
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 

Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri 

Uygulama İlkeleri 

 

Madde 1- 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik 

Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında” yer alan programlarda eğitim alan lisans 

öğrencileri talep etmeleri halinde öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon derslerini 

alabilirler. 

 

Madde 2- 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar 

çerçevesinde yukarıda ilgileri verilen yazılar gereğince; 02.01.2023 tarihli ve E-75850160-

104.01.07.01-260 sayılı ilgi yazının üçüncü maddesine istinaden, Üniversitemiz bünyesinde 

Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesinin ya da Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunmamasından 

dolayı öğretmen yetiştiren programlar hariç (İlahiyat  Fakültesi , Beden Eğitimi ve Spor  

Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği) son sınıf lisans öğrencimize Atatürk 

Üniversitesinden 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde pedagojik formasyon 

eğitimi derslerinin her biri için Ardahan Üniversitesi bünyesinde ders vermek üzere ilgili 

alanlarda öğretim elemanı görevlendirmesi yapılmasına dair 03/02/2023 tarih ve E-50620404-

300-2300005091sayılı yazı ile  talepte bulunulmuştur. 

  

Madde 3- 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararlarına istinaden, Pedagojik 

Formasyon derslerine ait ders programı ve diğer planlamaların Üniversitemiz bünyesinde 

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü kurularak bu koordinatörlük tarafından yapılması. 

 

Madde 4- Yükseköğretim Kurumlarındaki Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 

her programdaki her yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’u uzaktan 

öğretimle verilebilmektedir. Bu kapsamda ilgili dönemde seçmeli ders olarak açılacak olan 

pedagojik formasyon derslerinden (özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması dersi 

gibi uygulamalı dersler hariç) hangilerinin uzaktan eğitim/yüz yüze verileceğine Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından karar verilebilir. 

 

Madde 5- Pedagojik formasyon derslerinden öğretmenlik uygulaması dışındaki dersleri almış 

olan öğrenciler öğretmenlik uygulaması dersini Ardahan il merkezinde Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullarda, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans alanında alan öğretmeni varsa 

alabileceklerdir. 

 

Madde 6- Öğretmenlik uygulaması dersine kayıt olabilecek öğrenci kontenjanı her bir lisans 

programının alanı ile ilgili Ardahan il merkezinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 

bulunan alan öğretmeni sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Bir yarıyılda ilgili lisans 

programına kayıtlı tüm öğrencilere öğretmenlik uygulaması dersi aldırılamaz ise dersi 

alamayan öğrenciler için ilgili ders bir sonraki dönemde de açılabilir. Kontenjan 

belirlenmesinde öğrencinin ilgili döneme kadar aldığı tüm derslerden oluşan Ağırlıklı Genel 

Not Ortalaması (AGNO) dikkate alınacaktır, AGNO’su eşit olan öğrencilerde YKS yerleşme 

puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. 

 

Madde 7- Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerinin işleyiş, sınav, uygulama vb. işlemlerinin 

Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine 

göre Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesine ve birim 

tarafından alınan kararların ilgili diğer Fakülte/Yüksekokullara yazı ile bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 



Madde 8- Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerinin 3. yarıyıldan itibaren her dersin karşısında 

belirtilen yarıyılda ders müfredatlarına isteğe bağlı seçmeli ders olarak eklenmesi ve Pedagojik 

formasyon derslerinin dönem ve genel not ortalamasına katılacaktır. Seçmeli 

Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri öğrencilerin kayıtlı olduğu bölümde mezuniyetleri için 

alması gereken asgari AKTS miktarının üzerinde olacak ve toplamda 300 AKTS’yi 

geçmeyecektir. (240+40 AKTS) 

 

 

DERSİN ADI T U K AKTS 

Eğitime Giriş 3 0 3 4 
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4 
Sınıf Yönetimi 2 0 2 3 
Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 4 
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 
Öğretmenlik Uygulaması 1 8 5 10 

GENEL TOPLAM 23 8 27 40 

 

 

Madde 9- Öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerinin tamamını alıp başaran 

öğrencilerin mezuniyet aşamasında diplomalarının arka yüzüne ve mezuniyet transkriptlerinin 

alt kısmına “Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlamıştır” ifadesi yazılacaktır. 

 

Madde 10- Öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerinin tamamını alamamış veya alıp 

başarılı olamayan öğrencilerin, başarılı oldukları pedagojik formasyon dersleri transkriptlerinde 

gösterilecek ve ortalamaya katılacak ancak pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış 

sayılmayacaklardır. 

 

Madde 11- Öğrenciler kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan pedagojik formasyon 

dersleri dışındaki zorunlu ve zorunlu seçmeli tüm dersleri alıp başarılı olmuş ve mezuniyet 

aşamasına gelmiş ancak başarısız olduğu isteğe bağlı seçmeli pedagojik formasyon dersleri 

nedeni ile mezun olamıyorsa, öğrencilerin yazılı olarak talep etmeleri halinde başarısız 

oldukları pedagojik formasyon dersleri ders kaydından çıkarılarak mezun edilebileceklerdir. Bu 

durumdaki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimini tamamlamamış sayılacaklardır. 

 

Madde 12- Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı 

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında” yer alan programlara kayıtlı olan 

öğrencilere; danışmanları tarafından Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin çevrimiçi veya yüz 

yüze bilgilendirme eğitimi yapılmalıdır. 

 

Madde 13- Öğrenci bilgi sisteminde ilgili ders kayıt döneminde açılan pedagojik formasyon 

derslerini seçen ve ders kaydını kesinleştiren öğrenciler bu dersleri almayı talep etmiş 

sayılacaktır. 

 

Madde 14- Öğrencilere daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarındaki önlisans, lisans ve 

lisansüstü programlarda almış oldukları öğretmenlik uygulaması dersi dışındaki pedagojik 

formasyon derslerinden ilgili akademik birimleri tarafından Ardahan Üniversitesi yönetmelik 

ve yönergelerine binaen muafiyet işlemleri yapılabilecektir. 

 



Geçici Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 

sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında” yer alan programlara kayıtlı 

olan son sınıf öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 

bahar yarıyılı ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında geçerli olmak üzere 

pedagojik formasyon derslerinin bir yarıyılda alınabilecek azami AKTS sınırının (40 Saat) 

dışında tutulacaktır. 

Geçici Madde 2-2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar ve 2023-2024  

Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 

Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma 

Esaslarında” yer alan programlara kayıtlı olan son sınıf öğrencileri için Pedagojik Formasyon 

Koordinatörlüğü tarafından açılmasına izin verilen dersler açılacaktır. 

Geçici Madde 3- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz 

ve bahar yarıyıllarında son sınıf öğrencilerinin pedagojik formasyon derslerine başvuru ve kayıt 

işlemlerinin dersleri almak istediklerine dair yazılı taleplerini ilgili Dekanlık/Müdürlüğe 

dilekçe ile iletmeleri gerekmektedir. İlgili Dekanlık/Müdürlükçe öğrencinin son sınıf öğrenci 

olup olmadığı kontrol edilerek öğrencinin danışmanı/ilgili akademik birim tarafından yazılı 

olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve Daire Başkanlığı tarafından talep edilen 

dersler öğrencinin ders kaydına eklenecektir. 

 

 

 

Madde 15- Bu Uygulama İlkeleri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 

geçerli olmak üzere Ardahan Üniversitesi Senatosunun 09.02.2023 tarih ve 2023/22 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir. 

 

Madde 16- Bu Uygulama İlkelerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


