
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Atatürk Üniversitesine bağlı fakülte/yüksek 

okullarda öğretmenlik pedagojik formasyon programı ile ilgili eğitim ve sınav esaslarını 

düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2-  (1)Bu yönerge; Atatürk Üniversitesi’nin Kazım Karabekir Eğitim 

Fakültesi dışındaki, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatlarına göre pedagojik formasyon 

verebilecek fakülte/yüksek okullarını kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3- (1)Bu uygulama esasları; 

a)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08/09/2009 tarih ve B.30.0.EÖB. 

0.00.00.03-02.10-4286/28565 sayılı, 

b)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17/11/2009 tarih ve B.30.0.EÖB. 

0.00.00.03-02.10-5734/037600 sayılı, 

c)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28/01/2010  tarih ve B.30.0.EÖB. 

0.00.00.03-02.10-382/03317 sayılı 

 yazılarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı ve Uygulamaları  

MADDE 4- (1)Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı, teorik dersler ve 

uygulamalardan oluşur. Derslerin özelliklerine göre uygulamalar, bölümlerde veya Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında yapılır. Bu kurumlarda yürütülen 

uygulamalarla ilgili düzenlemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.  

(2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı teorik dersler ve uygulamaları toplam 26 

kredi olup,  derslerin isimleri, kredileri ve verilecekleri yarıyıllar ilişikteki çizelgede 

verilmiştir. 

Ders Alma  

MADDE 5- (1)Pedagojik formasyon eğitimi dersleri 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda 

yarıyıllık olarak alınır. Formasyon eğitimine kabulde lisans eğitimine devam eden 

öğrencilerin AGNO’larının 4 üzerinden en az 2.5 olması ve alttan harf notu FF olan en fazla 

iki dersinin bulunması gerekir.  

(2)Öğrenciler her yarıyılda alacakları bu dersler için ders kayıt haftası içerisinde ders 

kaydı yaptırmak zorundadırlar. Pedagojik formasyon eğitimi dersleri lisans ders kredilerinin 

dışındadır.  

(3)Lisans düzeyinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun durumda 

olanların programa kabulü için, diploma notlarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekir. Bu 

durumda olanlar, 5. ve 7. yarıyıl derslerini güz yarıyılında,  6. ve 8. yarıyıl derslerini bahar 

yarıyılında birlikte alırlar. Programa kabul edilenler, ders kayıt haftası içerisinde ders kaydı 

yaptırmak zorundadırlar. 

Sınav türleri ve süreleri 

MADDE 6- (1) Pedagojik formasyon eğitimi derslerinde üç tür sınav yapılır.  

a-Ara sınav: Her yarıyıl içerisinde ilgili birim tarafından belirtilen tarihlerde bir kez 

yapılan sınavdır. 

b-Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde 

belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini 

yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olanlar girebilir.  

c-Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden 

dolayı ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına katılamayanlar için açılan sınavlardır. 



Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler sınav haklarını ilgili yönetim 

kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.  

(2)Yarıyıl sonunda başarısız olanlar başarısız oldukları dersin devamını almış olmak 

şartıyla müteakip ilgili dönemlerde ara sınava girmeden yarıyıl sonu sınavına girebilirler. 

Ancak bu öğrenciler ilgili dönemde yeniden ders kaydı yapmak zorundadırlar. Bu durumda, 

başarı notunun hesaplanmasında öğrencinin daha önce aldığı ara sınav notu değerlendirmeye 

alınır. 

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

Rehber öğretim elemanı ile rehber öğretmenin değerlendirmeleri esas alınır.  

(4)Yarıyıl sonu sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav süresi ise en az bir ders 

saatidir. Çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili 

öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde yapılan sınavların süreleri, bir ders 

saatinden az olamaz. 

Sınavların Değerlendirilmesi 
MADDE 7- (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olmak için 

ara sınavın % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60’ının toplamı en az 50 puan olmalıdır. 

“Öğretmenlik Uygulaması” dersinin değerlendirilmesi bunun dışındadır.  

 

(2)“Öğretmenlik Uygulaması” dersinin yarıyıl sonu başarı notlarının 

hesaplanmasında, rehber öğretim elemanı ile rehber öğretmenin değerlendirme sonucunda 

verecekleri notların ortalaması alınır.  

(3)‘’Özel Öğretim Yöntemleri’’ ve “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” 

derslerinin değerlendirilmesinde kısa süreli sınav, ödev ve benzeri etkinliklerden alınan notlar 

ara sınav notu olarak verilebilir veya bu notlar ara sınav notuna katılabilir. Bu etkinliklerden 

alınan notların ara sınav notuna katkı oranları, dersi veren öğretim elemanı tarafından 

belirlenerek yarıyılın ilk haftası içerisinde duyurulur. 

Genel Hükümler 

MADDE 8 – (1)Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı’nın süresi, azami eğitim 

öğretim süresi kadar olup, ek süre tanınmaz. Ancak, Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 30. maddesi kapsamında eğitim-öğretim azami 

süresi dışında ek süre kullanan öğrenciler pedagojik formasyon derslerini almaları durumunda 

bu dersleri bu ek süre zarfında vermek zorundadırlar. Aksi halde pedagojik formasyon 

programından kayıtları silinir. 

(2)Lisans öğreniminden mezun olduğu halde pedagojik formasyon derslerini 

başaramamış olanlar belirtilen süre içerisinde bu dersleri almaya devam ederler. Ancak, bu 

durumda olanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(3)Pedagojik formasyon eğitimi derslerinden uygulama dersleri hariç, diğer dersler 

için yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda pedagojik formasyon eğitiminden alınacak derslerin 

kredileri azami kredi miktarına dahil edilmez. 

(4)Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı’nı başarıyla tamamlayanlara ilgili 

birimlerce “Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Sertifikası” verilir.  

Hüküm Bulunmayan Haller  

MADDE 9- (1)Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde karar almaya ilgili 

fakülte/yüksek okul yönetim kurulları yetkilidir.  

GEÇİCİ MADDE 1. (1)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08/09/2009 tarih ve 

B.30.0.EÖB.0.00.00.03-02.10-4286/28565 sayılı yazısına istinaden 2009-2010 eğitim-öğretim 

yılında pedagojik formasyon eğitimine başlayan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi 

Senatosu’nun 29.12.2009 tarih ve 145 sayılı kararı ile kabul edilen “Atatürk Üniversitesi 

Pedagojik Formasyon Dersleri İle İlgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” 

hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler.  



Yürürlük  

MADDE 10- (1)Bu yönerge 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe 

girer.  

Yürütme  

MADDE 11- (1)Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.  

Pedagoji Formasyon Eğitimi Ders Müfredatı 

         Kredisi 

Yarıyılı Dersin adı T U K 

 

Eğitim Bilimlerine Giriş 2 0 2 

V. Gelişim Psikolojisi 2 0 2 

 

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 0 2 

 

Program Geliştirme ve Öğretim 2 0 2 

VI. Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 

 

Sınıf Yönetimi 2 0 2 

VII. 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 

Özel Öğretim Yöntemleri 3 2 4 

Rehberlik 2 0 2 

VIII. Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 

TOPLAM 21 10 26 

 


