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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.

 
Orhan Erdem

Konya
Ramazan Can

Kırıkkale
Serkan Bayram

İstanbul

Ekrem Çelebi
Ağrı

Ahmet Çolakoğlu
Zonguldak

Mehmet Erdoğan
Gaziantep

Murat Baybatur
Manisa

Mehmet Yavuz Demir
Muğla

Lütfiye Selva Çam
Ankara

Belgin Uygur
Balıkesir

Mehmet Ali Özkan
Manisa

Mehmet Akif Yılmaz
Kocaeli

Habibe Öçal
Kahramanmaraş

Zeynep Yıldız
Ankara

Mehmet Sait Kirazoğlu
Gaziantep

Tülay Kaynarca
İstanbul

Fatma Betül Sayan Kaya
İstanbul

Cemal Taşar
Bitlis

İsmail Kaya
Osmaniye

Ceyda Çetin Erenler
Kütahya

Fehmi Küpçü
Bolu

Ravza Kavakcı Kan
İstanbul

Emine Yavuz Gözgeç
Bursa

Zehra Taşkesenlioğlu Ban
Erzurum

Bayram Özçelik
Burdur

Mücahit Durmuşoğlu
Osmaniye

Pakize Mutlu Aydemir
Balıkesir

Çiğdem Erdoğan Atabek
Sakarya

Zülfü Demirbağ
Elazığ

İsmail Bilen
Manisa

Osman Ören
Siirt

Ergün Taşcı
Ordu

Zafer Işık
Bursa

Adil Çelik
Balıkesir

Yusuf Başer
Yozgat

İbrahim Aydemir
Erzurum

Ali Şahin
Gaziantep

Erol Kavuncu
Çorum

Selim Yağcı
Bilecik

İlyas Şeker
Kocaeli

Nazım Maviş
Sinop

Metin Yavuz
Aydın

Hasan Çilez
Amasya

Halil Etyemez
Konya

Radiye Sezer Katırcıoğlu
Kocaeli

Selim Gültekin
Niğde

Jülide İskenderoğlu
Çanakkale

Cihan Pektaş
Gümüşhane
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KATILMA YAZILARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine imzamı koymak istiyorum gereğini arz ederim.

  31.12.2021
   Asuman Erdoğan
   Ankara

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 31.12.2021 tarihinde sunulan 2/4056 Esas Numaralı 
“Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi”ne imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim.

  03.01.2022
   Sena Nur Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

  31.12.2021
   Atay Uslu
   Antalya

Emine Sare Aydın
İstanbul

Yücel Menekşe
Nevşehir

Eyüp Özsoy
İstanbul

Veysel Eroğlu
Afyonkarahisar

Nevzat Ceylan
Ankara

Orhan Yegin
Ankara

Cengiz Demirkaya
Mardin

Serap Yaşar
İstanbul

Erol Kaya
İstanbul

İffet Polat
İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.12.2021 tarih ve 2/4056 esas numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  31/12/2021

   Burhan Çakır

   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.12.2021 tarih ve 2/4056 esas numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  31.12.2021

   Süleyman Karaman

   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4056 Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  04.01.2022

   Abdullah Nejat Koçer

   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ne imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  05/01/2022

   Ahmet Mücahit Arınç

   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

  03.01.2022

   Fatih Süleyman Denizolgun

   İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4056 Esas Numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

  03.01.2022

   Cemal Bekle

   İzmir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.12.2021 tarih ve 2/4056 esas numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  04.01.2022

   İsmail Tamer

   Kayseri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4056 esas numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  04.01.2022

   Hacı Ahmet Özdemir

   Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4056 Esas Numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim. 

  31.12.2021

   Ahmet Sorgun

   Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

  31.12.2021

   Ahmet Çakır

   Malatya



‒ 8 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 302)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Öğretmenlik Meslek Kanunu” teklifine imzamı koyuyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

  03.01.2022

   Öznur Çalık

   Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

  31.12.2021

   Hakan Kahtalı

   Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4056 esas numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

  31.12.2021

   Yavuz Ergun

   Niğde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4056 esas numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

  31.12.2021

   Recep Uncuoğlu

   Sakarya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.12.2021 tarih ve 2/4056 esas numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  04.01.2022

   Mehmet Habib Soluk

   Sivas
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine imzamı koymak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  31.12.2021

   Zemzem Gülender Açanal

   Şanlıurfa

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4056)

ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE

Geleceğimizi emanet edeceğimiz genç kuşaklara milli ve evrensel temellerde değer ve düşünceler 
ile üstün becerilerin kalıcı bir biçimde kazandırılması, ancak eğitim yolu ile mümkün bulunmaktadır.

Gelecek nesillerimize istenilen beceri ve değerlerin kazandırılması için hazırlanacak ileriye dönük 
programlar ile eğitim sisteminin uygun bir yapıya kavuşturulması çabaları yanında, öğretmenlerimizin 
nitelik ve statülerinin iyileştirilmesine özel bir önem verilmesi gerekmektedir.

Toplumsal ve ekonomik gelişme sürecinde başarılı olan birçok ülkenin kalkınmalarında, eğitim 
sisteminin en önemli kaldıraç olduğu bilinmektedir. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği 
konuma gelebilmesi iyi bir eğitim sistemine ve o sistemin ana unsuru olan öğretmenlerin niteliğine 
bağlıdır. Diğer yandan ekonomik gelişmeye her zaman eğitim ve kültürdeki gelişmelerin eşlik ettiği ve 
birbirlerini tamamladıkları düşünüldüğünde teknolojik ilerlemede, ekonomik kalkınma hamlelerinin 
başarılı olmasında yetişmiş insan kaynağının belirleyiciliği açıktır.

Günümüzde dijital dönüşümün bir sonucu olarak bilgi teknolojileri hızla gelişmekte ve çağa 
damgasını vurmakta, çağımız; dijital çağ, bilgi ve iletişim çağı gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Dünya 
bilgi toplumuna doğru yönelirken gelişmiş ülkelerin çoğu; teknoloji evrelerinin kısaltılması, hayat 
süresinin uzatılması, bilgi patlaması, küreselleşme, ahlâkî değerler ve iletişim teknolojisindeki değişme 
ve gelişmelerin zorlayıcılığı altında eğitim sistemlerinin yapısını, felsefesini, programlarını, eğitimin 
alt yapısını ve öğretmenlerin nitelik ve statülerini yeniden gözden geçirmektedir. Eğitim sistemlerinin 
bütünü üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalar içinde en duyarlı alanlarından birini, öğretmenlerin 
nitelik ve statüleri oluşturmaktadır.

Önemli olan çocuklarımızın çağın ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu seviyede yetiştirilmesidir. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyümenin sürükleyicisi olan öğretmenlerimizin sorunlarını 
çözebildiğimiz, üstün niteliklere sahip öğretmenlere sahip olduğumuz ve öğretmenlerimizin her türlü 
maddi ve manevi sıkıntıdan uzak bir şekilde görev yapmalarını temin ettiğimiz oranda milli eğitimdeki 
başarımızın artacağı kuşkusuzdur.
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Öğretmenlerin, devlet memurlarına ilişkin genel kurallar bütünü içinde sorunlarının çözümü ve 
buna bağlı olarak da statülerinin iyileştirilmesinin mümkün olamayacağı görülmüş, sorunun çözüm 
çerçevesinin öğretmenlere münhasır ortak kurallar ve önlemler bütünü gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

Öğretmenlerin statüleri, kendilerine verilen görev ve yetkiler ile bu görevlerin karşılığı olan 
haklar bağlamında şekillenmektedir. Bu düzenlemeyle; eğitim öğretim hizmetlerinin, millî eğitimin 
genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda etkin ve verimli olarak hayata geçirilmesinin yanında, bu 
hizmetleri yerine getiren öğretmenlerin iş doyumuna ulaşması hedeflenmiştir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda öğretmenlik mesleğinin özel ihtisas mesleği olduğu 
düzenlenmiştir. Ancak buna rağmen mevzuatımızda öğretmenlik mesleğine dair özel bir meslek kanunu 
bulunmamaktadır. Diğer taraftan 30/6/2004 tarihli ve 5204 sayılı Kanunla 1739 sayılı Kanuna ekleme 
yapılarak öğretmenlik kariyer basamakları oluşturulmuş ise de Anayasa Mahkemesince bu Kanunun 
bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle kariyer basamakları sistemi uygulanamamıştır. Nitekim 5204 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra az sayıda öğretmen kariyer basamaklarından yararlanmıştır. 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yeni bir düzenleme yapılmadığından eğitim sisteminde 
az sayıda uzman öğretmen ve başöğretmenin kazanılmış hakları bağlamında unvanları korunmuştur.

Bu doğrultuda mevzuatımızda var olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği hukuksal zemini 
önemli oranda karşılayan düzenlemeler yanında Kanun Teklifimizle, mesleğe girişten itibaren 
öğretmenlik mesleğinin önemiyle uyumlu bir kariyer sisteminin kurulması ve bu kariyer sistemiyle 
alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile Kanunun amacı düzenlenmektedir. 

Madde 2- Madde ile Kanunun kapsamı düzenlenmektedir.

Madde 3- Madde ile öğretmenlik mesleği tanımlanmakta ve öğretmenlik mesleğinin kariyer 
basamakları belirlenmektedir.

Madde 4- Madde ile öğretmenlerin, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmaları ve öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik 
meslek bilgisi bakımından aranacak niteliklerin Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmesi doğrultusunda 
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 5- Madde ile özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere aday öğretmen 
olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara 
ek olarak yönetmelikle belirlenen yükseköğrenim kurumlarından mezun olma, 7315 sayılı Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 
yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
yapılacak sınavlarda başarılı olma şartlarının aranması öngörülmektedir.

Mevcut uygulamada öğretmenlerin adaylıkları, performans değerlendirmesi ve ardından yapılan 
Adaylık Kaldırma Sınavında (AKS) başarılı olmaları durumunda kaldırılmaktadır. Milyonlarca aday 
arasından üniversiteye yerleşen, 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve bu eğitimin bir 
parçası olarak okullarda uygulama yaparak bu uygulamalardan başarılı olan öğretmen adayları, okul 
bitiminde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve ardından yapılan mülakat değerlendirmesinde 
de başarılı oldukları için aday öğretmen unvanını kazanmaktadır.
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Zaten farklı süreçlerden, sınav ve yarışmalarla seçilerek belli bir başarıyı yakalamış olan aday 
öğretmenler hakkında, adaylık öncesi yapılan bu değerlendirmelerden sonra sınav yoluyla tekrar 
bir değerlendirme yapmak önceki süreçlere itimatsızlık izlenimi vermektedir. Bu bağlamda, yapılan 
düzenleme ile aday aşamasına gelen öğretmenleri eleme amaçlı bir takım süreçlere tabi tutmak 
yerine bu süreci öğretmenin mesleki gelişimine destek sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması 
hedeflenmiştir.

Madde 6- Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, 
mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla 
öğretmenlik mesleği için kariyer basamakları oluşturulması hedeflenmektedir.

Öğretmenler, göreve başlamalarından emekliliklerine kadar olan meslek hayatları süresince 
aynı unvanda değerlendirilmektedir. Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra 
öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrılmakta ve bu unvanları 
alacaklarda aranacak şartlar belirlenmektedir.

Öğretmenlerin statüleri, kendilerine verilen görev ve yetkiler ile bu görevlerin karşılığı olan 
haklar bağlamında şekillendirilmektedir. Bu bağlamda eğitim öğretim hizmetlerinin, millî eğitimin 
genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda etkin ve verimli olarak hayata geçirilmesinin yanında, bu 
hizmetleri yerine getiren öğretmenlerin iş doyumuna ulaşması hedeflenmekte; ayrıca uzman öğretmen 
ve başöğretmen unvanı alanlara bir derece verilmesi öngörülmektedir.

Madde 7- Öğretmenlik Meslek Kanununda hüküm bulunmayan hâllerde diğer kanunların bu 
Kanun ile çelişmeyen hükümlerinin uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 8- Madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde değişiklik 
yapılarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında 
iyileştirme yapılmakta, uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı %20’den %60’a, 
başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise %40’tan % 120’ye yükseltilmektedir.

Ayrıca madde ile 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelde değişiklik yapılarak birinci dereceli 
kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’ e çıkarılması, diğer derecelerde bulunan 
öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Madde 9- Madde ile 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak sözleşmeli 
öğretmenlerin can güvenliğine ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkân sağlanması 
öngörülmektedir.

Madde 10- Madde ile öğretmenlik ve öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili hususların bu 
Kanunda düzenlenmesi dolayısıyla, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü ve 45 inci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- Kanunun yayımlandığı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını 
haiz olanların haklarının korunması öngörülmektedir.

Madde 11- Yürürlük maddesidir.

Madde 12- Yürütme maddesidir.
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 13 Ocak 2022

 Esas No: 2/4056

 Karar No: 9

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4056 esas numaralı “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi”, Komisyonumuzun 10/01/2022 tarihli 

toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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1. Giriş

Konya Milletvekili Orhan ERDEM ve 57 milletvekili tarafından 31/12/2021 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilen 2/4056 esas numaralı “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi”, 
Komisyonumuzun 10 Ocak 2022 tarihli toplantısında, Kanun Teklifinin imza sahibi, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sendikası ile 
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

Plan ve Bütçe Komisyonu, kendisine tali komisyon sıfatıyla havale edilen Teklifi gündemine 
almayacağını, 05/01/2022 tarihli ve Komisyon Başkanı Bingöl Milletvekili Cevdet YILMAZ imzalı bir 
yazısı ile Komisyonumuza bildirmiştir.

Komisyonumuz söz konusu Teklif ile ilgili görüşmeleri 13 saat 36 dakika sürmüştür. Çok sayıda 
milletvekilinin görüş ifade ettiği müzakerelerde tam tutanak tutulmuştur.1 

2. Teklifin İçeriği

2/4056 esas numaralı Kanun Teklifi ile;

Ø	Öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu düzenlemesi yapılması,

Ø	Öğretmenlik mesleğinin eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan 
özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanması,

Ø	Öğretmenlik mesleğinin aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve 
başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşması,

Ø	Aday öğretmenlik süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olmaması ve bu süre içinde zorunlu 
hâller dışında aday öğretmenlerin görev yerinin değiştirilememesi,

Ø	Aday öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı yerine eğitim ve uygulamadan oluşan Aday 
Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulması ve adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme 
Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede başarılı olanların öğretmenliğe atanması,

Ø	Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, 
adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan 
kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Aday Öğretmen Yetiştirme Programına 
mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan 
değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilmesi ve bunların 3 yıl süreyle öğretmenlik 
mesleğine alınmaması,

Ø	Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan; mesleki gelişime 
yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış 
olan öğretmenlerden yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenmesi,

Ø	Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve mesleki gelişime yönelik 240 saatten az 
olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve yapılacak yazılı 
sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenmesi,

                              
1 Komisyonun toplantı tutanaklarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir: 

https://www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2901
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Ø	Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora 
eğitimini tamamlayanların ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulması,

Ø	Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir 
derece verilmesi,

Ø	Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatının %20’den %60’a, başöğretmenlere 
ödenen eğitim öğretim tazminatının ise %40’tan %120’ye yükseltilmesi,

Ø	Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e çıkarılması ve 
diğer derecelerde bulunan öğretmenlerin ek göstergelerinin bu artışa göre düzenlenmesi,

Ø	Sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliğine ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirmelerine 
imkân sağlanması,

Ø	Kanunun yayımlanacağı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların 
haklarının korunması,

Ø	Öğretmenlik Meslek Kanununda hüküm bulunmayan hâllerde 5/1 /1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 
tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanunların bu Kanun ile çelişmeyen 
hükümlerinin uygulanması,

öngörülmektedir.

3. Komisyon Görüşmeleri

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelere geçilirken; Teklifin Anayasa’ya aykırı 
olduğu ve geri çekilmesi gerektiğine ilişkin bir önerge, İçtüzük’ün 74 üncü maddesi kapsamında 
Komisyonun görüşülmekte olan Teklifi şartlara uymaması sebebiyle sahiplerine tamamlatması için geri 
vermesine ilişkin bir önerge, Teklifin tüm partilerin eşit temsil edileceği bir alt komisyon kurularak 
görüşülmesine ilişkin bir önerge ve Komisyona daha önce havale edilmiş bulunan 2/1401 esas numaralı 
Teklifin görüşülmekte olan Teklif ile birleştirilerek görüşülmesine ilişkin bir önerge verilmiştir. Önerge 
sahiplerinin, önergelerini açıklamak için söz alıp konuşmalarının ardından her bir önerge Komisyonca 
ayrı ayrı oylanmış ve kabul edilmemiştir.

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon Başkanı Prof. Dr. Emrullah 
İŞLER tarafından;

Ø	1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği 
olarak tanımlandığı, ancak bugüne kadar öğretmenlik için özel bir meslek kanunu düzenlemesinin 
yapılmadığı,

Ø	İlgili Kanun’da 2004 yılında yapılan değişikle öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarının 
oluşturulduğu, fakat Anayasa Mahkemesi tarafından bazı hükümlerin iptal edilmesinin ardından 
uygulamanın devam ettirilemediği, bu nedenle söz konusu değişiklikten az sayıda öğretmenin 
yararlanabildiği,

Ø	Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile öğretmenliğin adaylık döneminden sonra öğretmen, 
uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldığı,

Ø	Aday öğretmenlerin öğretmenliğe atanmasında sınav uygulamasının kaldırıldığı,

Ø	Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarının kazanılması için gerekli kıdem, eğitim ve 
sınav şartlarının belirlendiği,
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Ø	Teklif ile uzman öğretmenler ve başöğretmenler için derece ve ücret artışı öngörüldüğü, birinci 
dereceli kadrolarda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e çıkarıldığı ve diğer derecelerde 
bulunan öğretmenlerin ek göstergelerinin bu artışa göre düzenlendiği,

Ø	Sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretleri nedeniyle başka yerlere 
atanabilmelerinin hüküm altına alındığı,

Ø	Söz konusu düzenlemeler kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Özel 
Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili yerlerinde değişiklikler yapıldığı,

Ø	Teklif ile mevzuatımıza öğretmenlere münhasır bir meslek kanununun kazandırılmasının tarihi 
nitelikte olduğu,

Ø	Teklifin öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükselteceği, getirilen kariyer sistemi ve 
öğretmenlere sağlanacak mali katkının öğretmenlerin gelişimini destekleyeceği ve performanslarını 
artırmada teşvik niteliği taşıyacağı,

Ø	Teklif ile yapılacak bu düzenlemelerin ve çalışmaların ülkemiz için hayırlı olması temennisi

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin imza sahiplerinden Sinop Milletvekili Nazım MAVİŞ tarafından yapılan 
açıklamalarda;

Ø	Öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmış olmasına rağmen, bugüne kadar mesleğin 
standartları, mesleğe giriş, kariyer basamakları ve özlük haklarıyla ilgili bir meslek kanunu yapılmamış 
olduğu,

Ø	30/06/2004 tarihli ve 5204 sayılı Kanunla, 1739 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak 
öğretmenlik kariyer basamaklarının oluşturulduğu, ancak Anayasa Mahkemesince bu Kanunun bazı 
hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle kariyer basamakları sisteminin uygulanamadığı,

Ø	Öğretmenlerin statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli 
Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 
yer aldığı, öğretmenlerle ilgili kanun hükümlerinin yer aldığı mevzuatın toplamda 394 madde, 44 geçici 
madde ve 4 ek maddeden oluştuğu,

Ø	Teklifte bir meslek kanununun öncelikli ve en temel hususlarının ele alındığı, böylece öğretmenlik 
mesleğine girişten itibaren mesleğin önemiyle uyumlu bir kariyer sistemi ve bu kariyer sistemiyle 
alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesinin öngörüldüğü, Teklifte yer almayan hükümler açısından 
mesleğin hukuksal zeminini oluşturan diğer mevzuata atıfta bulunulduğu,

Ø	Teklifte gelişim temelli bir sistem içinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve 
başöğretmenliğin hak, görev ve sorumluluklarının netleştirildiği,

Ø	Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının kaldırıldığı,

Ø	Öğretmenlikte on yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkânı verildiği ve uzman 
öğretmen maaşlarında ilgili katsayı gereği 1.000 TL’nin üzerinde artış sağlanacağı, yüksek lisans 
yapmış öğretmenlerin sınavdan muaf tutulacağı,

Ø	On yıl uzman öğretmen olarak çalışan öğretmenlere eğitim ve sınav şartlarını tamamlamak 
suretiyle başöğretmen olma imkânı getirildiği ve ilgili katsayı çerçevesinde maaşlarında artış olacağı, 
doktora yapmış öğretmenlerin sınavdan muaf tutulacağı,
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Ø	Lisansüstü eğitimin teşvik edildiği,

Ø	Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e çıkartıldığı,

Ø	Sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet süresi kalmakla birlikte, öğretmenlerin can 
güvenliği ve sağlık gerekçeleriyle tayin haklarının tanımlandığı,

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifi üzerinde müzakerelerde milletvekilleri tarafından aleyhte yapılan değerlendirmelerde;

Ø	Öğretmenlik mesleğinin tanımında 1739 sayılı Kanun’daki benzer tanımda yer alan “Devletin” 
ibaresinin kullanılmamasının doğru olmadığı,

Ø	Öğretmenlerin çalışma şartlarına ilişkin hükmün belirsizlik içerdiği ve keyfi uygulamaların 
önünü açabileceği,

Ø	Öğretmenlik için öngörülen kariyer basamaklarının görev ve yetki farklılaşması getirmeksizin 
ücretlerde farklılık öngördüğü,

Ø	Teklifte öngörülen kariyer basamaklarının öğretmenler arasında nitelik farkı olduğu 
düşüncesini yaratacağı, bu hususun eğitim hakkından eşit yararlanma açısından sorun teşkil edeceği,

Ø	Öğretmenlerin seçimiyle ilgili ölçütlerin açıkça belirtilmediği,

Ø	Aday öğretmenliğe atanmak için sınavda başarılı olma koşulunun, memurların atanmasına 
ilişkin bir husus olduğu ve hükmün belirsizlik içermemesi gerektiği,

Ø	Teklifte yer alan “güvenlik ve/veya arşiv araştırması” ibaresinin yürütmeye bıraktığı takdir 
yetkisinin ve aday öğretmenlikte bu koşulun aranmasının doğru olmadığı,

Ø	Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile ilgili düzenlemelerin yönetmeliğe bırakılmaması 
gerektiği,

Ø	Aday öğretmenlerin adaylık süreci sonunda öğretmenliğe atanmalarının 657 sayılı Kanunla 
uyumlu olması ve atanmaya ilişkin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi gerektiği,

Ø	Adaylık döneminde kademe ilerleme veya aylıktan kesme cezası alanların görevlerine son 
verilerek üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınamayacaklarına ilişkin düzenlemenin gözden 
geçirilmesi gerektiği,

Ø	Uzman öğretmenlik için getirilen asgari çalışmalar koşulunun açık olmadığı,

Ø	Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için getirilen yazılı sınavın kim tarafından hangi 
kapsamda düzenleneceğinin belirlenmediği,

Ø	Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayini hakkının tanınması gerektiği,

Ø	Teklif metnindeki 1, 2, 3 ve 11 inci madde gerekçelerinin, gerekçe olma niteliğini taşımadığı,

Ø	Söz konusu eleştiriler bakımından Teklifin Anayasa’nın 2, 7, 13, 14, 41, 42, 55, 70, 128 ve 
174’üncü maddelerine aykırılık teşkil eden yanlarının olduğu,

Ø	Teklifin Anayasa’ya aykırılık yönünden incelenmek üzere Anayasa Komisyonuna gönderilmesinin 
uygun olacağı,
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Ø	Meslek kanunlarının ilgili alanlarda çalışanları etkileyecek tüm düzenlemeleri içermesinin 
beklendiği, Teklifin bir meslek kanunu niteliği taşımaktan çok öğretmenlik mesleğini kariyer 
basamaklarına ayırmakla yetindiği, öğretmenlerin özlük, sosyal haklar, çalışma koşulları, yer 
değiştirme, disiplin, yetki, görev ve sorumluluklarını ilgilendiren muhtelif kanunlardaki hükümlerin 
tek bir meslek kanunu içinde düzenlemesinin daha yerinde olacağı,

Ø	Teklifin ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımını ve öğretmenliğe 
atanmada mülakat sistemini kaldırması gerektiği, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 
ücret ve çalışma koşullarına ilişkin de düzenlemeler içermesi gerektiği,

Ø	Öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğu, kariyer ölçütünün hizmet yılı olarak belirlenmesi 
ile öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarının sınav koşulu olmaksızın kıdemlerine göre artırılması 
gerektiği, ayrıca tüm öğretmenlerin maaşlarında artışa gidilmesinin ihtiyaç olduğu,

Ø	Teklifte öngörülen kariyer basamaklarının aynı işi yapan öğretmenlerin farklı ücretlendirilmesi 
sonucunu doğuracağı, daha önceden bu unvanı alanlarla aynı süre öğretmenlik yapmış olanlar arasında 
ücret dengesizliğini artıracağı ve öğretmenleri ayrıştıracağı, ayrıca veli öğretmen ilişkilerini bozacağı,

Ø	3600 ek gösterge değişikliğinin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiği,

Ø	3600 ek göstergenin tüm derecelerdeki ve halihazırda emekli öğretmenleri de kapsaması 
gerektiği,

Ø	Mesleki gelişim alanlarında öngörülen asgari çalışmaların Kanunda belirlenmesinin ve 
isteyen tüm öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına erişiminin 
sağlanmasının gerekli olduğu,

Ø	Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programının tekliften çıkarılması gerektiği, sınav 
başarı puanının 60’a düşürülmesinin uygun olacağı, kıdem hesaplamalarında ücretli öğretmenlikte ve 
memurlukta geçirilen sürelerin de sayılması gerektiği,

Ø	Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulamasına 17 yıl ara verildiği, bu nedenle yirmi 
yıllık uzman öğretmenlere başöğretmenlik için doğrudan sınava giriş hakkı verilmesi veya uzman 
öğretmenlikte geçirilecek kıdem şartının düşürülmesi yoluna gidilmesi gerektiği,

Ø	Öğretmenlerin atanacakları müfettişlik, eğitim kurumu yöneticiliği ve idari görevlerde geçirdikleri 
sürelerin kıdem şartına sayılması gerektiği,

Ø	Atanamayan öğretmenler, engelli öğretmenler, PİKTES öğretmenleri, rehabilitasyon öğretmenleri, 
il emri tayin hakkı gibi birçok başlıktaki diğer soruna da çözüm bulunması gerektiği

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifi üzerinde müzakerelerde milletvekilleri tarafından lehte yapılan değerlendirmelerde;

Ø	Bu Teklifin millî eğitim sistemimizin bütününü düzenleyen bir kanun olmayıp sadece bir 
meslek kanunu olduğu ve hukuk sistemimizde millî eğitimle ilgili başka kanunlar da olduğu, bu Teklifte 
yapılan atıflarla da tüm eğitim süreçlerinin Devletin denetim ve gözetimi altında yürütüleceğinin açık 
olduğu,

Ø	Teklifin Anayasa ve diğer kanunlara uygunluk açısından dikkatle incelendiği, Teklifte 
Anayasa’ya aykırılığı iddia edilen bazı hükümlerin uzun süredir zaten uygulanan meri mevzuattan 
alınan kanun hükümlerini içerdiği,
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Ø	Öğretmenlikle ilgili diğer mevzuattaki hükümlerin yürürlükte olduğu, Teklifin mevzuata ilave 
edilecek hususlara odaklandığı ve bir bütünlük oluşturduğu,

Ø	Aday öğretmenlerin adaylık sürecinin sonundaki sınav şartının kaldırılmasının nesnel bir 
değerlendirmeye imkân sağlayacağı,

Ø	Mevzuat yapımı bakımından her hususun kanuna yazılmasının mümkün olmadığı, her türlü 
düzenleme alanında uygulamaya ilişkin detayların yönetmelikle belirlendiği,

Ø	Dünyanın birçok ülkesinde öğretmenlik mesleğinin yatay veya dikey kariyer basamaklarının 
bulunduğu ve bunların ücretle ilişkilendirildiği, Teklifte yatay kariyer basamaklarının benimsenerek 
öğretmenlerin görev, yetki ve sorumluluklarında farklılaşmaya gidilmediği,

Ø	3600 ek göstergenin birçok meslek grubunda 1’inci derecedeki memurlara tanınmış bir hak 
olduğu, diğer öğretmenlerin ek göstergelerinde de derecelerine göre artış yapıldığı, düzenlemeden 
birinci derecede emekli olmuş öğretmenlerin de yararlanacağı Teknolojik gelişmelerle hizmet içi eğitim 
imkânlarının genişlediği ve hizmet içi eğitimin öğretmenlerin tamamına verilebileceği,

Ø	2006 yılından bu yana okullarda 75 bin civarında uzman öğretmen bulunduğu ve bu durumun 
veli talepleri açısından bir kargaşaya yol açmadığı,

Ø	İstihdamda güçlük çekilen bölgelerde eğitim hizmetinin kesintiye uğramaması açısından 
3+1 uygulamasının önemli olduğu, sözleşmeli öğretmenlerin üçüncü yıldan sonra eş durumu tayin 
hakkından yararlanabildikleri,

ifade edilmiştir.

4.Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddeleri 
üzerinde görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin;

Ø	1, 2, 3 ve 4’üncü maddeleri, görüşülerek aynen kabul edilmiştir.

Ø	5’inci maddesinde kabul edilen önerge doğrultusunda; birinci fıkrada yer alan “güvenlik 
soruşturması ve/veya arşiv araştırması” ibaresi 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
Kanununa uyum sağlanması amacıyla “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” şeklinde 
değiştirilmiş, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlığı” 
ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrada yer alan “Öğretmen adaylarının” ibaresi metnin geri kalanı ile uyum 
sağlanması için “Aday öğretmenlerin” şeklinde değiştirilmiştir

Ø	6, 7, 8, 9, 10, Geçici Madde 1, 11 ve 12’nci maddeleri görüşülerek aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 
Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kanun 
Teklifinin tamamı, değiştirilen madde dâhil olmak üzere, tereddütleri gidermek ve anlamı netleştirmek 
amacıyla terim ve ibareler, kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon 
mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

5.Genel Kurulda Temsil

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca, Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinde 
Komisyonun temsil edilmesi amacıyla Sinop Milletvekili Nazım MAVlŞ, Amasya Milletvekili Hasan 
ÇİLEZ ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YILMAZ özel sözcüler olarak seçilmiştir.
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 Başkan Başkanvekili Kâtip

 Emrullah İşler Kamil Aydın Nazım Maviş

 Ankara Erzurum Sinop

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Burcu Köksal Hasan Çilez Şenol Sunat

 Afyonkarahisar Amasya Ankara

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Yıldırım Kaya Zeynep Yıldız Kemal Bülbül

 Ankara Ankara Antalya

 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Mehmet Ruştu Tiryaki Cemal Taşar Zehra Taşkesenlioğlu Ban

 Batman Bitlis Erzurum

 (Muhalefet şerhimiz vardır)  

 Üye Üye Üye 
 Serkan Topal Yaşar Karadağ Ahmet Mücahit Arınç

 Hatay Iğdır İstanbul

 (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

 Habibe Öçal Mehmet Akif Yılmaz Hacı Ahmet Özdemir

 Kahramanmaraş Kocaeli Konya

  (Bu raporun özel sözcüsü) 

 Üye Üye Üye 
 Suat Özcan Mustafa Adıgüzel Osman Ören

 Muğla  Ordu Siirt

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

  Üye  Üye

  Hüseyin Örs  Ali Keven

  Trabzon  Yozgat

  (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Burcu Köksal Serkan Topal Yıldırım Kaya
 Afyonkarahisar Hatay Ankara

 Suat Özcan Mustafa Adıgüzel Ali Keven
 Muğla Ordu Yozgat

 

                         13 Ocak 2022
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MUHALEFET ŞERHİ
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  Kemal Bülbül  Mehmet Ruştu Tiryaki
  Antalya  Batman
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MUHALEFET ŞERHİ
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  Hüseyin Örs  Şenol Sunat
  Trabzon  Ankara
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(Konya Milletvekili Orhan Erdem ve
57 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli 
öğretmenlerin atamaları ve meslekî gelişimleri ile 
kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; eğitim öğretim 

hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3- (1) Öğretmenlik, eğitim öğretim 

ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine 
alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler 
bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları 
ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik 
ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde 
kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları 
gerçekleştirmek üzere düzenlenir.

(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel 
kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/
öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.

(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik 
döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve 
başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına 
ayrılır.

Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi
MADDE 4- (1) Öğretmen adaylarında genel 

kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/
öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak 
nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren 
yükseköğretim kurumlarından ve bunlara 
denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, eğitim 

ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli 
öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile 
kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim 

hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3- (1) Öğretmenlik, eğitim ve 

öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini 
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler 
bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları 
ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik 
ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde 
kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları 
gerçekleştirmek üzere düzenlenir.

(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel 
kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/
öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.

(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik 
döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve 
başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına 
ayrılır.

Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi
MADDE 4- (1) Öğretmen adaylarında genel 

kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/
öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak 
nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren 
yükseköğretim kurumlarından ve bunlara 
denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.

KONYA MİLLETVEKİLİ ORHAN ERDEM VE 
57 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK
KANUNU TEKLİFİ

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN

ÖĞRETMENLİK MESLEK
KANUNU TEKLİFİ
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Aday öğretmenlik
MADDE 5- (1) Özel mevzuatında yer alan 

hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe 
atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle 
belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun 
olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre 
güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 
yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan 
çok olamaz. Bu süre içinde, zorunluluklar dışında 
aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.

(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan 
oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi 
tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda 
Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar 
öğretmenliğe atanır.

(4) Aday öğretmenlerden;
a) Atanma niteliklerinden herhangi birini 

taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından 

herhangi birini kaybedenlerin,
c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,
ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday 

Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz 
olarak katılmayanlar ile bu program sonunda 
Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan 
değerlendirmede başarısız olanların,

görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süreyle 
öğretmenlik mesleğine alınmaz.

(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında 
görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday 
öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı 
Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak 

Aday öğretmenlik
MADDE 5- (1) Özel mevzuatında yer alan 

hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe 
atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle 
belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun 
olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış 
olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 
yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok 
olamaz. Bu süre içinde, zorunlu hâller dışında 
aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.

(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan 
oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi 
tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda 
Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar 
öğretmenliğe atanır.

(4) Aday öğretmenlerden;
a) Atanma niteliklerinden herhangi birini 

taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından 

herhangi birini kaybedenlerin,
c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,
ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday 

Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz 
olarak katılmayanlar ile bu program sonunda 
Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan 
değerlendirmede başarısız olanların,

görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süreyle 
öğretmenlik mesleğine alınmaz.

(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında 
görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday 
öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı 
Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak 
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asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak 
aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya 
atanır.

(6) Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde 
yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme 
Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun 
oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer 
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Öğretmenlik kariyer basamakları
MADDE 6- (1) Aday öğretmenlik dâhil 

öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;
a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az 

olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik 
Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman 
öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları 
tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için 
yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. 
Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı 
sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. 
Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen 
sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti 
bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden 
mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak 
üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim 
Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim 
alanlarında başöğretmenlik için öngörülen 
çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı 
için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. 
Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar 
başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara 
başöğretmen sertifikası düzenlenir.

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar 
uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora 
eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı 
için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak 
aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya 
atanır.

(6) Öğretmen adaylarının adaylık sürecinde 
yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme 
Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun 
oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer 
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Öğretmenlik kariyer basamakları
MADDE 6- (1) Aday öğretmenlik dâhil 

öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;
a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az 

olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik 
Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman 
öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları 
tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için 
yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. 
Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı 
sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. 
Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen 
sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti 
bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden 
mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak 
üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim 
Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim 
alanlarında başöğretmenlik için öngörülen 
çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı 
için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. 
Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar 
başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara 
başöğretmen sertifikası düzenlenir.

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar 
uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora 
eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı 
için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.



‒ 52 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 302)

(Konya Milletvekili Orhan Erdem ve
57 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli 
öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik 
süresinin hesabında dikkate alınır.

(5) Öğretmen unvanından, bu göreve 
atanmanın atamaya yetkili amir tarafından 
onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya 
başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/
başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten 
itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya 
başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan 
değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı 
kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler 
kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı 
alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir 
derece verilir.

(7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten 
sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı 
için başvuruda bulunabilir.

(8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında 
ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 7- (1) Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hâllerde; 5/1/1961 tarihli ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı 
Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanunların bu 
Kanun ile çelişmeyen hükümleri uygulanır.

MADDE 8- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 
“II-Tazminatlar” kısmının “B-Eğitim, Öğretim 
Tazminatı” bölümünde yer alan “% 40’ına” 
ibaresi “% 120’sine” şeklinde, “% 20’sine” ibaresi 
“% 60’ına” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin 
“IV - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” 
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.
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Çeşitli ve Son Hükümler
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Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanunların bu 
Kanun ile çelişmeyen hükümleri uygulanır.

MADDE 8- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci 
maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “B-Eğitim, 
Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “%40’ına” 
ibaresi “%120’sine” şeklinde, “%20’sine” ibaresi 
“%60’ına” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin 
“IV - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” 
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



‒ 53 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 302)

(Konya Milletvekili Orhan Erdem ve
57 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

“

UNVANI DERECE
Uygulanacak Ek

Göstergeler

Öğretmen

1 3600
2 3000
3 2200
4 1600
5 1300
6 1150
7 950
8 850

ˮ
MADDE 9- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı 

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesine “sözleşmeli 
öğretmenler” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“,can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak 
üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 14/6/1973 tarihli ve 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü ve 
45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Uzman öğretmen veya başöğretmen 
unvanına sahip olanlar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya 
başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun 
sağladığı haklardan yararlanır.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 

15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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