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: Eğitim Kurumlarına Yönetici
Seçme Sınavı Duyurusu

05.02.202l

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Bakanlık Makamının 051021202| tarihli veE-4l289672-20-20270812 sayılı onayı.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendinne
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak
olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu (202|-MEB-EKYS)
ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini arzve rica ederim.

ömer iNaN
Bakan a.

Genel Müdür
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Ek: 202 l -MEB-EKYS Duyurusu

Dağıtım:
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-8ı İl Valiliğine
(il Milli Eğitim Müdürlükleri)

Adres : Atatürk Bulv.06648 Kızılay/ANKARA

Telefon No :0 (3l2.14l3 28 56
E-Posta: ikgm@meb.gov.tr

Bu belge güvenli eIektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğulama Adresi : https://www.turkiye.gov.trlmeb-ebys

Bilgi için: V. gnOOĞaN
Unvan: Memur

İnternetAdresi:www.meb.gov.tr. Faks:3124182343
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Kep Adresi

- C6e1 kodu ile teyit edilebilir. :
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Bu evrak giıvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adıesinOen 3d14- Cb93 - 3515 -
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T.C.
.AMiLLl nĞiriıvı n.q,xaxırĞr

pERsoNEL GENEL ı,ıü»ünıüĞü

ıvıiıı,i rĞirivı BAKANLIĞrNı. nıĞr,ı

nĞiriıvı KuRuMLARINA yöxnrici snçıvrn sINAvI DLIyuRusu

"202|-M.EB_EKYs"

202l

Yazrlı §ınav duyurusu, Mitli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarrna
Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamındı
Bakanlığımz ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanhğınca 1ÖSVlVl)
05l02l202l tarihinde imzalanan protokole göre hazırlanmıştır.

BAŞWRU FORMI]NU DOLDURMADAıI ÖNCE BU D[IYIJRLIYU »İxxarı,İcn
oKtIYtiNUz.



nĞirivı KuRuMLARINA yöNnrici snçıvrn sINAvI rı.xviıvıi
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YATIRMA
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SINAV
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YATIRMA

SINAV SoNUç ir,axr

0510212021
"",,|nl0u202|

05l02l202l
12l0212021 16102l202l

l4l03l202l
Saat: 10:15

07l04l202l

irnrişivı gircirpni

PERSONEL GENEL ıı,ıÜ»ÜnrÜĞÜ eGM)

Tel: 0 (3I2) 4l3 |7 3l - 4l3 28 57- 4l3 |8 44 - 4|3 18 49
Faks:0 (3I2)4|823 43

ı. iı,ciı,i MEVZUAT
t o 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında

kanun Hükmünde kararname.
o Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim kurumlarına yönetici seçme ve Görevlendirme

Yönetmeliği.

2. GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU İŞı,nıvıı,nnİ
A. Genel Açıklamalar

Bu duyuruda; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
(202I-MEB-EKYS) ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hfüi.imleri
kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlıgı (ÖSYM)
arasrnda imzalanan protokole göre yapılacaktır.

Eğitim kurumu müdtirlüğü, müdiir başyardımcılığı ve müdiir yardımcılığı yazılı srnav
soruları, aynı sorulardan oluşacaktt. Yazrlı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen
başwru şartlarını taşıyan adayların başvuruları, 05 - 1 l Şubat 202| tarihleri arasında ÖSYM'ce
elektronik ortamda alınacaktır.

YazıIı sınav, 14 Mart 202| Pazar gtinü saat l0:15'te;
o Adana
o Afyonkarahisar
ı Ankara (Çankaya)
o Antalya
o Aydın

, o Balıkesir
o Bolu
o Bursa
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. Çanakkale
o Çorum
. Denizli
ı Diyarbakrr
o Edime
c E|azığ
ı Erzincan
ı Erzurum
o Eskişehir
ı Gaziantep
o HataY
. Isparta
o Mersin
ı İstanbul-l (Kadıköy/lvlaltepe/Ataşehir)
o İstanbul-3 (Beyoğlıı/Şişli/Beşiktaş/K6ğthane/Sanyer)
ı İstanbu1-4 (BeyazıtlBakırköy/Bahçelievler/Zeltinbumu,rFatih)
c İzmirlKızey (Karşıyaka./Bomova/Çiğli)
ı Kars
. Kayseri
o kırşehir
. Kocaeli
ı Konya
ı Kütahya
ı Malatya
ı Manisa
ı kairamanmaraş
ı Mardin
ı Muğla
. Muş
o Niğde
ı Ordu
o Rize
. Sakarya
o Samsun
ı Sivas
o Tekirdağ
ı Tokat
o Trabzon
o Şanlıurfa
ı Van
ı zonguldak
ı kınkkale
ı Batman
. Karabiik
illerinde oluşturulan sınav merkezlerinde yapılacaktır.
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Not: Yazıh smava başvuran aday sayısının l000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde -
sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYVl tarafindan başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Srnav, 14 Mart 202| Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika
(2,5 saat) olacaktır. Adavlar. 14 Mart 2021 Pazar günü saat 10.00'dan sonra sınav
binalarınaalı4 Laayaeaktlr.

ı
,|j

B. Başvuru İşlemleri

a) Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor
olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafindan
engellenecektir.

b) Yazılı smava katılmak izere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan
öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdtir
yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.

c) Hölen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazıh snav puanını, puanların
geçerlik süresi içinde kullanmak izere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

ç) Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan slnava alınanlar, sınava girmiş olsalar d6hi

sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri
yapılmış olsa d6hi iptal edilecektir.

d) Adaylar başvurularrnı, 05 - 11 Şubat Zl2ltarihleri arasında yapacak ve sınav ücretini
yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru tarihi, 16 Şubat 202l'dir-

e) Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYlla başvuru merkezleri aracılığıyla veya

bireysel oİarak intemet veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla

1ÖSyM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Posja yoluyla

buşrr* alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin
internet adresinde slnava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru

merkezleri başvurularr, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasrnda alacaklardır.

Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde

yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafindan yapılan; başvuruların alınması,

*rnur1n uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuÇlara itiraz

vb. sınavİlİ ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafindan aday|araduyurulacaktır.

D Başvurusunu başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden

edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerİnde yayımlanacaktır.)

doldurmuş olarak ÖSylırl Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaktır. Adaylar

başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus ciizdanı

veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik siiresi dolmamış pasaportlarının aslını veya T.C.

Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu"

veya .,fotoğraflı, imza|ı-mühürlü", "Geçici Kimlik Belgesi"ni yanlarında

bulundurmalarr zorunludur.

Başvuru merkezinden başvuru yapacak adayın, başvuru merkezi görevlisi tarafindan

Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafl da

elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlaYacak

nitelikte olacaktır.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafinı elektronik ortama

aktardıktan sonıa yazıcıdan a|acağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol

etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan adaY

sorumlu olacaktır. Aday, belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalaYıP

görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme

ği.iıditt"n ve srnav tıcreti yatırıldıktan soffa başvuru tamamlanacaktır. OnaY kodu

ği.iı.rr"y", ve slnav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı iÇin geÇersiz

Juyrıu"uk olup sorumluluk adaya ait olacaktır. Adaylar başvuruda başvuru hizmet

ücretini kendileri ödeyecektir.
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ÖSYM'nin httpsı//ais.osym.gov.tr intemet adresinden bireysel olarak intemet
aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru
ekanında "Başıııru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir." açıklamasını mutlaka görmeleri,
sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökiimiinii yazıcıdan
alarak başıurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları
gerekmektedir.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurulanru
tamamlayacaktır. Sınav ücretini siiresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri
iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Adayların, sınava başvuru yapmadan önce Bakanlığımızca bu duyuruda belirtilen
başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tiim koşullarını taşıdıklan takdirde sınava
başıT ıru yaparak sınav ücretini ödemeleri yararlarına olacaktır. Adayların başvuru
işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumalaıı/incelemeleri
ve tiim sınav koşullarını,&urallarını kabul ederek başvuru yaptıklarınr belirtir ekan
üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

g) Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
sağlık kurulu raporlan ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun
olarak Engelli Salonu'nda sınava alınacaktır.

ğ) Adayların, Aday Başvuru Formuna yazükları bilgilerin ve http://ais.osym.gov.tr
internet adresinden girişini yaptıklan bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu
bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yiizünden doğacak sonuçlaıdan aday sorumlu olacakür.
Bir adayın beyanının gerçeğe uymadlğl tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
siireye bakılmaksızn bu sınavdan elde ettiği tüm haklannı kaybedecektir. Adaylar,
srnava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başıuru stiresi içinde başvuru bilgilerini
OSYM'nin https://ais.osym.gov.tr intemet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru
kaYt bilgilerinin bir dökümiinü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden
özenle saklamalıdır_

h) Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını
taŞımadığı hAlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birden
fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, srnava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, sınavda başarr sağlayamayan veya smau geçersiz sayılaı, ücret
gerektİrmeyen bİr İşlem içİn ücret yatlran, aynl işlem İçin bİrden fazla ödeme yapıın
adaylann ödedikleri ücretleı iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

3. BAŞVURU ŞARTLARJ
Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdiir yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için

yazrlı sınava Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim kurumlarına yönetici seçme ve
Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7'nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları
taşıyan adaylar başıuruda bulunabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağh Eğitim kurumlarına yönetici seçme ve Görevlendirme
yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrasrrun (c) bendinde; "Adaylık dihil en az iki yıl
öğretmen olarak görev yapmış olmak'' hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kaPsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve ayhksız
izinde geçen sürelerin tamaml değerlendirilecektir. Sürenin hesabın da; yazılı sınava başvuru
tarihinin son günü olan l|l02l202l tarihi esas alınacaktır.

4. SINAVA GİRiŞ BELGEsiNİN oÜznNLENMESİ
sınav ücretini yatrrarak başvurusunu tamamlayan adaylara ÖsyM tarafindan, hangi bina

ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir.
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5. SINAV oRGANizAsyoNU vE yüRürüı,ıvınsi

a) Adaylar stnava, sınavm yapılacağı hafta içerisinde ÖSYlrl'nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava
Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik siiresi dolmamış
pasaportunun aslı veya T.C. Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan
"fotoğraflı barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, imzalı-mühiirlü-barkodlu-karekodlu",
"Geçici Kimlik Belgesi" ile kabul edilecektir.

Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler
§tnava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus ciizdanında soğuk
damgabasılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıklatan[ımasrnt sağlayacak güncel
bir fotoğrafi ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan
(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul
edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yannda olmadığı h6lde Sınav Koordinatörlerinin,
ösylırl Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda
slnava alınmış olsa bile, bu adayın slnavl ÖSYllrl Yönetim Kurulunca geçersiz
sayılacaktır.

b) ÖSYlıl Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYlı,l Sınav
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni

ğifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin
internet sayfasında bulunmaktadır.

c) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYlıl tarafindan temin edilecektir. Tüm adaylar,26 Eylül 2012taihlive28423 sayı|ı

Resmi Gazetede yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş
Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hfütimlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır.
sınav bina/salonları Ösylırl tarafindan kurulacak güvenlik kameraları ile' 
izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

. O. SlNaV KONULARI
Sınavda aday|ara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav

konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %l0.
d) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
e) Eğitim bilimleri: %30.

0 Mİvzuat (T.C. Anayasası, 5.1.1961 tarihli ve222 sayılı İlkOgretim ve Eğitim Kanunu,

§57 sayılı Devlet Memurlan Kanunu, |4.6.|973 tarihli ve |739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu, 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
2.|2.|999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılaırmasr
Hakkında Kanun, 25.6.200I tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-
leşme Kanunu, 10.|2.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
|0.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümiinde
yer alan hüktimler): %20.

7. TELİF HAKLARI
Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYllrl Yönetim

Kurulu tarafindan yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez.
Basılı veya internet ortamında yayımlanmayacaktır. ÖSYM'nin yaz/rı izni olmadan, hangi
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amaçla olursa olsun sorulann tamamrnn veya bir krsmrnın kopya edilmesi, fotoğraflarının' 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanrlması veya yayımlanması yasaktr. Aksi
yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara
başııırulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARJNIN DEĞERLENDİRiLMESİ
a) Adaylar, testteki sorulann cevaplarrnı optik okumaya elverişli cevap kdğıtlarına

işaretleyecek. cevap kdğıtları ÖSYlıa'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar
ortamında değerlendirilecektir.

b) Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan
üzerinden hesaplanacaktır.

c) Yazılı sınavda hatah sorunun tespit edilmesi veya yargı karan sonucunda soruların iptal
edilmesi duıumunda bu sorulara tekabül eden puanlar, diğer sorulara eşit şekilde
dağıtıhr.

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Srnav sonuçları, ÖSYM'nin intemet sayfasmdan duyurulacak, adayların adresine ayrıca

sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osvm.gov.tr intemet adresinden

T.C. Kimlik Numaralan ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir. İntemet sayfasında ilAn edilen
sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

10. SINAV SONUÇLARJNA iTiRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ

a) sınav sonucunrın incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖsyM tarafından

elektıonik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 giin içinde osyM,nin intemet

sayfasında yer alan .,İdaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve işlem Ücretleri"
konulu duyuru doğrultusıında Genel Amaçh Dilekçe ömeğini kullanaıak OSYM'ye
başvuracaktır. Srnav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iŞ günü

içerisinde aynı şekilde yapılacaktlr. (Yapılacak her türlü itiraz, adayn dava açabilme
hakkı için geçerli 10 günliik dava açma süresini durdurmayacaktır.) Bu adayların,

inceleme masrafları karşılığı ÖSYM,nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40
0001 2009 4520 0044 0002 07) numarah hesabrna gerekli ücreti yatırdıklarınl gösteren

dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM smav Hizmetleri Daire

Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM, siıresi içinde
yapılan itirazlan inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiginde ilgili kuruma 10 gün

İçerisinde posta ile bildirecektir. Siiresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde

adaym T.C. Kimlik Numarasl, adresi, evrak referans numarasl vb. bilgiler yazılı
olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandrrılmayacaktır.
Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

b) ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakırun aslı veya sureti, yargı organlarının aksi

kararları olmadlkça, aday d6hil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmeyecek ve

verilmeyecektir. Ancak, ;,Adaylar iarafindan Dilekçe Gönderilmesi ve işlem
Ücretleri'' konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmıŞ oldüları kendi

soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsiinü Ösyırı,de (Ankara,da) ücret karşılığı,

6114 sayılı k-rn'un 7. maddesinin dördiincü fikrasında belİrtilen imha süresi sona

ermeden inceleyebileceklerdir.
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ı1. sINAv ücnrri vB rarrsiı,i
Srnava girecek adaylar 05-12 Şubat 202l tarihleri arasında, kılaıuzda yer alan bankalaıa

ÖSYM adlna 225,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.
Bankalar, hizmet binasında veya azarrıi 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı

bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmah ATM'lere
yönlendirebilecektir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin intemet sayfasında e-iŞLEMLER'de
yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 7"50 artırımlr
olarak (337,5 TL) olarak yatıracaktır. Geç başwru giinünde yapılan başvurularda sınav ücreti,
aynı giin saat 23.59'a kadaı ÖSYM'nin intemet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan
'ÖnSVPrgR' alanından kredi kartı/banka kartı ile yatınlacaktıı. Geç başvuru giinünde
yapılan başvurularda sınav ücreti bankalaıdan yatırılmayacaktır.

Adaylar sınav ücretini, sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra
yatıracaktır. Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde
yatırmayan adaylann başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başwru
bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileıi iptal edilecek, bina./salon atamaları yapılmayacak, bu
adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Sınav ücreti ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Milli Eğitim
Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
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