
Erciyes Üniversitesi Senatosunun 19/01/2023 tarihli toplantısında kabul edilen;           

 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Erciyes Üniversitesi tarafından açılan Pedagojik 

Formasyon Eğitimine ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Pedagojik Formasyon Eğitiminin açılmasına ve uygulanmasına 

ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.  

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’ün 29.12.2022 tarihli 

Genel Kurul Toplantısında alınan 260 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;  

a) Alan: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK)’nun 20.02.2014 tarihli ve 09 

sayılı kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara 

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını, 

b) Alan Fakültesi/Yüksekokulu: TTK’nin 20.02.2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan 

alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri,  

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını (MEB),  

d) Dekan: Erciyes Üniversitesi Öğrenci Dekanını, 

e) Dekanlık: Erciyes Üniversitesi Öğrenci Dekanlığını, 

f) Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitiminde yer alan dersleri, 

g) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Fakültelerini, 

h) Öğretim Elemanı: Programda ders verecek öğretim elemanını, 

i) Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimine kayıtlı öğrencileri,  

j) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,  

k) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,  

l) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK): MEB Talim ve Terbiye Kurulunu,   

m) Üniversite: Erciyes Üniversitesini (ERÜ) ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Açma ve Öğrenci Kabulü 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Açma   

MADDE 5- (1) Üniversite Fakültelerinde öğretmen yetiştirme alanındaki öğretim elemanlarının 

uzmanlık alanları ile Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların uygulama öğretmeni 

kapasitesi dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen şartlara göre Pedagojik Formasyon Eğitimi 

Dersleri açılır. 

 

Öğrenci Kabul ve Mezuniyet Koşulları  

MADDE 6- (1) Pedagojik Formasyon Eğitimine sadece örgün öğretimde okuyan öğrenciler kabul edilir.  

(2) Pedagojik Formasyon Eğitiminde ders alabilmek için, TTK’nin 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı 

uyarınca öğretmen atamalarına esas olan alan/program/fakülte öğrencisi olmak gerekir. Bu 

alan/program/fakülte öğrencilik hakkı olmayanların başvuruları kabul edilmez.  



(3) Öğrencinin okuduğu ana dal lisans programı, Pedagojik Formasyon Eğitimi verilen alanlar içinde 

yer almıyorsa ve öğrenci Pedagojik Formasyon Eğitimi açılan bir lisans programında çift ana dalda 

okuyorsa çift ana dal yaptığı alandan da Pedagojik Formasyon Eğitimine başvurabilir. Öğrencinin 

okuduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTK tarafından 

hazırlanan 20.02.2014 tarih ve 09 sayılı kararın ekinde yer alan lisans programları içinde yer alıyorsa 

her iki alandan/programdan birini tercih ederek Pedagojik Formasyon Eğitiminden ders alabilir.  

(4) Öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans programının AKTS’lerine ek olarak Pedagojik Formasyon 

Eğitiminde toplam 40 AKTS’lik dersleri seçmeli ders olarak alabilir. Üniversitenin Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan mezuniyet şartı AKTS’lerine ilaveten 40 AKTS’lik 

Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arka yüzüne 

“Pedagojik Formasyon Eğitimini Tamamlamıştır” ibaresi yazılır. Ayrıca bir Pedagojik Formasyon 

Eğitimi Sertifika Belgesi düzenlenmez.  

 

(5) 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine mahsus olmak üzere, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler; 

a) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde açılan derslerden en az birini aldıkları takdirde 

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Pedagojik Formasyon Eğitimine devam 

edebilirler. 

 

b) Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyeti için tüm şartları yerine getiren ve diplomasını 

almak isteyen öğrenciler, talep etmeleri halinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı 

sonuna kadar Pedagojik Formasyon Eğitimine devam edebilirler.  

c) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini 

tamamlayamayan öğrenciler, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam 

edebilir. Bu programa devam edecek öğrenciler, Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve 

Esaslar'ın 11. Maddesi gereğince öğrenim ücretini öder. 

 

(6) Pedagojik Formasyon Eğitiminde alınan dersler akademik ortalamaya dâhil edilir. 

 

Dersler  

MADDE 7- (1) Pedagojik Formasyon Eğitiminde YÖK’ün 29.12.2022 tarihli Genel Kurul 

Toplantısında alınan 260 sayılı kararında belirtiği EK-1’deki dersler açılır.  

(2) Pedagojik Formasyon Eğitiminde açılacak dersler üçüncü yarıyıldan itibaren verilmeye başlanır. 

(3) Farklı alanlardaki öğrenciler aynı şubelerde öğrenim görebilir.  

(4) Alan eğitimine özgü “Özel Öğretim Yöntemleri” dersinde şubeler, alanlara göre veya ihtiyaç 

duyulduğunda yakın alanlar birleştirilerek oluşturulabilir.  

(5) Pedagojik Formasyon Eğitiminde dersler, gerekli hallerde YÖK’ün Uzaktan Öğretime ilişkin Usul 

ve Esasları dikkate alınarak çevrim içi yapılabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Pedagojik Formasyon Eğitiminin Yürütülmesinden Sorumlu Birimler 

 

Üniversite Yönetim Kurulu  

MADDE 8- (1) Üniversite Yönetim Kurulu, Pedagojik Formasyon Eğitiminin açılması ve 

uygulanmasıyla ilgili kararları vermek ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

a) Dekanlığın önerileri doğrultusunda Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini verecek öğretim 

elemanlarının görevlendirilmelerini sağlamak.  

b) Pedagojik Formasyon Eğitiminin yürütülmesinde görevlendirilecek öğretim elemanları ile 

birlikte MEB’e bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere 

ödenecek katkı paylarıyla ilgili işlemleri yürütmek.  

c) Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda 

Dekanlık ve Üniversite bünyesinde yer alan Fakülteler ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.  

 

 



Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinasyon ve Yürütme Kurulu  

MADDE 9- (1) Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin akademik, idari ve mali işler, Rektörlük 

tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinasyon ve Yürütme Kurulu tarafından 

yürütülür.  

(2) Bu kurul; bir Rektör Yardımcısı başkanlığında Öğrenci Dekanı ile Rektör tarafından görevlendirilen 

akademik ve idari personelden oluşur. Rektör Yardımcısı, Pedagojik Formasyon Eğitiminin idari ve 

mali; Dekan ise akademik konularındaki koordinatörüdür. Kurulun sekretarya işleri için de yeterli sayıda 

personel görevlendirilir.  

 

(3) Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Akademik takvimi hazırlamak ve ders programlarını yapmak, Pedagojik Formasyon Eğitiminin 

uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, eğitim-öğretim 

sürecini değerlendirmek. 

b) Diğer birimlerle iş birliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarının 

belirlenmesini sağlamak.  

c) İlgili birim ve kişiler arasında iş birliğini sağlayarak Pedagojik Formasyon Eğitiminin düzenli 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  

d) Sınav programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

e) Öğretmenlik Uygulaması dersinde MEB’e bağlı uygulama yapılacak okulların ve uygulamaya 

gidecek öğrencilerin listesinin hazırlanmasını sağlamak.  

f) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin 

belirlenmesini sağlamak. 

g) Uygulamalar için Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak izinlerle 

ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.  

h) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.  

4) Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinasyon ve Yürütme Kurulu, alacağı kararlar ve 

gerçekleştireceği tüm iş ve işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatoya karşı sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Derslere Devam, Pedagojik Formasyon Eğitiminin Tamamlanması ve Mezuniyet  

 

Derslere Devam ve Değerlendirme  

MADDE 10- (1) Eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında ve bu Usul ve Esaslarda 

yer almayan durumlarda “Üniversite Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.  

(2) Normal süresi içerisinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlayamayan öğrenciler katkı 

payı/öğrenim ücreti ödeyerek başarısız oldukları veya alamadıkları derslere devam edebilirler.  

(3) Azami süre içerisinde Pedagojik Formasyon Eğitiminde aldığı dersleri başaramamış olan öğrencilere 

“Üniversite Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.  

(4) “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin yürütülmesi ve başarı durumunun değerlendirilmesi “Öğretmen 

Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik 

Uygulamasına İlişkin Yönerge”ye göre yapılır.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler ve Hüküm Bulunmayan Haller 

 

Çeşitli hükümler  

MADDE 11- (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini seçen öğrenciler, Üniversitede uygulanan 

mevzuat hükümlerine bağlı olarak öğrenimlerini sürdürürler. 

(2) Diplomasını aldıktan sonra sadece Pedagojik Formasyon Eğitimine devam eden öğrenciler, sınav 

hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  

 

 

 



Hüküm Bulunmayan Hâller  

MADDE 12-(1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde konuya ilişkin ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 13- (1) Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve 2022-

2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminden itibaren uygulanır.  

 

Yürütme  

MADDE 14- (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Rektör yürütür.  

 


