
YARIŞMANIN ADI 

2020-2021 Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası. 

AMAÇ 

Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Yardımlaşma ve takım 
çalışması alışkanlıkları kazandırmak. 

KAPSAM 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl 
oyunlarından oluşur. 

DAYANAK 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Yarışmalar 
Madde 11. 

KOŞULLAR 

 Şampiyona “İlkokul (3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8. sınıflar)” ve “Lise (9-10-11-12. sınıflar)” olmak 
üzere üç ana kategoride on sınıf üzerinden yapılır. 

 Okullar tüm sınıflarda ya da uygun gördükleri sınıflarda şampiyonaya katılabilir.  

 Her okul, şampiyonaya katılacakları kategori (ilkokul/ortaokul/lise) için bir takım sorumlusu 
öğretmen belirler. Bir öğretmen birden fazla kategoride takım sorumlusu olabilir. 

 Her kategori için okul kaydını okul takım sorumlusu öğretmen yapar ve gerekli bilgileri 
şampiyonanın internet sayfası olan https://sampiyona.tzv.org.tr/ adresine girer. Öğrenci kayıtları ise 
öğrenciler tarafından yapılır. Öğrencilerin listesi TZV tarafından okul takım sorumlusu öğretmenlere 
iletilir ve onların onaylamasıyla liste kesinleşir. 

 Tüm okulların şampiyonaya katılımları ücretsizdir. Kırtasiye giderleri yarışmacılara aittir. 

 Şampiyona “İl Finalleri”, “Bölge Finalleri” ve “Türkiye Finalleri” olmak üzere üç aşamada 
gerçekleştirilir. Tüm sınavlar şampiyona takviminde belirtilen tarihlerde internet üzerinden yapılır. 
(Koşullar uygun olduğu takdirde Türkiye Finalleri Sınavı yazılı olarak Ankara’da yapılacaktır.) 

 İl Finallerine tüm okullardan gönüllülük esasına göre her öğrenci katılabilir. Katılacak öğrenci sayısı 
için bir üst sınır yoktur. Bu sınavda herkes bireysel olarak yarışır. 

 Şampiyonaya katılmak isteyen engelli bireylerin yanlarında iletişime katkı sağlayacak bir yardımcı 
bulunabilir. 

 İl Finalleri Sınavında kendi okulunun ilgili sınıfında ilk 3 sırayı alan öğrenciler asıl, sonraki 3 öğrenci 
ise yedek olarak o sınıfa ait okul takımını oluştururlar. Eşitlik durumunda okul tercihi veya doğum 
tarihi dikkate alınır (küçük yaş önceliklidir). Takımlar 1 ya da 2 öğrenciyle de oluşabilir. 

 İl Finalleri Sınavında her okulun ilgili sınıfta ilk 3 sırayı alan öğrencilerinin puan ortalaması o okulun 
o sınıftaki Okul İl Puanı olarak kabul edilir. 

 Bölge Finalleri Sınavına her ilde İl Finalleri Sınavında ilk 5 sırayı alan okullar ve ek olarak İl Finalleri 
Sınavında ilk %30’luk dilime giren bütün okullar katılır. Bölge Finalleri Sınavında okul takımlarındaki 
öğrenciler sanal ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar. Sınav cevapları takım adına yaşı 
en büyük olan öğrenci tarafından iletilir. Sınavda alınan puan, o okulun o sınıftaki Okul Bölge 
Puanı’dır. 



 Türkiye Finalleri Sınavına ülkemizin 7 coğrafi bölgesi dikkate alınarak her bölgedeki Bölge Finalleri 
Sınavında ilk 5 sırayı alan 35 okul ve bu okullar dışında Bölge Finalleri Sınavında ilk sırayı alan 65 
okul (toplam 100 okul) katılır. Türkiye Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler, sanal 
ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar. Sınav cevapları takım adına yaşı en büyük olan 
öğrenci tarafından iletilir. Sınavda alınan puan, o okulun o sınıftaki Okul Türkiye Puanı’dır. 

 Tüm sınav soruları saat 13.00’te pdf dosyası olarak şampiyonanın internet sayfasında yayınlanır. 
Cevapların 90 dakikalık süre içinde şampiyona sayfasındaki forma girilmesi gereklidir. Saat 
14.30’da form ile birlikte sınav sayfası kapatılır. Öğrenciler evlerinden ya da okulun sağladığı bir 
mekândan sınava katılabilirler. Öğretmenler, veliler ve diğer öğrenciler yarışmacılara yardım 
edemezler. Yarışmacılar internet erişimine uygun bir ortamın sağlanmasından sorumludur. 
Herhangi bir nedenle doğabilecek teknik problem nedeniyle sınav sorularına ulaşılamaması, 
bağlantının kesilmesi ya da cevapların belirlenen süre içinde yollanamaması gibi nedenlerden 
dolayı TZV farklı bir işlem yapamaz. Böyle bir durumla karşılaşan yarışmacılar şampiyona dışı kalır. 
Sınav sonuçları şampiyona internet sayfasında yayınlanır. 

 Okulların ilgili kategoride (ilkokul/ortaokul/lise) sınıf bazında elde ettikleri ilk üç derece (önce 

birincilik, sonra  ikincilik, daha sonra üçüncülük sayıları dikkate alınarak) sıralanır ve ilan edilir. 

 Şampiyonada her sınıfta ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine 
madalya verilir. Ayrıca; 

 Türkiye Finallerinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik 
“Türkiye Finalleri Başarı Belgesi”, 

 Bölge Finallerinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Bölge 
Finalleri Başarı Belgesi”, 

 İl Finalleri Sınavında ilgili sınıfta okulunun ilk %10’luk dilimine giren öğrencilere elektronik 
“İl Finalleri Başarı Belgesi”,  

 Şampiyonaya katılan tüm öğrencilere elektronik “Katılım Belgesi” verilir. 

 
 Şampiyona sınavları ve değerlendirilmesi, Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu tarafından, Türkiye Zeka Vakfı 

Yarışma Standartlarına göre yapılır. Sınavlar 10 soru ve eşitlik bozmada kullanılacak ek sorulardan oluşur. 

Her soru 10 puandır. Ayrıca soruların sınıf bazında çözülme yüzdelerine göre (0 ile 10 arasında) ek 
puan verilir. Bir sorunun doğru çözülme yüzdesi D ise o sorudan alınacak puan  = 10 + 10x(1-
D/100) olarak hesaplanır. Ayrıntılı bilgi şampiyona sayfasında yer almaktadır. 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şampiyonaya kayıt sağlayanlardan 
kategorilerini belli etmek amacıyla açık rıza onayıyla alınan bilgiler, üçüncü şahıslarla hiçbir ad 
altında paylaşılmayacak ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir. 

 Şampiyonaya katılan 18 yaşından küçük katılımcılardan velisinin izni alınır.  

 Şampiyonayla ilgili tüm bilgiler ve gelişmeler şampiyona internet sayfalarında duyurulur.  

 Türkiye Zeka Vakfı, gerekli hallerde, Millî Eğitim Bakanlığından onay almak şartıyla şampiyona 
koşullarında ve takviminde değişiklik yapabilir. 

 Şampiyonaya katılan okullar, öğretmenler ve öğrenciler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

  



 

ŞAMPİYONA TAKVİMİ 

 

Duyuru 5 Ekim 2020 Pazartesi 

Kayıt Süresi 15 Ekim – 27 Kasım 2020 
 

İl Finalleri Sınavı 28 Kasım 2020 Cumartesi 13.00-14.30 
 
İlk sonuçlar: 7 Aralık 2020 Pazartesi 
İtirazlar: 7-9 Aralık 2020 
Kesin sonuçlar: 16 Aralık 2020 Çarşamba   

Bölge Finalleri Sınavı  23 Ocak 2021 Cumartesi 13.00-14.30 
 
İlk sonuçlar: 1 Şubat 2021 Pazartesi 
İtirazlar: 1-3 Şubat 2021 
Kesin sonuçlar: 10 Şubat 2021 Çarşamba   

Türkiye Finalleri Sınavı 20 Mart 2021 Cumartesi 13.00-14.30 

 

 

  



 

 

 

BÖLGE ADI 
İL 

SAYISI İL ADI 

AKDENİZ BÖLGESİ 8 
Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Hatay, 
Osmaniye, Kahramanmaraş 

EGE BÖLGESİ 8 
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak, 
Kütahya ve Afyon 

MARMARA BÖLGESİ 11 

Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, 
Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, 
Bilecik, Sakarya 

KARADENİZ BÖLGESİ 18 

Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, 
Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, 
Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, 
Bayburt, Rize, Artvin 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 13 

Eskişehir, Konya, Ankara, Çankırı, Aksaray, 
Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir, 
Kayseri, Karaman, Sivas 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 14 

Malatya, Erzincan, Elâzığ, Tunceli, Bingöl, 
Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, 
Iğdır, Hakkâri. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 9 
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak 

 


