


İHLAS KOLEJİ ORTAOKULLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ REHBERİ   

A. Bu rehber,  “İhlas Koleji İndirim ve Bursluluk Yönergesi” esaslarına dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

B. İhlas Koleji  İlkokulu  4.sınıf öğrencilerinin velileri, bu rehberde yer alan 
hükümleri ve  hususları kabul etmiş sayılır.

C. İhlas Koleji Ortaokul Geçiş Sınavı - İK-OGS  olarak adlandırılır.
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Bu sınav İhlas Koleji 4.sınıfında okuyan öğrencilerin, İhlas Koleji Ortaokullarına 
geçişleri için yapılır.

İhlas Koleji 4. Sınıf öğrencileri “İHLAS KOLEJİ ORTAOKULLARINA GEÇİŞ 
SINAVI” ile başarı durumuna göre farklı oranlarda indirim alarak kayıt hakkı 
kazanır.

“İHLAS KOLEJİ ORTAOKULLARINA GEÇİŞ SINAVI”  15 Şubat 2023 Çarşamba günü 
yapılacak olup, sınav puanlarına göre elde edilmiş olan indirimli kayıt imkanı,  
23 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlayacak ve 23 Mart 2023 tarihinde sona erecektir.  

Öğrencilerimize, sınav başarıları doğrultusunda “İhlas Koleji İndirim ve 
Bursluluk Yönergesi” esas alınarak çeşitli oranlarda indirimler verilecektir.

İhlas Koleji Ortaokul Geçiş Sınavı (İK-OGS ) sonuçlarına dayalı olarak  verilen 
indirimler, İhlas Koleji İndirim ve Bursluluk yönergesi ilgili maddesi esaslarına 
bağlı kalınarak 4 yıl geçerli olacaktır.  

Bu rehber, sadece 2023-2024 öğretim yılında İhlas Koleji Ortaokullarında 
öğrenim görecek öğrencilerinin indirim oranlarını belirleme usul ve esaslarını 
kapsar. 

Tüm 4. sınıf öğrencilerimiz ve velilerimiz için “İHLAS KOLEJİ ORTAOKULLARINA 
GEÇİŞ SINAVI” ve “İhlas Koleji Ortaokulları” hakkında tanıtım amaçlı özel 
programlar gerçekleştirilir. 

Genel Müdürlük tarafından İK-OGS (İhlas Koleji Ortaokullarına Geçiş Sınavı) 
puanları baz alınarak indirim tanımlanır ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Bölümüne bildirilir. 

Öğrencilerimizin sınav sonucuna göre elde ettikleri indirim oranları, İhlas Koleji  
bünyesinde bulunan tüm ortaokullarda geçerli olacaktır.   
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Sınav, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 09.30’da İhlas Koleji kampüslerinde 

yapılır.

Tüm 4. sınıf öğrencileri, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren, 

sınav salonlarına yönlendirilir.

Sınav güvenliğini sağlamak açısından öğrenciler oluşturulan karma düzene 
göre sınav salonlarına  yerleştirilir. 

Öğrencilerin tümüne, “Sınav Sorumlusu ve Gözetmeni” tarafından sınav 
kuralları açıklanır.

Kapalı zarf içerisinde getirilen sınav soru kitapçıkları ve optik cevap formları 
öğrencilere dağıtılır. Soru kitapçığı ve/veya optik cevap formunda, herhangi 
bir baskı hatası ve/veya yıpranmışlık olması halinde, konu sınav sorumlusu 
tarafından ilgili Müdür Yardımcısına iletilir. Yedek soru kitapçığı ve/veya boş 
optik cevap formu öğrencilere verilir.

“İHLAS  KOLEJİ ORTAOKULLARINA GEÇİŞ SINAVI” soruları, 4. sınıf müfredatı 
ve sınavın yapılacağı tarihe kadar olan konular esas alınarak hazırlanır.

Sınavda, öğrencilere “A” ve “B” kitapçığı olmak üzere iki tür kitapçık verilir.

Öğrenciler, sınav süresince zorunlu haller dışında sınav salonundan çıkamazlar.

Gerektiğinde soruların çözüm yollarına bakılacağından, öğrenciler 
matematiksel işlemlerin tümünü soru kitapçığının boşluklarında çözerler. Ayrı 
bir kâğıt kullanamazlar.

Optik cevap formu üzerindeki tüm işaretlemeler kurşun kalem ile yapılır.

Öğrenciler, sınav bitiminde sınav soru kitapçık ve optik cevap formunu salon 
görevlilerine (Sorumlu ve Gözetmen) teslim eder ve yoklama tutanağını 
imzalarlar.

Salon görevlileri (Sorumlu ve Gözetmen), salona ait evrakı sınav zarfına 
koyarlar ve ilgili Müdür Yardımcısına teslim ederler.

Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, optik formun ve/veya 
kitapçığın salon görevlilerine teslim edilmemesi, herhangi bir yerden veya 
dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi 
durumlarında, öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.




