Kur'an Nesli Platformu
"Kur’an Nesline KUR’AN PINARI"
2017 Sınav Şartnamesi
1- GENEL BİLGİLER
A. TANIMLAR
1. Yarışma Tanımı
Türkiye genelinde faaliyet gösteren birçok İslami sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kur’an Nesli
Platformu tarafından 2017 yılında üçüncü kez “Kur’an-ı Kerim Meal Sınavı” düzenlenecektir. Yarışma üç kategoride ve
çoktan
seçmeli
test
usulü
ile
yapılacaktır.
Yarışmayla
ilgili
tüm
gelişmeler
ve
ayrıntılar http://www.kurannesliplatformu.com/ ve http://www.mealsinavi.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca
sınava başvuranlara e-posta/sms yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır.
2. Yarışma Düzenleme Kurulu:
Kur’an Nesli Platformu meal sınavı yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.
3. Yarışma Sınavı:
Kur’an Nesli Platformu meal sınavı yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme
sınavıdır.
4. Yarışma Sınav Merkezleri:
Kur’an Nesli Platformuna üye/gönüllü derneklerin bulunduğu il/ ilçe/ belde/ köylerde belli bir sayıda sınava girecek
yarışmacıların ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir. Yarışma Düzenleme Kurulu, sınav
merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan il/ilçe ve beldelerdeki yarışmacıları en yakın mesafedeki yarışma sınav
merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir. Sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek,
yarışmacının sorumluluğundadır.
B. YARIŞMA ORGANİZASYONU
Yarışma, Kur’an Nesli Platformu tarafından organize edilmektedir. Yarışma il/ ilçe/ belde/ köylerde platforma üye/gönüllü
sivil toplum kuruluşları ve kişilerin işbirliği ile organize edilmektedir.
C. YARIŞMANIN AMACI:
1. Kur’an’ı zihinlere ve kalplere nakşetmek.
2.Bütün Müslümanları “Hablül metin” olan Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp Kur’an’ı, bir hayat projesi olarak okuyup
yaşayarak kendi hayatımızda tatbikini sağlamak.
3. Kur’an’ı anlayarak okuma konusunda farkındalık oluşturmak
4. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına
yön veren bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.
D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU
Kur’an Nesli Platformunca hazırlanan sınav kitabını temin etmek zorunludur. Yarışma soruları, Kur’an Nesli Platformunca
hazırlanan “Kur’an Nesline KUR’AN PINARI 2017” isimli kitaplardan hazırlanacak olup itirazlarda bu kaynaklar esas
alınacaktır. Bu nedenle yarışmacıların hazırlanan bu sınav kitabından hazırlanmaları gerekmektedir.
1: KATEGORİLER VE SORUMLU OLUNACAK KİTAPLAR
1.1.Sınav Kategorileri:
1.KATEGORİ: 2004-2009 doğumlular
2.KATEGORİ: 2001-2003 doğumlular
3.KATEGORİ: 2000 ve öncesi doğumlular
1.2.Sınavda Sorumlu Olunacak Kaynaklar:
1.KATEGORİ: Çocuklar için hazırlanan “Kur’an Nesline KUR’AN PINARI 2017” isimli kitaptan.
2.KATEGORİ: Genç ve Yetişkinler İçin hazırlanan “Kur’an Nesline KUR’AN PINARI 2017” isimli kitaptan.
3.KATEGORİ: Genç ve Yetişkinler İçin hazırlanan “Kur’an Nesline KUR’AN PINARI 2017” isimli kitaptan.
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2: BAŞVURU KOŞULLARI VE GENEL BİLGİLER
2.1: Sınav, başvuru işlemleri 23 Eylül 2017 ile 22 Ekim 2017 tarihleri arasında http://www.kurannesliplatformu.com/ ve
http://www.mealsinavi.com web sayfalarında veya Kur’an Nesli Platformunca belirlenen herhangi bir sınav başvuru
merkezi /noktasında yapılacaktır.
2.2: Meal Sınavı başvurusu, internet aracılığı ile ön başvuru yapıldıktan sonra Kur’an Nesli Platformunca belirlenen
herhangi bir sınav başvuru merkezi/noktasında, istenen kategori için hazırlanan sınav kitabı temin edilip yapılan ön
başvuru onaylattırılmalıdır.
2.3: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair sms bilgilendirme mesajı gönderilecek olup
adayın kendisi de başvuru durumunu ve bilgilerini http://www.mealsinavi.com internet adresinden kontrol edebilecektir.
2.4: Meal Sınavını için hazırlanan sınav kitapları, Kur’an Nesli Platformunca belirlenen sınav başvuru merkezleri
/noktalarından temin edilecektir.
2.5: Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve optiklerin tasnifinde görev alanlar sınava giremeyecek, girse
bile değerlendirmeye alınmayacaktır.
3:HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
3.1 Yapılacak sınavda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, Yanlış,
yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar, Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler Sınavları iptal edileceğinden
herhangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında doğum yıllarını yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde
eksik yanlış veya yanıltıcı kodlama vb.)
3.2 Sınav şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı herhangi bir durumla karşılaşıldığında sınav komisyonun vereceği
karar kesin olup itiraz edilemez.
3.3 Sınav sonucunda 2. Kategoride umre ödülünü kazananın kendisi umreye gitmediği takdirde sadece birinci derece
akrabalarından birini (anne, baba, eş, çocuk(18 yaş ve üstü) veya kardeşlerinden birini) yerine gönderebilir.
3.4 Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan olması durumunda, mutlak surette bir mahreminin
yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin tüm masrafları kendi şahsına aittir.
3.5 Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, uçağın kalkış noktasına kadarki yol
masrafları vs.) şahsa aittir.
3.6 Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup sonraki dönemlere devredilemez.
E.YARIŞMANIN TARİHİ VE YAPILACAĞI YERLER
Sınav, Kur’an Nesli Platformunca belirlenen ve http://www.kurannesliplatformu.com/ ve http://www.mealsinavi.com
web sayfasında yayınlanacak olan il /ilçe /belde /köy sınav merkezleri olmak üzere tüm merkezlerde 05 Kasım Pazar Günü
10.30 -12.00(TSİ) saatleri arasında yapılacaktır. Sınav erkek/ bayan ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda aynı anda
yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara sınava girecekleri yerler ile ilgili e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.
F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı vb.) ile katılacaklardır.
2-Yarışmacılardan cep telefonu ile salona gelen adaylar cep telefonlarını kapalı tutacaklardır. Aksi takdirde sınav
esnasında cep telefonu kullanımı, sınav kural ihlal sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilebilecektir.
3- Sınavda A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. Kategoride 60 soru, 2. Kategoride 80 soru ve 3.
Kategori 80 soru olacaktır.
4-Tüm kategorilerde sorular için verilen toplam cevaplama süresi 100 dakikadır. Sorular 100 puan üzerinden
değerlendirilecektir.
5-Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce(10.00’da) sınav salonunda hazır bulunmalıdır.
6- Yarışmacılar, sınav salonunda Düzenleme Kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
7- Sınava, 30 dakikaya kadar geç kalanlar sınava alınacaktır. Ancak kendilerine ek süre verilmeyecektir.
8- Sınavın ilk 45 dakikasında aday sınavı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir.
9- Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı
bırakılacak olup adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
10- 1.Kategoride her soru 4 şıklı olup 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı, 2. ve 3. Kategoride sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap
1 doğru cevabı götürecektir.
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11- Yapılan sınav değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması halinde ödül kazananlar kura ile belirlenecektir.
12- 2016 yılında platformumuzca düzenlenen meal sınavında umre ödülü kazananlar bu yıl sınavda umre kazanmaları
durumunda herhangi bir ödül alamayacaklardır.
13- Ödül almaya hak kazandıkları halde eksik ve yanlış iletişim bilgi beyanında bulunanların sorumluluğu adayların
kendisine aittir.
14- Ödül kazananlar kendilerine ödüllerini almaları için bilgi verildikten sonra 60(altmış) gün içerisinde ödüllerini
almadıkları takdirde ödülü almaktan feragat etmiş sayılırlar.
G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ
Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecek olup umre
ödülünü kazananlar dağıtılan diğer ödüllerden yararlanamayacaktır.
BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ (2004-2009)
1-3.
Dizüstü Bilgisayar
4-28.
Bisiklet
29-63.
Tablet
64-108.
Paten
109-163.
Kol Saati
164-228.
Dua Yayın Kitap Seti
229-258.
Futbol/Voleybol Topu

3
25
35
45
55
65
30

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ(2003-2001)
1.
Umre (+Veli)
2
2-5.
Dizüstü Bilgisayar
4
6-25.
Bisiklet
20
26-55.
Tablet
30
56-95.
Kol Saati
40
96-145.
Flaş Bellek (32 GB)
50
146-205.
Dua Yay. Kitap Seti 60
206-250.
Rahle
45

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ(2000 ve Öncesi Doğumlular)
1-3.
Umre
3
4-6.
Dizüstü Bilgisayar
3
7-10.
Tam Altın
4
11-14.
Yarım Altın
4
15-26.
Çeyrek Altın
12
27-56.
Risale-i Nur Külliyatı
30
57-106.
Flaş Bellek (64 GB)
50
107-176.
Dua Yay. Kitap Seti
70
177-206.
Rahle
3
H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Kur’an Nesli Platformu
şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İ. YETKİLİ KURULLAR
1.Yarışmanın Sahibi: Kur’an Nesli Platformu
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Kur’an Nesli Platformu ve destek alacağı kurum ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Kur’an Nesli Platformu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır.
K. BİLGİ – İLETİŞİM
Adres :Kültür Mah. Turgut Özal Bulvarı No:287 Güneş Apt. Kat:1 Daire 5 BATMAN/MERKEZ
Web : http://www.kurannesliplatformu.com/
http://www.mealsinavi.com
E-posta :mealsinavi2016@gmail.com
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