
 

 

OYUN 2017 
Türkiye 22. Zeka Oyunları Yarışması 

Türkiye Zeka Oyunları Yarışmasının amacı; her yaştaki insanımızın düşünme ve problem çözme 
alışkanlıklarını ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmaktır. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 
 

SINAV AÇIKLAMA TARİH 

Eleme Sınavı 

Eleme Sınavı 1 Mart 2017 Çarşamba gününden itibaren TZV 
web sitesinde, gazeteler ve dergilerde yayınlanmaya 
başlayacaktır. Yarışmacıya ait bilgiler ve cevaplar en geç 29 
Mart 2017 Çarşamba günü TZV web sitesine girilecektir. 

1 Mart 2017 
Çarşamba –       
29 Mart 2017 

Çarşamba 

Yarı Final 
Sınavı 

21 Nisan 2017 Cuma günü saat 13:00 ile 23 Nisan 2017 
Pazar günü saat 13:00 arasında TZV web sitesi üzerinde 
yapılacaktır. 

21 Nisan 2017 
Cuma – 23 Nisan 

2017 Pazar 

Final Sınavı ve 
Ödül Töreni 

Yazılı Final Sınavı 14 Mayıs 2017 Pazar günü 11:00-13:00 
saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Ödül töreni de aynı 
gün ve yerde saat 19:00’da yapılacaktır. 

14 Mayıs 2017 
Pazar 

 

YARIŞMA BİLGİLERİ VE KOŞULLAR 
 Yarışma dört kategoride yapılmaktadır: 

o   MİNİKLER: 6-7-8-9 yaş (2011, 2010, 2009 ve 2008 yıllarında doğanlar. Okuma, yazma ve 

matematikte dört işlem becerisine sahip olmak gereklidir.) 

o   ÇOCUKLAR: 10-11-12-13 yaş (2007, 2006, 2005, 2004 yıllarında doğanlar.) 

o   GENÇLER: 14-15-16-17 yaş (2003, 2002, 2001, 2000 yıllarında doğanlar.) 

o   YETİŞKİNLER: 18 yaş ve üstü (1999 ve önceki yıllarda doğanlar.) 

 Toplam ödül 30.000 TL’dir. Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 4.000, ikincisine 2.000, üçüncüsüne 
1.500’er TL ödül verilecektir. Ayrıca; 

o Her kategoride ilk 10 dereceye girenlere şilt ve kitap/dergi vb. eğitim ürünleri 
o Final sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi  
o Yarı Final sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi (elektronik) 
o Eleme Sınavına katılanlara Katılım Belgesi (elektronik) verilecektir. 

 Yarışmaya TZV web sitesi üzerinden kayıt olunacak ve gerekli bilgiler girilecektir. Yanlış bilgi -
hangi aşamada olursa olsun-  diskalifiye nedenidir. Kayıt tutarı 10 TL’dir. 

 Yarışmacılar Eleme ve Yarı Final sorularını belirtilen tarihler içinde herhangi bir süre kısıtlaması olmadan tek 
başlarına çözüp sisteme gireceklerdir. Sorular cevaplanırken ara verilebilir, belirtilen süreler içinde kalınan 
yerden devam edilebilir veya cevaplar değiştirilebilir. 

 İptal edilen soruların olması durumunda değerlendirmeler kalan sorular üzerinden yapılacak ve duyurulacaktır. 

 Eleme ve Yarı Final sonuçları TZV web sitesinde yayınlanacak, başarılı olan yarışmacılar davet mektuplarına ve 
elektronik başarı belgelerine internet üzerinden erişeceklerdir. 

 Yarışmadaki her türlü soru, oyun ve fikre ait telif hakları Türkiye Zeka Vakfı’na aittir. Yazılı izin alınmadan alıntı 
ya da uyarlama yapılamaz.  

 Türkiye Zeka Oyunları Yarışmalarında soruların çözümleri açıklanmamaktadır.  

 Türkiye Zeka Vakfı yarışma koşullarında ve takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. 
 

Türkiye Zeka Vakfı • www.tzv.org.tr 


