
 

 

 

MĸLLċ EĶĸTĸM BAKANLIĶI 

 

 

 

2013 

 

Ortaºķretim Kurumlarĕna Geiĺ Sistemi 

SEVĸYE BELĸRLEME SINAVI 

Baĺvuru Kĕlavuzu 

 

 

                                                 
 
 
 
 

                                    http://www.meb.gov .tr                               



                                                                                /ÒÔÁĘøÒÅÔÉÍ +ÕÒÕÍÌÁÒąÎÁ 'ÅëÉĥ 3Éstemi-3ÅÖÉÙÅ "ÅÌÉÒÌÅÍÅ 3ąÎÁÖą "ÁĥÖÕÒÕ +ąÌÁÖÕÚÕȾφ013 

 

Sayfa | 2  
 

                    

2013 - SBS UYGULAMA  TAKVĸMĸ 

Sĕnĕf Baĺvuru ve ¦cret 
Yatĕrma Tarihi 

Sĕnav Giriĺ Belgelerinin 
ĸnternette 
Yayĕm Tarihi 

Sĕnav Tarihi 

 

Sĕnav Sonularĕnĕn 

ĸlanĕ 

8. sĕnĕf 04-22 Mart 2013 27 Mayĕs 2013 08 Haziran 2013 12 Temmuz 2013 

 
 
 

_________ ĸLETĸĹĸM BĸLGĸLERĸ _________ 
  
    Telefon:  

  MEB ĸletiĺim Merkezi 
 

          òAlo 147ó 
 
    Faks:    
  YEĶĸTEK- ¥lme, Deķerlendirme ve Yerleĺtirme Grup Baĺkanlĕķĕ   

 0(312) 499 40 63 
 
     ĸnternet adresleri :     http://meb.gov.tr                                 e- Posta :     sbs8@meb.gov.tr 
                                       http://oges.meb.gov.tr                                
                                          https://e -okul.meb.gov.tr                                                                                  
 

      
_________KISALTMALAR_________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

DĸKKAT:  

1. Bu kĕlavuz Mill´ Eķitim Bakanlĕķĕ Yenilik ve Eķitim Teknolojileri Genel M¿d¿rl¿ķ¿õn¿n Mill´ Eķitim Bakanlĕķĕ Ortaºķretim Kurumlarĕna 
Geiĺ Yºnergesi ve Mill´ Eķitim Bakanlĕķĕ Merkezi Sistem Sĕnav Yºnergesi h¿k¿mlerine gºre hazĕrlanmĕĺtĕr.  
 

2. 2013-SBSõye iliĺkin olarak bu kĕlavuzda yer alan kurallar, kĕlavuzun yayĕm tarihinden sonra y¿r¿rl¿ķe girebilecek yasama, y¿r¿tme ve 
yargĕ organlarĕ ile Talim ve Terbiye Kurulu Baĺkanlĕķĕ kararlarĕ gerekli kĕldĕķĕ takdirde deķiĺtirilebilir. Bºyle durumlarda izlenecek yol, 
Mill´ Eķitim Bakanlĕķĕnca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 
 

3. 2013-SBSõye baĺvurmuĺ olan ºķrenciler, bu kĕlavuzda yer alan h¿k¿mleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiĺ olan hususlarĕ kabul etmiĺ sayĕlĕr. 
 

4. Ortaokul un 8. sĕnĕfĕnda ºķrenim gºren ºķrencilerin 2013-SBSõye takvimde belirtilen  tarihlerde baĺvuru yapmasĕndan ºķrenci velisi, 
bilgilendirmeden okul m¿d¿rl¿ķ¿ sorumludur. Baĺvurusunu s¿resi ierisinde yapmayan ºķrencilerin maķduriyetinden Yenilik ve 
Eķitim Teknolojileri Genel M¿d¿rl¿ķ¿ sorumlu deķildir.   

SBS  
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T¦BĸTAK 
T¿rkiye Bilimsel ve Teknolojik Araĺtĕrma 
Kurumu  
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1. GENEL A¢IKLAMALAR  
 

Bu kĕlavuzda 2013 yĕlĕ SBS ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadĕr.  
 
2013-SBS, t¿m il merkezleri ile baĺvuru sayĕsĕna gºre gerekli gºr¿len ile merkezlerinde, yurt dĕĺĕnda ise 

sĕnava girecek en az 10 (on) ºķrenci olmak kaydĕyla; Lefkoĺa, Riyad, Medine, Cidde, Teb¿k, Kuveyt, 
Aĺkabat, Taĺkent, Bak¿ ve Biĺkekõte T¿rkiye saatiyle 10.00õda baĺlayacak ve merkezi sistemle, aynĕ anda 
yapĕlacaktĕr.  

 
2013-SBS baĺvurusu 04ð22 Mart 2013 tarihlerinde yapĕlacaktĕr.  
 
2013-SBS ve PYBS ile ilgili t¿m iĺ ve iĺlemler e-Okul sistemi ¿zerinden gerekleĺtirilecektir. ¥ķrencinin 

herhangi bir sorun ya da zorlukla karĺĕlaĺmamasĕ iin e-Okul sisteminde kayĕtlĕ ve bilgilerinin g¿ncel 
olmasĕ gerekmektedir.  

 
¥ķrenciler e-Okul Veli Bilgilendirm e Sistemi ¿zerinden baĺvuru bilgilerini takip edebileceklerdir. 

 
¥ķrenciler baĺvuru dºneminde 2013-Ortaºķretim Kurumlarĕna Geiĺ Sistemi, 2013-SBS Baĺvuru 

Kĕlavuzuna http://www.meb.gov.tr  ve http://oges.meb.gov.tr   internet  adreslerinden ulaĺabileceklerdir. 
 
Polis Kolejine baĺvuru yapmak isteyen ºķrenciler, baĺvuru iĺlemlerini ĸiĺleri Bakanlĕķĕ Emniyet Genel 

M¿d¿rl¿ķ¿õn¿n   www.egm.gov.tr  internet adresinden takip edeceklerdir.    
 
 

2. BAĹVURU ĹARTLARI 
 
2.1. Ortaokul  ¥ķrencilerinin Baĺvuru Ĺartlarĕ 

 
2012ð2013 eķitim-ºķretim yĕlĕnda ºrg¿n ortaokullarĕn 8. sĕnĕfĕnda ºķrenim gºr¿yor olmak. 

 
2.2. Aĕk ¥ķretim Ortaokulu ¥ķrencilerinin Baĺvuru Ĺartlarĕ 

 
¥rg¿n ortaºķretim kurumlarĕna kayĕt ve devamda yaĺ sĕnĕrĕnĕ doldurmamĕĺ olmak ve aĕk ºķretim 

ortaokulunun 8. sĕnĕfĕnda ºķrenim gºr¿yor olmak. 
 

2.3. Yurtdĕĺĕnda e-Okul Sisteminde Kayĕtlĕ Okullarda ¥ķrenim Gºren ¥ķrencilerin Baĺvuru 
Ĺartlarĕ 

 
2012ð2013 eķitim-ºķretim yĕlĕnda Azerbaycan, Kĕrgĕzistan, ¥zbekistan, T¿rkmenistan, Kuveyt, Suudi 

Arabistan, Libya, ĸran ve Kuzey Kĕbrĕs T¿rk Cumhuriyetiõnde e-Okul sisteminde kayĕtlĕ okullarĕn 8. 
sĕnĕfĕnda ºķrenim gºr¿yor olmak. 

   
2.4.      Yurtdĕĺĕnda e-Okul  Sisteminde Kayĕtlĕ Olmayan Okullarda ¥ķrenim Gºren ¥ķrencilerin        
            Baĺvuru Ĺartlarĕ 

Yurt dĕĺĕnda ºķrenim gºrd¿kleri sĕnĕf d¿zeyi, T¿rkiyeõdeki 8. sĕnĕfa denk sĕnĕflarda ºķrenim gºr¿yor 
olmak. 
 
3. BAĹVURU ¦CRETĸ VE BANKA ĸĹLEMLERĸ 

 
a. 2013-SBS baĺvurusunda bulunacak ºķrenciler, bankaya sĕnav ¿cretini yatĕrmadan ºnce e-Okul 

bilgilerinin g¿ncel olup olmadĕķĕnĕ kayĕtlĕ olduklarĕ okul m¿d¿rl¿klerinden kontrol ettireceklerdir. 
¥ķrenci bilgilerinin g¿ncelliķinden okul m¿d¿rl¿ķ¿ sorumlu olacaktĕr.  
 

b. ¥ķrenciler, 10 (on TL KDV Dahil ) TL sĕnav ¿cretini 04ð22 Mart 2013 tarihlerinde Mill´ Eķitim 

http://www.meb.gov.tr/
http://oges.meb.gov.tr/
http://www.egm.gov.tr/
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Bakanlĕķĕ Dºner Sermaye ĸĺletmesinin T.C. Ziraat Bankasĕ Baĺkent/ANKARA, T¿rkiye Vakĕflar 
Bankasĕ ANKARA Merkez,  T¿rkiye Halk Bankasĕ K¿¿kesat ANKARA ĺubelerinden herhangi 
birine  veya bu bankalarĕn internet ĺubelerinden birine òKurumsal Tahsil©t Programĕó aracĕlĕķĕyla, 
T.C. kimlik numaralarĕna gºre yatĕracaklardĕr. 

 
c. Kuzey Kĕbrĕs T¿rk Cumhuriyetiõnden sĕnava baĺvuracak ºķrenciler sĕnav ¿cretini T.C. Ziraat 
Bankasĕ Baĺkent/ANKARA ĺubesinden veya bu bankanĕn internet ĺubelerinden birine òKurumsal 

Tahsil©t Programĕó aracĕlĕķĕyla T.C. kimlik numaralarĕna gºre yatĕracaklardĕr.  
 

d. Yurt dĕĺĕnda e-Okul sistemine kayĕtlĕ olan okullardan sĕnava baĺvuracak ºķrencilerin sĕnav ¿creti 

takvimde belirtilen s¿re ierisinde 3. maddenin (b) ve (c) bendine gºre yatĕrĕlacaktĕr. 
 

e. Yurt dĕĺĕnda e-Okul sistemine kayĕtlĕ olmayan okullardan sĕnava baĺvuracak ºķrencilerin sĕnav 
¿cretini takvimde belirtilen s¿re ierisinde velileri veya  yurt iindeki yakĕnlarĕ vasĕtasĕyla T.C. 

Ziraat Bankasĕ Baĺkent/ANKARA MEB Dºner Sermaye ĸĺletmesi TR 
800001001683054952215002 IBAN  hesap numarasĕna, varsa ºķrencinin T.C. kimlik numarasĕ, 
yoksa ºķrencinin adĕ soyadĕ, sĕnavĕn adĕ banka dekontunda yer alacak ĺekilde yatĕrĕlacaktĕr.  

 
f.  Sĕnav ¿creti kesinlikle òKurumsal Tahsil©t Programĕó aracĕlĕķĕyla bankaya veya bu bankalarĕn 
internet ĺubelerinden birine yatĕrĕlacak; mektup veya elden sĕnav ¿creti tahsil edilmeyecektir. 

 
g. ¥ķrenciler, sĕnav ¿creti yatĕrma iĺlemi iin bankaya havale ¿creti ve benzeri herhangi bir gider 
ºdemeyecektir. 

 
h. Banka dekontunda ºķrencinin T.C. kimlik numarasĕ, adĕ, soyadĕ ve katĕlacaķĕ sĕnavĕn aĕk adĕ 
bulunacaktĕr.  Para yatĕrma iĺleminden sonra dekont ¿zerinde bulunan bilgilerin ºķrenciye ait 
olduķu kontrol edilmelidir. Bilgilerde yanlĕĺlĕk varsa aynĕ g¿n ºdeme iptal ettirilerek ºķrencinin e-
Okul sistemindeki bilgileri d¿zeltildikten sonra ºdeme yeniden yapĕlacaktĕr.  

 
i. 2828 sayĕlĕ Sosyal Hizmetler ve ¢ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayĕlĕ ¢ocuk Koruma 

Kanunu  kapsamĕna giren ºķrencilerden sĕnav ¿creti alĕnmayacak, bu durumda olan ºķrencilerin 
baĺvuru iĺlemleri okul m¿d¿rl¿kleri tarafĕndan e-Okul sistemine iĺlenecek ve takip edilecektir. 

 
 

4. BAĹVURU ĸĹLEMLERĸ 
 
a. ¥ķrencilerin sĕnav baĺvurularĕ òBaĺvuru ¦creti ve Banka ĸĺlemlerió maddesinde belirtilen koĺullar  
baĺvuru s¿resi iinde  yerine getirildiķi takdirde  gerekleĺmiĺ olacaktĕr. 
 

b. Aĕk ºķretim ortaokulu ºķrencilerinin baĺvuru iĺlemleri Aĕk ¥ķretim Ortaokulu M¿d¿rl¿ķ¿ 
tarafĕndan takip edilecektir. 

 
c. Yurt dĕĺĕnda e-Okul sistemine kayĕtlĕ okullarda ºķrenim gºren ºķrenciler, 3. maddenin (b) ve (c) 
bendinde belirtildiķi ĺekilde sĕnav ¿cretini bankaya yatĕrarak baĺvurusunu yapmĕĺ olacaktĕr. 

 
d. Yurt dĕĺĕnda e-Okul sistemine kayĕtlĕ olmayan okullardan baĺvuru yapmak isteyen ºķrenciler; 

http://www.meb.gov.tr  ve http://oges.meb.gov .tr adreslerinde yayĕmlanan kĕlavuzda yer alan 
òEKð1 2013-SBS Yurt Dĕĺĕ Baĺvuru Formuónu mutlaka eksiksiz ve doķru bilgilerle dolduracak ve 
yurt dĕĺĕnda bulunan T¿rkiye Cumhuriyeti B¿y¿keliliķi veya Konsolosluk yetkililerine 
onaylatacaklardĕr. Gerektiķinde bu formda yer alan bilgiler kullanĕlarak ºķrenci ve velileriyle irtibat 
kurulacaktĕr. 

 
Aĺaķĕdaki belgeler, baĺvuru s¿resi iinde YEĶĸTEK- ¥lme, Deķerlendirme ve Yerleĺtirme 

Grup Baĺkanlĕķĕ-06500 Teknikokullar ANKARA -T¦RKĸYE adresine APS veya dengi posta yoluyla 
gºndereceklerdir. 
 
 

http://www.meb.gov.tr/
http://oges.meb.gov.tr/
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Yurt Dĕĺĕnda e-Okul Sistemine Kayĕtlĕ Olmayan ¥ķrencilerden ĸstenecek Belgeler 

× ¥ķrencinin T.C. kimlik numarasĕna gºre sĕnav ¿cretinin yatĕrĕldĕķĕna dair banka dekontu, 
× Bir adet vesikalĕk fotoķraf, 
× Bulunduklarĕ ¿lkedeki eķitim ataĺeliklerinde/eliliklerde onaylattĕklarĕ denklik belgesi, 
× ò(Ek-1) 2013-SBS Yurt Dĕĺĕ Baĺvuru Formuó. 

Ayrĕca postadan kaynaklĕ maķduriyetlerin oluĺmamasĕ iin ºķrenciler/veliler, bu belgeleri 
tarattĕrdĕktan sonra baĺvuru s¿resi iinde elektronik olarak sbs8@meb.gov.tr internet adresine 
gºndereceklerdir. 
 
Yurt dĕĺĕnda ºķrenimlerini s¿rd¿ren ºķrenciler bulunduklarĕ ¿lkedeki eķitim 
ataĺeliklerinde/eliliklerde onaylattĕklarĕ denklik belgesine gºre 2013 - SBSõye girebileceklerdir. 
 
Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.  
 

e. ¥ķrenciler, baĺvurularĕnĕn yapĕlĕp yapĕlmadĕķĕnĕ e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemiõnden takip 
edebileceklerdir. 

f.  2013-SBS baĺvurusunu yapan ve PYBS baĺvurusunda bulunmak isteyen 8. sĕnĕf ºķrencilerinin 
baĺvurularĕ, PYBS baĺvuru ĺartlarĕnĕ taĺĕmalarĕ halinde 11ð22 Mart 2013 tarihlerinde ºķrencinin 
ºķrenim gºrd¿ķ¿ okul m¿d¿rl¿kleri tarafĕndan e-Okul sistemi ¿zerinden yapĕlacaktĕr. PYBS ile 
ilgili aĕklamalar òParasĕz Yatĕlĕlĕk ve Bursluluk Sĕnavĕ Baĺvuru Kĕlavuzundaó detaylĕ olarak yer 
almaktadĕr. 
 

5. BAĹVURUNUN GE¢ERSĸZ SAYILACAĶI DURUMLAR 
 
Baĺvurular,  

1. e-Okul sistemindeki ºķrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya eliĺki varsa, 

2. ¥ķrenci sĕnav ¿cretini baĺka bir hesaba ya da yanlĕĺ sĕnav hesabĕna yatĕrmĕĺsa,  

3. Yurt dĕĺĕndan baĺvuru yapan ºķrencilerin belgelerinde eksiklik varsa,  

geersiz sayĕlacaktĕr. 
 
6. OKUL M¦D¦RL¦KLERĸNĸN YAPACAĶI ĸĹLEMLER 

 
a. Okulda kayĕtlĕ olan ºķrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karĺĕlaĺtĕrmak; 
doķruluķunu ve g¿ncelliķini kontrol ve takip etmek,  
 

b. 2013-SBSõye baĺvurmak isteyen ºķrenciler ile bu ºķrencilerin velilerini bilgilendirmek, baĺvuru 
tarihlerinde  ºķrencilere baĺvuru yapmalarĕ konusunda rehberlik etmek, 

 
c. ¥ķrenimlerinin bir bºl¿m¿n¿ herhangi bir sebeple yurt dĕĺĕnda geirmiĺ ve halen yurtiinde e-okul 
sistemine kayĕtlĕ olarak 8. sĕnĕfa devam eden, 2013-SBSõye baĺvuracak ºķrencilerin maķdur 
olmamalarĕ iin yurt dĕĺĕ eķitim-ºķretim bilgilerini e -Okul sistemine iĺlemek,  
 

d. 2013-SBSõye baĺvuran ve PYBSõye katĕlmak isteyen, baĺvuru ĺartlarĕnĕ taĺĕyan ºķrencilere rehberlik 
etmek, baĺvuru iĺlemlerini zamanĕnda yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafĕndan ºķrenciye 
ait belgeleri kontrol etmek,  
 
 

e. Fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgesini internetten ĕktĕ alarak onaylayĕp ºķrenciye teslim etmek ve sĕnav 
giriĺ belgesini kaybeden ºķrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek, 

 
f.  Okulunda sĕnav hizmeti almasĕ gereken engelli ºķrenci varsa, bu ºķrencinin velisini okulun baķlĕ 
bulunduķu Rehberlik ve Araĺtĕrma Merkezi M¿d¿rl¿ķ¿ne yºnlendirerek bu bilgilerinin MEBBĸS-
RAM Mod¿l¿ne iĺlenip iĺlenmediķini e-Okul sisteminden takip etmek,  

mailto:sbs7@meb.gov.tr
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g. Gºrme, iĺitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokullarĕ ile yatĕlĕ bºlge ortaokullarĕnda (YBO) 
ºķrenim gºren engelli ºķrenciye ait ò¥z¿rl¿ Saķlĕk Kurulu Raporuó, ó¥z¿rl¿ Kimlik Kartĕó veya 
òºz¿r bilgisinin iĺlenmiĺ olduķu n¿fus c¿zdanĕónĕ baĺvuru tarihleri arasĕnda RAMõa topluca 
gºndermek, 

 
h. ¥ķrenciler, 2013-SBSõde, e-Okul sisteminde kayĕtlĕ olan zorunlu yabancĕ dil dersinin testinden 

sorumlu olacaktĕr. Buna baķlĕ olarak, 
 

 -Okulunda birden fazla yabancĕ dil dersi alan ºķrencilerin, 

 - Ĺubesi deķiĺen ºķrencilerin, 

 - Nakil iĺlemi yapĕlan ºķrencilerin, 

zorunlu yabancĕ dil dersini e-Okul sistemine 22 Mart 2013 tarihine kadar iĺlemek. 

            Bu konuyla ilgili ºķrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alĕnmayacaktĕr. 

i. ĸĺitme ve/veya zihinsel  engeli olan ºķrencinin yabancĕ dil sĕnavĕna katĕlmasĕ iin velinin yazĕlĕ 
baĺvurusu ¿zerine, bu durumu e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kĕsma iĺlemek, 
 

j. 2828 sayĕlĕ Sosyal Hizmetler ve ¢ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayĕlĕ ¢ocuk Koruma 
Kanunu kapsamĕna giren ºķrencilerin baĺvuru iĺlemlerini, e-Okul sistemi ¿zerinden takip etmek,  

 
k.  Okulun internet baķlantĕsĕ olmamasĕ veya herhangi bir aksaklĕk nedeniyle baĺvuru onayĕnĕn 
yapĕlamamasĕ durumunda gerekli tedbirleri alarak baĺka bir okul veya il/ile mill´ eķitim 
m¿d¿rl¿ķ¿n¿n internet eriĺim imk©nlarĕnĕ kullanarak ºķrencilerle ilgili iĺlemleri takip etmek.  

 
7. ĸL/ĸL¢E MĸLLċ EĶĸTĸM M¦D¦RL¦KLERĸNĸN YAPACAĶI ĸĹLEMLER 

 
a. e-Okul sistemi Mill´ Eķitim M¿d¿rl¿ķ¿ ĸĺlemleri bºl¿m¿nde yer alan raporlama mod¿l¿nden okul 
m¿d¿rl¿klerince yapĕlan baĺvurularĕ izlemek, 
 

b. Baĺvuru s¿resi iinde okullarĕn iĺlemlerini doķru ve d¿zenli devam ettirebilmesi iin gerekli 
tedbirleri almak,  

 
c. Baĺvuru s¿resi iinde ºķrenci ve velilere 2013-SBS ile ilgili gerekli aĕklamalarĕ yapmayan okul 
m¿d¿rl¿klerini uyarmak, 

 
d. Sĕnava girecek ºzel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrencilerin Rehberlik ve Araĺtĕrma Merkezi 
M¿d¿rl¿ķ¿nde sĕnav hizmeti ile ilgili ihtiyalarĕnĕn, MEBBĸS-RAM Mod¿l¿õnde ºncelikli iĺlem 
gºrmesini saķlamak, 

 
e. Sĕnav g¿n¿ bu kĕlavuzun 9. maddesinde aĕklanan ºzel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrenciler iin gerekli 
tedbirleri alarak, oluĺabilecek sorunlarĕ yerinde ve kĕlavuz h¿k¿mleri doķrultusunda ºzmek. 

 
8. SINAV GĸRĸĹ BELGESĸ 

 
a. Fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgesi 27 Mayĕs 2013 tarihinden itibaren  http://www.meb.gov.tr  veya 

http://oges.meb.gov.tr  internet  adreslerinden okul m¿d¿rl¿kleri tarafĕndan renkli olarak alĕnacak, 
m¿h¿rlenerek onaylandĕktan sonra ºķrenciye teslim edilecektir. 
  

b. Fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgesinde ºķrencinin kimlik bilgileri ile sĕnava gireceķi sĕnav bºlgesi, bina, 
salon ve sĕra bilgileri yer alacaktĕr. ¥ķrenci, sĕnav giriĺ belgesinde yer alan sĕnav bºlgesinde, binada, 
salonda ve sĕrada sĕnava girecektir. 

  
c. Doķal afet, yangĕn ve benzeri olaķan¿st¿ durumlarda Bºlge Sĕnav Y¿r¿tme Komisyonuõnun teklifi 
¿zerine Baĺkanlĕķĕn uygun gºr¿ĺ¿ ile ºķrencinin sĕnav yeri deķiĺtirilebilecektir.  

 

http://www.meb.gov.tr/
http://oges.meb.gov.tr/
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d. Fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgesini kaybeden ºķrenciler, belgenin yenisini baĺvuru yaptĕķĕ okul 
m¿d¿rl¿klerinden alabilecektir. 

  
e. Yurtdĕĺĕndan sĕnav baĺvurusu yapan ºķrencilerin sĕnav giriĺ belgesi 27 Mayĕs 2013 tarihinde,       

(EK-1) ò2013-SBS-Yurt Dĕĺĕ Baĺvuru Formuó nda belirtilen e -posta adresine gºnderilecektir. 
¥ķrenciler elektronik ortamdan aldĕklarĕ sĕnav giriĺ belgesini bulunduklarĕ ¿lkedeki eķitim 
ataĺeliklerine onaylatacaklardĕr. 

 
f.  Sĕnav giriĺ belgesini alamayan ºķrenciler sbs8@meb.gov.tr elektronik posta adresinden 
Bakanlĕķĕmĕza ulaĺabileceklerdir. 

 
g. ¥zel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrencilerin sĕnav giriĺ belgesinde, kimlik bilgilerinin yanĕnda sĕnavda 
alacaķĕ ºzel hizmet durumu yer alacaktĕr.  

 
9. ¥ZEL EĶĸTĸME ĸHTĸYACI OLAN ¥ĶRENCĸLERLE ĸLGĸLĸ ĸĹLEMLER 

 
¥zel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrencilerin sĕnavlarda engel durumlarĕna uygun hizmet alabilmeleri ve bu 

ºķrencilerin bilgilerinin sisteme iĺlenmesi amacĕyla; okul m¿d¿rl¿ķ¿n¿n/velinin, baķlĕ bulunduķu (RAM) 
m¿racaat etmesi zorunludur.  RAM  adreslerine iliĺkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp 
internet  adresinden ulaĺĕlabilir. 

 
a. Okul M¿d¿rl¿ķ¿, velinin gºr¿ĺ¿n¿ de alarak ºķrencilerin sĕnav hizmetiyle ilgili olarak RAMõa 
yºnlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur. 
  

b. RAMõda yapĕlacak iĺlemlerde ºzel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrencinin, (evde ve hastanede eķitim 
hizmeti alanlar hari) kendisinin de bulunmasĕ gerekmektedir. 

  
c. Sĕnavlarda ºķrenciler iin gerekli tedbirlerin alĕnabilmesi iin; ºķrenci velisi tarafĕndan  ò¥z¿rl¿ 
Saķlĕk Kurulu Raporuó, ó¥z¿rl¿ Kimlik Kartĕó veya òºz¿rl¿ bilgisinin iĺlendiķi n¿fus 
c¿zdanóĕndan biri ile, s¿reķen hastalĕķĕ olan ºķrenciler iin ise saķlĕk raporunun aslĕ veya 
onaylanmĕĺ ºrneķiyle RAMõa baĺvuru yapĕlmasĕ gerekmektedir. 

 
d. Belirtilen belgelerin aslĕ, noter tasdikli ºrneķi veya belgeyi d¿zenleyen ilgili makamca òAslĕ gibidiró 
onayĕ olanlarĕn dĕĺĕnda herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak gºrme, iĺitme, 
zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokullarĕ ile yatĕlĕ bºlge okulu (YBO) m¿d¿rl¿klerince resm´ 
yazĕyla engel durumunu bildirir saķlĕk kurulu raporunun ºrneķinin RAMõa gºnderilmesi halinde, 
raporun aslĕ istenmeyecektir. ¦zerinde tahribat silinti ve kazĕntĕ olan raporlar geersiz sayĕlacaktĕr. 

 
e. ¥zel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrencilere RAM  tarafĕndan, MEBBĸS-RAM Mod¿l¿õne iĺlenen bilgiler 
doķrultusunda sĕnav hizmeti verilecektir. Baĺvuru yapĕldĕktan sonra baĺvurunun sisteme 
iĺlendiķine dair belge ºķrenci velisi tarafĕndan RAM gºrevlisinden alĕnacaktĕr. Sistemde bilgileri 
yer almayan ºķrencilere bu hizmet verilemeyecektir.  

 
f.  ¥ķrencilerin engel durumlarĕnĕ beyan ettiķi belgelerin bir ºrneķi, RAM tarafĕndan saklanacak, 
YEĶĸTEKõe gºnderilmeyecektir. 

  
g. ¥zel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrencilerin velileri, ocuklarĕnĕn bu durumlarĕyla ilgili iĺlemlerini en ge 

12 Nisan 2013 tarihine kadar okullarĕnĕn baķlĕ bulunduķu RAMõlara yaptĕrmalarĕ gerekmektedir.  
 

h. ¥zel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrenciler, s¿rekli kullandĕklarĕ araðgere ve cihazlarĕ kendilerinin 
getirmesi kaydĕyla sĕnavda kullanabileceklerdir.  

 
9.1 Gºrme Engelli ¥ķrenciler 

 
9.1.1 Az Gºren ¥ķrenciler 

 
Az gºren grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gºzl¿kle/lensle d¿zeltilen gºrme 

kusurlarĕ d©hil edilmemektedir.   

mailto:sbs8@meb.gov.tr
http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp
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Az gºren ºķrenciler tek kiĺilik salonda sĕnava alĕnacaktĕr. Bu ºķrencilere 30 dakika ek s¿re 
verilecektir. Ayrĕca aĺaķĕda belirtilen seeneklerden biri  tercih edilecek ve bu doķrultuda ºķrenci iin 
sĕnavda d¿zenleme yapĕlacaktĕr. 
 

a. Okuyucu ve kodlayĕcĕ, 
 

b. 18 punto b¿y¿kl¿ķ¿nde soru kitapĕķĕ ve cevap k©ķĕdĕ,  
 

c. Okuyucu kodlayĕcĕ eĺliķinde 18 punto b¿y¿kl¿ķ¿nde soru kitapĕķĕ ve cevap k©ķĕdĕ. 
  
Az gºren ºķrencilerin soru muafiyeti olmayacak, baĺarĕ puanĕ t¿m sorular ¿zerinden hesaplanacaktĕr. 
 

9.1.2 Tamamen Gºrme Engelli (Hi Gºrmeyen) ¥ķrenciler 
 

Tamamen gºrme engelli ºķrenciler okuyucu ve kodlayĕcĕ eĺliķinde tek kiĺilik salonlarda sĕnava 
alĕnacaktĕr. Bu ºķrencilere 30 dakika ek s¿re verilecektir.  

Tamamen gºrme engelli ºķrencilerin soru muafiyeti olmayacaktĕr. Sĕnavda resim, ĺekil ve grafik ieren 
sorular yerine eĺ deķer sorular yer alacaktĕr. Baĺarĕ puanĕ t¿m sorular ¿zerinden hesaplanacaktĕr. 
 
9.2 ĸĺitme Engelli ¥ķrenciler 

 
ĸĺitme engelli ºķrencilerin, yabancĕ dil testi sĕnavĕna katĕlmak istemeleri halinde velisinin okul 

m¿d¿rl¿ķ¿ne yazĕlĕ baĺvurusu gerekmektedir.  
ĸĺitme engelli ºķrenciler tek kiĺilik salonlarda sĕnava alĕnacaktĕr. Bu ºķrencilere 30 dakika ek s¿re 
verilecektir.  
 
9.3 Ruhsal ve Duygusal Bozukluķu Olan ¥ķrenciler 

 
Dikkat eksikliķi ve hiperaktivite bozukluķu olan ºķrenciler tek kiĺilik salonlarda sĕnava alĕnacaktĕr. 

Bu ºķrencilere 30 dakika ek s¿re verilecektir.  
 
¥zel ºķrenme g¿l¿ķ¿ olan ºķrenciler tek kiĺilik salonlarda sĕnava alĕnacaktĕr. Bu ºķrencilere 30 

dakika ek s¿re verilecektir.  Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayĕcĕ eĺliķinde sĕnava 
alĕnacaklardĕr. 
 
9.4 Yaygĕn Geliĺimsel Bozukluķu Olan ¥ķrenciler  

 
Yaygĕn geliĺimsel bozukluķu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluķu, Desintegratif 

Bozukluk, Atipik Otizm) ºķrenciler tek kiĺilik salonlarda sĕnava alĕnacaktĕr. Bu ºķrencilere 30 dakika ek 
s¿re verilecektir.  
 
9.5 Bedensel Engelli ¥ķrenciler 

 
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybĕ (amp¿tesi) 

olan ºķrenciler tek kiĺilik salonlarda sĕnava alĕnacaktĕr. Bu ºķrencilere 30 dakika ek s¿re verilecektir.  
Bu ºķrencilere RAM tarafĕndan yapĕlan deķerlendirme sonucuna gºre kodlayĕcĕ verilecektir.  

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardĕmcĕ ara gere kullanan ºķrenciler giriĺ 

katlarda bulunan salonlara yerleĺtirilecektir. Sĕnav salonunda kullanĕlacak masa ve sĕra ºķrencinin 
ºzelliklerine uygun olarak d¿zenlenecektir.  
 
9.6 S¿reķen Hastalĕķĕ Olan ¥ķrenciler  

a. Saķlĕk problemlerinin zorunlu kĕldĕķĕ durumlarda s¿reķen hastalĕķĕ olan ºķrenciler tek kiĺilik 

salonlarda  sĕnava alĕnacaktĕr.  
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b. Yatarak tedavi gºren ºķrencilerden saķlĕk kurumunu terk etmeleri sakĕncalĕ olanlar durumlarĕnĕ, 
saķlĕk raporu ile belgelendirdikleri  takdirde tedavi gºrd¿kleri saķlĕk merkezinde sĕnava 
alĕnacaklardĕr. 

 
c. Evde eķitim hizmetinden yararlanmasĕ yºn¿nde ºzel eķitim hizmetleri kurul kararĕ bulunan 
ºķrencilerin sĕnavlarĕ ev ortamĕnda yapĕlacaktĕr. Veliler, ºķrencinin sĕnava alĕnacaķĕ adresin 
belirtildiķi dileke ile il/ile mill´ eķitim m¿d¿rl¿ķ¿ ve RAMõa baĺvuracaklardĕr. 

 
d. Ĺeker, astĕm, tansiyon ve epilepsi hastalĕklarĕndan dolayĕ s¿rekli ila kullanan ºķrenciler diķer 
ºķrencilerle birlikte sĕnav salonlarĕna yerleĺtirilecektir. Ancak salonlarĕnda gºrevli ºķretmenler, 
il/ile mill´ eķitim m¿d¿rl¿klerince ºnceden bilgilendirilecektir.  

 
9.7 Zihinsel Engelli ¥ķrenciler  

 
Zihinsel engelli ºķrenciler tek kiĺilik salonlarda sĕnava alĕnacaktĕr. Bu ºķrencilere 30 dakika ek s¿re 

verilecektir. Ayrĕca yapĕlacak tercih doķrultusunda kodlayĕcĕ eĺliķinde ºķrencinin sĕnava girmesi iin 
gerekli d¿zenleme yapĕlacaktĕr. 
 
¥ķrencinin takip ettiķi eķitim programĕ ve haftalĕk ders daķĕtĕm izelgesinde yabancĕ dil dersi yer 

almayan zihinsel engelli ºķrenciler sĕnavda yabancĕ dil testi sorularĕndan muaf tutulacaktĕr. 
 

10.  SINAV KONULARI  
 
2013- SBSõde Tablo-1õde belirtilen derslerden test uygulanacaktĕr. 

 
Test konularĕ, her ders iin o ºķretim yĕlĕnĕn programlarĕna baķlĕ kalĕnarak hazĕrlanacaktĕr. Testler 

ºķretim programlarĕnda belirtilen kazanĕmlarĕ ºķrencinin elde etme seviyesini ºlecektir. 
  

Tabloð1 

Test Konularĕ 

Test Nu 4ÅÓÔ !Äą 3ÏÒÕ 3ÁÙąÓą 

1 4İÒËëÅ 23 

2 Matematik  20 

3 Fen ve Teknoloji  20 

4 

Sosyal Bilgiler  

 -T.C. dÎËąÌÝÐ 4ÁÒÉÈÉ ve !ÔÁÔİÒËëİÌİË 
Dersi 

  -6ÁÔÁÎÄÁĥÌąË ÖÅ dÎÓÁÎ (ÁËÌÁÒą %øÉÔÉÍÉ 
Dersi 

  -$ÉÎ +İÌÔİÒİ ÖÅ !ÈÌÁË "ÉÌÇÉÓÉ $ÅÒÓÉ 

20 

5 9ÁÂÁÎÃą $ÉÌ 17 

 

 

11. SINAVIN UYGULANMASI  
 

a. 2013-SBS, 08 Haziran 2013 Cumartesi g¿n¿ yurt ii ve yurt dĕĺĕ t¿m sĕnav merkezlerinde T¿rkiye 
saatiyle saat 10.00õda baĺlayacaktĕr. Test 100 sorudan oluĺacaktĕr, 120 dakika s¿recek olan sĕnav, tek 
oturum olarak merkezi sistemle b¿t¿n sĕnav merkezlerinde aynĕ anda yapĕlacaktĕr.  
 

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleĺtirmenin zamanĕnda yapĕlabilmesi iin ºķrenciler en ge saat 
09.30õda, fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgelerinde belirtilen salonda hazĕr bulunacaktĕr. ¥ķrenciler sĕnava 
gelirken yanlarĕnda fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgesi, n¿fus c¿zdanĕ (veya pasaport) en az iki adet 
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koyu siyah ve yumuĺak kurĺun kalem, kalemtĕraĺ ve leke bĕrakmayan yumuĺak silgi  
bulunduracaktĕr.  

 
 

c. Kimlik belgeleri (n¿fus c¿zdanĕ veya pasaport) yanĕnda olmayan ºķrenciler sĕnava alĕnmayacaktĕr. 
 

d.  ¥ķrenciler sºzl¿k, hesap cetveli, hesap makinesi, aķrĕ cihazĕ, cep telefonu, telsiz, radyo gibi 
iletiĺim aralarĕ ile her t¿rl¿ bilgisayar ºzelliķi taĺĕyan cihazlarĕ yanlarĕnda bulundurduklarĕ 
takdirde sĕnava alĕnmayacaktĕr.  
 

e. ¥ķrenciler, fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgesindeki fotoķrafĕyla karĺĕlaĺtĕrĕldĕķĕnda tanĕnmasĕnĕ 
saķlayacak bir kĕyafetle sĕnava gireceklerdir. 

 

   Gºrevliler, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayĕlĕ Bakanlar Kurulu Kararĕ ile y¿r¿rl¿ķe konulan Kamu 
Kurum Ve Kuruluĺlarĕnda ¢alĕĺan Personelin Kĕlĕk Kĕyafetine Dair Yºnetmeliķe uygun kĕyafetle 
sĕnav gºrevine geleceklerdir.  
 

f.  ¥ķrenciler, fotoķraflĕ sĕnav giriĺ belgesinde belirtilen sĕnav salonunda kendi sĕra numarasĕnda 
oturacaktĕr. Gerektiķinde ºķrencinin yerini deķiĺtirme yetkisi salon baĺkanĕna ait olacaktĕr. Gerekli 
kimlik kontrolleri ve yerleĺtirme iĺlemlerinden sonra salon baĺkanĕ sĕnavda uyulacak kurallarĕ 
hatĕrlatacak, sĕnav evrakĕnĕn bulunduķu g¿venlik torbalarĕnĕ ºķrencilerin ºn¿nde aarak cevap 
k©ķĕtlarĕnĕ ve soru kitapĕklarĕnĕ daķĕtacaktĕr.  
 

g. ¥ķrenci, cevap k©ķĕdĕnda yazĕlĕ olan T.C. kimlik  numarasĕ, adĕ ve soyadĕ bil gilerini kontrol  
edecek, hata varsa salon gºrevlilerine sºyleyecek, salon gºrevlileri bu durumu tutanak altĕna 
alacaktĕr. ¥ķrencinin adĕna d¿zenlenmiĺ cevap k©ķĕdĕ bulunmuyor sa veya kullanĕlamayacak 
durumd aysa yeni bir cevap k©ķĕdĕna ºķrenci, kim lik  bil gil erini  salon baĺkanĕnĕn aĕklamalarĕna 
gºre yazacaktĕr. 

 
h. Salon gºrevlileri ºķrencilere soru kitapĕklarĕnĕ ve cevap k©ķĕtlarĕnĕ kontrol ederek daķĕtacaktĕr. 
¥ķrenci de bunlarĕ kontrol ederek eksik sayfa veya baskĕ hatasĕ tespit ederse kitapĕķĕn 
deķiĺtirilmesini isteyecektir.  

 
i. Sĕnav baĺladĕktan sonra ilk 20 dak ika  iinde gelen ºķrenciler sĕnava alĕnacak, bu ºķrencilere ek s¿re 
verilmeyecektir. Sĕnav g¿venliķinin saķlanmasĕ iin ilk 30 dakika  iinde sĕnav salonu terk 
edilmeyecektir. Sĕnav bitimine 15 dakika  kala, (ºzel eķitime ihtiyacĕ olan ºķrenciler hari) sĕnavĕn 
g¿venliķi aĕsĕndan sĕnav salonunda en az 2 (iki) adayĕn kalmasĕ saķlanacaktĕr. 

 
j. ¥ķrenci, cevap k©ķĕdĕ ¿zerindeki kitapĕk t¿r¿ ve cevap bilgileri iĺaretlemelerini kurĺun kalemle 
yapacaktĕr. 

 
k.  ¥ķrenci, cevap k©ķĕdĕndaki imza bºl¿m¿ne imzasĕnĕ silinmeyen m¿rekkepli kalemle kendisi 
atacaktĕr. 

 
l. Cevap k©ķĕdĕnda bulunan òBu Bºl¿me Dokunmayĕnĕz.ó kĕsmĕ hibir ĺekilde iĺaretlenmeyecektir.  

 
m. Soru kitapĕķĕnĕn A ve B olmak ¿zere iki ayrĕ t¿r¿ olup ºķrenci, A kitapĕķĕnĕ kullanĕyorsa cevap 
k©ķĕdĕnda kitapĕk t¿r¿ bºl¿m¿n¿n òAó yuvarlaķĕnĕ, B kitapĕķĕnĕ kullanĕyorsa òBó yuvarlaķĕnĕ 
iĺaretleyecektir. Salon gºrevlileri de doķru iĺaretlemenin yapĕlmasĕnĕ kontrol edecektir. 

 
n. ¥ķrenciler, cevaplarĕnĕ soru kitapĕķĕnĕn kapaķĕnda belirtilen ºrnekte olduķu gibi, yuvarlaķĕn 
dĕĺĕna taĺĕrmadan cevap k©ķĕdĕnda ilgili seeneķi bularak iĺaretleyecektir.  

 
o. Her sorunun 4 (dºrt) seeneķi vardĕr. Bu seeneklerden sadece bir tanesi doķru cevaptĕr. ¢ift 
iĺaretlenmiĺ veya iyi silinmemiĺ cevaplar optik okuyucular tarafĕndan yanlĕĺ cevap olarak 
deķerlendirilecektir. 

 
p. Cevap k©ķĕdĕna iĺaretlenmeyen cevaplar deķerlendirme iĺlemine alĕnmayacaktĕr. 
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q. Sĕnav esnasĕnda kopya ekildiķinin salon gºrevlilerince tespit edilmesi h©linde kopya eken 
ºķrencilerin sĕnavlarĕ iptal edilecektir.  

 
r. Ayrĕca sĕnavdan sonra cevap k©ķĕtlarĕnĕn deķerlendirmesi yapĕlĕrken aynĕ salonda sĕnava giren ve 
aynĕ t¿r soru kitapĕķĕnĕ kullanan ºķrenciler arasĕnda bilgisayar sistemi aracĕlĕķĕyla ikili/toplu 
kopya taramasĕ yapĕlĕr. ĸkili/toplu kopya taramasĕ sonucunda kopya ektiķi tespit edilen 
ºķrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sĕnav esnasĕnda adaylarĕn cevap k©ķĕtlarĕnĕ hibir 
ºķrencinin gºremeyeceķi ĺekilde ºnlerinde bulundurmalarĕ ve kesinlikle herhangi bir yºntemle 
kopya ekme teĺebb¿s¿nde bulunmamalarĕ gerekmektedir.  

 
Sĕnav bitiminden sonra, 

i)  ¥ķrenciler, cevap k©ķĕdĕnĕ salon gºrevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanaķĕna 
imzasĕnĕ atacaktĕr.  

  
ii)  Salon gºrevlileri, salona ait sĕnav evrakĕnĕ ºķrencilerin ºn¿nde kontrol ederek toplayacak, 

cevap k©ķĕtlarĕnĕ sĕnav g¿venlik torbasĕna koyup kapattĕktan sonra soru kitapĕklarĕyla beraber bina sĕnav 
komisyonuna teslim edecektir.  

 
iii)   Bina sĕnav komisyonu, salonlardan gelen sĕnav g¿venlik torbalarĕnĕ dºn¿ĺ sĕnav evrak 

kutularĕna koyarak seri numaralĕ g¿venlik kilidi ile bu kutularĕ kapatacak ve gºrevli kuryelere tutanakla 
teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapĕklarĕ veli ya da ºķrenciye verilebilecektir. Talep 
edilmeyen soru kitapĕklarĕ Mill´ Eķitim M¿d¿rl¿kleri tarafĕndan okullarda  kullanĕlmak ¿zere 
toplanacaktĕr. 

Kurallara uymadĕķĕ tespit edilen ºķrencilerin sĕnavĕ tutanakla iptal edilecek ve sĕnava devam 
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon gºrevlileri diķer ºķrencilerin dikkatini daķĕtmamak, zaman 
kaybetmelerine yol amamak aĕsĕndan gerekli gºr¿rse kural dĕĺĕ davranĕĺlarda bulunanlara sĕnav 
sĕrasĕnda uyarĕda bulunmayabilecektir. Bu ºķrencilerin kusurlarĕ ve kimlik bilgileri bir tutanakla sĕnav 
evrakĕna eklenecektir. Bu ºķrencilerin sĕnavĕ, deķerlendirilme iĺlemi yapĕlmadan geersiz sayĕlacaktĕr.  Bu 
t¿r konularda yapĕlan itirazlar dikkate alĕnmayacaktĕr. 

12. SINAVIN DEĶERLENDĸRĸLMESĸ 
 
2013-SBSõye katĕlacak olan ºķrencilerin puanĕ, aĺaķĕdaki iĺlem basamaklarĕna gºre tek puan t¿r¿nde 

hesaplanacaktĕr. 
 
a. Her adayĕn cevap k©ķĕdĕ, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafĕndan ift kontrol sistemiyle okutulur.  

 
b. 2013-SBSõde soru sorulan derslere ait testlerin her biri iin doķru ve yanlĕĺ cevap sayĕlarĕ belirlenir.  

  
c. Her test iin yanlĕĺ cevap sayĕsĕnĕn ¿te biri, doķru cevap sayĕsĕndan ĕkarĕlarak geerli cevaplara 
karĺĕlĕk gelen ham puanlar bulunur. Bºylece her aday iin beĺ ayrĕ ham puan hesaplanĕr.  

 
d. T¿m ºķrencilerin ham puanlarĕ toplamĕ, sĕnava giren ºķrenci sayĕsĕna bºl¿nerek her bir testin 
ortalamasĕ bulunur. 

  
e. Ham puanlar, test ortalamalarĕ ile sĕnava giren ºķrenci sayĕsĕ kullanĕlarak her testin standart 
sapmasĕ hesaplanĕr.  

 
f.  ¥ķrencilerin her bir teste ait standart puanĕ (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanĕlarak 
t¿m adaylarĕn ham puanlarĕnĕn ortalamasĕnĕ 50'ye, standart sapmasĕnĕ 10'a getiren bir dºn¿ĺt¿rme 
iĺlemi sonunda elde edilir.  
 

g. Her test iin hesaplanan standart puanlar, Tablo-2õde verilen katsayĕlar ile arpĕlarak her bir testin 
aķĕrlĕklĕ standart puanlarĕ bulunur.  
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h. Yabancĕ dil testinden muaf olan iĺitme engelli ºķrencilerin yabancĕ dil aķĕrlĕklĕ standart puanĕ, bu 
ºķrencilerin yabancĕ dil testi dĕĺĕndaki diķer testlerin aķĕrlĕklĕ standart puan toplamĕnĕn, bu 
testlerden alĕnabilecek en y¿ksek aķĕrlĕklĕ standart puan toplamĕna bºl¿m¿n¿n, yabancĕ dil 
testinden alĕnabilecek en y¿ksek aķĕrlĕklĕ standart puanla arpĕlmasĕ ile elde edilir. 

 
i. Testlerin aķĕrlĕklĕ standart puanlarĕ toplanarak, Toplam Aķĕrlĕklĕ Standart Puan (TASP) bulunur. 

  
Aķĕrlĕklĕ standart puan hesaplanĕrken esas alĕnacak aķĕrlĕk katsayĕlarĕ Tablo-2õde verilmiĺtir.  

Tabloð2 
Aķĕrlĕklĕ Standart Puan Hesaplanĕrken Kullanĕlacak Aķĕrlĕk Katsayĕlarĕ 

 

Test 
Nu  

Test Adĕ 
ASP 

Katsayĕlarĕ 

1 T¿rke 4 

2 Matematik  4 

3 Fen ve Teknoloji  3 

4 Sosyal Bilgiler  3 

5 Yabancĕ Dil 2 

TOPLAM  16 

 
12.1. ¥ķrencilerin Ham Puanĕ Hesaplamasĕ 
 

Standart puan ve toplam aķĕrlĕklĕ standart puan hesaplama form¿l¿ aĺaķĕda verilmiĺtir. 

Ham Puan (HP) Hesaplamasĕ 

 

 
Xi                 : T¿rke, Matematik, Sosyal Bilgiler , Fen ve Teknoloji veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.  

 HPXi           : ¥ķrencinin  Xi Testi Ham Puanĕ 

                      

 Standart Puan (SP) ve Aķĕrlĕklĕ Standart Puan (ASP) Hesaplamasĕ 

 

 SPXi        : Xi Testi Standart Puanĕ 
 ORTXi      : Xi Testinin Ham Puan Ortalamasĕ 
 SS Xi        : Xi Testinin Standart Sapmasĕ 

 

 ASP Xi           : Xi Testi Aķĕrlĕklĕ Standart Puanĕ 

            AK Xi                 ; Xi Testi Aķĕrlĕk Katsayĕ 

 
 
12.2. Yabancĕ Dil Testinden Muaf Olan ĸĺitme Engelli ¥ķrencilerin Yabancĕ Dil Aķĕrlĕklĕ Standart 

Puan Hesaplamasĕ 
 

Velinin isteķine baķlĕ olarak iĺitme engeli olan ºķrenci, ºķrenim s¿resince yabancĕ dil dersi alĕp 
almadĕķĕna bakĕlmaksĕzĕn, yabancĕ dil sĕnavĕndan muaf tutulabilir. Yabancĕ dil testinden muaf olan 
ºķrencilerin Yabancĕ Dil iin TASP hesaplamasĕ aĺaķĕdaki gibidir. 
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Yabancĕ Dil Testinden Muaf Olan ĸĺitme Engelli ¥ķrencilerin Yabancĕ Dil ASP Hesaplamasĕ 

 

 T_ºķrenci   : Yabancĕ Dil testinden muaf olan iĺitme engelli ºķrencilerin T¿rke, Matematik, Fen ve Teknoloji   ve  Sosyal Bilgiler   testlerinin ASP 

toplamĕ. 

 T_enb¿y¿k  : T¿rke, Matematik, Fen ve Teknoloji  ve Sosyal Bilgiler testlerinden alĕnabilecek en b¿y¿k ASP toplamĕ. 

      EnbASP T¿rke : T¿rke testinden alĕnabilecek en b¿y¿k ASP 

 EnbASP Mat : Matematik testinden alĕnabilecek en b¿y¿k ASP 

 EnbASP Fen ve T. : Fen ve Teknoloji  testinden alĕnabilecek en b¿y¿k ASP 

 EnbASP Sosyal B. : Sosyal Bilgiler  testinden alĕnabilecek en b¿y¿k ASP 

 EnbASP Yab.Dil : Yabancĕ Dil testinden alĕnabilecek en b¿y¿k ASP 

  

 
12.3. ¥ķrencilerin Toplam Aķĕrlĕklĕ Standart Puan (TASP) ve 2013-SBS Puan Hesaplamasĕ 
 

 

 

 TASP         : Toplam Aķĕrlĕklĕ Standart Puan 

 ASP T¿rke        : T¿rke Testi Aķĕrlĕklĕ Standart Puanĕ 

 ASP Mat          : Matematik Testi Aķĕrlĕklĕ Standart Puanĕ 

 ASP Fen ve T.    : Fen ve Teknoloji  Testi Aķĕrlĕklĕ Standart Puanĕ 

 ASP Sosyal B.     : Sosyal Bilgiler  Testi Aķĕrlĕklĕ Standart Puanĕ 

 ASP Yab. Dil       : Yabancĕ Dil Testi Aķĕrlĕklĕ Standart Puanĕ 

 

Hesaplanan Toplam Aķĕrlĕklĕ Standart Puan, kendi iinde en k¿¿ķ¿ 100 ve en b¿y¿ķ¿ 700 olan bir 
puan daķĕlĕmĕna dºn¿ĺt¿r¿lecektir. 
 

Bu puanlarĕn bulunmasĕnda aĺaķĕdaki form¿l uygulanacaktĕr. 

 

SBS Puan =    100+  

TASP                 :  Toplam Aķĕrlĕklĕ Standart Puan 

En K¿¿k TASP  :  Hibir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen ºķrenciler iindeki en k¿¿k TASP 

En B¿y¿k TASP  : T¿m ¥ķrenciler ĸindeki En B¿y¿k TASP 

 
Kopya taramasĕ sonucu bazĕ testleri iptal edilen ve TASPõĕ, en k¿¿k TASPõnĕn altĕnda olan 

ºķrencilerin, 2013-SBS Puanlarĕ 100 puan olarak kabul edilecektir.  
 

12.4. Yĕl Sonu Baĺarĕ Puanĕ ve Ortaºķretime Yerleĺtirme Puanĕnĕn Hesaplanmasĕ 
 
Ortaºķretime Yerleĺtirme Puanĕ 
 

Merkez´ sistemle ºķrenci alan ortaºķretim kurumlarĕna yerleĺtirme puanĕ(OYP), ºķrencinin 6,  7 ve 
8. sĕnĕf yĕl sonu baĺarĕ puanlarĕ il e 700 tam puan ¿zerinden hesaplanan seviye beli rleme sĕnavĕ puanĕ 
toplamĕnĕn ik iye bºl¿nmesiyle elde edil en puandĕr.  

600 x (TASP ð En K¿¿k TASP) 

 En B¿y¿k TASP ð En K¿¿k TASP 
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Kuzey Kĕbrĕs T¿rk Cumhuriyetindeki ortaokullarĕnda ºķrenim gºrenlerin yĕl sonu baĺarĕ puanlarĕ, 

T¿rkiye'de ºķrenim gºren ºķrencilere uygulanan h¿k¿mlere gºre belirlenir. 
  
Velisinin yurt dĕĺĕnda bulunduķu s¿re ierisinde ºķrenimlerinin bir kĕsmĕnĕ veya tamamĕnĕ 

Bakanlĕķa baķlĕ olmayan yurt dĕĺĕndaki eķitim kurumlarĕnda tamamlayan ºķrencilerin ortaºķretime 
yerleĺtirme puanĕnĕn hesaplanmasĕ, 2013-SBS puanĕ ile yurt iinde ºķrenim gºrd¿kleri yĕllara ait yĕl sonu 
baĺarĕ puanlarĕ dikkate alĕnarak hesaplanĕr.  

 
6, 7 ve/veya 8. Sĕnĕf ºķrenimlerinin bir kĕsmĕnĕ veya tamamĕnĕ yurt dĕĺĕnda tamamlayan ºķrencilerin 

òyĕl sonu baĺarĕ puanĕó hesaplamasĕ aĺaķĕdaki gibi yapĕlacaktĕr. 

 -3(¿) eķitim- ºķretim yĕlĕndan 1(bir) yĕlĕnĕ yurtdĕĺĕnda tamamlayan ºķrenciler iin ºrnek 
hesaplama: 

6. sĕnĕf ð yurt  ii 
          7. sĕnĕf - yurt dĕĺĕ 
          8. sĕnĕf - yurt ii 

  

-3(¿) eķitim- ºķretim yĕlĕndan 2(iki) yĕlĕnĕ yurtdĕĺĕnda tamamlayan ºķrenciler iin ºrnek 
hesaplama: 

6. sĕnĕf ð yurt  ii 
          7. sĕnĕf - yurt dĕĺĕ 
          8. sĕnĕf - yurt dĕĺĕ 
      
 

Eķitimlerinin tamamĕnĕ yurt dĕĺĕnda tamamlayan ºķrencilerin SBS-8 puanĕ OYP olarak 
hesaplanacaktĕr. 
 

Yĕl Sonu Baĺarĕ Puanĕ  
 
¥ķrencinin derslerden aldĕķĕ yĕl sonu puanlarĕ, o derslere ait haftalĕk ders saati ile arpĕlarak aķĕrlĕklĕ 

yĕl sonu puanlarĕ hesaplanĕr. Bu puanlarĕn toplamĕnĕn, o derslere ait haftalĕk ders saati toplamĕna 
bºl¿nmesi ile de yĕl sonu baĺarĕ puanĕ hesaplanĕr. Puanlama 100 tam puan ¿zerinden yapĕlĕr.  

Herhangi bir sebeple seviye belirleme sĕnavĕna katĕlmayan ºķrencinin seviye belirleme sĕnavĕ 
puanĕ, o yĕla ait en d¿ĺ¿k seviye belirleme sĕnavĕ puanĕdĕr.  

 
Ek Puan 
 
Uluslararasĕ yarĕĺma ve sĕnavlarda ¿lkemizi temsil hakkĕ kazanmĕĺ olduķunu belgeleyen 

ºķrencilere, katĕldĕklarĕ yĕl iin yĕl sonu baĺarĕ puanlarĕna belirlenen oranda verilecek puandĕr. 
 
Ortaºķretim Kurumlarĕna Geiĺ Yºnergesinin Nisan 2011/2641 TD 9.Maddesinin 4.fĕkrasĕna 

istinaden Mill´ Eķitim Bakanlĕķĕ, Baĺbakanlĕk Genlik ve Spor Genel M¿d¿rl¿ĵ¿, T¿rkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araĺtĕrma Kurumu (T¦BĸTAK) ile Bakanlĕķĕn iĺ birliķi yaptĕķĕ diķer Bakanlĕklarĕn katĕldĕķĕ 
uluslararasĕ sĕnavlara/yarĕĺmalara ulusal elemelerden getikten sonra ¿lkemizi temsil etme hakkĕ 
kazanmĕĺ olan ºķrencilere, katĕldĕklarĕ yĕl iin yĕl sonu baĺarĕ puanlarĕna belirlenen oranda ek puan 
verilecektir.  
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Bu olimpiyat, sĕnav ve yarĕĺmalara katĕldĕklarĕ yĕla ait yĕl sonu baĺarĕ puanĕna;  

- Yĕl  sonu baĺarĕ puanĕnĕn altĕn madalya alan veya birinci olanlar iin % 10'u,  

- G¿m¿ĺ madalya alan veya ikinci olanlar iin % 9'u,  

- Bronz madalya alan veya ¿¿nc¿ olanlar iin % 8'i,  

- Bu etkinliklere katĕlanlar iin de % 7'si 

oranĕnda ek puan eklenir.   

¥ķrenim gºrd¿ķ¿ yĕl iinde birden fazla uluslararasĕ sĕnav ve yarĕĺmaya katĕlĕp farklĕ alanlarda 
baĺarĕlĕ olan ºķrencilerin almĕĺ olduklarĕ en y¿ksek derecenin tamamĕ, diķer derecelerin de yarĕsĕ 
hesaplamada dikkate alĕnĕr. 

  
Ekip ya da takĕm olarak yarĕĺmalara katĕlĕp baĺarĕlĕ olan ºķrencilerin aldĕklarĕ ek puan, yĕl sonu 

baĺarĕ puanlarĕna ilave edilir.  
 
Ek puan hakkĕndan, derece veya katĕlĕm belgelerini ibraz eden ºķrenciler yararlanabilir. ĸbraz 

edilen bilgiler, ºķrencinin ºķrenim gºrd¿ķ¿ ortaokul m¿d¿rl¿ķ¿ tarafĕndan ders yĕlĕ bitimine kadar e-okul 
sistemine iĺlenir. Ders yĕlĕ bittikten sonra sisteme iĺlenen bilgiler iĺleme alĕnmayacaktĕr. 

 
Ayrĕca T¦BĸTAK dĕĺĕnda diķer bakanlĕklar aracĕlĕķĕ ile uluslararasĕ sĕnav/yarĕĺmalara katĕlan 

ºķrenciler, baĺarĕ belgelerini sĕnav/yarĕĺmayĕ d¿zenleyen bakanlĕk birimlerine óUlusal elemelerden 
gemiĺ, uluslararasĕ temsil hakkĕ kazanmĕĺtĕró ifadesi yer alacak ĺekilde onaylatacaklardĕr. ¥ķrenciler konu 
ile ilgili belgelerini ve dilekelerini sĕnav tarihine kadar YEĶĸTEK- ¥lme, Deķerlendirme ve Yerleĺtirme 
Grup Baĺkanlĕķĕna gºndereceklerdir. 

 
S¿resi ierisinde YEĶĸTEKõe ulaĺmayan belge ve dilekeler iĺleme alĕnmayacaktĕr. 
 
¦lkemizi temsil etme hakkĕnĕ kazandĕķĕnĕ belgeleyemeyen ºķrencilerin baĺvurularĕ, Mill´ 

Eķitim Bakanlĕķĕ Ortaºķretim Kurumlarĕna Geiĺ Yºnergesi gereķince dikkate alĕnmayacaktĕr.  
 
13. SINAV SONU¢LARININ BĸLDĸRĸLMESĸ 

 
2013-SBS sonularĕ 12 Temmuz 2013 tarihinde ilan edilecektir.  

 
¥ķrencilere sĕnav sonu belgesi posta yoluyla gºnderilmeyecektir. 

 
Sonular http://www.meb.gov.tr  ile http://oges.meb.gov.tr   internet adreslerinde yayĕmlanacaktĕr.  

 
¥ķrencinin sĕnav sonu bilgileri kayĕt hakkĕ kazandĕķĕ okulun ekranĕndan da izlenebilecektir. Bu 

sebeple kayĕt sĕrasĕnda ºķrenciden ayrĕca sonu belgesi talep edilmeyecektir. ¥ķrencinin ºķrenim gºrd¿ķ¿ 
okul m¿d¿rl¿kleri velinin talep etmesi durumunda yukarĕda belirtilen internet  adreslerinden sĕnav sonu 
belgesinin ĕktĕsĕnĕ alacak, onaylayĕp, m¿h¿rleyerek imza karĺĕlĕķĕ ºķrenciye/veliye  verecektir.  

 
14. SINAVIN GE¢ERSĸZ SAYILACAĶI DURUMLAR 

 
a. Baĺvuru ĺartlarĕnĕ taĺĕmadĕķĕ h©lde ºķrencinin sĕnava girmesi, 

 
b. Cevap k©ķĕdĕnĕn dºn¿ĺ sĕnav g¿venlik torbasĕndan ĕkmamasĕ, zarar gºrm¿ĺ olmasĕ ya da cevap 
k©ķĕdĕnĕn gelmemesi,  

 
c. ¥ķrencinin herhangi bir ºķrenciden ya da dok¿mandan kopya ektiķinin salon gºrevlilerince tespit 

edilmesi,  
d. Geerli kimlik belgesinin ve sĕnav giriĺ belgesinin ibraz edilmemesi, 

 
e. Baĺka ºķrencinin sĕnav evrakĕnĕn kullanĕlmasĕ, 

  
f.  ¥ķrencinin yerine baĺkasĕnĕn sĕnava girmesi,  

http://www.meb.gov.tr/
http://oges.meb.gov.tr/
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g. Her t¿rl¿ bilgisayar ºzelliķi bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dĕĺĕnda ºzellikleri bulunan saatler 
ile cep telefonu, telsiz vb. iletiĺim aralarĕ ve defter, kitap, sºzl¿k, hesap makinesi, hesap cetveli gibi 
aralarĕ sĕnav anĕnda ºķrencinin yanĕnda bulundurmasĕ, 

  
h. Dºn¿ĺ sĕnav g¿venlik kutularĕ dĕĺĕnda posta ya da farklĕ bir yolla sĕnav evrakĕ                                     
gºnderilmesi,  

 
i. Cevap k©ķĕdĕ deķerlendirilirken aynĕ salonda oturan adaylarĕn sĕralarĕ dikkate alĕnmaksĕzĕn yapĕlan 

kopya analizi sonucuna gºre ikili/toplu kopya tespit edilmesi halinde ilgili test geersiz 
sayĕlacaktĕr, 

  
j. Sĕnav evrakĕna zarar verilmesi (soru kitapĕķĕnĕ, cevap k©ķĕdĕnĕ yĕrtmak, teslim etmemek ve 
benzeri) durumlarĕnda Mill´ Eķitim Bakanlĕķĕ Merkezi Sistem Sĕnav Yºnergesiõnde belirtilen sĕnav 
kurallarĕ ihlal edildiķi iin salon gºrevlilerinin ve bakanlĕk temsilcilerinin tuttuķu tutanaklar da 
dikkate alĕnarak ºķrencinin sĕnavĕ geersiz sayĕlacaktĕr. 

 
15. SINAV ĸTĸRAZLARI 

 
a. Sĕnav sorularĕna, cevap anahtarĕna ve sonulara yapĕlacak olan itirazlar sorularĕn ve sonularĕn 

http://www.meb.gov.tr  internet  adresinden yayĕmlanmasĕndan itibaren en ge 10 (on)  takvim 
g¿n¿ iinde yazĕlĕ olarak YEĶĸTEKõe yapĕlabilecektir. 
 

b. Faksla yapĕlan itirazlar dikkate alĕnmayacak ve cevaplanmayacaktĕr. 
 

c. ĸtirazlarĕn incelenmesi iin ºķrenci velisi tarafĕndan T.C. Ziraat Bankasĕ Baĺkent/ANKARA  ĺubesi, 
T¿rkiye Vakĕflar Bankasĕ Ankara Merkez ĺubesi ve T¿rkiye Halk Bankasĕ K¿¿kesat/ANKARA  

ĺubelerinden herhangi birine, òKurumsal Tahsil©t Programĕó aracĕlĕķĕyla 10 TL (On TL KDV 
Dahil)  yatĕrĕlmasĕ gerekmektedir.  
 

d. ĸtiraz ¿cretini  yatĕrĕp banka dekontunu itiraz dilekesi ile birlikte gºndermeyen adaylarĕn 
baĺvurularĕ dikkate alĕnmayacak ve cevaplandĕrĕlmayacaktĕr. 

 
e. ĸtirazlarĕn cevaplanmasĕnda YEĶĸTEK gelen evrak kayĕt tarihi dikkate alĕnacaktĕr.  

 
f.  S¿resi getikten sonra yapĕlan itirazlar ile ºķrencinin T.C. kimlik numarasĕ belirtilmeyen, banka 

dekontu  eklenmemiĺ, imza ve adres bilgisi olmayan dilekeler dikkate alĕnmayacak ve 
cevaplandĕrĕlmayacaktĕr. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meb.gov.tr/
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                                             2013 SBS YURT DIĹI BAĹVURU FORMU                                                                  EKɀ1 

¥ķrenimlerinin tamamĕnĕ veya bir kĕsmĕnĕ yurt dĕĺĕnda Mill´ Eķitim Bakanlĕķĕna baķlĕ olmayan her hangi bir 
eķitim kurumunda yapan ºķrenciler isterlerse denklik belgesi ile baĺvurarak 2013-SBSõye katĕlabilirler. Bu ºķrenciler, 
Bakanlĕka sĕnav yapĕlmasĕ halinde sĕnava bulunduklarĕ ¿lkede katĕlabilirler. 

 
Bu form, yurt dĕĺĕnda Bakanlĕķa baķlĕ olmayan okullarda ºķrenim gºren ºķrencilerin Ortaºķretime Geiĺ 

Sistemine baĺvuru yapabilmesi iin kullanĕlacaktĕr. Ortaºķretimini ¿lkemizde devam ettirmek isteyen ºķrenciler bu 
formu ve ºķrenci belgesini kĕlavuzda belirtilen adrese gºndereceklerdir.  

 
Baĺvurularĕn ºķrenci velisi tarafĕndan yapĕlmasĕ zorunludur. 
 

A-¥ĶRENCĸ BĸLGĸLERĸ 

T.C. Kimlik No(*)  / Geici No (*)  

Adĕ Soyadĕ  

¦lke / Ĺehir     /  

Geldiķi Okul Adĕ  

Yabancĕ Dili (**)  

Doķum Tarihi    

N¿fusa Kayĕtlĕ Olduķu ĸl/ ĸle  /  

Baba Adĕ/Ana adĕ  Anne Adĕ  

ĸletiĺim Telefonlarĕ  (éé) éé é.. éé           (éé) éé é.. éé 

Veli e-Posta Adresi (*)  

Cinsiyeti     

Veli T.C. Kimlik No / Geici No  

Veli Adĕ Soyadĕ  

Veli Cep Telefonu  

(*) Veli Bilgilendirme Sisteminden girilerek baĺvuru durumunun izlenmesinde kullanĕlacaķĕndan doldurulmasĕ zorunludur. 
(**) SBS  de sorumlu olacaķĕ yabancĕ dil(ĸngilizce, Almanca, Fransĕzca, ĸtalyanca) 
 

B-¥ĶRENCĸ ENGEL BĸLGĸLERĸ 

Sĕnava baĺvuru yapan ºķrencinin, kĕlavuzda belirtilen engel durumlarĕndan her hangi bir i varsa; ò¥z¿rl¿ saķlĕk 
kurulu raporuó, ò¥z¿rl¿ iin kimlik kartĕó veya ò¥z¿rl¿l¿k bilgisinin iĺlendiķi n¿fus c¿zdanĕó veya òºz¿rl¿ 
olduķunu gºsterenó yaĺadĕķĕ ¿lke makamlarĕnca d¿zenlenmiĺ belgelerden birinin aslĕ veya belgeyi d¿zenleyen 
ilgili makamca òaslĕ gibidiró onayĕ alĕnarak baĺvuru adresine gºnderilecektir. 
¥ķrencinin engeli ve talep edilen hizmet :  éééééééééééééééééééééééééé. 

 
C- TERCĸH SIRASINA G¥RE SINAVA GĸRMEK ĸSTEDĸĶĸ ĸLLER YA DA KILAVUZDA YER ALAN 
YURT DIĹI SINAV MERKEZLERĸ 

1. ééééééééééééééééé.. 2. ééééééééééééééééé.. 
3. ééééééééééééééééé.. 4. ééééééééééééééééé.. 

 
 

9ÕËÁÒąÄÁËÉ ÂÉÌÇÉÌÅÒÉÎ ÄÏøÒÕÌÕøÕÎÕ ÏÎÁÙÌąÙÏÒÕÍȢ 

vX2%.#d 6%,d3d 

 

ȣȢȢȾȣȢȢȾφτυχ 

!Äą 3ÏÙÁÄą 

dÍÚÁ 

 

 

ONAYLAYAN (*) 

 

 

ȣȢȾȣȢȾφτυχ 

!Äą 3ÏÙÁÄą 

5ÎÖÁÎą 
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