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AZNİF TURNUVASI YÖNETMELİĞİ 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; Ordu ili ve çevresinde, halk arasında matematik, istatistik ve 

strateji kurma yeteneğini ölçmeye yarayan oyunun unutulmamasını temin etmek, yaygınlaşmasını ve 

yeni nesiller tarafından benimsenmesini sağlamak amacı ile turnuva düzenlenmesi amacına uygun 

olarak işbu yönetmelik düzenlenmiştir. Bölge kültürünün bir parçası olan ve halk arasında “Aznif” 

adıyla bilinen, zeka gelişimine de olumlu etkileri gözlemlenen bu masa başı oyunun, Ordu ili 

kültüründe ki kalıcılığının sağlanması ve yaşatılması hedeflenmektedir. Turnuva kapsamında Aznif 

oyununun kuralları ayrı bir yönetmelikle belirlenecektir. Ordu Kültür ve Eğitim Vakfı girişimi ile 

turnuva partnerleri belirlenip, geleneksel olarak yıllık devrelerle, finali Ordu ili sınırları içerisinde 

olmak üzere uygulanması kararlaştırılmıştır.  

DAYANAK 

Madde 2 – Bu yönetmelik Ordu Kültür ve Eğitim Vakfı senedinin 4’A maddesi  referans alınarak vakıf 

amaçlarına uygun olduğu görülmüş, yetki ve karar alınarak hazırlanmıştır.   Merkezi İstanbul olan 

vakfın Ordu ilimize yönelik amaçları doğrultusunda, faaliyetin Ordu ili ayağını oluşturmak amacı ile; 

Ordu Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası, Uzunömeroğlu Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği ve 

Vakfımız Ordu Temsilciliği ile birlikte hareket etmek üzere partner olarak seçilmiştir. Vakıf tarafından 

hazırlanan işbu yönetmelik; bu partner taraflarla imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir. 

TANIMLAR 

Madde 3 – İşbu yönetmelikte partner taraftarlar ve diğer tanımlamalar aşağıda belirlenen şekilde 

tanımlanmıştır;  

 Vakıf        : Ordu Kültür ve Eğitim Vakfı   (Kısa adı “Okev”) 

 Oda       : Ordu Kahveciler ve Otelciler Esnaf  Odası. 

 Dernek       : Uzunömeroğlu Kültür Eğitim ve Dayanışma  Derneği. (Kısa adı “Uked-der”) 

 Lokal        : Turnuvanın Düzenlendiği mekan 

Aznif Taşı  : Boş ve birden altıya kadar, alternatifli ve şaşırtmalı, sistematik, düzenli ve nokta 

ile işaretli, düzenli, 28 adet metal pulları ifade eder. “Domino taşı” da denir. Ancak işbu 

yönetmelikte “aznif taşı” olarak anılacaktır. 

Müsabaka : Tekli veya çiftli kategori de yarışmacılar (müsabık) arasında yapılan karşılaşmadır.   

Komite  : Vakıf veya Temsilcisinin başkanlığında oda ve dernekten alınan birer temsilci ile üç 

kişiden oluşur. Üç kişilik komitede eksiklik olması durumunda; vakıf veya temsilcisi üç kişilik 

komite kurar. 

Hakem  : Komite tarafından yetkilendirilir ve görevlendirilir. Müsabaka gözlemcisidir, Kararı    

kesindir. 
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KATAGORİLER 

Madde 4 – Turnuva tekli veya çiftli olmak üzere iki şekilde düzenlenir. 

a) Tekli Kategori :  İki kişi arasında oynanan oyundur. Oyunun kuralları ayrı bir yönetmelikte 

belirlenmiştir.  

b) Çiftli Kategori : İki takım halinde dört kişi arasında oynanan oyundur. Oyunun kuralları 

ayrı bir yönetmelikle belirlenmiştir.  

TURNUVA SINIRLARI 

Madde 5 – Turnuva Ordu ili kültürel faaliyeti olarak düzenlenmiştir. Katılım isteklerine paralel olarak 

yerel ve genel sınırlarını belirleme konusunda Komite yetkilidir. Mahalle, İlçe, İl, ülke adına turnuvaya 

katılmak isteyenlerin kendi iç denetim ve müsabakalarının organizasyonları, vakıf, dernek ve odaya 

müracaatlar paralelinde tüm konu ve sınırlar komite yetkisinde belirlenir. 

TURNUVA ŞEKLİ 

Madde 6 – Turnuva ön elemeler, elemeler, çeyrek final, yarı final  ve final aşamalarından sonra ilgili 

kategoride dördüncü, üçüncü, ikinci ve birinci  ilgili yıl için belirlenmiş olur. Ön elemeler sırasında 

komitelere ayrılarak görevlendirmeler yapabileceği gibi yarışçılar da; mahalle, köy, ilçe, il ve ülke 

bazında tasnif edilebilir ya da demokratik kitle örgütleri bazında da komite tarafından 

gruplandırılabilir. Yarışmacı olacaklara kategorilerine göre organizasyona katılım için alınacak 

teberrular, verilecek ödüller ve harcamalar vakfın kontrolünde komitenin gözetiminde 

gerçekleşecektir. Çiftli ve tekli gruplarda yarışacak 16 tekli, 16 çiftli yarışmacı çeyrek finalist, 8 tekli, 8 

çiftli yarışmacı yarı finalist, kalan dört yarışmacı finalist olarak belirlenecek,  mağlupların sonucu 3. Ve 

4. Galiplerin sonucu 1. Ve 2. her iki kategoride belirlenmiş olacaktır. Çeyrek final, yarı final ve final 

karşılaşmaları üç müsabaka sonucunda galiplerin belirlenmesi ile kesinleşecektir. Ön elemeler ve 

komitenin görüş belirlemesi durumunda çeyrek final müsabakaları tek karşılaşma olarak yapılabilir. 

Müsabakalar sırasında her türlü işaretleşme yasak olup, komite tarafından hakemlik yapan kişilerin 

gözetiminde müsabakaların yürütülmesi esastır. Çeyrek final, yarı final, final, karşılaşmaları hakem 

gözetiminde yürütülür.  

TURNUVA FİNANSMANI 

Madde 7 – Katılım için kayıt yaptıran katılımcılardan alınan teberrular ile finansörlüğü ve sponsorluğu 

üstlenen kurum ve kuruluşlardan elde edilen kaynak ile imkânlar yarışma sırasında kullanılacak ve 

ödül olarak dağıtılacaktır. Komite ve anlaşmazlık olması durumunda artan kaynak olursa vakıf 

amaçlarında kaynak kullanılacak, kaynak yetersizliği durumunda eksik kısım vakıf tarafından 

karşılanacaktır. Sonuç zabıtla belirlenecek, ihtilaf olması halinde vakfın tespiti esas olacaktır. 

TURNUVA ZAMANI 

Madde 8 – Turnuva ilki 2018 yılında başlamak üzere her yıl Kasım Ayı içerisinde Ordu İli sınırları 

dahilinde çeyrek  final, yarı final ve final karşılaşmaları yapılmak üzere geleneksel olarak 

düzenlenecektir. Takvim ayarlamaları konusunda komite yetkilidir. 
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KAYIT ZAMANI 

Madde 9 – Turnuvaya katılmak isteyenler müracaatlarını her yıl Ekim ayının sonuna kadar, tek veya 

takım olanlar eşleri ile birlikte; vakıf, vakıf temsilciliği, dernek veya oda başkanlığına kayıt olarak 

yaptırırlar. Müracaatlar komite tarafından değerlendirilir.  

TURNUVA YERİ 

Madde 10 – Turnuva Vakıf Ordu Temsilciliği veya dernek merkezinin bulunduğu lokalde yapılır. 

Turnuva yeri konusunda komite kararı esastır. Komitenin karar alamaması durumunda vakfın 

temsilcisi veya yönetiminin kararı kesindir.  

İHTİLAFLAR 

Madde 11- Müsabakalar sırasında hakem kararları kesindir. Ancak hakem kararanın oyun kurallarına 

uygun olmadığı veya itirazın sürdüğü durumlarda aynı lokalde bulunan hakemlerden oluşacak (kıdem 

veya yetki kıdem sırasına göre) üç kişiyi aşmayacak hakem heyeti tarafından ihtilaf karara bağlanır. 

Buradan da karar çıkmaması durumunda müsabakanın sonucu komite tarafından karara bağlanır. 

Komitenin kararının oluşmadığı durumda vakıf temsilcisi veya yönetiminin kararı kesindir. 

 

Ordu Kahveciler ve Otelciler Odası                             Uzunömeroğlu Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği 

                                                                                                                              (Uked-der) 

 

 

 

 

                                                      Ordu Kültür ve Eğitim Vakfı  

                                                                        (Okev)      

 

 

 

                                                                                                                               

                                   

 

 

 

 

 

                        


