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İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
AR-GE BİRİMİ 
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Değerli Anne ve Babalar,  

DANIŞMEM Projemiz sayesinde İlimiz 

genelindeki her kademede öğrenim gören 

öğrencilerimizin siz değerli ailelerine     

“izmirarge.meb.gov.tr” adresinde  

oluşturduğumuz «DANIŞMEM» linki ile 

(Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği, 

Teknoloji bağımlılığı, Verimli ders 

çalışma yolları, Çocukla iletişim, 0-6 yaş 

dönemi, Ergenlik Dönemi, Zekâ/özel 

yetenek, Davranış bozukluğu, Özgüven, 

vb.) konu başlıklarında, alanında uzman 

rehber öğretmenlerimiz tarafından ücretsiz 

ve online olarak rehberlik hizmeti ve aile 

eğitimi sunulacaktır. 

 Bu sayede çocuklarımızla etkili, doğru ve çözüm odaklı bir iletişim 

içerisinde onların beklenti ve ihtiyaçlarını bilerek sorunlarına pedagojik çözüm yolu 

bulabilecek; 0-18 yaş döneminde yaşanabilecek sorunların önüne geçerek hem 

ruhen hem de akademik yönden sağlıklı ve başarılı bireyler olmalarına katkı 

sağlayacak adımı birlikte atmış olacağız. 



http://izmirarge.meb.gov.tr 
Değerli anne-babalar, yukardaki adres aracılığı ile ana sayfamıza 

ulaştıktan sonra, sol alt kısımda bulunan «DANIŞMEM» linkine giriş 

yapınız. 
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DANIŞMEM Veli Danışma Hizmetinden 

yararlanabilmek için; yeni kayıt sekmesinden 

sisteme üye olunuz. 
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Kullanıcı Rolü sekmesinde «Veli» seçimini 

yaptıktan sonra kişisel bilgilerinizi girerek 

üye olma işlemini tamamlayınız. 
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Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra 

kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyle 

sisteme «GİRİŞ» yapınız. 
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Açılan sayfada, lütfen 4 sorudan oluşan mini 

anketimizi doldurunuz. 
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Açılan sayfada, mesaj kategorisini seçtikten 

sonra mesaj başlığını yazınız. Ardından sorunuzu 

mesaj bölümüne yazarak gönderiniz. 
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Mesajınız en kısa sürede 

cevaplanacaktır. ( «Mesajlarım» kısmından tarafınıza 

gelen cevapları görebilir ve paylaşımda bulunmaya devam edebilirsiniz.) 
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«Mesajlarım» kısmından cevaplanan mesajınıza giriş yaparak tarafınıza gelen 

cevapları görebilir ve aynı konu üzerinden paylaşımda bulunmaya devam etmek 

isterseniz mesajınızı şekildeki kısma yazabilirsiniz. 
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Hemen şimdi, telefonunuzla sadece 1 dakikada üye olarak «DANIŞMEM» den 

faydalanabilirsiniz.  

«DANIŞMEM» 

Projemizden daha kolay 

yararlanabilmeniz için 

mobil uyumlu 
olarak geliştirilmiştir. 
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DANIŞMEM Projemiz, Milli Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine 

uygun olarak hazırlanmış; SAYGI, 

GİZLİLİK, SORUMLULUK, BİLİMSELLİK 

ilkeleri önemsenmiş 

ve bakanlığımız web altyapısı 

kullanılmıştır. 
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İlginiz için teşekkür ederiz. 
 

 

İletişim: 0232 280 35 92 

   0507 009 16 35 

    Serkan AKBULUT (DANIŞMEM Proje Koordinatörü) 
     

    AR-GE BİRİMİ 


