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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : a) 15.08.2018 tarih ve 14732392 sayılı yazınız.
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı.
c)Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği.
d) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim Yılına kadar uygulanan Ortaöğretim Kurumları Haftalık
Ders Çizelgelerinde tüm okul türlerinin tüm sınıf düzeylerinde haftada 1 (Bir) saat olarak
"Rehberlik ve Yönlendirme" dersi uygulanmakta iken ilgi (ç) Karar gereğince Ortaöğretim
Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinden bazı okul türlerinin bazı sınıflarından "Rehberlik ve
Yönlendirme" dersinin kaldırıldığına ilişkin ilgi (a) yazınız ve ekleri Genel Müdürlüğümüzce
incelenmiştir.
İlgi (c) yönetmeliğe göre Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde
rehberlik hizmetleri; kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları
değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde
sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar. Bu
amaçlar doğrultusunda rehberlik hizmetleri ders saatleri içerisinde veya ders saatleri dışında
verilen hizmetleri kapsamaktadır.
İlgi (c) yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının c bendinde belirtildiği üzere
rehberlik
hizmetleri
yürütme
komisyonları
oluşturulması
gerekmektedir.
Bu
komisyonlarrehberlik ve yönlendirme dersi kapsamında oluşturulan bir komisyon olmayıp
eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin planlanması ve kurum içindeki iş birliğinin
sağlanması amacıyla kurulmaktadır. Komisyon üyeleri arasında her sınıf düzeyinden seçilecek
en az birer sınıf rehber öğretmeni yer almakta olup bu görev ilgi (d) yönetmeliğin 86 ncı
maddesi ve ilgi (c) yönetmeliğin 35 inci maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda
yürütülmektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 2018-2019
eğitim öğretim yılından itibaren eğitim kurumlarında okul ve sınıf rehberlik programları,
öğrenci ihtiyaçları belirlenerek hazırlanacak ve rehberlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin
ders saatlerine bağlı olmaksızın yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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