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Sene başında 9.sınıf velileri ile tanışma toplantısında 
rehberlik servisi  “Ergenlik dönemi ve olumlu yaklaşım 
biçimlerimiz” ve “Anne baba tutumları, iletişim becerisini 
geliştirme ve etkili çatışma çözme teknikleri” konularıyla 
ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştur.



Rehberlik Yönetmeliği gereği 28.09.2017 tarihinde rehberlik 
hizmetleri yürütme komisyonu toplantısı yapılmıştır.



-Sene başında rehberlik servisi, sınıf öğretmenliği 
toplantısı yaparak rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
çerçeve ve sınıf çalışma planlarını, ve rehberlikle ilgili 
çeşitli dokümanları, imza karşılığında sınıf rehber 
öğretmenlerine teslim etmiştir.

-9.sınıflara okul adaptasyonu sağlamak amaçlı gezi 
şeklinde okul tanıtımı yapılmıştır.



 Okul öğrenci temsilciliği seçiminin organizasyonunu 
üstlenmiştir.



 Rehberlik servisi OGE çalışmaları içersin de bulunmuştur.

 Rehberlik servisi ŞÖK toplantılarına sınıflar bazında 
katılımda bulunmuştur. 9.sınıfların bütünü olmak üzere,  
10/A,10/B,10/F,12/B 

 Rehberlik aylık faaliyet raporlarının takibini yaparak 
dosyalanmasını sağlamıştır.





 9.Sınıflara ‘’ Verimli Ders Çalışma Yöntemleri’’

“Madde bağımlılığı” konularında sunu 
yapılmıştır. (7 şube 229 öğrenci)

 10. Sınıflara ( 4 şube top. 140 öğrenci) meslek 
seçimi konusunda iş kur personeli tarafından 
bilgilendirme amaçlı sunu yapılmıştır.











 12.sınıflara sınav kaygısı ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

 12.Sınıf öğrencilerine Bilkent üniversitesine gezi 
düzenlenmiştir.

 12. Sınıflara yönelik, çeşitli üniversitelerden gelen 
personelle birlikte, yine okulumuzdaki çeşitli 
şubelere tanıtımlar yapılmıştır. Bunlar:

Abdullah Gül Üniversitesi, O.D.T.Ü, Bilgi 
Üniversitesi,TOBB











 Rehberlik servisi, 9.sınıf öğrencilerine (toplam: 224 öğr.) 
“Problem Tarama Envanteri” ve “Çalışma Davranışı 
Ölçeği” 

 10.11. Sınıf öğrencilerine (toplam: 397 öğr.) olmak üzere 
“Söyleyin Bilelim” anket çalışması uygulanıp, bu çalışma 
sonucunda değerlendirmeler rehberlik servisince 

yapılmış olup, gerekli raporlar sınıf bazında 
öğrencilerle paylaşılmak ve önlemler alınmak 
amacıyla  idare ve sınıf öğretmenleriyle paylaşılmış 
ve bire bir  görüşme ve önerilerde bulunarak 
tedbirler alınmaya çalışılmıştır.



 Yine 10.sınıflara(237 öğrn.) “A.B.K.Ö” 11.sınıflara (160 
öğrn.) “Mesleki İlgi Envanteri “uygulanıp değerlendirmesi 
rehberlik servisi tarafından yapılmış, her bir öğrenciye ölçek 
sonucu iletilmiştir.







Rehberlik servisi pano çalışmalarında ‘’Öfke kontrolü’’

‘’Verimli ders çalışma yöntemleri’’ ‘’ Sınav kaygısı’’ 
konularına yer vermiştir.





 Çeşitli ilköğretim okullarından gelen öğrencilere okul 
tanıtımı yapılmıştır.





 MEB adrese dayalı olarak düzenlemiş olduğu şehit ve 
gazi ailelerini ziyaret etkinliğine dair ikişer kişilik altı 
gruptan oluşan, öğretmen kadromuzun 
koordinatörlüğünü üstlenmiştir.



Ziyaretlerin gerçekleşmesini sağlayan öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Tülay OLGUN - Sibel KARABAY

Metin ÖZTÜRK - F.Seher FİDAN

Nafiye DEMİR - Sibel GÜRLEK

Gül KARAOĞLU – Engin ALPTEKİN

Demet GÖZKAYA – Ferda GEMCİ

Metin GÖKÇE – Aylin MERAL







 Okulumuz veli toplantısı için gerekli dokümanlar 
hazırlanarak sınıf öğretmenlerine toplantıdan sonra 
idareye verilmek üzere teslim edilmiştir.



 Maddi yönden sıkıntıda olduğu tespit edilen 
öğrencilerimiz öncelikli yardımları alabilmeleri amacı 
ile gerekli yerlere yönlendirilerek, destek almaları 
sağlanmıştır.



Rehberlik servisi okulumuz toplum hizmeti çalışmalarının 
koordinasyonunu da üstlenmiştir.



 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında Çankaya Rehberlik 
Ve Araştırma merkezinin bu sene yenilenen ‘’Psikososyal
Koruma Ve Önleme Krize Müdahale’’ kitapçığı 
doğrultusunda plan ve toplantı yapılarak, okulumuzda 
oluşturulan krize müdahale ekibine ve ilçede bulunan on
sekiz okul krize müdahale ekiplerine eğitim verilmiştir.







Aynı eğitim 19.01.2017 tarihinde bütün okul 
öğretmenlerimize de verilmiştir.



 Okulumuz rehberlik servisi birinci dönem 121 
bireysel görüşme yapmıştır.(aile, arkadaşlık, 
kişisel sorunlar, sağlık, adaptasyon, okul başarısı 
v.b. konularında)

Rehberlik servisine yedi tutanak tutulup ,dört adet 
dilekçe gelmiş olup gerekli raporlar düzenlenerek 
idareye teslim edilmiştir.


