
PEDAGOJIK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA 

PROGRAMI ÖĞRENCİ ALIMI İLANI 

1.    25.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla “Pedagojik Formasyon 

Eğitimi Sertifika Programı” açma yetkisi üniversitelere bırakılmıştır. 

2.    Kastamonu Üniversitesi 2020-1.Grup Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına alım yapılacaktır. 

3.    Sertifika programı üniversitemiz tarafından belirlenen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 

İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda yürütülecektir. Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat 

değişikliklerine dayalı uygulamaların kursiyerler için zorunluluklar taşıması durumunda, kursiyerler 

sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olup güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

4.    Kastamonu Üniversitesi 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunları, diğer üniversitelerin 3., 4. sınıf öğrencileri 

ve mezunları ile Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim yolu ile eğitim gören son sınıf öğrencileri başvuru 

yapabilecektir.  

5.    Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı 

kararında belirtilen atamaya esas alanlardan ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan ilgili 

alanlardaki Uygulama Öğretmeni sayısı dikkate alınarak kabul edilecektir. 

9 Sayılı karara göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlar 

TTKB’nın sayfasında aşağıdaki adreste yayınlanmaktadır.  

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/14162856_9_cizelgeveesaslar.pdf 

NOT: Öğretmenlik Uygulaması dersinin yürütülebilmesi, atamaya esas alanda Kastamonu İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü bünyesindeki okullarda kadrolu öğretmen bulunmasına bağlı olduğundan alımlarda bu durum 

belirleyici unsur olacaktır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların “Öğretmenlik Uygulaması” dersini almaları mümkün olmadığı için 

program sertifikası düzenlenmeyecektir. 

NOT: Pedagojik Eğitim Sertifikası Programına başvuru sırasında, en az bir eğitim öğretim yılı boyunca 

Öğretmenlik Deneyimi olduğunu belgeleyen adayların başvuruları koşulsuz alınacaktır.  

6. Ön kayıt başvuru ekranında eksik bilgi olması nedeniyle kesin kayıt hakkı kazanamayan adayların itiraz hakkı 

bulunmadığından, adayların ön kayıt yönergesini dikkatle incelemesi ve bilgilerini eksiksiz girmeleri 

gerekmektedir.  

7.    Program kapsamında verilecek teorik dersler bahar ve güz döneminde hafta sonu (Cumartesi/Pazar), 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde verilecektir. 

8.    Alanlara göre yapılan başvuruların kontenjandan fazla olması halinde adayların öncelik sırası mezun, 4.sınıf, 

3.sınıf ve 2. sınıf olacak şekilde lisans not ortalamaları esas alınarak kayıt listeleri belirlenecektir. 

9.    Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı katkı payı ücreti, Kastamonu Üniversitesinin ilgili 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin usul ve esasları gereğince ( Ders muafiyeti, kayıt 

sildirme, program sildirme vb.) hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. 

10.    Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili gerekli açıklamalar Eğitim Fakültesi web 

sayfasında duyurulacaktır (https://egitim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/). 
 

 

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/14162856_9_cizelgeveesaslar.pdf
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  BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

Ön kayıt başvuru tarihleri 

(online) 
12.12.2019 01.03.2020 

Kesin kayıt hakkı kazanan 

adayların ilanı 
07.01.2020  

Kesin kayıt tarihleri ve 

ücretlerin ödenmesi 
13.01.2020 17.01.2020 

Derslerin Başlangıç ve Bitiş 

Tarihleri 
15 Şubat 2020 28 Haziran 2020 

Final Sınav Tarihleri 04 Temmuz 2020 05 Temmuz 2020 

Bütünleme Sınav Tarihleri 11-12 Temmuz 2020 


