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PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI İŞ VE İŞLEYİŞLER 

Bu usul ve esaslar Yükseköğretim Genel Kurulunun 18/11/2015 tarihli toplantısında alınan kararlar belirlediği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar, 

Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolüne ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü 23/01/2017 tarihli yazısına dayalı olarak hazırlanmıştır. 
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Aday Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran lisans programlarının öğrencileri ve mezunları

Alan 
Talim ve Terbiye Kurulu’nun20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde ve buna ilave olarak Ağustos 2014 tarihli ve 2683 sayılı Tebliğler
Dergisi’nde yer alan ve öğretmenliğe kaynak oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim programları

Alan Eğitimcisi
Doktorasını ve/veya doçentliğini, ilgili bilim alanının eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik
eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi vb.) üzerine almış ve /veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış ve akademik
yayınlar yapmış öğretim üyesi

Alan Fakültesi
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde ve buna ilave olarak Ağustos
2014 tarihli ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan alanlarda lisan eğitimi veren fakülteler

Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü

Ders Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programında yer alan dersler

Fakülte Yönetim 
Kurulu

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon 
Birimi

Fakülte dekanı tarafından oluşturulan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin akademik, idari ve mali işleri yürüten
birim

Meslek Bilgisi 
Dersleri

Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenli mesleği ile ilgili ortak olan meslek dersleri

TTKB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
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Üniversitemiz tarafından belirlenen
kontenjan dahilinde ilana çıkılır.

Kontenjandan fazla öğrenci başvurusu olma durumunda daha üst sınıflarda olan öğrencilere öncelik verilir. Eşitlik yine
sürdüğü taktirde ve aynı programı tercih etmiş olan adayların mezuniyet tarihi aynı olduğu takdirde doğum tarihi
günümüze daha yakın (yaşı küçük) olan adaya öncelik verilir.

Boş kalan kontenjanlar için de Pedagojik Formasyon Birimi Başkanlığı’nca tekrar ilana çıkılabilir. Bu ilana yönelik
alımlarda da ilk yerleştirme işlemleri için geçerli olan usul ve esaslar uygulanır.

Belirlenen tarihler arasında yapılan
online başvurular yapılır.

Programa Kimler Başvurabilir?

En erken lisans programlarının ikinci sınıfını (ilk dört yarı yıldaki derslerin tamamını) tamamlamış öğrenciler, Giresun
Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilirler.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden ya da mezun öğrenciler de programa
başvurabilirler.

YÖK Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Yönetmeliğe istinaden 5.maddenin 2.fıkrası gereğince
akademik not ortalaması en az 2.00 olan adaylar başvurabilirler.

Öğrencinin devam ettiği ya da mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve
öğrenci program açılan bir lisans programında çift ana dal yapıyor ya da yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan
programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi
de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan
adaylar belirlenir ve Giresun
Üniversitesi Pedagojik Formasyon
Birimi internet sayfasında ilan edilir.

Belirlenen tarihler arasında Fakülteye kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.

İlanda belirtilen tarihler arasında kayıt
hakkı kazanan adaylar istenilen
evraklarla Pedagojik Formasyon
Birimi'nce kayıtları yapılır.

Kayıt İçin İstenilen Belgeler

1. Kayıt için başvuru dilekçesi

2. Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi; lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da diploma
(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.)

3. Lisans mezunları için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

5. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

6. Devam ettiği veya mezun olduğu üniversiteden disiplin cezası almadığına dair belge

7. Pedagojik Formasyon Birimince belirlenen öğrenim ücretinin ilk taksitinin fakülte tarafından ilan edilen banka
hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
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Dersler

Dersler 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu Toplantısında adları, kredileri ve sıraları
belirlenen derslerden oluşur.

Ortak öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde farklı
alanlardan öğrenciler aynı şubelerde öğrenim
görebilir. Alan eğitimine özgü derslerde (Özel
Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı. Öğretmenlik Uygulaması)
şubeler, alanlara göre veya yakın alanlar
birleştirilerek oluşturulabilir.

Zorunlu Dersler

-Eğitim Bilimine Giriş

-Eğitim Psikolojisi

-Öğretim ilke ve yöntemleri

-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

-Rehberlik

-Program Geliştirme ve Öğretim

-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

-Özel Öğretim Yöntemleri

-Sınıf Yönetimi

-Öğretmenlik Uygulaması

Seçmeli Dersler I

-Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

-Eğitimde Program Geliştirme

-Eğitim Tarihi

-Eğitim Sosyolojisi

-Gelişim Psikolojisi

-Öğretmenlik Meslek Etiği

-Yaşam Boyu Öğrenme

-Bireyselleştirilmiş Öğretim

Seçmeli Dersler II

-Eğitimde Teknoloji Kullanımı

-Eğitim Felsefesi

-Türk Eğitim Tarihi

-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

-Karakter ve Değerler Eğitimi

-Özel Eğitim

-Bilgisayar Destekli Öğretim

Programın Süresi

Programın normal eğitim süresi iki yarıyıldır.
Dersler, iki yarıyıla bölünerek güz, bahar ve
yaz dönemlerinden Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenen iki dönem halinde
yürütülür. Öğretmenlik Uygulaması dersleri
yaz döneminde açılamaz.

Lisans eğitimleri süresince pedagojik
formasyon eğitimini tamamlayamayanlar,
lisans mezuniyeti sonrasında bu programlara
devam edebilirler.

Lisans eğitimi sırasında programa devam eden
öğrenciler için dersler, en erken ikinci yarıyılın
sonundan itibaren başlayarak en az iki
yarıyılda tamamlanacak şekilde yürütülür.
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Fakülte Yönetim Kurulu

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığının önerileri
doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık
alanları da dikkate alınarak programda yer alan dersleri
verecek öğretim üyelerini görevlendirmesini sağlamak.

Öğretim elemanları ve programın yürütülmesinde
görevlendirilecek öğretim elemanları ile MEB'e bağlı
okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve
koordinatörlere ödenecek katkı payı ve öğrenim ücreti
ile ilgili işlemleri yürütmek.

Program kapsamında eğitim-öğretim, sınav ve ilgili diğer
konularda her türlü işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Pedagojik Formasyon Birimi

Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte
dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon
Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı
başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası
ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme
alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur.

Dekan yardımcısı, programın idari ve mali; eğitim
bilimleri bölüm başkanı ise, akademik konularındaki
koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli
sayıda personel görevlendirilir.
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Derslere Devam
Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına
kurumca belirlenen öğretim ücretini yatırarak programa devam eder.

Ders Muafiyeti

Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamında daha önce
alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi
yapılmaz.

Özel öğretim kurumları veya MEB’e bağlı okullarda en az iki yarıyıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, bunu sigorta belgelerine
dayalı olarak belgelendirdikleri takdirde, "Öğretmenlik Uygulaması" derslerinden muaf tutulabilirler. Ayrıca, pedagojik formasyon
derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet
İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Bu
Pedagojik Formasyon Birimi önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu ile kararlaştırılır.

Pedagojik formasyon programına devam eden öğrenciler, yaz döneminde başka üniversitelerden aldıkları derslerle, uzaktan ve açık
öğretim yoluyla aldıkları derslere ait notları, programa kayıtlı oldukları üniversiteye ibraz ederler.

Program Bİtirme
İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır.

Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları dersler için not durum
belgesi verilir.Disiplin

Sınavlar

Programa Devam

Programa kayıtlı olmak, askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik
hizmetinden terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programa kaldıkları yerden program açılması olması kaydı ile
devam edebilirler. Bu sürede program açılmamış ise bir hak iddia edilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları lisans programından ayrı bir not durum belgesinde gösterilir.

Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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Öğrenim ücreti

Öğrenim ücreti, öğrenci tarafından iki eşit taksine ödenir. İlk taksit kayıt sırasında,
ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında ödenir.

Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin sertifika programı için ödeyecekleri
ücretler, ilgili dönemde alacakları derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına
göre hesaplanır, Kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. İlan edilen
tarihlerde öğrenim ücreti yatırılmadığı sürece programa devam edilemez.

Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir dönemde veya her
iki dönemde bütün derslerden devamsız ya da başarısız sayılanlar, izleyen
dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam
ederler.

Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi
içindeki payına göre hesaplanır. Öğrencilerden öğrenim ücretinin tekrar edilen
dersin kredi başına düşen miktarı alınır.

Katkı paylarının dağıtımı

Programın yürütülmesinde görev alan yönetici, öğretim üyesi, öğretmen ve
yardımcı personelin katkı payları Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün
usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır ve ödenir.
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Eğitim-Öğretim yılının ilk haftası içinde gerekli belgelerle öğrencinin başvurusu Muafiyet İçin Gerekli Belgeler 

1.Dilekçe

2.Onaylı Transkript

3.Onaylı Ders İçerikleri

4.Öğretmenlik Uygulması dersi için çalışma süresini gösteren resmi
yazı

5.SGK durum belgesiBaşvuruların intibakı Pedagojik Formasyon Birimine sunulması 

Pedagojik Formasyon Birimince inceleme süreci

Pedagojik Formasyon Birimince incelenen başvuruların Yönetim Kurulunda görüşülmek 
üzere Dekanlığa sunulması

Yönetim Kurulu işlemlerinin yapılması

Yönetim Kurulu süreci

Öğrenci belgelerinin kontrol edilerek derslerin kaydedilmesi
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Mazeret sınavı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı için geçerlidir.

Hastalık nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler durumlarını sağlık raporu ile belgeleyen öğrenciler,

3. dereceye kadar yakınlarının ölümü doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler,

Mazeret sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeleri ile birlikte süresi geçmemiş gerekçeli raporlarını Dekanlığa
(pedagojik formasyon birimi) iletirler.

Mazeret sınavı hakkından faydalanmaya hak kazanırlar

Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunanlar mazeret sınavına girme hakkı kazanır.

Yönetim Kurulu Kararı öğrenciye ve ilgili dersin öğretim elemanına iletilmek üzere bildirilir.

Ara sınav için mazeret sınavı yarıyılın son haftasında, yarıyıl sonu mazeret sınavı ise tek ders sınavı haftasında yapılır.
Sınav tarih ve saatleri Dekanlıkça ilan edilir.

Öğretim elemanı, mazeret sınavını yapar ve sonuçları ÖBS sistemine girer.

Sonuç çıktısını ve sınav evrakını Öğrenci İşlerine teslim eder.


