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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir? 

Bireyin kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyelini geliştirebilmesi, 

sorunlarla baş edebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için uzman kişilerce sunulan 

hizmetlerdir. 

Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve 

toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak 

öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde sistemli ve profesyonel bir 

yardım süreci ve hizmetleridir. 

Rehberlik hizmetleri eğitim programlarının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasını 

oluĢturmaktadır. 

Rehberlik  ve Psikolojik Danışma ’da; 

•  Öğretmen,•  Öğrenci,•   Velilere hizmet verilmektedir. 

Rehberliğin ilkeleri nelerdir?     

GĠZLĠLĠK esastır. (Elde edilen bilgiler sadece sınıf ve okul rehber öğretmenlerinin arasında kalacak; bireysel 

görüşmeler ise okul rehber öğretmeni ile öğrenci arasında gizliliğini koruyacaktır). 

BĠREYSEL FARKLILIKLARA SAYGI esastır.                   

Rehberlik hizmetleri TÜM ÖĞRENCĠLERE yöneliktir. 

Kişinin ĠÇ DÜNYASINA yönelmeyi hedefler. 

Rehberlik hizmetlerinde not alma ve sınıf geçme değil, KENDĠNĠ ANLAMA ve DEĞERLENDĠRME vardır. 

 

ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 
REHBERLİK SERVİSİ E-BÜLTEN 
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Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmenleri olarak öğrencilerimizi, 

velilerimizi ve öğretmenlerimizi yıl boyunca bilgilenmek için okulumuzun web sitesinde ayda 

bir yayımlamak üzere e-bülten çıkarılması kararı aldık.  

2015-2016 eğitim öğretim yılında okulumuz ilk mezunlarını verecektir. Aynı eğitim yılı 

içerisinde öğrencilerimiz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)  sınavına 

gireceklerdir.   

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ 

Sınava hazırlık sürecinde bilmemiz ve uygulamamız gerekenlerin  yer aldığı bu                   

E-Bülten  bizler için yol gösterici olacağına inanıyoruz.Okulda öğrenilen bilgilerin 

değerlendirilmesi için sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar bizim kişilik özelliklerimizi, zekâmızı, 

değerli olup olmadığımızı belirleyen bir araç değil, bizlerin derslerimizde neyi ne kadar 

öğrendiğimizi ölçen bir uygulamadır.  
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TÜRKĠYE’DE SINAV SĠSTEMĠ 

• 1997-2004 Yılları Arasında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 

• 2005-2008 Yılları Arasında Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) 

• 2009-2012 Yılları Arasında Ortaöğretime Geçiş Sisteminin bir parçası olan (SBS) 

• 2013-2014 Öğretim yılında 8 inci sınıftan başlamak üzere Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş Uygulaması (TEOG)yapılmıştır. 

 

ORTAK SINAVLARI TANIYALIM 

 

1.) Teog sınavında hangi derslerden sorumluyuz? 
 

 
2.) GerçekleĢtirilecek ortak sınavların uygulama takvimi nasıl olacak? 

 Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim 

gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, 

sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle  09.00, 10.10 ve 11.20’de 

başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.  

 

3.) Ortak Sınavlar 1. gün hangi derslerden,  saat kaçta uygulanacak?  Süre ne kadar 

olacak?  

 

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN VE 
TEKNOLOJİ

İNKILAP  TARİHİ 
VE ATATÜRKÇÜLÜK

DİN 
KÜLTÜRÜ 
VE AHLAK 
BİLGİSİ

YABANCI 
DİL
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4.) Ortak Sınavlar 2. gün hangi derslerden  saat kaçta uygulanacak?  Süre 

ne kadar olacak?  

 

5.) Ortak derslerin hangilerini  MEB yapacak? 

Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve 

ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak 

yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden 

ikincisi olmak üzere, her dönem yapılacaktır.  

SINAV ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 

 

- 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları ve 8.sınıf ortak sınav puanı ortalaması 

toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünecek ve 500 üzerinden öğrencinin alacağı 

ortaöğretime yerleştirme puanına ulaşılacaktır 

 

- ÖRNEK: 

 
- 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.  

- E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru 

yapmayacaklardır. 

- Yurt dışında ise Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen 

öğrenciler; “2014-2015 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu”nda yer alan “EK 1–

Ortak Sınavlar Yurt DıĢında E-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler Ġçin 

BaĢvuru Formu”nudolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.  
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- Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, 

belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır. 

- Ortak sınavlar ile ilgili iş ve işlemler e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 

- Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere toplam altı oturum halinde 

Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır 

 

ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ NASIL GERÇEKLEġECEK? 

- Yerleştirme puanı, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun 

belirlenmesinde kullanılacaktır.  

- Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecektir 

ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 

 

Puan EĢitliği Halinde Ortaöğretime  YerleĢtirme Nasıl GerçekleĢecek?  

- Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumundaaşağıdaki öncelik sıralamasına 

göre yerleştirmeyapılacaktır:  

 

1. Tercih önceliği, 

2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 

3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı 

 

 

ORTAK SINAVLARDA;

20 soru; 40 dakika sınav süresi; 30 dakika mola

A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü

Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmemektedir. 

İlk 20 dakika ve son 5 dakika öğrencilerin sınavdan çıkma izni yoktur.

Öğrenciler geç kalırsa sınava girebilir, ancak ek süre verilmez.

Öğrenciler ortak sınavlara katılamazlarsa, mazeret sınavına girebilirler.
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TERCİH İŞLEMLERİ 

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercihte 

bulunabilecektir. Ancak güzel sanatlar ve spor liseleri için tercih yapacak öğrencilerin bu liselere kayıt 

kabul şartlarını taşımaları gerekecektir.  

b) Tercihler öğrenci/veli tarafından, https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi 

mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecektir.  

c) Sınavla öğrenci alacak özel okullara kayıt işlemini yaptıran öğrenciler tercihte bulunamazlar.  

ç) İnternet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «ÖZEL OKULA 

KAYIT YAPTIRDIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » ve «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» butonlarının seçenek 

olarak sunulması sağlanacaktır.  

d) Yerleştirmede öğrenciler tüm okul türlerini içeren 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.  

e) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.trveya 

https://eokul.meb.gov.trinternet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih 

kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.  

f) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlüğü, tercih işlemlerini 

öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön 

Çalışma Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır. 

g) Ek-2 te yer alan Yurtdışı Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu, Sadece tercihlerini okul 

müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayan yurt dışından sınava giren öğrenciler tarafından APS 

veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci 

velisi sorumlu olacaktır.  

h) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her 

türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin 

tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.  

i) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun 

doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü 

ile veli birlikte sorumlu olacaktır.  

j) Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”nun çıktısı alınarak 

okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası 

imza karşılığı veliye verilecektir.  

k) Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, 

http://oges.meb.gov.trile https://eokul.meb.gov.tradreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden 

sürekli olarak yapılacaktır.  

l) Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından başvuru işleminden sonra değiştirilemeyecektir.  
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REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ 

  

 

  
 

  
 


