MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –Bu Yönergenin amacı; “ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına
Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları
Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”de
bulunan programlarda öğrenim gören veya mezun öğrencilere Yükseköğretim Yürütme
Kurulu’nca tespit edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi’nde
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –Bu Yönerge, Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne katılabilecek alanların ve bu
programdaki derslerin açılacağı yarıyılların belirlenmesine, ders programlarının ve
düzenlenmesine, Pedagojik Formasyon Eğitimi Programlarının; öğrenci seçimi ve süresi,
maddi koşulları ve ders verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve çalışma esasları,
programda görevlendirilecek yöneticilerle idari hizmetlerin yürütülmesinde görev
yapacakların belirlenmesine ilişkin faaliyetle düzenlemeyi kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14
üncü maddesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25. 11. 2015 tarih ve 64964 sayılı
Pedagojik Formasyon Eğitimi konulu yazısına ve 18.11.2015 tarihli Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Usul ve Esaslara dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönergede geçen;
a) Aday: Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans
programlarının öğrencilerini ve mezunlarını,
b) Alan: Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarih ve 9 no'lu kararının ekinde ve
buna ilave olarak Ağustos 2014 tarih ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yer alan ve
öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK
tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,
c) 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 üyesini,
d) Alan Fakültesi/Yüksekokul: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı'nın 20. 02. 2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ekinde ve buna ilave olarak
Ağustos 2014 tarihli ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yer alan alanlarda lisans
eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

e) Bölüm: Eğitim Bilimleri Bölümünü,
f) Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini,
g) Eğitim Fakültesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim
Kurulu’nu
i) Fakülte Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulu’nu
j) Öğrenciler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ve diğer üniversitelerin Milli Eğitim
Bakanlığı öğretmen atamalarına esas olan alanlarında öğrenim gören ve mezun olan
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrencileri,
k) Pedagojik Formasyon Eğitimi İntibak Komisyonu: Pedagojik Formasyon Eğitimi alan
öğrencilerin ders muafiyetleri ile başarı ve başarısızlıklarını belirleyen komisyonu,
l) Pedagojik Formasyon Birimi: Pedagojik Formasyon Eğitiminin organizasyonundan
sorumlu komisyonu,
m) Rektörlük: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
n) Senato: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nu,
o) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
r)Yönetmelik: Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek
ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliği ifade eder.
s) Üniversite Döner Sermaye Yönetim Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner
Sermaye Yönetim Kurulu’nu
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Yerleştirme, Program Açma, Dersler ve Program Süresi
Başvuru ve Yerleştirme
MADDE 5 – (1) Bu programa Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen
olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlara yönelik programlarında öğrenim gören
(birinci sınıfını tamamlamış olmak kaydıyla) veya bu programlardan mezun olan öğrenciler
başvurabilirler. Kayıtta mezun öğrencilere ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerine
öncelik tanınır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi gerektiğinde ek koşullar koyar.
2) Kontenjanlar, program açılan alanlar itibariyle fiziki imkanlar ve insan kaynaklarının
kapasitesi, eğitim ve öğretimin niteliği göz önünde bulundurularak Eğitim Fakültesi Yönetim
Kurulu önerisi ve üniversite senatosunca belirlenir.
(3) Başvurular, ilan edilen tarihte, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına
öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alan programlarında öğrenim
gördüğünü(öğrenci belgesi) ya da bu programlardan mezun olduğunu gösterir onaylı belge
(lisans mezuniyet belgesi / lisans diploması), transkript, nüfus kayıt örneği belgesi esas

alınarak aşağıdaki belgelerle
değerlendirilir ve ilan edilir.
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Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler
a) Başvuru dilekçesi
b) Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi, lisans mezunları için onaylı lisans
mezuniyet belgesi ya da diploma, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için
diploma denkliğini gösterir belge,
c) Onaylı lisans not durum belgesi (transkript)
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( aslını ibraz etmek kaydıyla)
e) İki adet vesikalık fotoğraf
f) Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin ilgili kurumun tayin edeceği banka
hesabına yatırıldığına dair banka dekontu
g) Kurumca istenebilecek diğer belgeler
Dersler ve Programın Süresi
MADDE 6 – (1) “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı”nda okutulacak ve
programda uygulanacak olan dersler Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen 18.11.2015 tarihli
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar da yer alan
derslerden oluşur.
2) Bütün alanlarda ortak olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde farklı alanlardaki
öğrenciler aynı şubelerde öğrenim görebilir. Alan eğitimi ve öğretimine özgü derslerde (Özel
öğretim yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretmenlik Uygulaması)
şubeler alanlara göre veya ihtiyaç duyulduğunda yakın alanlar birleştirilerek oluşturulabilir.
3) Programın eğitim süresi en az iki yarıyıldır. Dersler en az iki yarıyıla bölünerek ve bir
öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür. Yoğunlaştırılmış program da
uygulanabilir. Yoğunlaştırılmış programda bir dönemin süresi yedi haftadan daha az olamaz.
4) Lisans eğitimleri süresince Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlayamayan öğrenciler
lisans mezuniyeti sonrasında bu programa devam edebilirler.
5) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara talep etmeleri halinde
almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler
Fakülte Yönetim Kurulu
MADDE-7 Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları
vermek ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın önerileri doğrultusunda ve öğretim
elemanlarının uzmanlık alanlarını da dikkate alarak programda yer alan dersleri
verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak,
b) Programın yürütülmesinde görevlendirilecek öğretim elemanları ve personelle birlikte
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve
koordinatörlere ödenecek katkı paylarını belirlemek ve bunlarla ilgili işlemleri
yürütmek ,
c) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda Rektörlük,
alan Fakülteleri ve Yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Pedagojik Formasyon Birimi
MADDE 8 –, Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, Fakülte Dekanı tarafından
oluşturulan “Pedagojik Formasyon Birimi”nce 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 ve mali işlerinin yürütülmesinde yeterli sayıda
personel görevlendirilir.
Birimin görevleri şunlardır:
a) Akademik takvimi ve ders programlarını hazırlamak, programın uygulama
ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları
değerlendirmek,
b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim üyelerinin ders
programlarını belirlemek,
c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak,
d) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,
e) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama
yapılacak okulları ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak,
f) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim üyelerini ve rehber
öğretmenleri belirlemek,
g) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinleri almak için
gerekli belgelerle birlikte Dekanlığa başvurmak,
h) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
Pedagojik Formasyon Eğitimi İntibak ve Mezuniyet Komisyonu
MADDE 9 –Pedagojik Formasyon Eğitimi İntibak ve mezuniyet Komisyonu, ilgili birim
tarafından önerilen; Eğitim Bilimleri kapsamındaki uzmanlık alanlarından; Eğitim Yönetimi
Teftişi Planlaması ve Ekonomisi uzmanlık alanından bir (1), Eğitim Programları ve Öğretim
uzmanlık alanından bir (1), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme uzmanlık alanından bir (1),
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlık alanından bir (1) ve Eğitim Fakültesindeki diğer
alanlardan 2 öğretim üyesinden oluşur. Bu komisyon “Pedagojik Formasyon Eğitimi”
sırasında öğrencilerin muaf olacakları dersleri ile “Pedagojik Formasyon Eğitimi Belgesi”
alabilmeleri için başarı durumlarını belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi
Dersler
MADDE 10: (1) Programdaki dersler, eğitim öğretim ile ilgili işler, sınavlar ve disiplin
konularındaki iş ve işlemler; “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile “Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.
(2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını taşıyan, ancak bazı derslerden devam
alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına kurumca belirlenecek öğrenim ücretini
ödeyerek programa devam ederler.
(3) “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve tek
ders sınavı yapılmaz. Başarı notunun belirlenmesinde uygulama öğretim elemanı ile
uygulama öğretmeninin değerlendirmeleri sonucunda başarılı ya da başarısız sayılır.
(4) Ara sınava katılamayan öğrencilerin mazeretli sayılmasına, “Pedagojik Formasyon
Birimi”nin önerisi ile Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun onayıyla karar verilir.
Mazeretlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporuyla belgelenmiş bir mazeretlerinin olması
gerekir. Bu durumda, öğrencinin raporlu olduğu günler devamsızlıktan sayılır,
b) Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği diğer nedenler.
5) Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nca mazereti kabul edilen öğrencilerin; ara sınav mazeret
sınavları; yarıyıl içinde Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihlerde yapılır.
6) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda geçerli mazeretleri nedeniyle, ara
sınava girmeyen öğrenciler mazeret sınavına girebilirler. Mazereti Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilen öğrenci, mazeretinin oluştuğu andan bitimine kadar geçen süre içerisinde
sınavlara giremez, bu süre içinde girdiği sınavlar iptal edilir.
7) Öğrencilerin “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı”nı mezun olmadan bırakmaları
durumunda kendilerine yazılı talep etmeleri koşuluyla aldığı dersleri ve notlarını içeren bir
not dökümü verilir. Bu not dökümü “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası” yerine
geçmez.
8) Programı tamamlamadan bırakan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
9) Aynı Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi
düzenlenemez.

Ders Muafiyeti
MADDE 11 - (1) Öğrenciler, her dönemin ilk haftası içinde, Yükseköğretim Kurumları’ndan
daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak için Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na
başvuruda bulunabilirler. “Pedagojik Formasyon Eğitimi İntibak Komisyonu” muaf olunacak

dersleri belirler ve bir (1) hafta içerisinde karara bağlayarak yönetim kurulunun onayına
sunar. Muaf olunan dersler için öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
(2) Özel Öğretim Kurumları’nda veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az
olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, öğretmenlik uygulaması dersinden
muaf tutulabilirler. Ayrıca, Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı
okullarda ücretli öğretmenlik, Özel Öğretim Kurumları’nda sözleşmeli öğretmenlik veya
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar,
Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilirler.

Kayıt Yenileme
MADDE 12 – (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi alacak olan öğrenciler, akademik takvimde
belirtilen süre içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlarlar.
(2) Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğrenciler, sınav hakları dışında diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
Ara Sınav, Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınavları ile Derslere Devam
MADDE 13 – (1) Yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınava girmeyen öğrencilerin
ara sınav notu “0” (sıfır) olarak değerlendirilir.
(2) Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere
yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerin, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yapılır. Bir dersin
yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için;
a) Teorik dersin en az %70’ine devam etmek,
b) Uygulaması olan derslerin %80’ine devam etmek ve başarılı olmak,
c) Sınav programında belirlenen zaman ve yerde sınavlara girmiş olmak, gerekir.
3) Eğitim - Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılı dahil bütünleme sınavları sonunda devamını
almış olmak koşulu ile başarısız bir (1) dersi kalan ve mezun durumda olan öğrencilere tek
ders sınav hakkı tanınır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası
MADDE 14 - (1) Sertifikanın usul ve esasları “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diploma,
Diploma Eki, Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge”
kapsamında uygulanır.
(2) Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerinin tamamını başaran öğrenciye “Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifikası” düzenlenir. Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve
notlarına ilişkin bir transkript düzenlenir.
(3) Öğretmenliğe başvuruda bu belge kullanılır. Öğretmenlik hakkı ancak Milli Eğitim
Bakanlığı mevzuatı kapsamındadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı
Öğrenim Ücreti
MADDE 15: (1) Programa kaydolanlardan alınabilecek ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi
Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim
Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim
Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A)
da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla iki katına
kadar olabilir.
(2) Öğrenim ücreti, birimce belirlenecek taksitler şekilde ödenir.
(3) 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.
(4) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi
içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına
düşen miktarı alınabilir
(5) Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde
bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına
öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.
(6) Fakülte yönetim kurulu kararıyla programdaki bazı derslerin uzaktan öğretim ve açık
öğretim yoluyla başka bir kurumdan ya da birimden alınmasına karar verilen öğrencilerle
ilgili olarak dersi/leri sunan yükseköğretim kurumuna ya da birimine, öğrenci başına
belirlenecek hizmet bedeli, programı yürüten üniversitenin Pedagojik Formasyonla İlgili
Döner Sermaye hesabından aktarılır.

Katkı Paylarının Dağıtımı
MADDE 16 - Programın yürütülmesine katkıda bulunanların katkı payları “Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Usul ve Esasları” na uygun olarak
Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 17– (1) Bu Yönergede; hükmü bulunmayan hallerde, Yüksek Öğretim Kurulu’nun
“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”,
“Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, konuyla ilgili “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararları ve Genelgeleri,
Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 18 – (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nun 17.10.2012 tarih ve 165/6
sayılı kararı ve değişiklikleri ile kabul edilen “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Pedagojik
Formasyon Eğitimi Yönergesi” bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu yönerge hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

