Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
2017-2018 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Kayıt İlan Duyurusu
Öğretmenliğe kaynaklık eden lisans programları ile bunların denkliği YÖK tarafında n
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler
için 500 kişilik Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecektir. (Bu alanlar ın
neler olduğuna ilişkin bilgilere http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201
adresinden ulaşılabilir.) Açılacak kontenjanın % 50'si Üniversitemizin öğrencilerine geri kalan
%50'si ise diğer üniversitelerin öğrencilerine tahsis edilebilir. Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programına mezun, son sınıf olan ve 2016-2017 Yaz Dönemi itibariyle 3.sınıfa
geçecek öğrenciler (hâlihazırda 2.sınıfta okuyan öğrenciler) başvuru yapabilecektir. Ön kayıtlar
31.07.2017---09.08.2017

tarihleri

arasında

http://proje.akdeniz.edu.tr/formasyon/onkayitformu.aspx

Akdeniz

online

olarak

Üniversitesi

Eğitim

Fakültesi Pedagojik Formasyon sayfasından alınacaktır.
Not:
1-

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı katkı payı ücreti 2.050 (iki bin elli)

olup; tek

seferde ödenecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve
Esasların 4. bölümünün 10. maddesi 3. fıkrası gereğince hiçbir şekilde para iadesi
yapılmayacaktır (ders muafiyeti, kayıt sildirme, program sildirme vb.)
2-

Yanlış veya eksik beyanda bulunanların sorumlulukları kendilerine aittir. Bu şekilde

beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3-

Kesin kayıt bitiminde kontenjanlar dolmadığı takdirde yedeklerden alınmaya devam

edilecektir.
4-

Başvuruda

bulunacaklar

Formasyon

Bankacılığı ve ATM’lerden de yatırılabilecektir.

kayıt ücretlerini

banka şubeleri,

İnternet

Adayların Seçimi ve Kontenjanların dağılımı
Üniversitemize verilen kontenjanın dağılımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır.
*Başvuruların %25’i mezunlara ayrılacak.
*Programa dâhil edilecek alanların belirlenmesinde başvuru yoğunluğu dikkate alınacaktır.
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler
Kesin kayıt esnasında istenilen belgeler aşağıdaki gibidir;

Mezunlar için;
* Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı gibidir örneği
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Onaylı lisans not durum belgesi veya akademik not ortalamasını bildiren resmi belge
* 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
* 2.050 (iki bin elli) olan Formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren Banka Dekontu aslı ve
fotokopisi (1’er adet)
3-4.sınıf öğrencileri için;
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Öğrenci Belgesi
* Onaylı lisans not durum belgesi veya akademik not ortalamasını bildiren resmi belge
* 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
* 2.050 (iki bin elli) olan Formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren Banka Dekontu aslı ve
fotokopisi (1’er adet)
Not:

Başvurular

sırasında

adaylar

not

ortalamalarını

http://www.yok.gov.tr/web/oyp/esdegerlikler web adresinden YÖK tarafından belirlene n
4’lük sisteme eşdeğer şekilde beyan edeceklerdir. Yanlış beyanda bulunan adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru Şekli
Kesin kayıt hakkı kazananlar için başvurular ŞAHSEN veya NOTER ONAYLI VEKALET
YOLUYLA yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı ibraz etmeyenlerin başvurusu
alınmayacaktır.
Formasyon Ücretinin Yatırılması:
Önemli: Kayıt ücretleri 2.050 (iki bin elli)

olarak Ziraat Bankası 36716179-6359 numaralı

hesaba yatırılacaktır. Bu ücretin pedagojik formasyon ücreti olduğu belirtilerek, dekont üzerine
adayın ADI SOYADI ve TC KİMLİK NUMARASI mutlaka yazdırılacaktır. Adaylar bu dekont
ve yukarıda istenen belgeler ile birlikte kayıta geleceklerdir.

TC Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi
Hesap No: 36716179-6359
Şube Kodu: 2167
IBAN No: TR240001002167367161796359
ÖNEMLİ: Başkasına ait bir hesaptan para yatırılması durumunda açıklama kısmına eğitim
alacak adayın adı ve TC kimlik numarası mutlaka yazılmalıdır.

Kesin Kayıt Yeri
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Giriş katta yapılacaktır.

Aşağıda yer alan başvuru takvimini okumayı unutmayınız.

2017-2018 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Başvuru Takvimi
SÜREÇ

İŞLEM

KAYIT SÜRECİ
Ön Kayıt

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

31.07.207

09.08.2017

Yerleştirme Sonuç
İlanı
Kesin Kayıt

10.08.2017
14.08.2017

Ek Yerleştirme Sonuç
İlanı
Ek Yerleştirme Kesin
Kayıt
MUAFİYET
BAŞVURULARI

18.08.2017
18.08.2017

21.08.2017

23.08.2017

14.08.2017

23.08.2017

NOT: 2. Dönemde yer alan öğretmenlik uygulaması dersi, 11 Şubat 2018 tarihinde başlayacak
olup takip eden hafta içinde uygulama okullarına gidilecektir. Öğretmenlik Uygulaması gruplar ı
ve Uygulama okulları ayrıca web sitemizde duyurulacaktır.
ÖNEMLİ DUYURU: Muafiyet
gerçekleştirilecek olup,

işlemleri ( 14-23 Ağustos 2017) tarihleri sırasında

her iki dönemin dersleri ve öğretmenlik uygulaması için muafiyet

dilekçeleri yukarıda belirtilen tarihler arasında kabul edilecektir. Sonradan getirilen dilekçeler
kabul edilmeyecektir.

