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Seviye Belirleme Sınavı 
 
Sayın Velimiz, 
 
SBS’ye hazırlık süreci gerek sizlerin gerekse öğrencilerimizin yaşamlarındaki önemli dönemlerden 
biridir. SBS’de belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmek için iyi bir bilgi donanımı ve psikolojik hazırlık 
gerekmektedir. Öğrenci çalışmalarının planlanabilmesi ve öğrencinin desteklenmesi adına bu iki etkenin 
yanı sıra sınav sisteminin bilinmesi de çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında SBS sistemi ile ilgili detayları 
sizlerle paylaşmak istedik. 
 
Bültenimizin siz velilerimize yol gösterici olması dileğiyle... 
 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
                                                                           
                                                              
Orta Öğretime Geçiş Sistemi (OGES) 
OGES; İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle 
alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan Seviye Belirleme Sınavı 
(SBS) ve Yılsonu Başarı Puanı (YBP) olmak üzere iki ana unsura dayanan öğrenci odaklı bir sistemdir. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı, 28.06.2010 tarihinde gerçekleştirdiği Ortaöğretime Geçiş Sistemi ve Seviye 
Belirleme Sınavı’na ilişkin basın toplantısında sınavın kademeli olarak 6. ve 7. sınıflarda kaldırıldığını, 
yalnızca 8. sınıfta yapılacağını açıkladı. Alınan bu karar doğrultusunda haziran ayında sadece 8. sınıf 
öğrencileri Seviye Belirleme Sınavına girecek ve üç aşamalı SBS sistemi sona erecektir. 
 
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) 
Bu yıl yalnızca 8. sınıflarda uygulanacak olan SBS sisteminde sadece 8. sınıfa ait müfredatla ilgili 
sorular yer alacaktır. Sınavda; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve yabancı dil 
derslerinden oluşan beş ayrı test bulunmaktadır. Soru sayıları derslerin haftalık ders saatlerine göre 
belirlenmiştir. Başvuru yapan öğrenci herhangi bir nedenden dolayı sınava giremezse o yıla ait en 
düşük puanı almış sayılacaktır. 
 
Soru sayıları ve katsayıları 
 

 8. SINIF SORU    
SAYISI 

KATSAYI 

TÜRKÇE  23 4 
MATEMATİK  20 4 
FEN VE TEKNOLOJİ  20 3 
SOSYAL BİLGİLER  20 3 
YABANCI DİL  17 1 
TOPLAM  100 15 
   



   

 
Yılsonu Başarı Puanı (YBP)  
6, 7, 8. sınıf sonunda, her bir dersin yılsonu başarı puanı, haftalık ders saati ile çarpılır. Yılsonu Başarı 
Puanı; ortaya çıkan bu puanlar toplandıktan sonra, tüm derslerin sayısına bölünerek elde edilir. Oluşan 
YBP, maksimum 100 puan üzerinden hesaplanır, okuldaki en yüksek yıl sonu başarı puanına oranlanır 
ve 500’lük puana dönüştürülür.  
 
Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) 
6. sınıf puanı (SP6) %25, 7. sınıf puanı (SP7) %35 ve 8. sınıf puanı (SP8)  %40 oranında 
hesaplanmasıyla elde edilen puandır. 
  

6 Sınıf  SP6  %25  

7.Sınıf  SP7  %35  
8.Sınıf SP8  %40  
   OYP 

 
Sınıf Puanı (SP) 
6, 7, 8. sınıf sonunda, SBS puanının % 70’i ve Yılsonu Başarı Puanının % 25’i alınır.  Alınan puanlar 
birbirleriyle toplanır ve sınıf puanı ortaya çıkar. Sınıf puanı; 6. , 7. ve 8. sınıf düzeyinde ayrı ayrı 
hesaplanır. 
 
Seviye Belirleme Sınavı’nın Uygulanması 
9 Haziran 2012 Cumartesi günü 8. sınıf öğrencilerinin gireceği SBS’de öğrencilere 100 soru 
sorulacak, sınav 120 dakikalık sürede ve tek oturumda gerçekleşecektir.  
 
OYP puanına göre öğrenci alacak 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.  
 

Sınavla öğrenci alan okul türleri için, Ortaöğretim Yerleştirme Puanı 196 ve üzeri olan öğrenciler tercih 
yapabileceklerdir. Türk ve yabancı özel okullar ise Ortaöğretim Yerleştirme Puanı’na göre değil, 8. sınıf 
SBS ham puanına göre öğrenci kabul edeceklerdir. 


