
 

 
 

 
Kanguru Matematik Nedir? 
 

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa 
merkezli "Kangourou Sans 
Frontieres" Derneğine bağlı olarak 
80'den fazla ülkede uygulanıyor. 

Derneğin kurucu ve yöneticileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da 
yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerden oluşuyor. 
 Kanguru Matematik Sınavı uygulandığı ülkelerde genellikle Üniversiteler, 
Matematik Dernekleri, akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından 
organize ediliyor. Türkiye'de Kanguru Matematik Sınavı 6 yıldır MEB Onayıyla yine 
farklı üniversitelerden ve okullardan akademisyen ve öğretmenler tarafından 
organize ediliyor. 
 
Her yıl Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada milyonlarca (6 milyondan fazla) 
öğrenci önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, 
Kanguru Matematik yarışmasına katılmaktadırlar. Gelişim Okulları olarak sınav 
merkezi olduğumuz Kanguru Matematik Yarışmasına katılma geleneğimizi 
sürdürmeye devam ediyoruz. 
 

Kayıt için son tarih: 25 Aralık 2020 Cuma 

Sınav Tarihi: 
20 Mart 2021 
(Sınavın online mı yüz yüze mi gerçekleşeceği pandemi 
sürecine bağlı olarak mart ayında kesinleşecektir.) 

Ücretlendirme: 30 TL 

Online Kanguru Hazırlık Denemesi: 20 Şubat 2021 (Kayıt olan tüm katılımcılara ücretsiz) 

Kayıt aşamasında bir sorun yaşarsanız Matematik Öğretmeni Esra Çelik’e 
ulaşabilirsiniz. 

Tel: 0539 720 1989 
 



 

 
 

 
ADIM ADIM TEMASSIZ KANGURU MATEMATİK KAYDI 

 
1) https://www.kanguru-tr.com/ogrenci_giris sayfasına giriş yapınız. 

 

 
 

2) ÖĞRENCİ TC sini ve öğretmeniniz tarafından gönderilmiş olan geçici şifreyi 
giriniz. 

 
3) Sonrasında karşınıza eksik bilgilerinizi doldurmanız gereken bir form çıkacak. 

Sizden istenen bilgilerinizi eksiksiz ve DOĞRU şekilde doldurarak kaydınızı 
tamamlayınız. Mail adresi ve telefon bilgileri konusunda aile kendi bilgilerini 
yazarsa daha sağlıklı olur.  
 

 



 

 
 
 
 

 Forma yazmış olduğunuz telefon numaranıza kalıcı şifreniz gelecek. Yine öğrenci 
girişi” kısmına giderek (https://www.kanguru-tr.com/ogrenci_giris), sizin için 
oluşturulan öğrenci panelinden KALICI ŞİFRENİZLE giriş sağlayabilirsiniz. 

 
 Unutmayın ki bu panel, hem tüm sonuçlarınızın yayınlanacağı hem de 

Kangurucular olarak tüm gelişmelerden haberdar edileceğimiz kişisel paneliniz! 
ŞİFRENİZİ KAYBETMEYİNİZ, BİR YERE NOT ALINIZ. YENİ ŞİFREYİ ARTIK SADECE SİZ 
BİLİYOR OLACAKSINIZ. ÖĞRETMENLERİNİZ SİZİN ŞİFRENİZİ BİLEMEZ. LÜTFEN 
KAYBETMEYİNİZ.  

 
 Artık panelden ödeme bölümüne tıklayarak sınav ücretini yatırabilir ve 2021 

yarışmasına katılım için sınav giriş belgenizi alabilirsiniz. İşte bu kadar! 
 

 
 
 


