
 

 TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ 

14 Nisan 2020 tarihinde TBMM. de Yüksek öğretim kanunu değiĢiklikleri içerisine sıkıĢtırılan kanun 

değiĢikliği ile 1739 sayılı Temel eğitim kanunu 50/A bendine eklenen üç paragraf ile öğretmen izin ve 

tatillerinde değiĢiklik yapılmıĢtır.  DeğiĢiklik 1,2 milyon öğretmenin tatil ve izinlerinde büyük hak kaybı 

yaĢatmıĢ, mobin,istismar ve angaryaya açık hale getirmiĢtir. 

Son 50 yılda Öğretmenler bu boyutta hak kaybına maruz kalmamıĢtır. ġöyle ki; 

Yapılan değiĢiklik birinci paragrafta; 

 „‟Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinli olacak. İki aylık izin süresinin dışında kalan tatil 

zamanlarında, belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.‟‟ Hükmü eklenmiĢtir. Ġlk 

bakıĢta öğretmen tatilleri aynen kaldığı gibi görünse de  hükmün son cümlesine göre; 

 Öğretmenlerin Yaz tatili dıĢında hafta sonu ,sömestr ve diğer tatillerinde idare tarafından  

seminer,toplantı,kurs,mesleki diğer faaliyetler için çağrılabileceklerdir. 

Yine eklenen diğer paragrafta  

„‟İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları 

gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak 

telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve 

öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda 

öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.‟‟ 

Hükmü ile paragrafta geçen durumlar dahilinde öğretmen yaz tatilleri 1 aya kadar kısaltılabilecektir. Burada 

özel durumlara baktığımızda her yıl sıcak,soğuk ve benzeri bir çok nedenle eğitim öğretim 15 günden fazla 

olarak sürekli tatil edilmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz kanun maddesi ile artık öğretmenin yaz dıĢında tatilleri idarenin insafına 

kalmıĢ, Bakanlık, valilik, kaymakamlık tarafından çıkarılacak bir görevlendirme ile öğretmenler sömestr 

ve hafta sonu tatili ve diğer tatillerinde göreve çağrılabileceklerdir. 

DeğiĢen maddenin bir diğer paragrafı ise rehberlik öğretmenleri ile alakalıdır ki burada tam bir insan hakkı 

ve tatil kaybı vardır. 

„‟Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak 

yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde, izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu 

durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.‟‟ 

Söz konusu hüküme göre Rehberlik öğretmeni sadece tercih için değil mesleki her konuda tatilleri 

bozulduğu gibi alması gereken izinlerde bozulabilecektir. Bu izinler nedir? Sağlık,doğum,mazeret,evlilik vs. 

Yine rehberlik öğretmenlerinin sadece yaz tatili değil tüm yıl tatilleri bir aya kadar düĢürebilecektir.  Bir 

baĢka durum  ise zaman ve tarih konusunda açık uçlu olmasıdır. Öğretmenlerin ve rehberlik öğretmenlerinin nez 

aman çağrılabileceği, bütün mü yoksa parça parça günlerde mi göreve çağrılabileceği açık değildir. 



Söz konusu değiĢiklik Anayasa, Ġnsan haklarını hükme bağlayan kanunlar ,Memur izin ve tatillerini hükme 

bağlayan 1249 sayılı kanun ile Meb diğer temel kanunlarına aykırılık teĢkil ettiği gibi kanunlarla da çeliĢkilidir. 

HUKUKA AYKIRILIKLAR 

ANAYASAYA GÖRE; 

A. Milli Eğitim Temel Kanunu‟nda 15.04.2020 tarihinde, 7243 sayılı Kanun‟la yapılan değiĢiklikle;  

 

1. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟nun 43. Maddesinin (a) fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Yürürlükten kaldırılan madde; “ Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık 

izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara 

katılmakla yükümlüdürler.” Ģeklindedir. 

 

2. Anılan Yasa değiĢikliği ile ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟na eklenen; Madde 50/A – 

(Ek:15/4/2020-7243/24 md.) ile; Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık 

izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara 

katılmakla yükümlüdürler. Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama 

sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de 

görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz” düzenlemesi 

getirilmiĢtir. 

 

B. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 103. maddesi; “Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde 

izinli sayılırlar.” hükmünü amirdir. 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟nun bu değiĢiklikten önceki 43/a 

maddesinde de; Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık izin sürelerine 

dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla 

yükümlüdürler” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Kanuni düzenlemeler bu Ģekilde iken,  Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 90. 

Maddesinde; “Rehber öğretmenler, diğer öğretmenlerle birlikte ders kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş 

gününe, eylül ayının ilk iş gününden ders yılının başlama tarihine kadar geçen sürelerde de mesleki 

çalışmalarını sürdürürler. Ancak yükseköğretime yönlendirme ve tercihle ilgili iş ve işlemler için ihtiyaç 

duyulması halinde tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir” ve yine 10/11/2017 tarihli RG‟de yayımlanan Milli 

Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 37/3. maddesinde; “Rehberlik öğretmenleri tercih 

danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil 

dönemlerinde görevlendirilebilir.” düzenlemesine yer verilmiĢtir.  

Bu Yönetmelikler ve uygulaması, Kamu Denetçiliği Kurumunun bir tavsiye kararına da konu olmuĢ ve 

08.02.2018 tarih ve 86171061-101.07.04-E.1669 sayılı bu kararda, yönetmelik ve uygulamasının 657 sayılı 

Kanun‟un 103. Maddesi ve 222 sayılı Kanun‟un  43/a maddesi ile sair yasal düzenlemelere aykırılığı 

vurgulanmıĢ, her ne kadar MEB tarafından 222 sayılı Kanunun salt  ilköğretimle ilgili bir Kanun olduğu ileri 

sürülse de yapılan görevlendirmelerin dayanağı olan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin düzenlenmesine 

dayanak teĢkil eden kanunlardan birinin de bu Kanun olduğu belirtilmiĢ, bununla birlikte rehberlik 

öğretmenlerinin tercih danıĢmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı rehberlik öğretmenlerin 

izin ve tatil dönemlerindeki görevlerinin kapsam ve sınırlarının yasa ile düzenlenmesini gerekliliği ortaya 

konulmuĢtur  

C. Milli Eğitim Temel Kanunu‟nda 15.04.2020 tarihinde yapılan değiĢiklik bu amaca hizmet ediyor gibi 

görünse de; mevcut Yönetmelik hükmünün, Anayasal gereklilikler gözetilmeden, birebir Kanun hükmüne 

dönüĢtürülmesinden ibaret kalmıĢtır. Bunun yanı sıra Anayasal gerekliliklere ve 657 sayılı Kanun‟un 103. 

maddesi hükmüne, sair alt kural düzenlemelere uygun bir hüküm içeren, öğretmenlerin 2 aylık izin süresine 

dokunulmaksızın Ģeklindeki 222 sayılı Kanun‟un 43/a hükmü de yürürlükten kaldırılarak ve fakat buna paralel bir 



düzenleme 1739 sayılı Kanun‟un 50/A maddesine getirilmeyerek, rehberlik öğretmenlerinin iki aylık izin süresi, 

dayanağı belirsiz biçimde potansiyel bir 1 aylık süreye dönüĢtürülmüĢtür. 

Oysa rehberlik öğretmenlerinin Kanun hükmünde bahsi geçen tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, 

öğrenci tanılama sürecine bağlı çalışmalardaki görevlendirme zamanlarının, baĢta yıllar itibariyle yayınlanan 

MEB Tercih DanıĢmanlığı Kılavuzları olmak üzere, sair düzenleme ve uygulamalarla iki aylık izin haklarını 

ihlal etmeyecek Ģekilde planlanması mümkünken, mevcut yasal düzenlemeyle bu imkanı göz ardı eden, en 

gerçek tabirle ezbere bir kısıtlamaya gidilmiĢtir. 

Ayrıca, rehberlik öğretmenlerinin bu görevlerinin kapsam ve sınırlarının belirlenmesi noktasında da hiçbir 

somut düzenleme yapılmamıĢtır. Madde metninde rehberlik öğretmenleri haricindeki öğretmenlere 

dokunulmayan iki aylık izin süreleri haricindeki tatil zamanlarında, yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili 

çalıĢmalara katılma yükümlülüğü getirilirken, rehberlik öğretmenlerinin dokunulmayacak izin süresinin 1 ayla 

sınırlı tutulması bir yana, değil bir yönetmelik veya planlamaya atıf, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama 

sürecine bağlı çalıĢmaları hususunda ihtiyaç duyulması halinde denmek suretiyle, yapılabilecek 

görevlendirmelerdeki belirsizlik ve keyfiyet azami düzeye ulaĢmıĢtır. 

Açıklanan nedenlerle mevcut yasal düzenleme ile;  

 T.C. Anayasaaının memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 

hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenleneceğini hükme bağlayan 

128. Maddesi, 

 

 Dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ile 

şartlarının kanunla düzenleneceği ni hükme bağlayan 50. maddesi, 

 

 Kanun önünde eşitliği hükme bağlayan 10. Maddesi 

 

 Ve yine Anayasanın 2. Maddesinde yer alan “Hukuk Devleti”nin temel ilkelerinden biri olan “belirlilik” 

ve bununla bağlantılı olan “hukuki güvenlik” ilkesi ihlal edilmiĢtir. 

Madde maalesef ucu açık mobing,angarya ve istismara öylesine açıktır ki,öğretmenin tatil ve izin 

hakları tamamen idarenin insafına bırakılmıĢtır. 

Bunun yanında tatillerde göreve çağırılacak öğretmenlerin yolluk ,ücret vs. hakları belirtilmemiĢ 

angaryaya açık hale gelmiĢtir 

Söz konusu değiĢiklikle sadece rehberlik öğretmenlerinin hak kaybına uğradığı gibi bir algı vardır oysa 

değiĢiklik ile 1.2 milyon öğretmen hak kaybına uğramıĢtır. Bu algının oluĢması ise Rehber öğretmenler  meslek 

çatı örgütü Türk pdr der in büyük tepki göstermesi ve kamuoyunda ve sosyal medyada Rehber öğretmenlerin ilk 

tepkiyi vermesi etken olmuĢtur. 

 DeğiĢiklik pandemi dönemi veya 2020 yılına özgü değildir süreklidir. 

Sahadan gelen birisi olarak uygulamaları öğretmenlerin yaĢadığı idari keyfiyetleri çok iyi bilmekteyiz. 

Maalesef Pandemi dönemi öğretmenler öğrencileri için uzaktan eğitim ve virüs etkileri ile uğraĢırken bakanlığın 

gece yarısı 04:00 da baĢka bir kanun teklifi arasına sıkıĢtırdığı bu değiĢiklik ile tatil ve izin haklarını kaybettikleri 

gibi bu konuda istismara, mobing ve angaryaya açık hale gelmiĢlerdir. 

Söz konusu kanun değiĢikliğinin anaya Mahkemesine baĢvuru halinde iptal edileceği kaçınılmazdır. 

DeğiĢiklik öylesine ucu açık anlamlara gelmektedir ki hakları korumak için yapılacak alt yönetmelik veya 

genelgeler de öğretmenleri koruyamayacak haldedir . 



Konu öğretmenin az veya çok tatil yapması değil , ucu açık ifadelerle tatillerinin ve izinlerinin 

mobinge,istismara açık hale gelmiĢ olmasıdır. 

Öğretmenlerin herhangi bir kayıp yaĢamadığı veya değiĢiklik olmadığı gibi yaklaĢımlar hatalıdır. Ġleride söz 

konusu değiĢiklik sonuçları ile öğretmenlerimiz yüzleĢtiğinde bugün yaptığımız açıklama ve bilgilendirmeler 

daha net olarak ortaya çıkacaktır. 

Türk PDR derneği olarak Ankara'da idari konuda uzman avukatlarla çalıĢıyoruz tanıdığımız tüm yüksek 

mahkeme üyeleri, idari konusunda uzman avukatlara danıĢarak bu bilgiler veriyoruz. DeğiĢikliğin sonuçları ne 

olur? öğretmenler ve meslektaĢlarımız hangi durumlarla karĢılaĢır ? her Ģekilde istiĢare yapıyoruz. 

Oysa ki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk en büyük desteği öğretmenlerden ve bizlerden almıĢ ,her konuda 

yanında olmuĢ, öğretmen sorunlarını çözeceği konusunda inançlı Ģekilde destek vermiĢtik bunda da etkili olan 1 -

meslektaĢımız olması, 2 -öğretmen kökenli olması 3- kendi söylev ve Ġfadelerine olan güvenimizdir. 

Ancak iki yıl geçmesine rağmen öğretmenlerin en küçük özlük hakkı ile ilgili bir çalıĢma yapmadığı gibi 

bugün karĢımıza böyle bir düzenlemeyle çıkmıĢtır  

DeğiĢiklik öncesi Siyasi partiler ve sendikalarımız, öğretmenlerimiz Pandemi dönemine özgü olduğunu 

sanmıĢtır oysaki kanun değiĢikliğinde böyle bir ibare yoktur, 1739'a sürekli eklenmiĢtir dönemsel değildir bu 

yorumu yapanlar yanlıĢ yorumlamaktadır 

Siyasi partilerin özellikle anayasa Mahkemesi gitmesi önemlidir. Bunun yanında değiĢikliğe bağlı 

çıkarılacak yönetmelik ve genelgelerin öğretmenin yaĢayacağı mağduriyeti en aza indirecek Ģekilde 

düzenlenmesidir. 

Yapılan değiĢiklik Öğretmen hak kaybıdır, Ġnsan hakları ve Anayasa hükümlerine aykırıdır.  

DeğiĢiklik maalesef  Pandemi dönemi halkımız virüsle boğuĢurken yapılmıĢ, sendikalarımızın ve siyasi 

partilerin değiĢikliği döneme özgü düĢünmeleri nedeniyle etkili tepki gösterememelerine neden olmuĢtur. 

1,2 milyon öğretmeni ilgilendiren bu hak kaybı konusunda sendikalar ve siyasi partiler gerekli tepkiyi 

göstermeye baĢlamıĢ.  Öğretmenlerimiz baĢlarına gelen bu durum ile ilgili tepkilerini dile getirmeye baĢlamıĢtır. 

Türk psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği   hak kaybı yaĢayan 1.2 milyon öğretmenin sesi olmaya ve 

bu mağduriyetin önüne geçilmesi için Meslek sivil toplum kuruluĢu tüzel kiĢiliği olarak devam edeceğiz. 

Maalesef corona virüsü istismar edilerek öğretmen hakları ellerinden alınmıĢ, Pandemi en büyük zararı 

öğretmenlere vermiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRK PDR DER  OLARAK TALEPLERĠMĠZ 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞININ; 

Yapılan Kanun değiĢikliği sonrası yaĢanacak istismar  angarya ve mobinglerin önüne geçmesi için; 

1- Hukuksal ve uygulama sorunları nedeniyle hizmeti yok eden ve çalıĢanların özlük kaybına neden olan 

2017 Rehberlik yönetmeliğinin bir an önce „‟Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Hizmetleri yönetmeliği olarak 

yeniden Sendikaların ve Hizmetin yürütücüsü Psikolojik DanıĢman ve Rehberlik Personelinin Meslek Çatı 

Örğütü Türk Pdr der in görüĢ ve önerileri ie hizmetin verimliliğine uygun Ģekilde çıkartılması 

2- Kanunda ucu açık ibarelerin hizmete Öğretmenlerin ve rehberlik personelinin idarenin yaratacağıı 

istismar ve mobinge neden olmayacak Ģekilde özlük haklarına uygun alt yönetmelik ve yönergelerin acilen 

düzenlenmesi. 

3- Yönetmeliklerde görevlendirme kriterleri, insan hakkı tatil bütünlüğünün korunması, izin ve tatil 

güvencesinin verileceği Ģekilde düzenlenmesi. 

4- Tatil ve izinlerde Temel kanunlara bağlı olarak gönüllülük ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması 

5- Tatillerde görevlendirilecek Öğretmen ve rehberlik personelinin ücretlerinin düzenlenmesi ve angaryaya 

sebebiyet vermeyecek Ģekilde ücretlerinin belirtilmesi. 

6- Öğretmenlere gönüllülük esasına göre görev verilmesi, - Bu tür görevlendirmelerde günlük en az 8 ek 

ders ücreti ödenmesi, 

7-  Keyfi görevlendirme yapılmayarak adalet ve eĢitliği sağlayacak Ģekilde görevlendirme yapılması,  

8-  Görevlendirmelerin ders yılı sona ermeden öğretmenlerin dinlenme planlarını yapabilecekleri Ģekilde 

tercih dönemi beklenmeden en erken zamanda (mümkün olduğunca aylar öncesinden) açıklanması,  

9- Tüm öğretmenlere görev verilmesi yerine ihtiyaç doğrultusunda görevlendirmeler yapılması, - Her okul/ 

kurum yerine birleĢtirmeler yapılarak tercih merkezleri belirlenmesi Ģeklinde uygulamalar yapılıp uzmanlık 

oluĢturulması ve minimum personel ile çalıĢma yapılması, - Tercihler konusunda uzman istekli diğer alan 

öğretmenleri ve yöneticilere de teĢvik uygulanarak yararlanılması,  

10- EBA üzerinden canlı bağlantı yoluyla tercih sistemi kurularak uzaktan tercih yöntemi 

kullanılması,  

11- Tercih tarihlerinin Ortaöğretime yerleĢtirmeler için Haziran sonu Temmuz baĢı sona erecek 

Ģekilde yapılacak planlamaya göre belirlenmesi, nakil süreçlerinde ise minimum uzman görevlendirmesi 

yapılması ya da tercih sayısı arttırılarak geçmiĢte uygulandığı gibi tek tercih çok yerleĢtirme yöntemi 

uygulanması, (böylece öğrenci ve velilerin tatillerini daha sağlıklı planlamaları ve yaz tatillerinin heba olmaması 

da sağlanmıĢ olacaktır.)  

12- Yüksek Öğrenim tercihlerinin Ağustos ayı sonu olarak belirlenmesi  

13- Farklı bölgelerde çalıĢan ve tatilde memleketine giden rehberlik personeline gönüllülük ilkesinin 

özellikle uygulanması, Yolluk ve yevmiyelerinin sağlanması için yönetmeliklerde düzenleme yapılması. 

14- Tercih görevlendirmelerinde kendi okul türü öğrencileri ve okullarında görevlendirme yapılması. 

Tatil döneminde birden fazla görevlendirme yapılmaması 

15- Tercih dönemlerinin Öğretmen hakkı yaz Tatilinin baĢı ve sonuna gelecek Ģekilde düzenlenmesi 

Düzenlemelerde Demokratik hukuk devletinin gereği olarak paydaĢ sendikalar ve Türk pdr der Meslek 

Derneğimizinden görüĢ alınması , Yapılacak çalıĢmalar ve sonuçları ile ilgili Türk pdr der Sivil Toplum 

KuruluĢu olarak tarafımızın bilgilendirilmesi  

DAĞITIM YERLERĠ                                                                                                                

CUMHURBAġKANLIĞI  MAKAMINA 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

SĠYASĠ PARTĠLE 

KAMU EĞĠTĠM SENDĠKALAR       Oğuz ÖZAT  

Türk Pdr der Yönetim Kurulu  BaĢkanı 


