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Orta Öğretime Geçiş Sistemi (OGES) 

 

Değerli Anne ve Babalar, 

SBS’ye hazırlık süreci gerek sizlerin gerekse öğrencilerimizin yaşamlarındaki 

önemli dönemlerden biridir. Elbette SBS’de başarılı olmanın ilk koşulu, bilgi 

olarak iyi bir donanımla sınava hazırlanmaktır. Ancak bilgi donanımının ve 

psikolojik hazırlığın yanı sıra sınav sistemini ve sistemin öğrencilerden neler 

beklediğini bilmek de oldukça önemlidir. Sınava hazırlık sürecinde siz 

velilerimize sınav sisteminin genel özelliklerini hatırlatmak istedik. 

Bültenimizin siz velilerimize yol gösterici olması dileğiyle... 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

Orta Öğretime Geçiş Sistemi (OGES); ilköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve 

performans ölçümüyle alacakları puanlara göre, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan 

bir sistemdir. Sistem öğrenci odaklı olup; Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yılsonu Başarı Puanı (YBP) 

olmak üzere iki temel unsura dayanan bir yapıya sahiptir. 

Milli Eğitim Bakanlığı; 28.06.2010 tarihinde gerçekleştirilen Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Seviye 

Belirleme Sınavı’na (SBS) ilişkin basın toplantısında, sınavın kademeli olarak 6. ve 7. sınıflarda 

kaldırıldığını, yalnızca 8. sınıfta yapılacağını açıkladı. Buna göre bu yıl yalnızca 7. ve 8.sınıf öğrencileri 

Seviye Belirleme Sınavına girecekler. 7.sınıf öğrencilerinin, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı’nda son kez 

SBS sınavına girmeleri ile birlikte Orta Öğretime Geçiş Sistemi (OGES) sona erecek. 

Ortaöğretim geçiş sisteminde kullanılan kısaltmalar: 

SBS: Seviye Belirleme Sınavı 

YBP: Yıl Sonu Başarı Puanı 

OYP: Ortaöğretime Yerleştirme Puanı 

SP: Sınıf Puanı 



Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 

Her sınıf seviyesi için, o yıla ait müfredatı kapsar. Sınavlarda; Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal 

Bilgiler ve Yabancı Dil alanlarında beş ayrı test bulunur. Soru sayıları, derslerin haftalık ders saatlerine 

göre belirlenmiştir. Başvuru yapan öğrenci herhangi bir nedenden dolayı sınava giremezse o yıla ait en 

düşük puanı almış sayılır. 

Soru Sayıları 

 

 

Yılsonu Başarı Puanı (YBP) 

6, 7 ve 8. sınıf sonunda her bir dersin yılsonu başarı puanı, haftalık ders saati ile çarpılır. Ortaya çıkan 

puanlar toplanır ve tüm derslerin sayısına bölünerek “Yılsonu Başarı Puanı” elde edilir. Oluşan YBP, 

maksimum 100 puan üzerinden hesaplanır, okuldaki en yüksek yılsonu başarı puanına oranlanır ve 

500’lük puana dönüştürülür. 

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) 

6. sınıf puanının(SP6) %25, 7. sınıf puanının(SP7) %35 ve 8. sınıf puanının(SP8) %40 oranında 

hesaplanmasıyla elde edilen puandır. 

 

 

 



Sınıf Puanı (SP) 

6,7 ve 8. sınıf sonunda, SBS puanının; % 73,5’i alınır. Aynı şekilde 6,7 ve 8. sınıf sonunda yılsonu 

başarı puanının % 26,5’i alınır. Alınan puanlar toplanır ve ortaya “Sınıf Puanı” çıkar. “Sınıf Puanı”; 6, 7 

ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hesaplanır. Öğrencilerin 8.sınıfın sonunda SP6, SP7 ve SP8 puanları oluşur. 

Seviye Belirleme Sınavı’nın Uygulanması 

 8. sınıf öğrencilerine 4 Haziran 2011, Cumartesi günü 100 soru sorulacak, sınav 120 dakika 

sürecek ve tek oturumda gerçekleşecektir.  

 7. sınıf öğrencilerine 5 Haziran 2011, Pazar günü 90 soru sorulacak, sınav 100 dakika sürecek 

ve tek oturumda gerçekleşecektir.  

OYP Puanına Göre Öğrenci Alan Liseler 

 Fen Liseleri  

 Anadolu Liseleri  

 Sosyal Bilimler Liseleri  

 Anadolu Teknik Liseleri  

 Anadolu Meslek Liseleri  

 Anadolu Öğretmen Liseleri  

 Anadolu İmam-Hatip Liseleri  

 Anadolu Sağlık Meslek Liseleri  

 Sağlık Meslek Liseleri  

 Adalet Meslek Liseleri  

 Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri  

 Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi  

 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine yerleştirme işlemi, ortaöğretime yerleştirme puanına göre 

yapılacaktır.  

*Yabancı Özel Okullar 8. Sınıf SBS Ham puanı ile öğrenci alacaklardır. 

 


