
ÖĞRETMEN YETİŞTİREN FAKÜLTELER DIŞINDA FORMASYON EĞİTİMİ ALINABİLEN ALANLARDA ÖRGÜN 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ İÇERİSİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ VERİLEBİLMESİNE İLİŞKİN 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 

29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında; öğretmen yetiştiren fakülteler dışında 

formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon 

eğitiminin verilmesi hususuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi 

olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda alınan kararlar, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın bila tarih ve E-75850160-

104.01.07.01-260 sayılı yazısıyla bildirilmiştir. Buradan hareketle Hacettepe Üniversitesinde uygulanacak 

usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dışından Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini seçmeli ders 

olarak almak isteyen öğrenciler için ilk aşamada tüm fakültelerden tahmini öğrenci sayılarına ilişkin talepler 

toplanır ve toplanan talepler Eğitim Fakültesi Dekanlığına iletilir. 

2. Eğitim Fakültesi Dekanlığı, halen öğrenimlerini sürdüren 4. sınıf öğrencileri ile 27.09.2021 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce 

uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar uyarınca 

öğrenimlerini sürdüren Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencilerin sayılarını 

gözeterek karşılanabilecek toplam kontenjana karar verir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 

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

Esasları”nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda 

Ankara ilinde görev yapan ve “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında 

Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge”de ifade edilen Öğretmenlik Uygulaması 

Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayılarını da göz önüne alarak, alanlar bazında 

karşılanabilecek kontenjanlara karar verir. Karşılanabilecek kontenjanlar belirlendikten sonra liste Eğitim 

Fakültesi Dekanlığınca tüm fakültelere duyurulur. 

3. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dışındaki diğer fakültelerden Pedagojik Formasyon Eğitimi 

derslerini seçmeli ders olarak almak isteyen öğrencilerin seçim usulü şu şekildedir: Pedagojik Formasyon 

Eğitimine katılmak isteyen öğrenciler öncelikle bağlı bulundukları Dekanlığa dilekçeyle başvururlar. İlgili 

alanda belirlenen kontenjanın altında başvuru olması durumunda 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar 



döneminde muhtemel mezun durumunda olan tüm öğrenciler programa kabul edilirler. Ancak, belirlenen 

kontenjanın üzerinde başvuru olduğu durumda öğrenciler, bitirdikleri son dönem itibariyle 

transkriptlerinde görünen genel akademik ortalamaya göre yukarıdan aşağıya sıralanırlar ve belirlenen 

kontenjan kadar aday programa hak kazanır. Programa katılacak öğrencilerle ilgili olarak ilgili fakültede 

fakülte yönetim kurulu kararı alınır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına iletilir. 

4. Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında açılacak dersler, Eğitim Fakültesi tarafından Hacettepe 

Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine (BİLSİS) tanımlanır. Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında alınan 

dersler, öğrencinin ana dalında seçmeli ders olarak nitelendirilir ve mezuniyet kredisi ile genel akademik 

ortalama hesabına katılır. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencinin sınıfına göre dönemde alınacak kredi limitlerine dâhil edilecektir. 

Kredi limitleri aşılarak formasyon eğitimi dersleri alınamaz. Öğrencilerin alacağı derslerle ilgili kararı, Eğitim 

Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu alır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir. Dersler ders kayıt 

döneminde öğrencilerin ders programına, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından eklenir. Ayrıca 

programa yerleşen öğrencilerle ilgili bilgiler Ek 1 formuna işlenerek Eğitim Fakültesi Dekanlığına bildirilir. 

5. Derslerin alınması ve kayıtların takibinden öğrenci ile akademik danışmanı ve bağlı bulunduğu bölüm / 

anabilim dalı sorumludur. 

6. Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu derslerin tamamı bitmeden 

öğrenci Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlamış sayılmaz. 

7. Pedagojik Formasyon Eğitimi çerçevesindeki Öğretmenlik Uygulaması dersi için diğer derslerde olduğu 

gibi planlama Eğitim Fakültesince yapılır. Öğrenci belirlenen okul ve okuldaki öğretmen ile akademik 

danışmanı gözetiminde Öğretmenlik Uygulaması eğitimini alır. 

8. Yukarıda bahsi geçen süreç ve uygulamalar için Hacettepe Üniversitesinin söz konusu akademik yılı / 

dönemi için belirlenen akademik takvimi esas alınır. Akademik takvimde belirtilmeyen konularda ise Eğitim 

Fakültesi Dekanlığının belirlediği tarihler geçerlidir. 

9. Burada belirlenen hükümler dışındaki konular Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliğine göre ele alınır. Bu yönetmelikte belirtilmeyen ve/veya açıklık kazanmayan akademik 

hususlar için Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvurulur. 


