
Kocaeli Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitiminin Verilmesi 
Hususuna İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu usul ve esasların amacı, 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel 
Kurulu toplantısında alınan; öğretmen yetiştiren fakülteler dışında pedagojik formasyon eğitimi 
alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin 
verilmesi hususuna ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak 

MADDE 2-(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine ve Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından 27.01.2014 tarihinde kabul edilen “Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslara” dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Pedagojik Formasyon Eğitimi: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 
20.02.2014 tarihli ve 09 no'lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık 
oluşturan lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin öğretmenlik yapabilmek için alması 
gereken bir eğitimi,

b) Mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (M-AGNO): Katsayısı olmayan başarı 
notları hariç olmak üzere, öğrencinin almış olduğu tüm başarılı derslerdeki başarı 
notlarına karşılık gelen katsayılar ile bu derslerin AKTS değerlerinin çarpımının, 
öğrencinin aldığı derslerin toplam AKTS değerine bölümü ile hesaplanan mezuniyet 
ortalamasını,

c) Güncel Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (G-AGNO): Katsayısı olmayan başarı notları 
hariç olmak üzere, öğrencinin almış olduğu tüm derslerdeki başarı notlarına karşılık 
gelen katsayılar ile bu derslerin AKTS değerlerinin çarpımının, öğrencinin aldığı 
derslerin toplam AKTS değerine bölümü ile hesaplanan güncel ortalamasını,

ç) Öğrenci: Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini,
d) OİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
e) UZEM: Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nü,
f) ÖBS: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
g) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
ğ) Yönetmelik: Üniversite Senatosunun 16.07.2019 tarihli kararı ile kabul edilen Kocaeli 

Üniversitesi (KOÜ) Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini,
h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu ifade eder.

Başvuru

MADDE 4-(1) Pedagojik formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki akademik programlara 
kayıtlı öğrencilerden pedagojik formasyon eğitimi almak isteyenler yazılı olarak başvurusunu 
OİDB’ye yapar. Öğrenci başvurusu OİDB tarafından değerlendirilir ve ÖBS üzerinden 
pedagojik formasyon eğitimi alan bilgisi ile kayıt işlemi yapılır.

Şartlar

MADDE 5-(1) 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; 
başvuru yapabilecek mezun aşamasındaki son sınıf öğrenci kontrolü için ÖBS’de 200 AKTS 
başarılı ders şartı aranır. 



(2) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi itibariyle 2.sınıf ve üzeri pedagojik 
formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki akademik programlara kayıtlı tüm öğrenciler başvuru 
yapabilir.

Pedagojik Formasyon Derslerin Tanımlanması

MADDE 6-(1) Pedagojik formasyon dersleri UZEM tarafından ÖBS üzerinden pedagojik 
formasyon dersi olarak tanımlanır. Pedagojik formasyon derslerinin koordinatörleri Eğitim 
Fakültesi tarafından öğretim elemanlarının uzmanlık alanına göre belirlenir. Koordinatör listesi 
Eğitim Fakültesi tarafından UZEM’e bildirilir. Dersler yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi 
ile senkron/asenkron veya hibrit yöntemlerle verilebilir. Yükseköğretim Kurumlarındaki 
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca her programdaki her bir yarıyıldaki derslerin 
AKTS kredilerine göre en fazla %30’u uzaktan öğretimle verilebilmektedir. İlgili dönemde 
seçmeli ders olarak açılacak olan, öğretmenlik uygulaması dersi hariç, formasyon dersleri bu 
uygulama kapsamında değerlendirilir.

Pedagojik Formasyon Derslerin Açılması

MADDE 7-(1) Pedagojik formasyon dersleri UZEM tarafından ÖBS üzerinden açılır. 
Açılacak dersler için görevlendirilecek öğretim elemanları ve sayısı Eğitim Fakültesi tarafından 
belirlenir. Akademik takvimde belirtilen öğrenci ders kayıt haftası sonunda, pedagojik 
formasyon derslerini seçen öğrenci sayıları OİDB tarafından Eğitim Fakültesi ve UZEM’e 
bildirilir.

Derse Kayıt ve Danışman Onayı

MADDE 8-(1) Başvurusu OİDB tarafından onaylanan öğrencilerin ders seçimi ÖBS 
üzerinden yapılır ve akademik danışmanı tarafından onaylanır. Pedagojik formasyon ders 
AKTS’leri, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yarıyıl/yıldaki bölüm/program için yönetmelikte 
belirtilen AKTS toplamına katılmaz.

(2) Pedagojik formasyon eğitiminin ve mezuniyetinin takibi akademik danışmanlar 
tarafından yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme 

MADDE 9-(1) Öğrencilerin derslere ilişkin ölçme ve değerlendirmesi yönetmeliğin ilgili 
maddeleri çerçevesinde yapılır. Pedagojik formasyon dersleri, öğrenci mezun olana kadar 
transkriptlerde görüntülenir ancak dönem / genel AKTS toplamına,  G-AGNO ve M-AGNO’ya 
katılmaz. Ayrıca bu durum transkriptlerde açıklama olarak belirtilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet kararı alındıktan ve bu karar OİDB tarafından ÖBS’ye 
işlendikten sonra, öğrenci 40 AKTS formasyon dersini başarmış ise pedagojik formasyon 
dersleri dönem / genel AKTS toplamına ve M-AGNO’suna katılır.

Pedagojik Formasyon Eğitiminin Tamamlanması

MADDE 10-(1) Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan öğrencilerin diplomalarının 
arkasına "pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır." ifadesi yazılır. 

(2) 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı bahar döneminde pedagojik formasyon eğitimine 
başlayan öğrencilere mahsus olmak üzere, kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm 
şartlarını yerine getiren ancak pedagojik formasyon eğitimine 2023-2024 Eğitim- Öğretim yılı 
bahar dönemi başlangıcına kadar devam edecek olanlar diplomalarını pedagojik formasyon 
eğitimini tamamladıktan sonra alabilirler. Devam etmek istemeyen öğrenciler diplomalarını 



alabilirler. Diplomalarını aldıktan sonra pedagojik formasyon eğitimi sertifika programından 
faydalanabilirler.

Katkı Payı ve/veya Öğrenim Ücreti Ödemesi

MADDE 11-(1) 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı bahar döneminde pedagojik 
formasyon eğitimine başlayan öğrencilere mahsus olmak üzere, 2022 – 2023 bahar dönemi 
sonu itibari ile kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren 
ancak pedagojik formasyon eğitimine 2023-2024 Eğitim- Öğretim yılı bahar dönemi 
başlangıcına kadar devam edecek olanlar için ilgili dönemlere ait katkı payı/öğrenim ücreti 
alınmaz.

(2) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi itibariyle 2.sınıf ve üzeri tüm 
öğrenciler, başvuru yapabileceği ve normal eğitim öğretim süresi içerisinde pedagojik 
formasyon derslerini tamamlayabileceğinden, bu öğrenciler için ilgili yönetmelikte belirtilen 
katkı payı/öğrenim ücreti hükümleri uygulanır.

Öğretim Elemanı Ders Ücreti Ödemesi

MADDE 12-(1) Pedagojik formasyon derslerini veren öğretim elemanlarının ders ücreti 
ödemeleri, ilgili dersi en çok seçen ve onaylanan öğrencilerin kayıtlı olduğu akademik birim 
tarafından karşılanır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13-(1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat 
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.


