
T.C. 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde  1-  Bu  Yönergenin  amacı;  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  ve  Milli  

Eğitim Bakanlığı’nın kabul ettiği ilkeler çerçevesinde Lisans programı mezunlarına 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından verilecek Pedagojik 

Formasyon Eğitimi uygulama ve yürütme esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge, lisans mezunlarına verilecek Pedagojik Formasyon 

Eğitimine ilişkin; uygulama, usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

  Madde 3-  Bu Yönerge  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.09.2012 tarih ve 40322 sayılı “Pedagojik Formasyon 
Programı” konulu kararına ve 29/06/2010 tarih ve 27656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ile 18/02/2011 
tarih ve 27850 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim  Kurumlarında  
Döner   Sermaye  Gelirlerinden  Yapılacak  Ek  Ödemelerin Dağıtılmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4-  Bu yönergede geçen; 

(a) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü’nü, 

(b) Dekan: Eğitim Fakültesi Dekan’ını 

(c) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu’nu, 

(d) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim 

Kurulu’nu 

(e) Fakülte Kurulu: Eğitim Fakültesi Kurulu’nu, 

(f) Yönetim Kurulu: Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nu 

(g)     Pedagojik Formasyon: Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmen olarak atanabilecek 

lisans düzeyinde öğrenci yetiştiren yükseköğretim programlarında verilen öğretmenlik 

mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı, 

(h) Pedagojik Formasyon Kurulu:  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Pedagojik Formasyon Kurulu’nu, 

(i) Program Koordinatörü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Koordinatörü’nü, 

(j) Katılımcı: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt yaptıran 

lisans eğitimi mezunlarını, 

ifade eder. 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM  

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar 

 

Pedagojik Formasyon Kurulu 

Madde 5-  

(1) Pedagojik Formasyon Kurulu: Kurul,  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinin 

Dekanının atadığı Dekan Yardımcılarından birinin başkanlığında dekan yardımcıları, Eğitim 

Bilimleri Bölüm  Başkanı ile iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. 

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı program koordinatörüdür. 

 (2) Pedagojik Formasyon Kurulunun işleyişi ve görevleri: 

(a) Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili görev dağılımını yapar ve Yönetim 

Kurulunun onayına sunar.  

(b) Kurulca alınan kararların formasyon eğitiminde uygulanmasından program 

koordinatörü sorumludur.  

(c) Pedagojik Formasyon Eğitimini yürütecek öğretim elemanlarını görevlendirir.  

(d) Derslerinin yürütülmesi için fiziksel ortamın hazırlanmasını sağlar. 

(e) Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı tarafından konulan temel  ilkeler çerçevesinde  

formasyon eğitiminin yürütülmesine dair esasları belirler. 

(f) Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   verilen   kontenjanlara,   başvuruları   kabul 

etme, değerlendirme ve yerleştirme süreçlerini düzenler.  

(g) Kurul ayrıca, katılımcıların öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat 

çerçevesinde tüm işlemlerini yapmakla görevli ve yetkilidir.  

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi 

Madde 6-   

Pedagojik Formasyon Eğitimi; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye  Kurulu’nun 

07/07/2009 tarihli Tebliğler  Dergisi’nde  yayımlanan 80 sayılı kararı gereği, “Milli Eğitim 

Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas 

Olan Alanlar  ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı 

Okutacakları Derslere İlişkin  Çizelge’sinde  yer  alan diploma programlarından mezun 

öğrencilere verilir. 

 

Başvuru ve Kayıt Esasları 

Madde  7-   

 (1) Başvuru; 

(a) Kontenjanlar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Web 

sayfasında ilan edilir. 

(b) Kurul tarafından belirlenen başvuru ücreti yatırılır.  

(c) Belirtilen yer ve zamanda başvurular kabul edilir.  

(d) İlgili mevzuat hükümlerine göre asil ve yedek listeleri belirlenir ve ilan edilir. 

 



(2) Kayıt;  

(a) İlgili mevzuat gereğince, kesin kayıt esnasında katılımcılardan hangi 

belgelerin isteneceğine kurul karar verir. Verilen belgelerin içeriğinden katılımcı sorumludur. 

Eksik veya hatalı belge ile başvuruda bulunan adayın başvurusu geçersiz sayılır.  

(b) Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları yapılır.  

(c) Boş kalan kontenjanlar ilan edilir ve yedek listeden kayıt hakkı kazananların 

kayıtları yapılır.  

(d) Kayıt süresi içinde kaydını sildiren katılımcıların yerine yedek listeden yeni 

kayıt yapılır. 

 

(3)Katılım Ücreti 

Kesin kayıt hakkı kazananların katılım ücretinin miktarına ve ödeme şekline 

mevzuat çerçevesinde kurul karar verir.  

 

Dersler, Devam-Devamsızlık,  Sınavlar ve Başarı Notunun Hesaplanması 

Madde 8-  

(1) Dersler 

(a) Dersler, 11.11.2009 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu 

Toplantısında belirlenen derslerden oluşur. Hangi dersin hangi yarıyılda verileceği kurul 

tarafından belirlenir.  Öğrenciler her yarıyılda alacakları dersler için kayıt süresi içerisinde 

ders kaydı yaptırırlar.  

(b) Eğitim Bilimine Giriş, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Öğretme Kuram ve  

Yaklaşımları, Program Geliştirme ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi ve  

Rehberlik dersleri Eğitim Bilimleri alan uzmanı öğretim elemanları tarafından verilir. Diğer 

ders ve uygulamalar için görevlendirmeler kurul tarafından yapılır. 

(c) Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama saatleri Erzincan İl Merkezinde 

bulunan resmi ve özel okullarda Yüksek Öğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

28/07/1998 tarihinde imzalanan protokol esaslarına göre yapılır. 

(d) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi veya özel öğretim kurumlarında ücretli 

veya sözleşmeli olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş veya yürütmekte 

olanların belgelendirmek şartıyla,  “öğretmenlik uygulaması”  dersinin uygulama kısmından 

muaf olup olmayacağına kurul karar verir.  

(2) Devam-Devamsızlık  

Bir dersin yarıyıl sınavına girebilmek için teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı 

derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak şartı aranır. 

 

(3) Sınavlar  

(a) Sınavlar;  “ara sınavı”,  “yarıyıl sonu sınavı”  ve  “bütünleme sınavı”  olarak  

düzenlenir. Bu sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da sözlü-uygulamalı 
olarak yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur. 

(b)  Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. 

(c) Ara sınavı süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı süresi iki ders saati 

 kadardır. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı vb. gibi yapılan 

sınavların süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.   

(d) Ara sınavı, her iki yarıyılda da en az bir kez yapılır. Bir ders içerisindeki projeler, 



ödevler, kısa süreli sınavlar ve benzeri çalışmalar, ara sınavdan önce ilan edilmiş olmak 

kaydı ile ilgili öğretim elemanı tarafından o dersin ara sınavı notuna  % 50 oranını 

aşmayacak ağırlıkta etki ettirilebilir. Ara sınavın başarı notuna etkisi % 40’tır. 

(e) Yarıyıl sonu sınavı, her iki yarıyıl sonunda bir kez yapılır. Devam şartlarını 

yerine getiren katılımcılar yarıyıl sonu sınavına girebilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna 

etkisi % 60’tır.  

(f) Bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 60’tır.  

(g) “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz. 

Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin değerlendirmeleri esas alınır. Bu 

derste Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Uygulamaları yönergesi 

geçerlidir. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin yarıyıl sonu başarı notlarının 

hesaplanmasında, uygulama öğretim elemanı ile uygulama öğretmeninin değerlendirmeleri 

sonucunda verecekleri notların ortalaması alınır. Bu ders için bütünleme sınav hakkı verilmez. 

(h) Geçerli mazereti sebebiyle ara sınavı ile bütünleme sınavına giremeyenlere 

mazeret sınav hakkı verilip verilmeyeceğine Pedagojik Formasyon Kurulu karar verir.   Kurul 

kabul ettiği hallerde katılımcıya  “mazeret sınavı”  hakkı verir.  Mazeret kabul edilen hallere 

ait belgeler, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Kurula 

verilir. Ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına ait mazeret sınavları uygun görülmesi halinde, 

Kurulun belirlediği gün ve saatte yapılır.  

 

(4) Başarı Notunun Hesaplanması 

(a) Ara ve yarıyıl sonu sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ders 

geçme için başarı notunun hesaplanması sırasında; ara sınavın not ortalamasına katkısı % 40, 

yarıyıl sınav notunun katkısı da % 60 olarak alınır. Her iki sınavdan alınan puanların not 

toplamı 50 ve üzeri olanlar aldıkları dersten başarılı sayılır. 

(b) Bir yarıyılda aldığı tüm derslerden a bendindeki usulle başarılı olan 

katılımcılar dönemi başarıyla tamamlamış sayılır. 

(c) Her iki yarıyılda da a bendindeki usulle başarılı olan katılımcılara “Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifikası” ve  “Sertifika Not Döküm Belgesi” verilir. 

 

(5) Eğitim Süresi ve Başarısızlık 

(a) Pedagojik formasyon eğitim-öğretim süresi her bir yarıyılı 14 hafta olmak 

üzere iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavı bu süreye dahil değildir.   

(b) 4.  Madde’de belirtilen usulle her iki sınavdan alınan puanların not toplamı 

50’nın altında olması durumunda katılımcı başarısız sayılır.  

(c) Kurul,  sertifika programını iki yarıyılda tamamlayamayıp tek dersten başarısız  

olan katılımcıya  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere  tek  ders  sınavına  girme   hakkı  verir. 

Tek ders sınavından 50 veya üzeri puan alanlar başarılı olmuş sayılır. Tek ders sınavından da  

başarısız  olan katılımcının sertifika programı ile ilişkisi kesilir ve kendisine talep ettiği 

takdirde aldığı derslere ilişkin not döküm belgesi verilir. 

(6) Disiplin 

(1)    Pedagojik formasyon programına katılan öğrenciler hakkında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Pedagojik 

Formasyon Kurulu disiplin kurulu olarak görev yapar. 

 

 



 

 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Mali Hükümler 

Madde 9-  

(1) Pedagojik  formasyon  programındaki  ödemeler,  2547  Sayılı  Kanunun  58.  

Maddesi kapsamında 29/06/2010 tarih ve 27656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ile 18/02/2011 

tarih ve 27850 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim  Kurumlarında  

Döner   Sermaye  Gelirlerinden  Yapılacak  Ek  Ödemelerin Dağıtılmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılır. 

(2) Pedagojik formasyon sertifika programı için ödenen başvuru ücreti ve kesin 

kayıt ücretinin tamamı veya bir kısmı hiçbir nedenle geri ödenmez. Kesin kayıt ücretini 

ödemeyen veya eksik ödeyen katılımcıların programla ilişiği kesilir. 

(3) Öğretmenlik Uygulaması dersi uygulama okulu koordinatör ve öğretmenleri 

ders ücretleri Yüksek Öğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 28/07/1998 

tarihinde imzalanan protokol esaslarına göre yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

 

Madde  10  -     Bu  yönergede  bulunmayan  hallerde,  Erzincan  Üniversitesi’nin  

ilgili yönetmelikleri,  konuyla  ilgili  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  kararları  ve  

genelgeleri, Senato kararları, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu veya Fakülte 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 11 -   Bu Yönerge 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 12 -   Bu Yönerge hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 Senato Karar Tarihi : 27/05/2010 

 Senato Karar Sayısı : 06/02 

 


