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Karabağlar/İzmir  

 Bölgemizdeki okullar tarafından yönlendirilen veya bi-

reysel olarak merkeze başvuran bireyleri kabul eder ve  

gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti  verir. 

Eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri 

planlanır ve yürütülür. 

 Okul rehberlik hizmetleri örnek çerçeve planlarını hazır-

lar, okulların yıllık çalışma planları ile yılsonu çalışma 

raporlarını inceler, değerlendirir. Kurum yıllık çalışma 

planını ve yıl sonu çalışma raporunu hazırlayarak Özel 

Eğitim ve  Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

gönderir. 

 Bölgemizde bulunan okulların rehberlik servislerini 

program dâhilinde ziyaret eder, hizmetle ilgili konularda 

servis elemanlarına ve okul  yönetimine rehberlikte 

bulur. Rehberlik öğretmeni olmayan okullara yönelik 

gerekli çalışmalar yapar. 

 Rehberlik servisleri  elemanlarıyla, üniversiteler ve ilgili 

kuruluşlarla işbirliği yapar. 

 Görev bölgesindeki rehberlik öğretmenlerine yönelik 

mesleki toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenler. 

Rehberlik hizmetleri ile ilgili yayınlar ve broşürler hazır-

lar. 

 İhtiyaç duyulan durumlarda psikolojik danışma için   

başvuran bireyleri hastanelerin ilgili bölümlerine   yön-

lendirir.  

 Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmet-

leri komisyonlarında gerekli çalışmalara destek verir. 

Rehberlik Hizmetleri Bölümü 

Başvuruda Gereken Belgeler; 

 Resmi kurum yönlendirmelerinde; okul üst yazısı ve Psi-

kolojik Destek için Yönlendirme Formu  

 Başvuru dilekçesi 

 Nüfus cüzdanı ve fotokopisi 

 İsteğe bağlı bireysel başvurularda (ikametgâh bölgemizde 

olmak şartı ile) velinin dilekçesi, nüfus cüzdanı ve fotoko-

pisi yeterli olmaktadır. 

Bölümümüzün size sunduğu hizmetlerden 

en iyi şekilde yararlanabilmeniz için lütfen 

randevu alınız. 

Rehberlik Hizmetleri Bölümünün İşleyişi 

KARABAĞLAR REHBERLİK VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 



 Karabağlar Rehberlik Ve Araştırma Merkezi; 14 Nisan 

2010 tarihinde Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin 

bahçesindeki ek binanın 1. ve 2. Katında hizmete açılmış 

olup Nisan 2014´ten itibaren Bahçelievler Mahallesinde, 

Karabağlar Halk Eğitim´in eski binasında çalışmalarına de-

vam etmektedir.  

  Kurumumuz 01 Eylül 2010 tarihi itibariyle Karabağlar, 

Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki eğitim ve öğretim ku-

rumlarına ve ihtiyaç duyan tüm ailelere, bireylere hizmet 

vermeye başlamıştır. 

Vizyon 

 Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir düşüncesin-

den hareketle öğrencilerin temel farklılıklarına ve özellikle-

rine göre eğitim alabilecekleri ortamları oluşturmak için 

çalışan, ilimizdeki tüm okul ve kurumlarda rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetlerinin en üst düzeyde sunuldu-

ğu önder ve örnek bir kurum olmak.  

Misyon 

 Bölgemizde her eğitim öğretim kademesindeki öğrenci-

lere, bireylere ve kurumlara rehberlik ve psikolojik danış-

ma hizmeti sunmak, farklı gelişim özellikleri gösteren ço-

cukları/bireyleri tanılamak,  uygun eğitim ortamlarına yön-

lendirmek, izleme çalışmalarını yürütmek ve ailelere danış-

manlık hizmeti sunmak. 

Bölümlerimiz; 

 İdari Bölüm 

 Rehberlik Hizmetleri Bölümü 

 Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü 

Karabağlar Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölümünün İşleyişi 

Başvuruda Gereken Belgeler; 

 Kayıtlı olduğu okuldan Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu 

(okul kaydı varsa, ilk başvurularda ve kademe geçişlerinde) 

 Okuldan alınacak Bireysel Gelişim Raporu (rapor yenilemek 

için başvurularda) 

 4 adet vesikalık fotoğraf (en az 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 

 Öğrencinin ve velisinin TC kimlik nolu nüfus cüzdan aslı ve 

fotokopisi, veli boşanmışsa velayet belgesi,  yasal vasi varsa 

mahkeme kararının aslı ve fotokopisi 

 Engel Oranını Belirten Engelli Sağlık Kurulu Raporu 

 Okula devam edecek durumda değilse kaydının olduğu 

okuldan öğrenci belgesi 

 

Destek Eğitim Hizmeti Alınan Kurumlardan: 

 Aylık Performans Kayıt Tabloları 

 Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu 

 

Özel Eğitim Hizmetleri Bölümüne Kimler Başvurabilir? 

 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler 

 İşitsel Yetersizliği Olan Bireyler 

 Görme Yetersizliği Olan Bireyler 

 Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler 

 Dil Ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler 

 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler 

 Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Bireyler 

 Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler 

Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü 

ÖNEMLİ: Özel Eğitim Hizmetleri Bölümümüz ran-

devu sistemi ile  çalışmaktadır. https://

ramdevu.meb.gov.tr/ web adresinden randevu 

alabilirsiniz. (Başvuruların öğrenci velisi tarafın-

dan yapılması zorunludur!) 


