2018-SİYER SINAVI ŞARTNAMESİ
1-GENEL BİLGİLER
A. TANIMLAR
1. Yarışma Tanımı
2018 yılında “Türkiye Geneli Siyer Sınavı” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile
yapılacaktır.
Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar http://www.siyersinavi.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca
gerektiğinde yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.
2. Yarışma Düzenleme Kurulu:
Peygamber Sevdalıları Platformu siyer sınavı yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.
3. Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Platformu siyer sınavı yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için
yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.
4. Yarışma Sınav Merkezleri:
Peygamber Sevdalıları Platformu’na üye/gönüllü derneklerin bulunduğu İl/ ilçe/ Belde/ Köylerde uygun görülecek
sayıda sınava girecek yarışmacı ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirilir.
B. YARIŞMA ORGANİZASYONU
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından, İl/ ilçe/ Belde/ Köylerde platforma üye/gönüllü sivil toplum
kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.
C. YARIŞMANIN AMACI:
1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, örnek hayatının öğrenilmesi ve
öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak
2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla
hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak
D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU
1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar
1.1.Sınav Kategorileri:
1. KATEGORİ: ( 4. Ve 5.Sınıf öğrencileri)
2.KATEGORİ: (6.- 7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.- 10. - 11. ve 12.sınıf) ile
Örgün Eğitimde okumayıp 2000 ve sonrası doğumlu olanlar
4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)
1.2.Sınavın Kitapları
:
1. KATEGORİ: Feyzullah ZEREY’in “Peygamber Sevdası” adlı kitabı
2.KATEGORİ: M.Ali GÖNÜL’ün “Sevgili Peygamberimiz” adlı kitabı
3.KATEGORİ: Adnan AKGÖNÜL’ün, “Hz.Muhammed” adlı kitabı
4.KATEGORİ: Hüseyin YILDIZ’ın, “Resul-i Ekrem” adlı kitabı
2: Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:
2.1: Sınav, başvuru işlemleri 27 Kasım 2017 ile 27 Ocak 2018 tarihleri arasında http://www.siyersinavi.com . web
sayfasından veya belirlenen herhangi bir sınav merkezi /noktası üzerinden yapılacaktır.
2.2: Siyer Sınavı başvurusu, 18 yaşından küçüklerin kayıt olması halinde veli veya rehber öğretmeninin telefonu
bildirilecek, internet aracılığı ile ön başvuru yapıldıktan sonra Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen
herhangi bir sınav merkezi / noktasında, belirlenen sınav kitabı temin edilip yapılan ön başvuru
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onaylattırılmalıdır. Başvuru Formundaki veriler kişinin onayı alınarak sadece sınav yeri bilgisi, değerlendirme ve
sınav sonuç duyurusu için kullanılacaktır.
2.3: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın
kendisi de başvuru durumunu ve bilgilerini internet adresinden kontrol edebilecektir.
2.4: Siyer Sınavında her kategori için belirlenen sınav kitabı, Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen
yerlerden/noktalarından temin edilecektir.
2.5: Platformumuzca daha önce düzenlenen siyer sınavlarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, 2018 siyer
sınavına katılıp dereceye girseler dahi verilecek ödüllerin hiçbirinden yararlanamayacaktır.
2.6: Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar sınava giremeyecek, girse bile
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.7: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR: Siyer Sınavı’nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile sınav
kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı sınavları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia
edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik yanlış
veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)
2.8: Sınav şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, sınav komisyonunun
vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.
2.9: Sınav sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece
birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü- birini) yerine
gönderebilir.
2.10: Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette bir mahreminin yanında
olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin masrafları kendi şahsına aittir.
2.11: Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadar ki yol
masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir.
2.12: Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.
E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ
Sınav, http://www.siyersinavi.com web sayfalarında yayınlanacak olan il/ilçe/Belde/Köy sınav merkezlerinde 18
Şubat PAZAR Günü 11:00 -13:00 (TSİ) saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek
oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, sınava giriş yerleri E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme
yapılabilecektir.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Yarışmacılar sınava soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,Pasaport vb.) ile
katılacaklardır.
2-Yarışmacılar sınava cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep
telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti
salona getirene ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.
3-Sınav başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, sınav kurallarını
ihlal sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.
3-Sınavda A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. Kategori 60 soru ve 80 dakika cevaplama, 2.
Kategori 80 soru ve 100 dakika cevaplama, 3. Kategori 100 soru ve 120 dakika cevaplama, 4. Kategori ve 100 soru
ve 120 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir.
4- İlk 30 dakikadan sonra gelenler sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 45 dakikası, aday sınavı bitirmiş olsa dahi
dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir.
5-Yapılan sınav değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması halinde ödül kazananlar komisyon nezaretinde
yapılacak kura ile belirlenecektir.
6-Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
7- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
8-Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
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G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ: Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. Ayrıca il/ilçe bazında herhangi
bir ödül verilmeyecek olup, umre ödülü kazananlar dağıtılan diğer ödüllerden yararlanamayacaktır.

1-10.
11-50.
51-70.
71-120.
121-220.
221-400.
401-600.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ;
(4.5 Sınıf öğrencileri)
Dizüstü Bilgisayar
Bisiklet
Tablet
Kol Saati
Sırt çantası
Eşarp/ Futbol Topu
Satranç Takımı

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ;
Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)
1-10.
Dizüstü Bilgisayar
11-30. Bisiklet
31-50. Tablet
51-100. Kol Saati
101-150. Kitap Seti
151-200. Sırt çantası
201-382. Eşarp/ Futbol Topu

1-10.
11-30.
31-50.
51-100.
101-150.
151-200.
201-300.
301-400.

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ;
Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)
Dizüstü Bilgisayar
Bisiklet
Tablet
Kol Saati
Kitap Seti
Sırt çantası
Flaş bellek 16 GB
Eşarp/ Futbol Topu

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ;
Lise Öğrencileri(9. ve 10. sınıf)
1-3.
Dizüstü Bilgisayar
4-5.
Tam Altın
6-15.
Tablet
16-50. Kol Saati
51-100. Sırt çantası
101-150. Kitap Seti
151-250. Flaş Belek 16 GB

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ;
Lise Öğrencileri (11. ve 12.sınıf) ile
Örgün Eğitimde okumayıp 2000 ve sonrası doğumlu
olanlar
1-3.
Dizüstü Bilgisayar
4-5.
Tam Altın
6-15.
Tablet
16-50. Kol Saati
51-100. Sırt çantası
101-150. Kitap Seti
151-250. Flaş Belek 16 GB

DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ; Diğer
(Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1-5.
Umre
6-15. Dizüstü Bilgisayar
16-21. Yarım Altın
22-27. Çeyrek Altın
28-50. Powerbank (Taşınabilir Şarj Cihazı)
51-118. Kitap Seti

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber
Sevdalıları Platformu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İ. YETKİLİ KURULLAR
1. Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Platformu
2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Platformu ve hizmet almak isteyeceği kurum ve
kuruluşlar
3. Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Platformu Eğitim Komisyonu tarafından
hazırlanacaktır.
K. BİLGİ – İLETİŞİM
Adres : Peygamber Sevdalıları Platformu
Web : http://www.peygambersevdalilari.com ve http://www.siyersinavi.com
E-posta : siyersinavi@gmail.com
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