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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 

Sayı : E-10096465-622.03-44805743 02.03.2022
Konu : Sınıf  Rehber Öğretmenliği

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :a) 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici    
                 ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
             b) 09.02.2016 tarihli ve 1483005 sayılı yazımız.  
                                

 Özel eğitim okul ve sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin sınıf rehber öğretmeni 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,  değerlendirildiği takdirde bir sınıfta iki özel eğitim 
öğretmeni bulunduğundan aynı sınıfta bulunan her iki öğretmene de sınıf  rehber öğretmenliği görevi 
verilip verilemeyeceği hususlarında tereddütte düşüldüğüne ilişkin Bakanlığımıza intikal eden görüş 
talepleri doğrultusunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

İlgi (a) Yönetmeliğin 17. Maddesinin 1. Fıkrasında “Anaokulları ile anasınıfları hariç olmak 
üzere, her derece ve türdeki eğitim kurumlarında orta ve ağır düzeyde zihin engelliler ile otizmli 
öğrenciler için açılan her sınıf veya şube için 2, İlkokul ve ortaokul kademesinde hafif düzeyde zihin 
engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 2, Lise kademesinde hafif düzeyde zihin engelliler için 
açılan her sınıf veya şube için 1, Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın 
gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2, Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim ilkokullarına grup 
gözetimi ve eğitimi görevi için 26 yatılı öğrenciye kadar 1; 26’dan sonrası için 2, özel eğitim öğretmeni 
norm kadrosu verilir.” hükümleri yer almaktadır.  İlgi (b) yazımızda da özel eğitim öğretmenleri sınıf 
öğretmenliği kapsamında değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda bir sınıfta görevli 2 özel eğitim öğretmeninin bulunduğu sınıflarda her iki özel 
eğitim öğretmeninin de sınıf rehber öğretmeni olmasının uygun olduğu değerlendirilmiş olup gerekli iş 
ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi  hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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