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AMAÇ : Bu yönerge daha önce yayınlanan yönergenin eki niteliğindedir. İhtilaf bulunan 

maddelerde bu yönerge hükümleri uygulanır.  

 

GENEL BİLGİLER 
1. Final turu, 2. Eleme turundan sonra finale katılma hakkı elde eden yarışmacılar 

ile yapılacaktır. 

2. Yarışmacıların kendi illerinde turnuvaya katılacakları turnuva merkezi final 

turundan en geç 5 gün önce turnuva sitesi tr.tazof.org.tr adresinde 

yayınlanacaktır.  

3. Yarışmacılar, kategori fark etmeksizin turnuvaya aynı sınıfta gireceklerdir. 

4. Yarışmacılara, turnuva gözetmeni tarafından, kategorisine ait final kitapçığı ve 

optik form verilecektir.  

5. Final turuna katılacak öğrencilerin öğrenci belgesi ile birlikte nüfus cüzdanını da 

yanında bulundurması gerekmektedir. Okulundan ya da e-devlet üzerinden 

alınmış öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı yanında olmayan yarışmacı final 

turuna alınmayacaktır. 

6. Öğrenci belgesi ile tr.tazof.org.tr üzerindeki kişisel bilgilerin uyuşmaması 

durumunda yarışmacı final turuna alınmayacağı gibi daha önce girdiği tüm 

eleme turlarından da diskalifiye edilecektir.  

7. Final turu 90 dakikadır. 

8. Finale kalan yarışmacılar ulaşım, yemek ve konaklama ihtiyaçlarını kendileri 

karşılayacaktır.  

9. Yarışmacıların final turunda, turnuva başlangıcından 15 dakika önce turnuvaya 

katılacakları salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Turnuva başladıktan 

sonra gelen yarışmacı turnuvaya alınmayacaktır.  

10. Turnuva esnasında katılımcıların yanlarında cep telefonu, akıllı saat, hesap 

makinesi, her türlü iletişim sağlayacak elektronik cihaz ve zekâ oyunu 

getirmeleri yasaktır.  
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11. Turnuva katılımcıları turnuvaya gelirken yanlarında kalem, renkli kalem, 

kalemtıraş, silgi ve su getirmelidir. Turnuva gözetmenleri tarafından bu tarz 

ihtiyaçlar karşılanmayacaktır. 

12. Turnuva esnasında katılımcıları rahatsız edici ses çıkaracak gıda maddelerinin 

tüketilmesi yasaktır. 

13. Turnuva, salon başkanının “Turnuva başlamıştır.” duyurusu ile başlar, “Turnuva 

bitmiştir.” duyurusu ile son bulur. 

14. Katılımcılar soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon başkanına teslim etmek 

zorundadır.  

15. Turnuvanın final aşamasında, salon başkanının “turnuva başlamıştır.” 

duyurusundan sonra turnuva salonundan ayrılan öğrenci geri alınmayacaktır. 

16. Öğrenciler, turnuva başladıktan sonra ilk 10 dakika ve son 10 dakika salondan 

ayrılamazlar. 
 

TURNUVA PUANLAMA SİSTEMİ 
1. Soruların puan dağılımı; soru kitapçığında soruların yan kısmında olacaktır. 

2. Turnuvada cevaplama işlemini erken tamamlamak puan hesaplamasında ek 

puan getirmeyecektir.  

3. Yanlış cevap verilen ve boş bırakılan sorular için “0” puan verilecek, eksi puan 

verilmeyecektir.  

4. Turnuva puanlaması, cevap kâğıdına aktarılan cevaplara göre yapılacaktır. 

Soru kitapçığındaki çözümler dikkate alınmayacaktır. 

5. Puanlamada standart sapma dikkate alınacaktır. 

6. Turnuva sonuçları “tr.tazof.org.tr” adresinde yayınlanacaktır. 

 

EŞİTLİK BOZMA 
1. Final turunda puan eşitliği olması durumunda sırasıyla önce 2. Eleme turunda 

alınan puan, hala eşitliğin bozulmaması durumunda 1. eleme turundan alınan 

puan, eşitliği bozmak için kullanılacaktır. 
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2. Eşitliğin hala bozulamadığı durumlarda yarışmacılar kimliklerinde yazılı olan 

doğum tarihine göre sıralanacaklar ve yaşı küçük olan avantajlı olarak kabul 

edilecektir. 

 

 
İTİRAZ 

1. Turnuvaya yapılabilecek itirazlarla ilgili ayrıntılı bilgi her aşamada tr.tazof.org.tr 

adresinde öğrenci üye girişi sonrasında duyurular başlığı altında paylaşılacaktır. 

 

ÖDÜLLER 
1. Ödüller ile ilgili tüm bilgilere tr.tazof.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  

Tüm katılımcılar yönergede yazan maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 


