EK-I 19.01.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 80 sayılı kararı (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen
Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim
Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar) eki çizelgede yer alan
“mezun olunan yükseköğretim programlarından pedagojik formasyon programını
tamamlayanlar” koşulunun yer aldığı programlar için uygulanmak üzere, esasları YÖK
tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrencilere lisans eğitim-öğretimleri sırasında, lisanslarını
tamamlamış öğrencilere ise mezuniyetleri sonrasında pedagojik formasyon eğitiminin
verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından sonra,
yargı kararı gereği lisans programlarına devam eden öğrenciler pedagojik formasyon eğitimine
başvuramayacaklarından, yönergede sadece lisans programlarından mezun öğrencilerle ilgili
düzenlemeler dikkate alınacaktır.
Kapsam
MADDE 2 – Bu yönerge, pedagojik formasyon derslerinin ve bu derslerin açılacakları
yarıyılların belirlenmesine ve ders programlarıyla ders içeriklerinin düzenlemesine ilişkin
faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.
maddesine ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 21.01.2010 tarihli kararına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
a)YÖK; Yüksek Öğretim Kurulunu,
b)Üniversite; Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
c)Rektör; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ç)Senato; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
d)Yönetim Kurulu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e)Fakülte; Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki pedagojik formasyon dersleri veren Fakülteleri,
f)İlgili Yönetim Kurulu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde pedagojik formasyon dersleri veren
fakültenin yönetim kurullarını,
g)Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
ğ)Lisans öğretimi; fakültelerin verdiği eğitim-öğretimi,
h)Dersler; pedagojik formasyon derslerini,

ı)Eğitim-Öğretim; pedagojik formasyon eğitim-öğretimini,
i)Pedagojik Formasyon Sertifikası; formasyon eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilen yeterlilik
belgesini,
j)Pedagojik Formasyon Birimi; pedagojik formasyon eğitiminin organizasyonunu yürütmekle görevli
birimi,
k)Çizelge; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların
Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı
Okutacakları Derslere Esaslara Ait Çizelgeyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
Pedagojik Formasyon Eğitimi
MADDE 5 – Pedagojik formasyon eğitimi, ilgili “Çizelge”de yer alan bölüm ve programların
bulunduğu fakültede verilir. Pedagojik formasyon eğitimi verilecek fakültede Eğitim Bilimleri
Bölümünün bulunması şarttır.
Pedagojik formasyon dersleri, lisans mezunu öğrenciler için 1 yıla (2 yarıyıl); lisans öğrenimi
devam eden öğrenciler için, 5.yarıyıldan başlamak üzere, 2 yıla (4 yarıyıl) yayılacak şekilde bir
bütün olarak uygulanır.
Başvuru ve Kabul Esasları
MADDE 6 – Pedagojik formasyon programı için belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler,
aralarında lisans programlarına ait transkriptleri, ve varsa ilan edilecek başka belgelerle birlikte,
pedagojik formasyon birimine başvurabilirler. Pedagojik formasyon dersleri, “Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği”nin 14.maddesinde en fazla 26 krediyle sınırlandırılmış olan lisans
dersleri dışındadır.
a)2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren, diploma notu, 4 üzerinden en az 2,5 veya 100
üzerinden en az 65 olan mezun öğrenciler pedagojik formasyon sertifikası eğitimine
başvurabilir.
b)Lisans programlarından henüz mezun olmamış öğrenciler, başvurularını 5.yarıyılın başında,
kayıtlı oldukları fakültelerin “Öğrenci İşleri” bürolarına yazılı olarak yaparlar. Bu öğrencilerin
ağırlıklı başarı not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 olması ve
alttan başarısız oldukları ders sayısının 2’yi geçmemesi gerekir. Belirlenen şartları taşıyan
öğrencilerin başvuruları,kayıtlı oldukları fakültenin öğrenci işleri bürosu aracılığıyla,
formasyon eğitiminin verileceği Eğitim Fakültesi Dekanlığına iletilir.
c)Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal lisans programı, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ilgili
çizelgede yer almıyor; ancak öğrenci pedagojik formasyon dersleri açılan bir lisans programda
çift anadal yapıyorsa, çift anadal programından pedagojik formasyon derslerine başvurabilir.
ç)Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal lisans programı ile çift anadal yaptığı lisans programının
ikisi de bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen çizelgede yer alıyorsa, bu iki programdan birini
tercih ederek pedagojik formasyon derslerine başvurabilir.
d)Anadal programından mezun olmuş; ancak çift anadal programında öğrenimine devam eden
öğrenci, pedagojik formasyon derslerini seçtiği takdirde, azami öğrenim süresini doldurmadan
önce, pedagojik formasyon derslerini başarıyla tamamlamış olmakla yükümlüdür.

e)Pedagojik formasyon derslerine, sadece YÖK’ün tespit ettiği kontenjanlar dahilinde ve ilgili
çizelgede yer alan lisans programlarına kayıtlı olan veya bu programlardan mezun olmuş
öğrenciler başvurabilir.
f)Pedagojik formasyon programının öğrenim ücreti, YÖK tarafından belirlenen hususlar
çerçevesinde, her eğitim-öğretim yılı başında, üniversite Yönetim Kuruluna önerilmek üzere,
pedagojik formasyon birimince belirlenir. Kesin kayıt işleminden sonra öğrenim ücreti iadesi
yapılmaz.(19.01.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
Dersler
MADDE 7 – Pedagojik formasyon dersleri, 11.11.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında kararlaştırılan ve 21.01.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında
karara bağlanan pedagojik formasyon eğitiminde uygulanacak olan derslerdir.
Pedagojik formasyon dersleri, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, lisans eğitim-öğretimi devam
eden öğrencilere, 5. yarıyıldan itibaren, aşağıdaki tabloda verilen sırayı takip ederek,
karşılarında gösterilen krediler ile ve belirtilen yarıyıllarda verilir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kodu

Dersin Adı

PFS 101
PFS 103
PFS 105
PFS 107
PFS 109
PFS 111
PFS 102
PFS 104
PFS 106
PFS 108

Eğitim Bilimine Giriş
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Program Geliştirme ve Öğretim
Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri
Rehberlik
Öğretmenlik Uygulaması
Toplam

Kredisi

5.Dönem

202
202
202
202
202
202
223
324
202
265

2
2
2

21-10-26

6

6.Dönem 7.Dönem 8.Dönem

2
2
2
4
5
2
8
6

9

10

Pedagojik formasyon dersleri, lisans programlarından mezun olmuş öğrencilere, aşağıdaki
tabloda verilen sırayı takip ederek karşılarında gösterilen krediler ile ve belirtilen dönemlerde
verilerek 2 yarıyılda tamamlanır.
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Kodu

Dersin Adı

PFS 101
PFS 103
PFS 105
PFS 107
PFS 109
PFS 111
PFS 102
PFS 104
PFS 106
PFS 108

Eğitim Bilimine Giriş
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Program Geliştirme ve Öğretim
Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri
Rehberlik
Öğretmenlik Uygulaması
Toplam

Kredisi

1.Dönem

202
202
202
202
202
202
223
324
202
265

2
2
2
2
2
2

21-10-26

12

2.Dönem

4
5
2
8
19

Tablolarda italik ve kalın yazılı olan dersler, öğretmenlik meslek bilgisi dersleridir. Bu dersler,
eğitim bilimleri uzmanları tarafından verilir. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ile Özel
Öğretim Yöntemleri dersleri, ilgili bölümlerin bu alanlarda uzman olan öğretim elemanları
tarafından verilir. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise formasyon eğitimi birimince ilgili alanın

uzman öğretim elemanları öncelikli olarak değerlendirilmek şartıyla, uygun görülen öğretim
elemanları tarafından verilir.
Öğretmenlik Uygulaması dersi, Milli Eğitim Bakanlığının Ekim 1998 tarih ve 2493 sayılı
Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” doğrultusunda
yürütülür.
Kayıt Yenileme ve Yatay Geçiş
MADDE 8 - Pedagojik formasyon derslerini almakta olan öğrenciler, üniversitenin lisans
akademik takviminde belirlenen katkı payı yatırma ve kayıt yenileme dönemlerinde, okumakta
oldukları lisans programı için kayıt yenileme işlemini yaparken, o yarıyılda açılacak pedagojik
formasyon dersleri için de kayıt yenileme işlemini tamamlarlar. Pedagojik Formasyon
programına yatay geçişle öğrenci kabul edilmez. .(19.01.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Senato
Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
Derslere Devam, Başarı Notu, Hesaplanması ve Sınavlar
MADDE 9 - Derslere devam zorunluluğu, başarı notu, hesaplanması ve sınavlar, üniversitenin
ilgili yönetmeliği ile YÖK kararları ve genelgeleri doğrultusunda yapılır.
Pedagojik formasyon derslerinin notları, pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili mâlî
yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla, lisans programına ait notları etkilemez.
Pedagojik formasyon dersleri ve notları, ayrı bir transkriptte gösterilir.
Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri, bu derslerin açıldığı daha sonraki dönemlerde
alabilirler. Biri dışında, pedagojik formasyon programında aldığı bütün dersleri başarmış olan
öğrencilere tek ders sınavına girme hakkı verilir. Tek ters sınavı, bütünleme sınavlarını takip
eden hafta içerisinde yapılır.
Başarı-Başarısızlık Durumu ve Ders Bırakma
MADDE 10 –. Formasyon derslerindeki başarı ya da başarısızlık, öğrencilerin fakültelerinde
devam etmekte oldukları lisans programından mezuniyetlerine engel oluşturmaz.
Pedagojik Formasyon Sertifikası
MADDE 11 – Pedagojik Formasyon derslerinin tamamını başaran öğrenciye “Pedagojik
Formasyon Sertifikası” verilir.
Pedagojik formasyon derslerinin tamamının başarı ile verilmesi, öğrenciye sadece öğretmenliğe
başvuru için gerekli belgeyi sağlar. Öğretmenlik hakkı, ancak Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı
kapsamındadır.
Pedagojik Formasyon Birimi
MADDE 12- Üniversitede pedagojik formasyon eğitimine ilişkin organizasyon, Eğitim
Fakültesi Dekanı tarafından oluşturulan “Pedagojik Formasyon Birimi”nce yürütülür. Bu birim;
dekan ve dekan yardımcılarına ilâve olarak, dekanca görevlendirilen akademik ve idari
personelden oluşur. .(19.01.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Senato Kararı ile değişiklik
yapılmıştır.)Gerekli hallerde dekan tarafından birim üyeleri arasında değişikliğe gidilebilir
veya birime yeni üye ataması yapılabilir.

Pedagojik formasyon biriminin görevi, ilgili diğer birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak
ilgili fakülte ve programlarda pedagojik formasyon derslerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesini sağlamaktır. Pedagojik formasyon birimi, pedagojik formasyon derslerini
yürütecek öğretim elemanlarını, diğer birimlerle işbirliği yaparak belirler, akademik takvimi,
haftalık ders programını ve sınav programlarını hazırlar. .(19.01.2012 tarih ve 2012/14 sayılı
Senato Kararı ile değişiklik yapılmıştır.) Birim, ayrıca Öğretmenlik Uygulaması dersinin
uygulamalarının yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ve bu okullara gidecek
öğrencilerin listesini hazırlar. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13– Bu yönergede bulunmayan hallerde, OMÜ’nün ilgili Yönetmeliği, Bakanlar
Kurulu ve YÖK‘ün konuyla ilgili karar ve genelgeleri; senato, ilgili fakülte kurulu veya fakülte
yönetim kurulu kararlarıyla diğer mevzuat hükümleri dikkate alınır. .(19.01.2012 tarih ve
2012/14 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

GEÇİCİ MADDE 1- Pedagojik formasyon dersleri, 2010–2011 eğitim-öğretim yılından itibaren
en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ilgili
“Çizelge”de yer alan programlarında açılır.

Yürürlük
MADDE 14 – Bu yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı
başından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – Bu yönergeyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

