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 29.12.2022 tar�hl�   Yükseköğret�m   Genel   Kurulu toplantısında;   öğretmen   yet�şt�ren   fakülteler   dışında  
 formasyon  eğ�t�m�   alınab�len   alanlarda   örgün   eğ�t�m   ve   öğret�m   süres�   �ç�nde   pedagoj�k   formasyon  
 eğ�t�m�n�n   ver�lmes� 
 hususuna �l�şk�n M�llî Eğ�t�m Bakanlığının Öğretmen Yet�şt�rme Çalışma Grubu üyes� olan yetk�l�ler� �le yapılan 
 toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda; 

 1- M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Tal�m ve Terb�ye Kurulunun 20/02/2014 tar�hl� ve 9 sayılı "Öğretmenl�k Alanları, Atama 
 ve Ders Okutma Esasları"nın ek�nde yer alan öğretmen yet�şt�ren fakülteler dışında formasyon eğ�t�m� alınab�len 
 alanlardak�   fakültelerde   bu   alanlar   �ç�n   örgün     eğ�t�m   ve   öğret�m   süres�   �ç�nde   pedagoj�k   formasyon  
 eğ�t�m�n�n ver�lmes�ne, 

 2-   Pedagoj�k   formasyon   eğ�t�m�   dersler�n�n   formasyon   eğ�t�m�   alab�lecek   örgün  öğret�m     programlarındak� 
 öğrenc�ler   �ç�n   Ek-1'de   yer   alan   formasyon   eğ�t�m�   kapsamındak�   seçmel�   dersler�n   üçüncü   yarıyıldan  
 �t�baren ver�leb�lmes�ne, 

 3-   Bünyes�nde   eğ�t�m/eğ�t�m   b�l�mler�   fakültes�   veya   eğ�t�m   b�l�mler�   bölümü   bulunmayan   ün�vers�telerde 
 pedagoj�k   formasyon   eğ�t�m�   dersler�n�   aynı   �lde   bulunan   d�ğer   ün�vers�telerden   alab�lmeler�ne   veya   d�ğer 
 ün�vers�telerden   öğret�m   elemanı   görevlend�reb�lmeler�ne;   öğrenc�ler�n   formasyon   eğ�t�m�   dersler�n� 
 Yükseköğret�m Kurumlarında Uzaktan Öğret�me İl�şk�n Usul ve Esaslarına göre alab�lmeler�ne, 

 4- Pedagoj�k formasyon eğ�t�m� dersler�n�n formasyon eğ�t�m� alab�lecek programlardak� öğrenc�ler�n bu dersler� 
 seçmel� dersler kapsamında almalarına �mkân tanınmasına; pedagoj�k formasyon dersler�n� alan öğrenc�ler�n ders 
 transkr�pt� �ç�nde bu dersler�n, pedagoj�k formasyon ders� olarak göster�lmes�ne ve mezun�yet ortalamalarına dah�l 
 ed�lmes�ne;   ayrıca   d�plomalarının   arka   yüzüne   "Pedagoj�k   formasyon   eğ�t�m�n�   tamamlamıştır."   �fades�n�n 
 yazılmasına, 

 5- M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Tal�m ve Terb�ye Kurulunun 20/02/2014 tar�hl� ve 9 sayılı "Öğretmenl�k Alanları, Atama 
 ve   Ders   Okutma   Esasları"nda   yer   alan   Öğretmenl�k   Meslek   B�lg�s�   Tezs�z   Yüksek   L�sans   programı   olarak 
 tanımlanan   tezs�z   yüksek   l�sans   programının   ün�vers�teler   bünyes�nde   "Öğretmenl�k   Mesleğ�   Tezs�z   Yüksek 
 L�sans" programı adıyla açılmasına, 

 6- Eğ�t�m/Eğ�t�m B�l�mler� Fakültes� olup enst�tüler� bünyes�nde Yükseköğret�m Kurulundan Öğretmenl�k Mesleğ� 
 Tezs�z   Yüksek   L�sans   programı   açılması   taleb�   yapılan/bulunan   ün�vers�teler�n   talepler�n�n   �ncelenerek  
 anılan tezs�z yüksek l�sans programının açılab�lmes�ne, 

 7-  Öğretmen  Yet�şt�rme  Çalışma  Grubu  tarafından  Öğretmenl�k  Mesleğ�  Tezs�z  Yüksek  L�sans  programı 
 müfredatının bel�rlenerek söz konusu programın açılmasına �z�n ver�len ün�vers�telerde uygulanmasına, 

 8-  L�sans  eğ�t�m  ve  öğret�m  süres�  4  yıl  olan  ve  formasyon  eğ�t�m�  alab�lecek  programlarda toplam  
 AKTS'n�n 300'ün altında olması gerekt�ğ�n�n yükseköğret�m kurumlarına hatırlatılmasına, 

 9-   Açıköğret�m   ve   uzaktan   eğ�t�m   programlarında   Tal�m   ve   Terb�ye   Kurulunun   20/02/2014   tar�hl�   ve   9  
 sayılı  Kararı   kapsamında   olup   öğren�m   gören   öğrenc�ler�n   mezun�yetler�nden   sonra   Pedagoj�k   Formasyon  
 Eğ�t�m� Sert�f�ka Programına ve  Öğretmenl�k Mesleğ� Tezs�z Yüksek L�sans programına katılab�lmeler�ne, 

 10-   2022-2023 eğ�t�m ve öğret�m dönem�ne mahsus olmak üzere  ; 



 Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
 Doğrulama Kodu: FED1A981-7312-492B-BF7A-CF4F97A9E3AD Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys 

 Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye Telefon: 0(312) 298 70 00 
 Faks: 0(312) 266 47 59 

 1 / 2 

 Bilgi 
 için:Tevhide 
 UÇAN Şube 
 Müdürü 

 10-   2022-2023 eğ�t�m ve öğret�m dönem�ne mahsus olmak üzere  ; 

 a.   
 Formasyon   eğ�t�m�   alınab�len   alanlardak�   fakültelerde   bu   programlara   kayıtlı   son  
 sınıf   (mezun�yet  aşamasınd   öğrenc�ler�n�n   ün�vers�teler�nden   yazılı   olarak talep  
 etmeler�   hal�nde,   bel�rlenen   dersler�   bahar  dönem�nde   seçmel�   olarak   almaya   başlamaları   kaydıyla  
 bahar   dönem�nde,   yaz   öğret�m�nde   veya  öğretmenl�k   uygulaması   da   dah�l   dersler�n�      2023-2024  
 eğ�t�m  ve  öğret�m  dönem�  güz  yarıyılında alab�lmeler�ne, 

 b.   
 Son sınıf  öğrenc�s� olup bahar dönem�nde pedagoj�k   formasyon dersler�n� seçmel� ders olarak alanlardan 
 kayıtlı olduğu programın mezun�yet �ç�n gerekl� tüm şartlarını yer�ne get�ren ve kayıtlı olduğu programdan 
 mezun�yet   �şlemler�n�n   tamamlanarak   d�plomasını   almak   �steyen   öğrenc�ler�n   mezun�yet   �şlemler�n�n 
 yapılarak d�plomalarını alab�lmeler�ne, kayıtlı olduğu programın mezun�yet �ç�n gerekl� tüm şartlarını yer�ne 
 get�ren   ancak   (a)   fıkrası   uyarınca   formasyon   eğ�t�m�   kapsamında   seçmel�   ders   almaya   devam   etmek 
 �sted�ğ�n� ün�vers�tes�ne yazılı olarak b�ld�ren öğrenc�ler�n öğren�mler�ne 2023-2024 eğ�t�m ve öğret�m yılı 
 Bahar dönem�ne kadar devam edeb�lmeler�ne, 

 c.   
 Son sınıf öğrenc�ler�nden l�sans öğren�m� sırasında pedagoj�k formasyon dersler�n� bahar dönem�nde almış 
 ve   (b)   fıkrası   uyarınca   l�sans   programından   mezun   olmuş   olanların   talep   etmeler�   hal�nde   Pedagoj�k 
 Formasyon   Eğ�t�m�   Sert�f�ka   Programına   kayıtlarının   yapılarak   almaları   gereken   d�ğer   dersler�   yaz 
 öğret�m�nde   veya   öğretmenl�k   uygulaması   da   dah�l   dersler�n�   2023-2024   eğ�t�m   ve   öğret�m   yılı   güz 
 yarıyılında alab�lmeler�ne, bu durumda olup söz konusu sert�f�ka programına kayıt olanların Mezunlar İç�n 
 Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programına İl�şk�n Çerçeve Usul ve Esaslar'ın 11. maddes�nde yer 
 alan sert�f�ka öğren�m ücret�n�, sert�f�ka programında alacakları dersler ve öğretmenl�k uygulaması d�kkate 
 alınarak ödemes�ne, 

 d.   
 L�sans   öğren�m�   sırasında   seçmel�   ders   olarak   alınab�lecek   pedagoj�k   formasyon   dersler�n�n   son   sınıf 
 (mezun�yet   aşamasında   olan)   öğrenc�ler�ne   öncel�k   ver�lmes�   kaydıyla   uygulamasının   ün�vers�teler 
 tarafından bel�rlenmes�ne, 

 11- Mezun öğrenc�ler �ç�n Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programı uygulamasının devam etmes�ne, 

 12- Halen Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m� Sert�f�ka Programına devam eden öğrenc�ler �ç�n mevcut programın ayne 
 n uygulanmaya devam ed�lmes�ne, 

 karar ver�lm�şt�r. 

 B�lg�ler�n�z� ve gereğ�n� arz ve r�ca eder�m. 
 Süleyman Necat� AKÇEŞME 

 Başkan a. 
 Genel Sekreter 

 Ek: Pedagoj�k Formasyon Eğ�t�m�nde Yer Alan Dersler (2 Sayfa) 

 Dağıtım: 
 Gereğ�: B�lg�: 
 Ün�vers�te Rektörlükler�ne M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına 

 Yükseköğret�m Denetleme Kurulu Başkanlığı 
 Vakıf Yükseköğret�m Kurumları Da�re Başkanlığına 
 Tanıma ve Denkl�k H�zmetler� Da�re Başkanlığına 
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