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SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) 

 

 
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası nedir? 

Eğitim Fakültesi haricinde üniversitelerin diğer fakültelerinden (lisans derecesiyle) mezun olanların 

öğretmen olabilmeleri için almaları gereken “Eğitim Bilimleri Eğitimi Sertifikası” dır. 

2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının eğitim süresi ne kadar? 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı 14’er haftalık 2 eğitim – öğretim döneminde 

gerçekleştirilir. İstisnai olarak Yaz dönemi için başvuru alındığı takdirde ilk dönem (yaz) 7 haftalık 

yoğunlaştırılmış programla, 2. Dönem (güz) yine 14 haftada tamamlanır. 

3. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ne zaman başvurabilirim? 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına belirli bir kontenjan çerçevesinde öğrenci 

alınmaktadır. Genel kontenjanlar ve eğitim – öğretim dönemlerine ilişkin kararlar Eğitim Fakültesi 

Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Başvurular bu 

çerçevede kabul edilir. Başvurulara ilişkin duyurular Eğitim Fakültesi Web Sitesi ve Cumhuriyet 

Üniversitesi Web sitesinden duyurulur. 

4. Her fakülte mezunu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilir mi? 

Hayır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı genel kontenjanları ve eğitim – öğretim 

dönemlerine ilişkin karar Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nda alındıktan sonra öğrenci kabul edilecek 

alanlar/branşlar ve bu alanlara/branşlara ayrılacak kontenjanlar bazı faktörler göz önünde 

bulundurularak Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenmektedir. Alan/branş ve kontenjanların 

belirlenmesini etkileyen başlıca faktörler; 

 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan (2016/08) “Öğretmenlik 

Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” (Bu listede yer almayan alan/branş mezunları 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası alsa dahi öğretmen olarak atanamaz. Bu liste MEB 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmakta ve güncellenmektedir.), 

 Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan doktoralı öğretim elemanı sayısı, 

 Kontenjan ayrılması düşünülen alanda/branşta MEB bünyesinde Sivas ilinde görev yapmakta 

olan öğretmen sayıları (Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğretmen adaylarının “Öğretmenlik 

Uygulaması Dersi” kapsamında yapacakları staj uygulamaları ancak ilgili branşta öğretmenlerin 

gözetiminde yapılabilmektedir. Bu nedenle ilgili branşta/alanda görev yapan öğretmen sayısı 

kontenjanlar konusunda belirleyicidir.), 

 Kontenjan ayrılması düşünülen branşta yeteri kadar (sınıf düzeyinde) talep/başvuru olması 

olarak sıralanabilir. 

5. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına nasıl başvurabilirim? 

Cumhuriyet Üniversitesi ya da Eğitim Fakültesi Web sitelerinden Pedagojik Formasyon Eğitimi 

Sertifika Programına ilişkin duyuru yapıldığında internet üzerinden ön kayıt ile başvurunuzu 

yapabilirsiniz. Ön kayıt için kullanılacak başvuru sayfası duyuru metninde belirtilecektir. Ön kayıt ile 

toplanan bilgilere göre kesin kayıt listeleri oluşturulur. 

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13122427_9_cizelgeveesaslar.pdf
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13122427_9_cizelgeveesaslar.pdf
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13122427_9_cizelgeveesaslar.pdf
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6. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt hakkı kazananlar nasıl 

belirleniyor? 

Ön kayıt başvurusu esnasında adaylardan istenilen bilgiler arasında Genel Not Ortalaması (GNO) ve 

üniversiteye giriş puanı bilgileri de bulunmaktadır. Başvuran adaylar kendileriyle aynı alanda/branşta 

başvuru yapan diğer adaylarla birlikte GNO’ya göre sıralanır. GNO eşit olan adaylar olduğu takdirde 

üniversiteye giriş puanları incelenir. Bu çerçevede hazırlanan Kesin Kayıt listeleri ve yedek listeler 

duyurulur. Kesin kayıt hakkı kazanıp kayda gelmeyen, başvuru tarihini kaçıran, evrakları ile ön kayıt 

bilgileri örtüşmediği için başvurusu iptal edilen adayların yerine yedek listeden 2. ve gerekirse 3. kesin 

kayıt listeleri ilan edilir. 

7. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt hakkı kazandım. Nasıl kayıt 

olabilirim? 

Duyurulan kesin kayıt listelerinde yer aldığınız takdirde duyuru metninde belirtilen kayıt için gerekli 

evrakları hazırlayarak yine duyuru metninde belirtilen başvuru tarihleri içinde Eğitim Fakültesi 

Pedagojik Formasyon Bürosuna gelmelisiniz. Evraklarınız ve ön kayıt esnasında verdiğiniz bilgiler 

eşleştiği takdirde size iletilen kayıt ücretini ilgili banka hesabına yatırıp ardından aldığınız dekont ve 

evraklarınızla Pedagojik Formasyon Bürosuna gelerek kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt ücretini ödemeden 

önce muhakkak Pedagojik Formasyon Bürosuna gelip evraklarınızı kontrol ettirmelisiniz. Evrakları ve 

ön kayıt bilgileri örtüşmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Hatalı beyanlardan kaynaklanan 

sorunlar adayların sorumluluğundadır. 

8. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında derslere devam zorunluluğu var mı? 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

Devam zorunluluğu lisans derslerinde olduğu gibi Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’dir. 

9. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında ders geçme notu kaçtır/nedir? 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre en az CC notu ile ders geçebilirsiniz. DC ve DD notları ile de 

şartlı olarak ders geçilebilmesine karşın GNO 2.00’ın altında olan öğrenciler şartlı geçtikleri derslerini 

tekrar alarak notlarını yükseltmek zorundadırlar. 

10. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında staj yapılır mı? 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında öğretmen adaylarımıza “Öğretmenlik 

Uygulaması” dersi kapsamında staj yaptırılmaktadır. Staj olarak ifade edilmesine karşın Öğretmenlik 

Uygulaması dersi 2 saat teorik 6 saat uygulama olan bir derstir. 2 saatlik teorik kısım fakültemizde 

öğrenci gruplarımıza atanan öğretim elemanları tarafından, 6 saatlik uygulama ise öğrencilerimizin ders 

için gönderildiği (Sivas ilinde) okulda bulunan uygulama öğretmenleri tarafından yürütülür. Ders 

hakkında daha detaylı bilgi için Öğretmenlik Uygulaması ders kılavuzunu inceleyebilirsiniz. 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/42455
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/42455
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/42455
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/42455
http://egitim.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/EgitimFakultesi/ogruygulamalarikilavuz.pdf
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11. Öğretmen Uygulaması dersi (Staj) süresi ne kadar ve devam zorunluluğu var mı? 

Öğretmenlik Uygulaması dersi tıpkı lisans derslerinde olduğu gibi en az 14 hafta olarak planlanır. 

Öğretmenlik Uygulaması dersinin MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilen uygulama kısmında 14 

haftalık sürenin en az 12 haftasında, fakültemizde gerçekleştirilen teorik kısmında ise en az 10 hafta 

derslere devam zorunludur. Bu süreden daha az devam sağlayan öğretmen adayları dersten başarısız 

(devamsız) sayılırlar. Öğretmenlik Uygulaması dersi çerçevesinde ortaya çıkması muhtemel sorunlar 

MEB’in şuan uyguladığı eğitim politikası çerçevesinde öğretmen adayının mezuniyet sonrası atama 

işlemlerinde doğrudan etkilidir.  

12. Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilir miyim? 

Evet. Cumhuriyet Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi’nin 13. 

maddesine (5. bend) göre dersten muaf olunabilir. Yönergenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir. 

“Özel öğretim kurumlarında toplamda bir yıldan az olmamak koşulunu sağlayarak veya MEB’e bağlı 

okullarda en az iki yarıyıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, durumlarını sigorta ve ilgili Milli 

Eğitim Müdürlüklerinden aldıkları belgelere dayalı olarak belgelendirdikleri takdirde, "Öğretmenlik 

Uygulaması" derslerinden muaf tutulabilirler. Ayrıca program derslerinin alındığı sırada MEB’e 

bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu 

Öğreticiliği yapmakta olanlar, durumlarını Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Müftülüklerinden 

alacakları belgelerle belgelendirmek kaydıyla öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulurlar ve 

muaf olunan ders için öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.” 

 

UYARI: Bu muafiyet uygulaması mesleki tecrübenin resmen doğrulanmasına dayalı olduğu ve 

herhangi bir not karşılığı olmadığı için öğretmen adayının transkriptinde not karşılığı 0 (sıfır) dır. Yani 

öğrenci dersten muaf/geçti kabul edilir ancak notu 0 (sıfır) dır ve genel not ortalaması hesaplanırken 

bu dersin kredisi de hesaplamaya dahil edilir. Öğretmenlik Uygulaması dersi (2T + 6U) 5 kredilik bir 

ders olduğundan dersten bu yolla alınacak muafiyet genel not ortalaması (GNO)’na olumsuz etki 

edebilir. 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59507

