
              BALIKESİR KARESİ İLÇESİ            

ORTAOKULLAR VE LİSELER ARASI MANGALA TURNUVASI 

Mangala oyunu geçmişin derinliklerinden gelen; yüzyıllardır oynanan Orta Asya Türk 

toplulukları Zekâ ve Strateji Oyunudur. Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi ve Karesi İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Karesi İlçesi’nde Ortaokullar ve Liseler arası Mangala 

turnuvası organize edilecektir. 

AMAÇ: 

Orta Asya Türk toplulukları zekâ ve strateji oyunu olarak tescillenen Mangala 

Oyunu’nun genç kuşaklara tanıtılmasını ve bu organizasyon ile okullarda yaygınlaştırılmasını 

sağlamaktır. Ayrıca çocukların ve gençlerin; bireysel olarak zekâlarını iyi bir şekilde 

kullanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal ilişkilerinde olumlu tutum ve davranış 

geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

HEDEF KİTLE: 

Turnuvaya Karesi İlçesi’ndeki resmi ve özel okulların Orta ve Lise kısımlarında 

öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilir. 

TURNUVAYA KATILIM SÜRECİ 

 Turnuva iki kategoride düzenlenecektir: 

1. Kategori: Ortaokul 

2. Kategori: Lise 

 Turnuvaya Karesi İlçesi’ nde bulunan Ortaokul öğrencileri birinci kategori için 

ve Lise öğrencileri ikinci kategori için katılabilecektir.  

 Turnuvaya her okulu temsilen (1) öğrencisi katılacaktır.  

 Turnuvaya katılmaya hak kazanan öğrenciler turnuva günü beraberinde 

kimliklerini getireceklerdir. 



TURNUVA SÜRECİ 

 Turnuvada eşleşecek olan öğrenciler her turda ayrı ayrı kura usulü ile 

belirlenecektir. Turnuva eleme usulüne göre yapılacaktır.  

 Eşleşme sonucu, rakibi turnuvaya katılmayan öğrenci bir üst tura geçmeye hak 

kazanır. 

 Turnuvada kura çekiminde her tur için katılan öğrenci sayısının tek sayı olması 

halinde bir öğrencinin rakibi olmayacağından kurada sona kalan öğrenci bir üst 

tura geçmeye hak kazanır. 

 Oyunlar 3 set olarak oynanacaktır. 

 Turnuvada “Kale Kuralı” uygulanmayacaktır.  

 Turnuva aşağıda belirtilen “Mangala Oyununun Kuralları” başlığı altında 

yapılan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

Uyarı: 

1. Oyun esnasında rakip oyuncunun bölgesindeki taşlara dokunulmayacaktır.  

2. Oyun bitiminde taşlara dokunulmadan hakemin taşları sayması beklenecektir.  

3. Hakem pasif durumda olan ve uzun süre hamle yapmayan öğrenciyi uyarma yetkisine 

sahiptir.  

4. Oyun içinde kurallar dışında gelişen durumlarda ve itirazlarda hakem kurulunun vereceği 

kararlar dikkate alınacaktır. 

 

TURNUVANIN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN: 

Ön elemeleri okullar kendi bünyesinde yapacak; her okul birinci olan öğrencisini turnuvaya 

katılmak üzere en geç 27 Nisan pazartesi günü Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

bildirecektir. 

Turnuvanın karşılaşmaları Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi’nde 15 Mayıs 2015 Cuma günü; 

ortaokul kategorisi  09:00 – 12:00 saatleri arasında, Lise kategorisi  13:30 - 16:30 saatleri 

arasında  yapılacaktır. 



Turnuvada her iki kategorinin finali ve ödül töreni  11 Haziran 2015 Perşembe günü Karesi 

AVM’de yapılacaktır.  Final saati daha sonra bildirilecektir. 

MANGALA OYUNUNUN KURALLARI 

 

Madde 1: Mangala Oyununun Doğası ve Amaçları 

 

1.1 Mangala oyunu; dikdörtgen şeklindeki Mangala tahtası, 48 taş ve 2 oyuncu ile oynanır. 

Oyuna kurayla başlanır. 

 

1.2 Her oyuncunun amacı hazinesinde en az 25 taş toplamaktır. Bunu yapabilen oyuncu, 

oyunu kazanmış olur. 

 

Madde 2: Mangala Tahtasında Taşların İlk Durumları 

 

2.1 Mangala tahtası 12 adet kuyu ve oyuncuların kazandıkları taşları koymaları için 2 adet 

hazineden oluşur. Oyun tahtası iki oyuncunun arasında duracak şekilde konumlandırılır. 

Oyuncuların tarafındaki 6´şar kuyu ve her oyuncunun sağ tarafındaki hazine, o oyuncuya 

aittir. 

 

2.2 Taşlar kuyulara 4´er adet olmak üzere dağıtılır. 

                   

 

Madde 3: Taşların Hareketleri 

 

3.1 Kurayla oyuna başlayan ilk oyuncu kendi tarafındaki kuyulardan  herhangi birinde 

bulunan 4 adet taşı alır ve taşların birini aldığı kuyuya bırakır. Geri kalan taşları, başladığı 

kuyunun sağ tarafına doğru (saat yönünün tersine) her bir kuyuya birer tane bırakmak 

suretiyle ilerler ve elindeki taşları bitirir. Kendi kuyusunda bir taş kalan oyuncu bu taşı o 



kuyunun sağındaki kuyuya taşıyabilir. 

 

3.2 Oyuncular ellerindeki taşları dağıtırken sadece kendi hazinelerine taş bırakabilirler, rakip 

tarafın hazinesine taş bırakamazlar. 

 

3.3 Oyuncunun elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu bir kez daha oynama hakkını 

elde etmiş olur. 

 

3.4 Oyuncular ellerindeki taşları kendi bölgelerindeki kuyular ve hazineden sonra (hala 

ellerinde taş kalmış ise) rakip tarafın bölgesindeki kuyulara da dağıtmaya devam eder. 

 

3.5 Oyuncunun elindeki son taş, rakip tarafın herhangi bir kuyusundaki taşların sayısını çift 

(2, 4, 6, 8...) yaparsa, oyuncu o kuyudaki tüm taşları alarak kendi hazinesine koyar. Hamle 

sırası karşı tarafa geçer. 

 

3.6 Oyuncunun elindeki son taş, kendi bölgesindeki boş bir kuyuya gelirse ,eğer boş kuyunun 

karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, oyuncu hem bu taşı, hem de o kuyunun 

karşısındaki rakibinin kuyusundaki taşları kazanır ve kendi hazinesine koyar. Hamle sırası 

karşı tarafa geçer. 

 

Madde 4: Oyunun Bitişi 

 

4.1 Oyunculardan herhangi birinin sırasındaki taşlar bittiğinde oyun sona ermiş sayılır. 

 

4.2 Oyunculardan birinin sırasında taş kaldı ise, o taşlar karşı tarafın hazinesine koyulur. 

 

4.3 Oyunun bitimiyle oyuncuların hazinelerindeki taşlar sayılır ve hazinedeki taş sayısı 25 ya 

da daha fazla olan oyuncu oyunu kazanmış olur. Yeni oyunu bir önceki oyunun galibi başlatır. 

 

4.4 Her iki oyuncunun da hazinelerinde 24´er taş olması durumunda oyun berabere bitmiş 

sayılır. Bu durumda bir önceki oyunun galibi, yeni oyunu başlatır. 

 

Madde 5: Oyun Setleri ve Puanlama 



 

5.1 Mangala oyunu normal şartlarda 5 set olarak oynanır. Yalnız turnuvamıza özel olarak 

oyunlar 3 set olarak oynanacaktır. 

 

5.2 Oyunu kazanan oyuncu 1 puan, kaybeden 0 puan ve berabere bitiren oyuncu yarım (0,5) 

puan alır. 

5.3 Oyunda eşitlik durumu olması halinde eşitlik bozulana kadar oyuna devam edilir. 

 

Ödüller 

Ortaokul ve Lise kategorileri için ayrı ayrı olmak üzere; 

1.öğrenci: Altın madalya 

2.öğrenci: Gümüş madalya 

3.öğrenci: Bronz madalya 

ile ödüllendirilecektir. 

Finalde dereceye giren öğrencilere verilecek diğer ödüller daha sonra belirlenecektir. 

 

Hakem Kurulu 

Özlem Uysal GÖKCÜ  (Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni) 

Leyla Ayverdi (Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi Fen ve Teknoloji Öğretmeni) 

Hilal Karakış (Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) 

 

 

 

 



İletişim 

 
Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi 
 
 
Adres 

 
Atatürk Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi No 27/1 10119 
KARESİ/BALIKESİR 
 
 
http://balikesirbilsem.meb.k12.tr/ 
Telefon : 0 266 249 34 23 
Belgegeçer : 0 266 249 34 23 
 

 
Sorumlu Öğretmen 

 
Özlem Uysal Gökcü  
Balıkesir Bilsem Matematik Öğretmeni ( 0 505 629 99 74) 
 

 

Yarışma Takvimi 

 Tarih ve Saat Yer 
 

Ön Eleme 
 

(Okulu Temsil Edecek 
Öğrencinin Belirlenmesi) 

 

 
Nisan Ayı içinde 

( Okulu temsil edecek öğrenci 
bilgilerinin Karesi İlçe MEM 
son bildirim tarihi 27 Nisan 

2015) 
 

 
 

Her okul kendi bünyesinde 

 
 
 
Turnuva 
Karşılaşmaları 

 
Ortaokul 
Kategorisi 
 

 
15 Mayıs 2015,  09:00 – 12:00 

 
 
 

Balıkesir Bilim ve Sanat 
Merkezi  

Lise 
Kategorisi 
 

 
15 Mayıs 2015, 13:30 – 16:30 

 

Final ve Ödül Töreni 

 

 

11 Haziran 2015, saat daha 

sonra bildirilecektir. 

 

 

Karesi AVM 

 


