
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.12.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan “öğretmen 
yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere 
eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesi” kararı kapsamında olmak üzere 
Üniversitemizde uygulanacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi aşağıda yer alan esaslara bağlı olarak 
yürütülecektir. 

1) Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri, formasyon eğitimi alınabilecek ve Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika Programı Birimi tarafından belirlenecek Üniversitemiz örgün öğretim lisans programlarındaki öğrenciler 
için üçüncü yarıyıldan itibaren başlayacaktır. Ancak 2022-2023 eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere 
mezun durumunda olan özellikle son sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir. 

2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Üniversitemiz öğrencileri için zorunlu olmayıp, isteğe bağlı bir 
programdır. 

3) Pedagojik Formasyon Eğitimi alınabilecek programlara 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kayıtlı 4 üncü 
sınıf (mezun durumda olan) öğrencileri talepleri halinde, formasyon eğitimine 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 
bahar yarıyılında başlayacaklar ve aşağıda yer alan müfredata bağlı olarak formasyon eğitimi derslerini 
alacaklardır. 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
BAHAR YARIYILI YAZ OKULU UYGULAMASI 

Dersler T U KR AKTS Dersler T U KR AKTS 
Eğitime Giriş 3 0 3 4 Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 4 
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 
Rehberlik ve Özel Eğitim 3 0 3 4 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4 
Eğitim Psikolojisi 3 0 3 4 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3 
Toplam 12 0 12 16  10 0 10 14 

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
GÜZ YARIYILI  

Öğretmenlik Uygulaması 1 8 5 10      
Toplam 1 8 5 10 Toplam     

4) Pedagojik Formasyon Eğitiminde alınan dersler öğrencilerin not döküm belgelerine (transkriptlerine) 
yansıyacak ve AGNO’larına etki edecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayan ancak daha sonra eğitimi 
tamamlamadan eğitimden ayrılan öğrencilerin başarılı oldukları dersler transkriptlerinde görülecektir. 

5) Yalnızca 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine mahsus olmak üzere; 

a) Formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu programlara kayıtlı son sınıf (mezuniyet 
aşamasında) öğrencileri talep etmeleri halinde, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya 
başlamaları kaydıyla bahar döneminde, yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini 2023-
2024 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılında alabileceklerdir. 

b) Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alanlardan 
kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan 
mezuniyet işlemlerinin tamamlanarak diplomasını almak isteyen öğrencilerin mezuniyet işlemleri yapılarak 
diplomalarını alabileceklerdir. Kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak 
(a) fıkrası uyarınca formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek istediğini yazılı olarak 
bildiren öğrenciler ise öğrenimlerine 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Bahar dönemine kadar devam 
edebileceklerdir. 

c) Son sınıf öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini bahar döneminde 
almış ve (b) fıkrası uyarınca lisans programından mezun olmuş olanlar, talep etmeleri halinde Pedagojik 
Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtları yapılarak almaları gereken diğer dersleri yaz öğretiminde veya 
öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında alabilecekler, bu 
durumda olup söz konusu sertifika programına kayıt olanlar, Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 
Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın 11. maddesinde yer alan sertifika öğrenim ücretini, sertifika 
programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödeyeceklerdir. 

ç) Dersler uzaktan eğitim yolu ile yürütülecektir. 

d) Sınavlar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimi koordinatörlüğünde olmak üzere 
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı tarafından tek oturum halinde 
yapılacaktır. 

6) Konuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.12.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 
alınan kararlar ve belirlenen ilkeler başta olmak üzere konuyla ilgili problemlerin çözümünde Atatürk Üniversitesi 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimi yetkili olacaktır. 

7) Pedagojik Formasyon Eğitimi konusunda yapılması gereken kamuoyu bilgilendirme işlemleri Pedagojik 
Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bilgi Rehberi sayfası aracılığı ile yapılacaktır. 


