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KANUN

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
 

Kanun No. 7354 Kabul Tar�h�: 3/2/2022

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler�n� yürütmekle görevl� öğretmenler�n

atamaları ve meslek� gel�ş�mler� �le kar�yer basamaklarında �lerlemeler�n� düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler�n� yürüten öğretmenler� kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenl�k Mesleğ�

Öğretmenl�k
MADDE 3 – (1) Öğretmenl�k, eğ�t�m ve öğret�m �le bununla �lg�l� yönet�m görevler�n� üzer�ne alan özel b�r

�ht�sas mesleğ�d�r. Öğretmenler bu görevler�n�, Türk M�llî Eğ�t�m�n�n amaçları ve temel �lkeler� �le öğretmenl�k
mesleğ� et�k �lkeler�ne uygun olarak �fa etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenler�n çalışma şartları, eğ�t�mde kal�ten�n yükselt�lmes� �ç�n bel�rlenen amaçları gerçekleşt�rmek
üzere düzenlen�r.

(3) Öğretmenl�k mesleğ�ne hazırlık; genel kültür, özel alan eğ�t�m� ve pedagoj�k formasyon/öğretmenl�k
meslek b�lg�s� �le sağlanır.

(4) Öğretmenl�k mesleğ�; aday öğretmenl�k dönem�nden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen
olmak üzere üç kar�yer basamağına ayrılır.

Öğretmenler�n n�tel�kler� ve seç�m�
MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğ�t�m� ve pedagoj�k formasyon/öğretmenl�k

meslek b�lg�s� bakımından aranacak n�tel�kler M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca tesp�t olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yet�şt�ren yükseköğret�m kurumlarından ve bunlara denkl�ğ� kabul ed�len yurt dışı

yükseköğret�m kurumlarından mezun olanlar arasından seç�l�r.
Aday öğretmenl�k
MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenl�ğe atanab�lmek �ç�n

14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�nde sayılan şartlara ek olarak,
yönetmel�kle bel�rlenen yükseköğret�m kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tar�hl� ve 7315 sayılı Güvenl�k
Soruşturması ve Arş�v Araştırması Kanununa göre güvenl�k soruşturması ve arş�v araştırması yapılmış olma ve M�llî
Eğ�t�m Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda
başarılı olma şartları aranır.

(2) Adaylık süres� b�r yıldan az �k� yıldan çok olamaz. Bu süre �ç�nde, zorunlu hâller dışında aday
öğretmenler�n görev yer� değ�şt�r�lemez.

(3) Aday öğretmenler, eğ�t�m ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yet�şt�rme Programına tab� tutulur.
Aday öğretmenlerden adaylık sürec� sonunda Adaylık Değerlend�rme Kom�syonu tarafından yapılan değerlend�rme
sonucunda başarılı olanlar öğretmenl�ğe atanır.

(4) Aday öğretmenlerden;
a) Atanma n�tel�kler�nden herhang� b�r�n� taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Adaylık süres� �ç�nde atanma şartlarından herhang� b�r�n� kaybedenler�n,
c) Adaylık sürec�nde aylıktan kesme veya kademe �lerlemes�n�n durdurulması cezası alanların,
ç) Aday öğretmenler �ç�n öngörülen Aday Öğretmen Yet�şt�rme Programına mazerets�z olarak katılmayanlar

�le bu program sonunda Adaylık Değerlend�rme Kom�syonunca yapılan değerlend�rmede başarısız olanların,
görev�ne son ver�l�r ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenl�k mesleğ�ne alınmaz.
(5) Dördüncü fıkranın (ç) bend� kapsamında görevler�ne son ver�lmes� gerekenlerden aday öğretmenl�ğe

başlamadan önce 657 sayılı Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış
hak aylık dereceler�ne uygun memur unvanlı kadroya atanır.

(6) Aday öğretmenler�n adaylık sürec�nde yet�şt�r�lmeler�ne esas Aday Öğretmen Yet�şt�rme Programı ve
Adaylık Değerlend�rme Kom�syonunun oluşumu �le aday öğretmenl�k sürec�ne �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar
yönetmel�kle düzenlen�r.

Öğretmenl�k kar�yer basamakları
MADDE 6 – (1) Aday öğretmenl�k dâh�l öğretmenl�kte en az on yıl h�zmet� bulunanlardan;



a) Meslek� gel�ş�me yönel�k 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenl�k Eğ�t�m Programını
tamamlamış olan,

b) Meslek� gel�ş�m alanlarında uzman öğretmenl�k �ç�n öngörülen asgar� çalışmaları tamamlamış olan,
c) Kademe �lerlemes�n�n durdurulması cezası bulunmayan,
öğretmenler uzman öğretmen unvanı �ç�n yapılan yazılı sınava başvuruda bulunab�l�r. Uzman öğretmen unvanı

�ç�n yapılan yazılı sınavda 70 ve üzer� puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen
sert�f�kası düzenlen�r.

(2) Uzman öğretmenl�kte en az on yıl h�zmet� bulunan ve kademe �lerlemes�n�n durdurulması cezası
bulunmayan uzman öğretmenlerden meslek� gel�ş�me yönel�k 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen
Başöğretmenl�k Eğ�t�m Programını tamamlamış olan ve meslek� gel�ş�m alanlarında başöğretmenl�k �ç�n öngörülen
çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı �ç�n yapılan yazılı sınava başvuruda bulunab�l�r. Yazılı sınavda 70 ve
üzer� puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sert�f�kası düzenlen�r.

(3) Yüksek l�sans eğ�t�m�n� tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı �ç�n öngörülen, doktora eğ�t�m�n�
tamamlayanlar �se başöğretmen unvanı �ç�n öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

(4) Eğ�t�m kurumu yönet�c�l�ğ� ve sözleşmel� öğretmenl�kte geçen süreler öğretmenl�k süres�n�n hesabında
d�kkate alınır.

(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetk�l� am�r tarafından onaylandığı tar�hten, uzman
öğretmen veya başöğretmen unvanından �se uzman öğretmen/başöğretmen sert�f�kasının düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren
yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değ�şt�ren ya da �lg�l� düzenlemelerle
alanı kaldırılan veya alanının adı değ�şt�r�len öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan �ç�n ayrı ayrı olmak üzere b�r derece ver�l�r.
(7) Kademe �lerlemes�n�n durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından s�l�nd�kten sonra

uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı �ç�n başvuruda bulunab�l�r.
(8) Öğretmenl�k mesleğ� kar�yer basamaklarında �lerlemeye �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 7 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde; 5/1/1961 tar�hl� ve 222 sayılı İlköğret�m ve Eğ�t�m

Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tar�hl� ve 1739 sayılı M�llî Eğ�t�m Temel Kanunu �le d�ğer kanunların bu Kanun
�le çel�şmeyen hükümler� uygulanır.

MADDE 8 – (1) 657 sayılı Kanunun 152 nc� maddes�n�n “II – Tazm�natlar” kısmının “B – Eğ�t�m, Öğret�m
Tazm�natı” bölümünde yer alan “% 40’ına” �bares� “% 120’s�ne” şekl�nde, “% 20’s�ne” �bares� “% 60’ına” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

(2) 657 sayılı Kanuna ekl� (I) sayılı Cetvel�n “IV – Eğ�t�m ve Öğret�m H�zmetler� Sınıfı” bölümü aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9 – 25/8/2011 tar�hl� ve 652 sayılı Özel Barınma H�zmet� Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 4 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “sözleşmel�
öğretmenler” �bares�nden sonra gelmek üzere “, can güvenl�ğ� ve sağlık mazeretler� har�ç olmak üzere” �bares�
eklenm�şt�r.

MADDE 10 – 14/6/1973 tar�hl� ve 1739 sayılı M�llî Eğ�t�m Temel Kanununun 43 üncü ve 45 �nc� maddeler�
yürürlükten kaldırılmıştır.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sah�p olanlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına

sah�p olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.
Yürürlük



MADDE 11 – (1) Bu Kanunun 8 �nc� maddes� 15/1/2023 tar�h�nde, d�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde
yürürlüğe g�rer.

Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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