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İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ 

İAFL AYIN SORUSU YARIŞMASI 

 

Konu:     İAFL Ayın Sorusu Yarışması 

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan 

gençlerimizin matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında düşünmelerini sağlamak ve 

temel bilimlere olan ilgisini arttırmak. 

 

Kapsam:    

Madde 1: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Türkiye geneli resmi ve özel ortaöğretim 

kurumlarının herhangi bir sınıfında okuyan öğrenciler bu yarışmaya katılabilirler.  

Madde 2: Her ay matematik, fizik, kimya ve biyoloji konularından sorulacak sorular 

TÜBİTAK bilim olimpiyatları sorularına benzer nitelikte olacaktır. 

Madde 3: Öğrenciler birden fazla alanda soruları cevaplayıp değerlendirmeye tabi olabilirler.  

 

Yasal Dayanak 

Madde 4: Bu esaslar 08.06.2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında 

düzenlenmiştir. 

 

Başvuru  

Madde 5: İAFL Ayın Soruları İstanbul Atatürk Fen Lisesi internet sitesinde  

(http://iafl.meb.k12.tr/) yayınlanacaktır. 

Madde 6: Yarışmaya katılan öğrencinin matematik, fizik, kimya ve biyoloji branşlarından 

istediği branşa ait soruyu/soruları, aşamalarıyla detaylı çözerek, çözüm yöntemini 

tarayıp/fotoğrafını çekip ad soyad/ il / ilçe/ okul / sınıf / okul no / tc kimlik no / telefon no / 

eposta bilgileriyle birlikte iaflayinsorusu@gmail.com eposta adresine iletmeleri 

gerekmektedir. 
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Tarihi 

Madde 7: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı boyunca yarışma soruları branş bazında okul 

internet sitesinden (http://iafl.meb.k12.tr/) takip eden ayın ilk haftası ilan edilecektir. 

Yarışma Şekli 

Madde 8: Matematik, fizik, kimya ve biyoloji branşlarından her ay bir soru sorulacaktır. 

Madde 9: Soruları öğrencilerin bireysel olacak cevaplamaları gerekmektedir. Değerlendirme 

bireysel olarak yapılacaktır. 

Madde 10: Değerlendirme İstanbul Atatürk Fen Lisesi okul idaresi tarafından görevlendirilen 

matematik, fizik, kimya ve biyoloji zümre komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Madde 11: Sorunun/Soruların detaylı çözümünü doğru şekilde yaparak 

iaflayinsorusu@gmail.com e-posta adresine gönderen ilk kişi o ayın ilgili branşta birincisi 

ilan edilecektir ve doğru çözümü gönderen ilk 10 kişi puan alacaktır. 

 

Sonuçların Duyurulması ve Ödüllendirme 

Madde 12: Branş bazında  ilk doğru sonucu ulaştıran kişi takip eden ayın ilk haftası İAFL 

web sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

Madde 13: Her ay branş bazında birinci olan öğrencilere katılım belgesi ve sinema bileti 

verilecektir. 

Madde 14. Ayrıca her branştan doğru çözümü gönderen ilk 10 öğrenci birinciden onuncuya 

doğru sırasıyla 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 puan alacaktır. 

Madde 15: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sonuna kadar her ay düzenlenecek olan 

yarışmalara katılarak branş bazında en çok puan toplayan öğrenciye yıl sonunda çeyrek altın 

verilecektir. 

Madde 16: İstanbul Atatürk Fen Lisesi gerekli hallerde bu şartnamede değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. Değişiklik yapılması durumunda değişiklikler web sayfası üzerinden ilan 

edilecektir.  

Madde 17: Bu şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 17 

maddeden oluşmaktadır. 

 

Adres: Eğitim Mahallesi Sarayönü Cad. No:1 Kadıköy-İSTANBUL                       Bilgi için:  Volkan DEMİR 

Elektronik Ağ       :  www.iafl.meb.k12.tr                                                                        Tel:  0 (216) 347 47 12 

Yarışma  E-Posta  : iaflayinsorusu@gmail.com                                                             Faks:  0 (216) 550 02 88 
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