
BARTIN ilNi\.ERsiTEsİ İLE ÇANKıRI KARATEKİN trNi},ERsiTEsİ

ARASINDA PEDAGOJiK FoRMAsYoN EĞiTiMi SERTiriKA PRoGRAMı
iŞBİRLİĞi PRoToKoLü

BiRiNci BoLUM

Amıç, Kıp§am, Dıyanak ve Tantmlar

Am8ç

Madde l-(l) Bu protokoliin anacl, Bartın Üniversitesi ile Çanklrı Karatekin Üniversitesi

arasında iş birliği tesis edileıek Pedagojik l'oımasyon Eğitimi Seıtifika Programının işleyişine

ilişkin usul ve esaslan düzenlemektir.

Kıp§ım

Mıdde 2-(l) Bu proıokol. Banın Üniversiıesi ile Çanklrı Karaıekin Üniversitesi ansında iş

birliği tesis edilerek ytirütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğiıimi sertifika Programına

öğrenci al|nmasl, kaydedilmesi, öğrenim ücreti. müfredat, sınav ve değerlendirme. devam, izin.

azami süİeler, sertifika şartlan ve verilecek senifikalara ilişkin hükümleri kapsal.

Dıy..ık
Madde 3-(t) Bu protokol. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.04.2014 tarihli toplantlsında

kabul edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Senitjka ProgIamına ilişkin Usul ve Esaslarün 5

inci (maddesinin 3 uncu fıkasına ve Yükseköğretim Kurulu'nun 18.11.20l5 talihli

toplanh§ında alınan kararlar (Yükseköğreıim Kurulu'nun Barıln Üniversiıesi Rektörlüğüne

gönderilen 25.11.2ol5 taıih ve 64955 sayılı yazlsl) ile Ögretmen Adaylannrn Milli Eğitim

Bakanlığü'na Bağlı Eğitim-Öğİetim Kuıumlarında Yapacaklan Ögret nenlik Uygulamasına

ilişkin Yönerge ve bu yönergeye dayanllaraİ Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu

arasında 28/7/l998 tarihinde imzalanmış Öğreımenlik Uygulamasına ilişkin Koordinasyon ve

işbirliği Protokolü'ne dayalı olarak hazırlanmış olup. Banın Üniversitesi ve Çankırı

Karatekin Üniversitesi Rektörlüğiiniin karşıllkll işbirliği yapma karanna dayanmaktadür.

Tanrmlır

Madde 4- (I) Bu protokolde geçen terimlerin tanımlaıl,

a)Adıy: Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlanna başluracak lisans programlannın

öğrencilerini,

b}Dcısleı: Pedagojik Fo.masyon Eğitimi Senifika Programında yet alan derslfu

C,



.)Öğrenci: Pcdagojik Formasyon Eğitimi Sertiflka Programına kayltlı öğrencileİi.

d)Progrım: Pedagojik Formasyon Eğitimi seİtifika Plogramtnt.

e)Pedıgojik Formı§yon: Öğretmenlik mesleğine yönelik becerilerin kazanılmasının

amaçlandtğı serıifi ka programını.

ifade eder.

lKiNci BöLüM
KoDteDjan Belirleme, Kayıı, EğiıiE-Öğretim

KonteDjan Belirleme, Kıy!t

Madde 5-(l) Çankın Karatekin Üniversitesince koordinasyonu yapllacak olan Pedagojik

l'ormasyon Eğitimi sertil'ika Programı için kontenjan talebini Çanklrı Karatekin

Üniveısitesi'nin teklil'i üzerine Bartın Üniversitesi senatosu belirleyeÇekıir.

(2)Pedagojik Forınasyon Eğitimi programınm hangi alanlarda açılacağı, kontenjan dağtlımı ve

başvuracak öğrencilerde aranacak şanlar Çankırü Karatekin Üniveısitesi yetkili kurullaıının

karaııyla belirlenecektir. Çankırı ilinde öğretmenlik alanı olmayan bölümlerden kontenjan

belitlenmeyecek ve başvuru alınmayacakir.

(3)Çankırü Karatekin Üniversitesi. sadece kendi üniversitesinde eğitimlerine devaın eden ve

kendi mezunu olan öğrencilere yönelik Pedagojik Formasyon Eğiıimi yapabilecekıir. Engelli.

gazi ve şehit yakınlan için devaın elliği ve mezun olduğu iiniversiteye bakılmaksızın her kurs

için kontenjan sayısı en faz|a lO'dur.

(4)Çankırı Karatekin Ünivetsitesi. ön kayıtta kendisine ayrılan kontenjandan f'azla başvuru

olması durumunda bu başvuruları Banın Üniversiıesi'ne yönJendirecek. Banın Üniversitesi de

bu başvuruları dikkate alıp. kendi bü.yesindeki Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına dahil

edecektir.

Msdde 6-(l) Çankırı Karatekin Üniversitesi adma tahsis edilen kontenjan dahilinde öğenci

kabulü ve sonrasındaki öğrenci işleri ile ilgili tiim işlemleı Çankın Karatekin Üniversitesince

yapılacaktır.

Eğitim-Öğ]etim

Mıdde 7-(l) Eğitim süresince verilmesi gereken derslere ilişkin müfredat. ders programPl ve

eğitim{ğretim işlemleri Çankın Kantekin Üniversitesi taıafindan belirlenir ve (g!t|i
dulırular yapılır, q^ İ l

/\

L



(2) Eğitim-Öğretim süreci, Yükseköğıetim Kurulu'nun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Programına ilişkin Usul ve Esaslannda beliıtildiği şekliyle yürütülü. Dersleıin yapılacağı yer

plaırlaması Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından yapılır.

(3) Pedagojik Fomasyon seItifika eğitiminde açılacak teorik ve uygulama dersleri, bunlara

öğretim eleman göİevlendirmeleri, kontrolü, derslere devam başta olmak üzere bütün program

Çankırı Karatekin Ünivelsitesi taratlndan yürütülü.

(4) Bartın Üniversitesi gerekli halleıde Çankuı Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon

Eğitimi Progamınm yürütülme§inde kendi öğretim elemanlannı da görevlendirebilir.

(4} Pedagojik Formasyon Eğitimi Pİogİamünda Çankırı Ön Lisans ve Lisans Slnav Yönetmeliği

hükümleri uygulanf.

(5} Çankırı Karatekin Üniversitesi. Pedagojik Foımasyon Eğitimi Programına kesin kaydı

yapılan öğrenci listelerini ve ders görevlendirmeleıini ilgili dönem baŞlnda Baİün

üniversitesi'ne sunacaktrr.

(6)Çankürı Kaİatekin üniversitesi. program sonunda kaylth öğrencilerin başan durumlarını

Bartın Üniversitesi'ne sunacaktır.

(8) Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çanklrt KaIatekin Üniversitesi tarafindan

hazırlanan Bartın Üniversitesi ve Çankln Karatekin Üniversitesi Rektörleİinin iİnzasınl taşıyan

"Pcdagojik !'ormasyon tsğitimi Plogramı Sertifikası" verilecektir.

üÇüNCü BöLüM

Mali ve Diğer Hususlar

Madde 8-(l) Program kapsamında yapılan kayıtlardan doğan tahsilat sürecinive diğer hertürlü

mali işlernleıi Çankın Kaıatekin Üniversitesi yürütür,

(2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Progİaml Sertifikası öğrenim ücreti ve katkı pay1

dağıtımı Yiıkseköğretim Kurulu'nun konu ile ilgili belillediği mevzuata tabidir. Pedagojik
Foİmasyon Eğitimi Programı öğrenim ücreıleri Çanl0rl Karatekin Üniversitesi Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü hesabma yatınlır: Ücretlerin 2547 sayılı Yüksek Ögretim Kanununun 58.
Maddesi kapsamında kullanülması, tahsil edilen gelirlerin Çankü Kaİatekin Üniversitesi döner

sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme, dağıtüm usul ve esaslaı dAhilinde hesaplanması ve
ödenmesi yapıiır.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğiiniin belirleyeceği en fazla bir yönetici; Pcdagojik
Formasyon Eğitimi Programt Seİtiİkası Döner Sermaye gelirlerinden Birim Payı olarak aynlan
t\taİdan 2517 Sayılı kanunun 58_ fu.Jddesinin./) " Rekıör. rekıör yuldl ıcısl w genel sekreteflere
gelir getirici kaıkılarına bakılmal«ızın, IJniversiıe yökeıim kunülunun uygun gordüğü biimingear ge,lrlcl kaıfularlna oarılmakslzln, unl,Jerslıe yokeıım künülunun uygun goraugu ohmın
ılöner sermaye hesabından yöııeıici payı olarak arrılak ııııardan ek ademe ııapılır. Ya(ı]acakrrry



ek ödemenin ıüı.ırü ek ödeme maırahının, rektörler içik yüzde 600'ünü, rekör yardımcıları için
yüzde 300'ülrü, genel sekreterler için yüzde 200'üııü geçemez_ Yapılacgk ek öılemenin tutarı, ek
ödeme ırraırahının. dekah, ehsıiıü 9e yükekokul müdürü içik yüzde 250'sini," maddesine g&e
Yönetici Payl olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Pİogİam| Sertifikaslnm l. Dö.emi için l
defa olmak üzere, ilgili yöneticinin Döner Sermaye Ek ödeme matrahnln yüzde 500' ü 2.
Dönemi için l defa olmak iizere yüzde 200' ü oranında döner seımaye gelirlerinden yönetici
katkl payı alıI.

(3) Program ile ilgili tüm giderler (Eğitmen ücietleri, ve.giler VS.) Çankln Ka.atekin

Üniveısitesi tarafından karşılanır.

Diğer Hususlıİ

Madde 9-{l) Bu protokoliin uygulanması sürasmda doğabilecek sorunlan gidermede Banrn ve

Çankın Karatekin Üniversitelerinin yetkili kurullarınca karaı verilir.

yürürlük ve yürlıtme

Madde t0-(l) işbu Protokol. 2018_2019 Eğitim-Öğretim Bahar yanlından başlamak iizere,

Yfüseköğİetim Kurulu tarafindan yeni bir diizenleme yapüIıncaya ve/veya taraflardan biri

feshedilinceye kadar en fazla bir yıl için geçerlidir.

(2) Bu protoko| Bartın Üniversitesi ile Çanklrı Karatekin Üniversitesi Rektörleri tarafündan

imzalanır ve imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve Rektörler taİafindan yürütülür.

işbu pıotokol toplam lo(on) madde ve (dört)

tarihinde imza edi lmiştir.

sayfa olarak taraflarca hazırlarıaıak 2'l l0312019
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","llt, örüBaıtın üniıc Çankın Karatekin [)niversitesi Rektiirü
Proi Dr. Hasan AY


