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              MİSYONUMUZ 

Rehberlik Araştırma Merkezinin halk ve 

kurumlarla en verimli şekilde işbirliğini arttırarak 

kaliteli ortamlarda, uzman personelle Özel Eğitim 

Hizmetleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri desteğini; özelde öğrencilere, genelde 

tüm birey ve kurumlara çağdaş, bilimsel 

yaklaşımlarla vererek en kaliteli hizmeti sunmaktır. 

VİZYONUMUZ 

Eğitimde ve Yaşamda Rehber Olmak. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 Her birey bir değerdir, hiç kimse dışlanamaz, 
gözden çıkarılamaz. 

 Sürekli öncü bir kurum olmaya çalışırız yeni 
yaklaşımlar, farklı bilgiler ortaya koymaya çalışırız. 

 Psikolojik danışma rehberlik hizmetlerini ve özel 
eğitim hizmetlerini, doğru biçimde anlatarak 
yaygınlaştırmak isteriz. 

 Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı 
çalışırız. 

 İnsan yaşamını bir değer olarak kabul eder, 
bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı 
duyarız. 

 
Kurumumuza ait Dergi, Kitap, Broşür ve 
İstatistik Kitapları olmak üzere 38 adet 

yayın bulunmaktadır. 
 
 
 

KAHRAMANMARAŞ REHBERLİK VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİMİZ 

 
*Kahramanmaraş Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi ilk olarak 1984 yılında Milli Eğitim 
Müdürlüğüne Bağlı bir kurum olarak kuruldu.  

*Önce Batıpark Sağlık Eğitim Merkezinde 
küçük bir bina bölümünün tahsis edilmesi ile 
çalışmalarına başladı. 

*1993 yılında Kayabaşı Mahallesindeki Gaziler 
İ.Ö.O. müstakil küçük bir dairesinde çalışmalarını 
sürdürdü. 2003 yılında şimdiki Fevzi Paşa 
Mahallesindeki eski İnönü İlkokulunun müstakil 
binasına taşınmıştır. Buranın ulaşım imkânlarının 
zorluğundan dolayı 25 Kasım 2008 tarihi itibariyle 
Batıpark’da Halk Eğitim Merkezi eski binasına 
taşınmıştır.2016 yılı haziran ayına gelindiğinde ise 
yapımı tamamlanan Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni 
binamıza geçilmiştir. 

*K.Maraş Rehberlik Araştırma Merkezinde 1 
Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 2 Bölüm Başkanı, 9 
Rehberlik Öğretmeni, 4 Özel Eğitim Öğretmeni, 2 
VHKİ ve 2 Yardımcı Personel görev yapmaktadır.  
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1.ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

*Özel eğitim gerektiren, akranlarıyla arasında anlamlı 
derecede farklılıklar bulunan bireylerin eğitsel tanılama 
ve değerlendirmelerini yapmak, *Özel Eğitim gerektiren 
bireylerin tespiti amacıyla taramalar yapmak,  
*Özel yetenekli bireylerin tanılamasını yapmak Eğitsel 
tanılama ve değerlendirme sonucunu dikkate alarak özel 
eğitim gerektiren birey için en az sınırlanmış eğitim 
ortamı esas alınarak, en uygun yerleştirme önerisinde 
bulunmak,  
*Yerleştirme özel eğitim tedbiri yanında, “Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulu” nun uygun görmesi halinde, 
ihtiyacı olanlara destek eğitimi hiz-metinden 
faydalanabilmeleri için destek eğitim raporu tanzim 
etmek,  
*Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim planlarını 
hazırlamak,  
*Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmakta olanların 
eğitimsel ve gelişimsel durumlarını izleyip 
değerlendirmek,  
*Öğrenci velilerine, yönetici ve öğretmenlere yönelik özel 
eğitimle ilgili kurs, seminer, konferans, panel vb. eğitim 
faaliyetleri düzenlemek, yayın hazırlamak.  

 
 

 
 

 

Özel Eğitim Bölümüne Başvurular Nasıl 
Yapılır?  
 
*Öncelikle randevu almalısınız. Web sayfamızdan 
(www.kmarasram.meb.k12.tr) online randevu 
alabilirsiniz veya şahsen kurumumuza müracaat 
edebilirsiniz.  
İncelemeye gelirken bulunması gereken evraklar:  
Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, 

Okul kaydı varsa Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu, 

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Tıbbi tan(varsa), reçete vb. 

evraklarla randevu saatinde incelenecek bireyle birlikte 

kurumda olunuz. İncelenecek bireyin annesi veya babası 

veya mahkemenin vasi tayin ettiği kişi inceleme sırasında 

bizzat bulunmak zorundadır. 

Ayrıca Dil ve Konuşma Güçlüğü olan öğrencilere yönelik 

değerlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

2.REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 

HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

Bölümümüzde Psikolojik Danışmanlar çalışmaktadır. 

Bölüm başkanının koordinesinde aşağıdaki hizmetler 

yürütülmektedir.  

*Kurumumuzun sorumluluk bölgesindeki 
okullarımızda sunulan rehberlik hizmetlerini daha etkin 
ve verimli sunmak için her türlü çalışmaları planlayıp 
yürütmek,  

*Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli 
yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaları 
planlayıp yürütmek,  

*Eğitim kurumlarından veya okul dışından 
başvuran bi-reylerin koruyucu ve önleyici rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanmalarını 
sağlayarak kişisel gelişimlerini desteklemek, duygusal 
sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,  

*Okul rehberlik servislerinde çalışan personele, 
yönetici-lere, öğretmen ve velilere yönelik eğitim 
faaliyetleri düzenlemek,  
Eğitim-öğretim çalışmalarını destekleyici araştırmalar 
yapmak, yayınlar hazırlamak,  

*Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri, eğitim 
süre-cinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde 
yararlanmaları ve gizil güçlerini kullanmaları için gerekli 
kişisel-psikososyal, eğitsel ve mesleki bireysel ve grupla 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunmak. 
 

 RPDH BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER 
Sınav kaygısı ve çözüm yoları 

TEOG ve YGS-LYS sınavları rehberliği  

Bireyi tanıma  

Öfke kontrolü ve çatışma çözme yöntemleri  

Aile Rehberliği  

Davranış ve uyum problemleri  

Psiko-sosyal müdahale hizmetleri  

Seminer ve eğitim çalışmaları  

30 Farklı türde test ve envanter Kurumumuzda 
Optik ortamda değerlendirilip okul Rehberlik 
servislerinin hizmetine sunulmaktadır.                  
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