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MILLI EGITIM BAKANLIGI

Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii

Sayi : 39339088/10.06.01/172976 07/03/2013
Konu:2013SBS-PYBS

G E N E L G E

2013 Yili Seviye Belirleme Smavi (SBS) ile Parasiz Yatihlik ve Bursluluk Smavi
(PYBS) Bakanhgimiz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurliigu tarafmdan, yurtic.i
ve yurtdipi smav merkezlerinde, Tiirkiye saatiyle saat 10.00'da, merkezi sistemle
gercekle^tirilecektir.

Smavlar;
* 8. similar i?in SBS ve PYBS 08 Haziran 2013 Cumartesi,
* 5, 6, 7, 9, 10 ve 1 1. similar i?in ise PYBS 09 Haziran 2013 Pazar
giinii yapilacaktir.
SBS ve PYBS ile ilgili turn i£ ve i^lemler e-Okul sistemi iizerinden

ger9ekle£tirilecektir. Ogrencilerin herhangi bir sorun ya da zorlukla kar^ila^mamasi icin
e-Okul sisteminde kayith ve bilgilerinin giincel olmasi gerekmektedir.

Ogrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi iizerinden ba^vuru bilgilerini takip
edebileceklerdir.

Ogrenciler ba^vuru doneminde SBS Ba^vuru Kilavuzuna (Ek-1) ve PYBS Kilavuzuna
(Ek-2) http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinden ulagabileceklerdir.

A. Seviye Belirleme Smavi i9in;
1 ) Basvurular 04-22 Mart 2013 tarihlerinde yapilacaktir.
2) Ogrencilerin/velilerin SBS Bapvuru Kilavuzunda "Bagvuru Ucreti ve Banka

Iplemleri" bashgi altmda yer alan bankalardan birine veya bu bankalarm internet pubelerine
10 TL smav iicretini ogrencinin T.C. Kimlik Numarasi ile yatirmalan ba^vuru i9in yeterli
olacaktir.

3) Yurt digmdan ba^vuran Ogrenciler "Ba^vuru I^lemleri" ba^ligimn (d) bendinde yer
alan belgeleri, bagvuru siiresi i^inde sbs8@meb.gov.tr elektronik posta aracihgi ile aynca
APS veya dengi posta yolu ile Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudiirlugune
gonderdikleri takdirde SBS sinavma girebileceklerdir.

4) 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve £ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayih
f ocuk Koruma Kanunu kapsamma giren ogrencilerden smav iicreti ahnmayacaktir.

5) SBS ba^vurusunu yapan ve PYBS basvurusunda bulunmak isteyen 8. smif
ogrencilerinin ba^vurulan, PYBS ba^vuru ^artlanm ta^imalan halinde 11-22 Mart 2013
tarihlerinde ogrencinin ogrenim gordiigu okul miidurlukleri tarafmdan e-Okul sistemi
iizerinden yapilacaktir. PYBS ile ilgili aQiklamalar "Parasiz Yatihlik ve Bursluluk Smav
Kilavuzunda" detayli olarak yer almaktadir.
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6) Polls Kolejine basvuru yapmak isteyen ogrenciler, basvuru iglemlerini Icisleri
Bakanhgi Emniyet Genel Mudurlugumin http://www.egm.gov.tr internet adresinden takip
edeceklerdir.

7) Basvuru siiresi icinde okul mudurluklerince ve il/ilc.e mill! egitim mudurluklerince
yapilacak iplemler agagida belirtilmistir.

•> Okulda kayith olan ogrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle
kar£ila£tmp, dogrulugunu ve guncelligini kontrol ve takip edeceklerdir.

*J« SBS'ye bagvurmak isteyen ogrenciler ile bu ogrencilerin velilerini bilgilendirecek,
bapvuru tarihleri arasinda ogrencilere bagvuru yapmalan konusunda rehberlik edeceklerdir.

*J* SBS'ye basvuran ve PYBS'ye de katilmak isteyen basvuru ^artlarmi tasiyan
ogrencilere rehberlik ederek, bagvuru islemlerini zamamnda yapacak ve okulda kurulan
komisyon tarafmdan ogrenciye ait belgeleri kontrol edeceklerdir.

*J« Fotografh smav girig belgesini internetten ^ikti alarak onaylayip ogrenciye teslim
edecek ve smav girig belgesini kaybeden ogrencilere belgenin yenisini onaylayarak teslim
edeceklerdir.

•»• Okulunda smav hizmeti almasi gereken engelli ogrenci varsa, bu ogrencinin
velisini okulun bagh bulundugu Rehberlik ve Arastirma Merkezi Mudurlugune
yonlendirecek, bu bilgilerinin MEBBIS-RAM Modiilune islenip i^lenmedigini e-Okul
sisteminden takip edeceklerdir.

<» Gorme, igitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokullari ile yatili bolge
ortaokullarinda (YBO) ogrenim goren engelli ogrencilere ait "Ozurlii Saglik Kurulu Raporu",
"Oziirlu Kimlik Karti" veya "oziir bilgisinin islenmis oldugu nurus cuzdani"m basvuru
tarihleri arasinda RAM'a topluca gondereceklerdir.

•!• Ogrenciler, SBS'de, e-Okul sisteminde kayith olan zorunlu yabanci dil dersinin
testinden sorumlu olacaktir. Okul mudurliikleri, birden fazla yabanci dil dersi alan, ^ubesi
degi^en ve nakil islemi yapilan ogrencilerin, zorunlu yabanci dil dersini e-Okul sistemine 22
Mart 2013 tarihine kadar isleyeceklerdir.

»!* Igitme ve/veya zihinsel engeli olan ogrencinin yabanci dil sinavma katilmasim
isteyen velisinin yazih basvurusu varsa, bu durumu e-Okul sistemindeki not bilgileri ile ilgili
alana kayit edeceklerdir.

«J» 2828 sayih Sosyal Hizmetler ve f ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayih
f ocuk Koruma Kanunu kapsamma giren ogrencilerin basvuru i^lemlerini, e-Okul sistemi
iizerinden yapacaklardir.

B. Parasiz Yatililik ve Bursluluk Sinavi i9in;
1) PYBS basvuru islemleri 11-22 Mart 2013 tarihlerinde PYBS Kilavuzunda belirtilen

hukiimler dogrultusunda yapilacaktir.
2) 8. smif ogrencilerinin aym zamanda PYBS'ye basvurmalan halinde, PYBS puam

ayrica hesaplanmayacak, SBS smavmda aldiklan puan gec.erli olacaktir.
3) Yatili bolge ortaokullannin (YBO) 8. smifmda yatili ogrenci olarak ogrenim goren

veYBO kontenjamndan yararlanarak smavsizve parasiz olarak ortaogrenimlerine pansiyonlu
okullarda devam etmek isteyen ogrencilerin basvurulan, 11-22 Mart 2013 tarihleri arasinda,
http://www.meb.gov.tr internet adresinden, okul mudurlukleri tarafmdan yapilacaktir.

4) Okul mudurlukleri e-Okul sisteminde basvuruyu onayladiktan sonra 2 (iki) niisha
ciktisi almarak veliye inceletip imzalattinlacaktir. Daha sonra her iki niisha da muhurlenerek
1 (bir) niishasi veliye teslim edilecek, digeri okul mudurlugunde saklanacaktir.

5) Yurt dismda e-Okul sistemine kayith olmayan okullarda egitim goren
ogrencilerden basvuru yapmak isteyenler, PYBS Kilavuzunun "Basvuru Islemleri" ba^hgmin
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3.3 maddesinde yer alan belgeleri ba^vuru siiresi icinde pybs@meb.gov.tr elektronik posta
aracihgi ile ayrica APS veya dengi posta yolu ile Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel
Mudurlugune gonderdikleri takdirde PYBS smavma girebileceklerdir.

6) 2828 ve 5395 sayili kanunlar kapsamma giren ogrencilerin ba^vuru i^lemleri okul
mudurlukleri tarafmdan e-Okul sistemine i^lenecek ve takip edilecektir.

7) Okul mudurlukleri, smavlarda ozel hizmet almasi gereken engelli ogrenciler varsa,
bu ogrencilerin velilerini okullarm bagli bulundugu il/ilce mill! egitim mudurluklerinin
rehberlik ve arastirma merkezi mudurlugune yonlendirerek bu bilgilerinin MEBBIS-RAM
modiilune iglenmesini saglayacaklardir.

8) Ozel egitime ihtiyaci olan ogrencilerin beyan ettigi rapor ya da belgenin bir niishasi
rehberlik ve arastirma merkezi mudurlugunde saklanacaktir.

C. Genel A9iklamalar:
1) Fotografli smav giris belgesi; SBS ve PYBS icin 27 Mayis 2013 tarihinden itibaren

http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden okul mudurlukleri
tarafmdan kesinlikle renkli 9ikti alimp muhiirlenerek onaylandiktan sonra ogrenciye teslim
edilecektir.

2) Smavlarla ilgili tiim bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.tr internet sayfasmda
siirekli olarak yayimlanacaktir. Adaylarm, velilerin ve okul yoneticilerinin sozii edilen
internet sayfasim takip etmeleri gerekmektedir.

3) Tiim basvuru i^lemlerinin yapilmasmdan adaym velisi, takip edilmesinden okul
miidurlugu sorumludur.

4) Ogrencilerin SBS ve PYBS islemlerini siiresi icinde, eksiksiz yapip yapmadiklarim
sistem iizerinden kontrol etmekten okul mudurlukleri birinci derecede sorumludur.

5) Okulun internet baglantisi olmamasi veya herhangi bir aksaklik nedeniyle bagvuru
onaymm yapilamamasi durumunda, gerekli tedbirleri alarak ba^ka bir okul veya il/ilce mill!
egitim mudurlugunun internet erisim imkanlanni kullanarak, ogrencilerle ilgili i^lemleri takip
edeceklerdir.

Ogrencilerimizi ve ailelerini ilgilendiren bu smavlarla ilgili i? ve islemlerinin herhangi
bir aksakliga meydan verilmeden yapilmasi hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica
ederim.

NabiAVCI
Milli Egitim Bakani

EKLER:
Ek-1: SBS Basvuru Kilavuzu (17 sayfa)
Ek-2: PYBS Kilavuzu (23 sayfa)
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