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T.C. 

MEB ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BEHER SORU KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 10. maddesinin değişik son fıkrasındaki hüküm gereği, eser 

sahipleri arasındaki ilişkilerle ilgili hükümleri uyarınca; 

 …………..….…………………… (Kullanıcı) ile  

MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (eser 

sahibi); Genel Müdürlüğe ait soruların kullanımı hakkında aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

1. Bu sözleşme, MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNE (eser sahibi) ait beher soru ve cevap anahtarlarının kullanımını 

içermektedir. 

2. MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

(eser sahibi) ait sorular ve cevapları elektronik ortamda (PDF dosyası olarak) veya basılı 

olarak verilecektir. 

3. Verilen sorular, biçimine dokunulmamak (soru biçimi, soru içeriği, seçenekler, seçenek sırası 

vb.) kaydıyla istenen sırayla kitapçık olarak veya kitap biçiminde ayrı ayrı veya topluca 

kullanılabilecektir. 

4. Yayımcı, yayınlanmasına izin verilen soruların ve cevap anahtarlarında herhangi bir değişiklik 

yapamaz. MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN verdiği yayın izninin amacı ve kapsamı dışına çıkamaz. 

5. Kullanım izni; sadece kitap, kitapçık, CD, DVD veya internet ortamı biçiminde olabilir. Her 

ayrı kullanım biçimi için ayrı bir ücret ödenir.  

6. Kullanıcı tarafından yapılan sözlü veya yazılı sınavlarda uygulama, baskı, dizgi vb. herhangi 

bir sebepten dolayı meydana gelen yanlışlıklardan MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE 

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ sorumlu olmayacaktır. 

7. Sözleşmeler, konu aldıkları sorular dışındaki soru veya sınavları ve bunların cevaplarını 

içermez. 

8. MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 

sorular ve cevaplarında veya soru tarzlarında değişiklik yapma hakkını mahfuz tutar. 

Kullanıcılar, söz konusu değişikliklerden veya soruların içerik ve formatından dolayı 

doğabilecek idari veya adli işlemlerden dolayı MEB ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE 

SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ sorumlu tutamaz. 

9. Yayım hakkı ile eseri kullanma hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV 

HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Bu sözleşme ile verilen yayım izni, MEB 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

soruları ve cevap anahtarlarını farklı şekillerde kullanmasına, yayımlamasına veya diğer 

kuruluşlara herhangi bir şekilde bedelli veya bedelsiz yayım veya kullanım izni vermesine bir 

sınırlama getirmez. 

10. Kullanıcı, sınavlarda soruların kamuoyuna açık basımını yapacaksa kitap veya dergi gibi her 

türlü yazılı ve görsel materyalin giriş bölümünde müstakil bir sayfaya ortalanmış bir biçimde 

“Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV 

HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, 
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tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir 

yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. 

Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır.” ibaresini koymak zorundadır.  

11. Eğer kamuya açık bir basım söz konusu ise basılı materyalden 10 (on) örnek MEB ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE verilir. (Sorular 

gizlilik içeren güvenlik gerektiren bir yazılı veya sözlü sınav uygulaması için kullanılacaksa 

örnek kitapçık verilmesine gerek yoktur. Tek kullanımlık tümüyle telif ve kullanım hakkı satın 

alma durumlarında ise işin mahiyetine göre MEB tarafından ayrı bir ücret belirlenir.) 

12. Soruların kullanım süresi sözleşme tarihini takip eden 3 (üç) yıldır. Süre aşımında soru 

bedelleri yeniden ödenir. 

13. Kullanıcı, eseri kullanma hakkına sahip olan MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV 

HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYLE yapılan iş bu sözleşme dışına hiçbir nedenle ve 

hiçbir gerekçe ile çıkamaz, yayımına izin verilen soru metinlerini kısmen veya tamamen kendi 

kullanımı dışında, herhangi bir görsel veya yazılı herhangi bir medya organında başka bir 

yayım aracıyla yayımlayamaz; resmi veya özel herhangi bir kurumun kullanmasına izin 

veremez. 

14. Kullanıcı, kullanım, basım ve yayımına izin verilmiş olan sorular üzerinde iş bu sözleşmeden 

doğan hak ve yükümlülükleri üçüncü şahıslara devredemez. 

15. Yayımcı, MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN koyduğu ilkelere ve bu sözleşme koşullarına uymadığı takdirde bundan 

doğacak zarar ziyanı karşılar ve durumun gerektirdiği cezai ve hukuki sorumluluğu taşır. 

16. Yayımcı tarafından sınav sorularının telif hakları için her bir soru için ……. TL+KDV ve 

toplamda ……… adet soru için …………… TL + KDV ödenecektir. Sorular ve cevap 

anahtarları kullanıcıya ancak telif ücreti dekontu tesliminden ve sözleşme imzasından sonra 

teslim edilebilecektir.  

17. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkilidir. Bu sözleşmeden doğabilecek damga vergisi dâhil diğer türlü masraflar 

kullanıcıya aittir. Bu sözleşmeden doğabilecek damga vergisi dâhil diğer her türlü vergi, yasal 

yükümlülük ve masraflar kullanıcıya aittir. 

18. İş bu sözleşme, 18 maddeden ibaret olup Ankara’da ……………………….. tarihinde iki 

nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflar arasında akdedilmiştir. 

…………………………………………………………………………………………………… adına 

                                                                                                                                                    İmza kaşe 

Eseri Kullanma Hakkı Sahibi: MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Doç. Dr. Bayram ÇETİN 

MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ 

 

Ek-1: …..……………………( KDV dahil ) Telif ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ve 

sözleşmeye istinaden tahsil edilen Damga vergisi makbuzu 


