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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ  SERTİFİKA PROGRAMI USUL VE ESASLA1I 

BİRİ NCİ  BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç 

MADDE 1. 

1. Bu usul ve esasları n amacı; yükseköğretim programlarına devam eden ve bunlardan' mezun 
olup öğretmen olmak isteyen adaylar için yükseköğretim kurumları  tarafı ndan sunulacak 
'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını n' açı lışına, süresine, ders ve kreçilerine, 
başarı  ile tamamlayacaklara verilecek belge/sertifikalara ilişkin usul ve esasları  
düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. 

1. Bu usul ve esaslar, yükseköğretim kurumları nda 'Pedagojik Formasyon Eğftimi Sertifika 
Proramı nın' açı lmas ı na ve uygulanmasına ilişkin amaçlara yönelik akademik ve idari 
hu4isları  kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3. 

1. Bu usul ve esaslar '25/1985 Öğretmenler Yasası', '65/2005 Kuzey Kı brıs Türk Cum6uriyeti 
Yükseköğretim Yasası ' ve 'KKTC Yükseköğretim Kurumları  Program Açma Ön İzni ve ö4retime 
Baş  ama İzni Tüzüğüne' dayalı  olarak hazırlanmıştı r. 

1 



Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4. 

1. Bu usul ve esaslarda geçen; 

Aday: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na başvuran ilgili lisans programları nın öğrenci 

ve mezunları n ı, 

Alan: Üniversitelerin yükseköğretim programları nı, 

Alan Eğitimcisi: Doktorası nı  ve/veya doçentliğini, ilgili bilim alanı nı n eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, 

kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi, Türkçe eğitimi vb.) üzerine 

almış  ve/veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış  ve akademik yayınlar yapmış  
öğretim üyesini, 

Bölüm: Eğitim Bilimleri Bölümünü, 

Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı nda yer alan dersleri, 

Fakülte: Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesini, 

Fakülte Yönetim Kurulu: Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte 

Yönetim Kurulunu, 

Senato: Her üniversitenin kendi kuruluş  yasa veya tüzüğünde belirlenen esaslar çerçevesinde 

üniversitedeki yöneticiler, öğretim elemanları  ve öğrencilerin kendi araları ndan ayrı  ayrı  seçtiği 
temsilcilerden oluşan yüksek karar organı nı, 

MEKB: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 'nı  

YÖDİD: Yüksek Öğretim ve Dış ilişkiler Dairesi'ni 

Kurum/ Yükseköğretim Kurumu: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  açı lan üniversiteyi, 

Meslek Bilgisi Dersleri: Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek 

derslerini, 

Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifı ka Programı na kayıtlı  öğrencilerini, 

Program: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı nı, ifade eder. 

iKİNCİ  BÖLÜM 

Başvuru, Yerleştirme, Program Açma, Dersler ve Program Süresi 

Başvuru ve Yerleştirme 

MADDE 5. 

1. Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı  olarak ilgili lisans programları ndan mezun olanlar 
ya da dört (4) yı llık programlardan mezun olmak koşuluyla senatoca belirlenecek şartları  
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taşıyan adaylar program açma izni verilen ilgili üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri 

fakültesinde açı lan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı na başvurabilirler. 

2. Programa başvuran adaylar, program açı lan alanlar itibariyle fiziki imk5n1ar ve insan 

kaynaklarını n kapasitesi, eğitim ve öğretimin niteliği göz önünde bulundurularak üniversite 

senatoları nca belirlenen kontenjanlar ve kriterler çerçevesinde açı lan programlara 

yerleşti ri lirle r. 

3. Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı  
açı lmayan üniversitelerin ilgili lisans programları ndan mezun olanlar ya da lisans mezunu 

olup senatoca belirlenen şartları  taşıyan adaylar, program açı lmas ı na izin verilen 

üniversitelere başvurabilirler. 

Program Açma 

MADDE 6. 

1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi bulunan 

ve MEKB Yüksek Öğretim ve Dışilişkiler Dairesi tarafı ndan izin verilen Üniversitelerde açı lı r. 
2. ilgili lisans programları nı n öğrenci ve mezunları  için alanlara göre üniversitelerce ayrı lacak 

öğrenci kontenjanları na, üniversitelerin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanı ndaki 

öğretim üyelerinin uzmanlı k alanları  ve yeterliliği dikkate alı narak ilgili üniversite senatoları  
tarafı ndan karar verilir. 

3. Bir üniversitede program açı labilmesı  ı çin ilgili üniversitenin aşağıdaki koşulları  sağlamış  
olması  gerekir: 

a) Eğitim Bilimleri Bölümündeki anabilim dallarından Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları  
ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanl ı k, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

anabilim dalları nda toplamda en az kadrolu üç öğretim elemanı  olmal ı dı r. 
b) Açı lacak programda, açı lacak öğretmenlik alanları na özgü olan özel öğretim yöntemleri 

derslerini yürütebilecek sayı da, eğitim bilimleri dışında ilgili alan eğitiminde kadrolu 

öğretim elemanlarını n bulunması  gerekir. 

c) Özel öğretim yöntemleri derslerini yürütmede, doktorası nı  veya doçentliğini eğitim 

programları  ve öğretim alanında almış  öğretim elemanları, ilgili alanı n öğretimine ilişkin 

dersleri lisansüstü düzeyde almışlarsa, alan eğitimcisi şartı nı  yerine getirmek için ikame 

edilebilir. 

4. 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı' açı lışı  başvuru dosyası, yükseköğretim 

kurumlarınca 'KKTC Yükseköğretim Kurumları  Program Açma Ön İzni ve Öğretime Başlama 

izni Tüzüğü' program açma başvuru formu doğrultusunda hazı rlanı r. 

Dersler ve Programın Süresi 

MADDE 7. 

1. 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı nda' yer alan dersler, Ek 1. ve Ek 2.'de 
gösterilmektedir. Bütün alanlarda ortak olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde, farklı  
alanlardaki öğrenciler aynı  şubelerde öğrenim görebilir. Alan eğitimi ve öğretimine özgü 
derslerde (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarı mı, Öğretmenlik 
Uygulaması ) şubeler, alanlara göre veya ihtiyaç duyulduğunda yakı n alanlar birleştirilerek 
ol uşturula bil ir. 

2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı nı n' eğitim süresi en az iki yarıyı ldı r. Dersler, 
en az iki yarıyı la bölünerek ve bir öğretim yı lı nda tamamlanabilecek şekilde yürütülür. 

Programda Eki. ve Ek 2. 'de yer Imayan bir ders açı lamaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Program ın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler 

Fakülte Yönetim Kurulu 

MADDE 8. 

1. 'Fakülte Yönetim Kurulu', program ın açılması  ve uygulanması yla ilgili kararları  vermek ve 
aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 
a) 'Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığın ı n' 6nerileri doğrultusunda ve öğretim elemanlarının 

uzmanlı k alanları  da dikkate alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim 
elemanları n ı n görevlendirilmesini sağlamak. 

b) Program kapsam ında eğitirn-öğreüm ve sı navlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alan 
fakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Pedagojik Formasyon Birimi 

MADDE 9. 

1. Programa ilişkin akademik ve idari işler fakülte dekanı  tarafından oluşturulan 'Pedagojik 
Fbrmasyon Birimince' yürütülür. Bu birim; bir dekan yard ımcısı  başkanlığında eğitim bilimleri 
bölüm başkan ı, doktorası  ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alan ından 
olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, eğitim bilimleri bölüm başkan ı  ise, 
akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda 
personel görevlendirilir. 

Birimin görevleri şunlardır; 

a) Akademik takvimi ve ders programları n ı  yapmak, program ı n uygulama ilkelerini 
belirlemek, uygulamaları  izlemek, stratejiler geliştirmek, programları  değerlendirmek. 

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanları n ın ders 
programların ı  belirlemek. 

c) İlgili birim ve kişiler arası nda işbirliğini sağlayarak program ı n düzenli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak. 

d) Sı nav programları n ı  hazırlamak ve uygulamak. 
e) 'Öğretmenlik Uygulaması' dersinde MEKB'e bağl ı  uygulama yapılacak okulları  ve 

Qygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak. 
f) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim elemanları n ı  ve rehber 

öğretmenleri belirlemek. 
g) Uygulamalarda MEKB'den izin almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak. 
h) Dekanlı kça verilecek diğer görevleri yapmak. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Dersiere Devam, Ders Muafiyeti, Programı  Bitirme ve Sertifika Belgesi 

MADDE 10. 

1. Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, her 

kurumun 'Eğitim-Öğretim ve Sı nav Yönetmeliği' ile 'Öğrenci Disiplin Yönetmeliği' hükümleri 

uygulanı r. 
2. İ lgili 'Fakülte Yönetim Kurulu' kararıyla, 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı na' 

devam ettiği öğretim yı lı nda MEKB'ye bağlı  özel öğretim okul ve kurumları nda öğretmenlik 

yaptığını  belgeleyenler, 'Öğretmenlik Uygulaması' dersinde muaf tutulabilir. 

3. Programda aldığı  dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış  olan öğrencilere, 

ilgili yükseköğretim kurumunun 'Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' hükümleri uygulanı r. 
4. Programa kayıtlı  olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. 

5. Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları, lisans programı ndan ayrı  bir 

transkriptte gösterilir. 

6. Programa devam edenler, sınav hakları  dışındaki diğer öğrencilik hakları ndan 

yararI ana ma zla r. 

7. Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrı lanlara, istemeleri halinde o güne 

kadar almış  oldukları  derslere ilişkin not durum belgesi verilir. 

8. Bir öğrencinin 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası' alabilmesi için; 25 (yirmi beş) kredi-

saati teorik olmak üzere, toplam 31 (otuz bir) kredi-saatlik ders ve uygulama çalışmaları nı  
başarı  ile tamamlamas ı  gerekir. 

9. ilgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin 

tümünden başarı lı  olanlar, 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası' almaya hak kazanır. 
10. Aynı  pedagojik formasyon eğitimine dayalı  olarak birden fazla alanda sertifika belgesi 

düzenlenemez. 

11. 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına' kayıtlı  öğrenciler, başka bir 

yükseköğretim kurumunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları na yatay geçiş  
yapamazlar. 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Hğllerve Yetkilendirme 

MADDE 11. 

1. Bu usul ve esasların uygulanması  sı ras ında doğabilecek sorunları  gidermede; ilgili 

üniyersitelerin yetkili kurulları nı n görüş  ve önerileri alı narak MEKB Yüksek Öğrenim ve 

Dış ilişkiler Dairesi nihai kararı  verir. 

2. Yükseköğretim kurumları nın ilgili kurulları, bu usul ve esaslarda belirtilen hükümlere aykırı  
olmamak üzere düzenlemeler yapabilir ve kararlar, yönergeler oluşturabilir. 
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Uye 

Dr. Ziya OZTURKLER 

Başkan 

Yürürlük 

MADDE 12. 

Bu usul ve esaslar, imzalandığı  tarihten itibaren yürürlüğe girer. Daha önce açı lışı  yapı lı p 'Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifika Program ı " yürüten yükseköğretim kurumları  bu usul ve esaslar 

doğrultusunda programları nda düzenleme yapmakla yükümlüdürler. 

Yürütme 

MADDE 13. 

Bu 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Program ı  Usul ve Esaslar ı ' MEKB Yüksek Öğrenim ve 

Dışilişkiler Dairesi tarafı ndan yürütülür. 

Denetleme 

MADDE 14. 

Bu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, programa ait usul ve esaslar MEKB tarafı ndan 

kurulacak komisyonlar marifetiyle denetlenir. 

EK İ. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  Zorunlu Dersleri 

EK 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  Seçmeli Dersleri 

EĞİTİ M PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KURULU 

'Eğitim Programları  Değerlendirme Kurulu' üniversitelerce uygulanacak 'Pedagojik Formasyon 

Eğitimi Sertifika Programı na ilişkin Usul ve Esasları ' görüşerek uygun görmüştür. 
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EK 1: Pedaojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  Zorunlu Dersleri 

r 

Teorik Dersier 

Teorik Uygulama Kredi 

1. Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 

2. Öğrenme Öğretme Kuram ve
2 0 2 

Ya ki aşı  m ları  

3. Öğretim İ lke ve Yöntemleri 2 0 2 

4. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 

5. Eğitim Psikolojisi 2 0 2 

6. Sı nı f Yönetimi 2 0 2 

7. Seçmeli Ders 1 2 0 2 

8. Seçmeli Ders Il 2 0 2 

Toplam 16 0 16 

* Bir dönem, dönem s ı navları  hariç 14 hafta olarak düzenlenmelidir. 

Uygulamalı  Dersler 

Teorik Uygulama Kredi 

1. Özel Öğretim Yöntemleri 3 2 4 

2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal
2 2 3 Tasarımı  

3. Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 

4. Alan Eğitiminde Araştı rma Projesi 2 2 3 

Toplam 9 12 15 

GENEL TOPLAM 25 12 31 
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EK 2: Peda,gojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  Seçmeli Dersleri 

Seçmeli Ders Grubu 1 

reorik Uygulama Kredi 

1. Eğitimde Eylem (Aksiyon)
2 0 2 

Ar ştırması  

2. Eği;imde Program Geliştirme 2 0 2 

3. Eğitim Tarihi 2 0 2 

4. Gelişim Psikolojisi 2 0 2 

5. Öğretmenlik Meslek Etiği 2 0 2 

6. Yaşam Boyu Öğrenme 2 0 2 

7. Bireyselleştirilmiş  Öğretim 2 0 2 

Seçmeli Ders Grubu Il 

Teorik Uygulama Kredi 

1. Rehberlik 2 0 2 

2. Eğitimde Teknoloji Kullanımı 2 0 2 

3. Eğitim Felsefesi 2 0 2 

4. Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 

5. Özel Eğitim 2 0 2 

6. Bilgisayar Destekli Eğitim 2 0 2 

7. Eğitjm Yönetimi 2 0 2 
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