T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Amaç
MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014
tarihli ve 9 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam eden ve
bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı
geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları
taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2: (1) Bu yönerge, ilgili mevzuat hükümlerine göre Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programının planlaması idari ve mali işlemlerinin yürütülmesine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanaklar
MADDE 3: (1) Bu yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
14’üncü maddesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (a), (b), (c) (d), (e), (f), (g), (h),
(ı), (i) sayılı yazılarına ve (j), sayılı yönetmelik esasları ile (k) da ki çerçeve usul ve esaslara
dayanılarak hazırlanmıştır.
a) 26/01/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-374/02992 sayılı YÖK yazısı
b) 26/03/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-1557/010678 sayılı YÖK yazısı
c) 02/08/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-3694/026733 sayılı YÖK yazısı
d) 15/10/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-5215/037843 sayılı YÖK yazısı
e) 18/01/2011 tarih B.30.0.EÖB. 104.01.07.340-002551 sayılı YÖK yazısı
f) 26/08/2011 tarih ve B.30.0.EÖB.104.01.07.5660.037300 sayılı YÖK yazısı
g) 18/02/2011 tarih ve 27850 sayılı yönetmelik
h) 17/09/2012 tarih ve B.30.0.EÖB-104.01.07-4049 sayılı YÖK yazısı
ı) 28/09/2012 tarih ve B.30.0.EÖB-104.01.07-6324 sayılı YÖK yazısı
i) 21.03.2016 tarih 78550160-104-01.07-144 sayılı YÖK yazısı
j) 20/02/2014 tarih ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve
Esaslar’a ilişkin 9 sayılı YÖK kararı
k) 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurlu toplantısında Yükseköğretim Kurulu
tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına ilişkin Çerçeve, Usul ve Esasları
Tanımlar
MADDE 4: Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni,
b) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosu’nu,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
e) Fakülte: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni,
f) Fakülte Kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulu’nu,
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g) Fakülte Yönetim Kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim
Kurulu’nu,
h) Birim: Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimi’ni,
i) Program: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nı,
j) Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri’ni ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Pedagojik Formasyon Birimi
MADDE 5: (1) 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.
Birimin görevleri şunlardır:
(a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, 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.
Dersler ve Programın Süresi
MADDE 6:
a- Dersler, 18 Kasım 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu toplantısında
Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin Çerçeve, Usul ve Esaslarda belirlenen
derslerden oluşur. Hangi dersin hangi yarıyılda verileceği Pedagojik Formasyon
Birimi tarafından belirlenir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nda kararlaştırılır.
b- Programın süresi 2 (iki) dönemdir. Gerektiğinde ilgili kurulların onayı ile Program yaz
döneminde de yapılabilir. Yoğunlaştırılmış bir programda ise bir dönemin süresi yedi
haftadan az olmayacak şekilde planlanır.
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c- Program, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülür. İhtiyaç
duyulması halinde diğer birimlerdeki pedagojik formasyonu olan öğretim
elemanlarından da yararlanılabilir.
d- Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama saatleri Tokat il merkezinde bulunan
resmi ve özel okullarda, Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında
28.07.1998 tarihinde imzalanan protokol esaslarına göre yapılır.
e- Dersler, ihtiyaca göre mesai dışı saatlerde ve hafta sonu da yapılabilir. Gerektiğinde
ilgili kurulların onayı ile Program yaz döneminde de yapılabilir.
Başvuru ve Kabul Esasları
MADDE 7:
a) Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle fiziki imkanlar ve
insan kaynakları kapasitesi, eğitim ve öğretimin niteliği göz önünde bulundurularak
tespit edilen kontenjanlar ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosu tarafından
belirlenen kriterler (akademik ortalama, üniversite giriş puanı ve yılı) çerçevesinde
programlara yerleştirilir.
b) Pedagojik formasyon dönem başlarında, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014
tarih ve 9 sayılı karar ekindeki çizelgede yer alan lisans düzeyinde eğitim-öğretim
veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde bulunan yükseköğretim programları
temsilcileriyle planlamaya ilişkin toplantı yapılacaktır.
c) Kontenjan fazlası müracaat durumunda, programa müracaat edenlerin sıralaması
mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının, 100’lük not sistemine dönüştürülmüş haline göre
yapılır. Transkriptlerinde 100’lük not sistemine dönüşüm puanı karşılığı onaylanmamış
adayların 4’lük sistemdeki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosu
kullanılarak100’lük sisteme çevrilecektir. Ortalamaların eşit olması halinde üniversiteye
giriş puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir
d) Başvurular, Eğitim Fakültesi Dekanlığına yapılır.
e) Programa ayrılan kontenjanların branşlara dağılımını yapmaya Pedagojik Formasyon
Birimi yetkilidir.
Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi
MADDE 8:
a) Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin
hükümleri uygulanır.
b) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam
alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim
ücretini yatırarak programa devam eder.
c) Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik
formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için
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başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi
yapılmaz.
d) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az
olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması
dersinden muaf tutulabilir. 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.
e) Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış olan
öğrencilere, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
f) Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe
oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden
sonra terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programın açık
bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam
edebilirler.
g) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde
o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir.
h) Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.
i) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı
olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır.
j) Pedagojik Formasyon Eğitimi sertifikası, Pedagojik Formasyon Birimince düzenlenir.
Sertifikalar, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı tarafından
imzalanır, Üniversite öğrenci işlerince soğuk mühür vurulur.
k) Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay
geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kaydoldukları takdirde, varsa ilgili
yüksek öğretim kurumunun yürütmekte olduğu pedagojik formasyon eğitimi sertifika
programına da yatay geçiş yapmış sayılırlar. Bu öğrenciler için, lisans programları
arasındaki yatay geçiş hükümleri uygulanır. Öğrenci değişim programları için de bu
hüküm geçerlidir.
l) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin kapasitesinin üzerinde öğrenci başvurusu
olduğu takdirde ve ihtiyaç duyulması halinde teorik dersler, öğrenci talepleri de
dikkate alınarak, fakülte yönetim kurulu kararıyla açık öğretim ve uzaktan öğretim
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yoluyla aldırılabilir. Bu öğrencilerin her türlü öğrenci işleri, kayıtlı oldukları
üniversite tarafından yürütülür.
Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 9: (a) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali Konular
MADDE 10:
a) 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. Programın ücreti Pedagojik
Formasyon Birim’i tarafından belirlenir.
b) Program ücretlidir. Öğrenim ücreti, Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesinin ilgili
mevzuatına göre tahsil edilir. Ücretler 2 taksitte, yarıyılların başlangıcında Üniversite
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Eğitim Fakültesi Dekanlığı adına açılmış hesaba
yatırılır.
c) Ders tekrarı yapan öğrencilerden alınacak toplam ücret, alacakları derslerin kredisine
göre o dönem için Pedagojik Formasyon Birim’i tarafından belirlenen birim kredi
ücreti üzerinden hesaplanır.
d) Ücretini yatırmayan öğrencinin programa kaydı yapılmaz.
e) Kayıt yaptıran öğrenci kontenjanlar dolmadan ve kayıt süresi içerisinde kaydını
sildirmiş ise, yerine bir başka öğrenci kayıt olduğu takdirde yatırmış olduğu ücret
yasal kesintiler yapıldıktan sonra geri iade edilecektir. Fakat kayıt yaptıran öğrenci
kontenjanlar dolduktan sonra ve kayıt süresi bittikten sonra kaydını sildirmiş ise
yatırmış olduğu ücret her ne sebep olursa olsun geri iade edilmez.
f) 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.
g) Programda görev alan öğretim elemanları ve yöneticilere Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 17/06/2015 tarih ve 19 Nolu oturumunda
kararlaştırılan “ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Döner
Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar’a göre ödeme yapılır.
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Disiplin İşleri
MADDE 11: (a) Programa kayıtlı öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12: (a) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13: (a) Bu yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14: (a) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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