 Açılış konuşması 

09.45 - 11.45 Çalıştaylar 

12.00 - 12.45 Yemek arası 

13.00 - 18.00 Yarışma 

18.15 - 18.30 Kapanış 

 

  

Program kapsamında 4 farklı çalıştay konusu bulunacaktır. Katılımcılara kayıt esnasında 

katılmayı en çok istediği çalıştaydan en aza doğru 3 tanesini sıralaması istenecektir ve buna 

göre çalıştaylara yerleştirme yapılarak hangi çalıştaya katılacakları konusunda e-mail yoluyla 

katılımcılar bilgilendirilecektir. Çalıştay konuları ve çalıştayları verecek kişiler şu şekildedir: 

ÇALIŞTAYI SUNAN ÇALIŞTAY KONUSU 

Prof. Dr. Uğur Sezerman 

Acıbadem Üniversitesi Biyoinformatik ve Biyoistatistik Bölüm 
Başkanı 

 

Biyoinformatik 

Prof. Dr. Olcay Taner Yıldız 

Işık Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı 

 

Makine Öğrenmesi 

Bager Akbay 

Bahçeşehir Üniversitesi part-time lecturer 

 

Kod ile Sanat Nasıl Yapılır? 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Betül Oktay 

Medeniyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

 

Derin Öğrenme 



SORU YAZIM EKIBI 

Soru yazım ekibi soruların hazırlanması ve hatasız olmasından sorumludur ve soru hazırlama 

ekibinin tamamı doğrudan juride bulunarak sorularda hata çıkması durumunda birinci elden 

kontrol sağlayabilecektir. Soru hazırlama ekibi Işık Üniversitesi Bilgisayar Bölümü başkanı 

Prof. Dr. Olcay Taner Yıldız, İstanbul Atatürk Fen Lisesi üçüncü sınıf öğrencileri Oktay Özel ve 

Burak Buldu’dan oluşmaktadır. 

JÜRI  

Jüri 4 kişiden oluşmakla beraber yarışma sorularını yarışma tamamlandıktan sonra gerekirse 

iptal etme yetkisine sahiptir. Jürinin başlıca görevlerinde birisi de itirazları değerlendirmektir. 

Ayrıca sonuçlar da jüri tarafından tutulacaktır. Jüri Işık Üniversitesi Bilgisayar Bölümü başkanı 

Prof. Dr. Olcay Taner Yıldız, robot şair Deniz Yılmaz’ın mucidi Bager Akbay ve İstanbul Atatürk 

Fen Lisesi üçüncü sınıf öğrencileri Oktay Özel ve Burak Buldu’dan oluşmaktadır. 

DEĞERLENDIRME VE PUANLAMA 

Yarışma problemleri zorluk sırasına göre 8 sorudan oluşmaktadır. Bu problemleri çözüp 

kodlarını sistemimize yükleyen yarışmacıların kodları otomatik girdiler ayarlanarak kontrol 

edilecek ve verdikleri çıktılara göre puanlama yapılacakır. Sorular zorluklarına göre farklı 

puan değerlerine sahip olacaklardır. Puanlama sonunda ilk 3’e giren takımlar 

ödüllendirilecektir. 

İTİRAZLAR 

İtirazlar yarışma süresi dolduktan sonra 24 saat içerisinde While(AFL) - İstanbul ’18 Yazılım 

Maratonu jürisine sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Jüri karar verme konusunda tek ve tam 

yetkilidir. 

ÖDÜLLENDİRME 

1- Yarışmaya katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. 

2- Yarışma sonucunda yapılan sıralamada ilk 3 takıma aşağıdaki şekilde ödüller verilecektir; 

1. Takım → Tüm takım üyelerine altın madalya 

2. Takım → Tüm takım üyelerine gümüş madalya 

3. Takım → Tüm takım üyelerine bronz madalya 

3-    Ödüller 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 11.30’da İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde 

toplu ödül töreninde verilecektir. 

 

İstanbul Atatürk Fen Lisesi şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir. 


