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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-2020 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON 

EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 

BAŞVURU VE ÖN KAYIT DUYURUSU 
2019-2020 akademik yılı bahar döneminde mezun olabilecek durumda olan 3. Sınıflar, 

mezuniyet aşamasında olan 4. sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversitemizde başlatılacak 

2019-2020 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 25.01.2019 – 

08.02.2019 tarihleri arasında ön kayıtla başvuru alınacaktır. 

Eğitimin 1. Yarıyılı 2018-2019 Bahar döneminde ve 2. Yarıyılı ve Öğretmenlik 

Uygulaması 2019-2020 Güz döneminde yürütülecektir. 
Ön kayıt işlemleri ve sürecin yürütülmesine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.  

Öğrenci Alım Koşulları;  
1. Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda alınan başvurulardan öğretmenlik 

alanlarına göre belirlenecek kontenjanın %75’i Üniversitemiz Fakültelerinde 2019-2020 akademik yılı 

bahar döneminde mezun olabilecek durumda olan 3. Sınıflar ve Mezun aşamasında olan 4. sınıf 

öğrencilerimize ve mezunlarına, %25’i diğer üniversitelerin ilgili fakültelerinde 2019-2020 akademik 

yılı bahar döneminde mezun olabilecek durumda olan 3. Sınıf  öğrencileri ve Mezun aşamasında olan 

4. sınıf ve mezunlarına ayrılmıştır.  

2. 2018-2019 Akademik Yılı için 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde mezun olabilecek 

durumda olan 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören/görecek öğrenciler ve mezunlar pedagojik formasyon 

eğitimi sertifika programına başvurabilecektir.  

3. Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük not 

sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.  

 

a) Tüm Üniversitelerin 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde mezun olabilecek durumda 

olan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri için;  

 Adayların genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),  

 Not ortalamasının eşitliği halinde, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum 

tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.  

 Not ortalaması en az 2.25 ve  üzeri olanlar başvuru yapabileceklerdir.  

 Açık ve Uzaktan Öğretime Devam Eden 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde mezun 

olabilecek durumda olan 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri başvuru yapabilecektir. 

b) Tüm Üniversitelerin Mezunlar için:  
 Adayların genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),  

 Not ortalamasının eşitliği halinde, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum 

tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.  

4. Ön başvurular sonunda hangi alanlara öğrenci alınacağı ve ne kadar kontenjan verileceği, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Öğretmen mevcudu ve Fakültemizin akademik alt yapısı çerçevesinde 

değerlendirilecektir.  

5. MEB Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu atama ve ders okutması esaslarında yer alan 

Öğretmenlik Alanlarına başvuru sayısı 4 (dört)'ün altında olması halinde o alan açılmayacaktır.  

6. Kesin kayıtlar sırasında istenen belgelerin eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olması 

durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.  

7. Ön kayıtta öğretmenlik alanlarına göre kontenjan sayısı belirlenecek olup, 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201 adresindeki listede yer alan her 

öğretmenlik alanından sınırsız ön kayıt alınacaktır. Formasyon Kurulunca yapılacak değerlendirme 

sonucunda başvuru sayısına göre kontenjan dağılımı yapılarak listeler kesin kayıt ilanında 

açıklanacaktır.  

8. Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt esnasında belgeleri incelenecek, gerçek dışı beyanda 

bulunduğu tespit edilenler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.  

9. Kontenjanların boş kalması halinde yedek kayıt ilanına çıkılacak olup, kayıt tarihleri aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir.  



10. Programa başvurular ön kayıt yoluyla 25.01.2019 – 08.02.2019 tarihleri arasında 

http://formasyon.duzce.edu.tr/OgrenciBasvuru.aspx adresinden online olarak yapılacaktır. Yapılan 

başvuruların çıktısı alınıp imzalanarak kesin kayıt döneminde elden teslim edilmesi gerekmektedir.  

11. Kesin kayıt hakkı kazananların listesi 15.02.2019 tarihinde Fakültemiz ve Formasyon web 

sitelerimizde ilan edilecektir.  

12. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımız için oluşturulacak liste ilanında Formasyon Eğitimi harç 

ücretinin yatırılacağı banka bilgileri paylaşılacaktır.  

13. Fakültemizde uzaktan eğitim uygulaması bulunmamaktadır. Eğitimimiz örgündür. 

14. Eğitim süresi Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Öğretim 

Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge çerçevesinde belirlenecektir.  

15. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 04.08.2016 tarih ve 

2016/109 sayılı kararındaki usul ve esaslara göre yürütülür.  

 

İŞLEMLER:  
 Ön kayıt işlemleri 25.01.2019 – 08.02.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 Ön kayıt başvuruları http://formasyon.duzce.edu.tr/OgrenciBasvuru.aspx adresinden online 

yapılacaktır.  

 Kesin kayıtlarda Belge suretlerinin “Aslı Gibidir” onayı, asıllarının ibraz edilmesi halinde 
Fakülte Sekreterliğince yapılacaktır.  

 Kesin kayıtlarda Belgelerin fotokopileri çektirilmiş olarak getirilmelidir. Kayıt 

esnasında fakültemizde fotokopi çekimi yapılmayacaktır. (Fotokopi çekimi merkezi 

derslikler ve kütüphanede yapılmaktadır.)  

 Ön Kayıtta belge istenmeyecek olup kesin kayıtlarda Ön kayıt Formu (ıslak imzalı) çıktısı ile 
birlikte aşağıda ki evraklar istenecektir.  

 Bu ilan metni Ön Kayıtlar için hazırlanmış olup Kesin Kayıtlar için tekrardan duyuru ve ilan 

metni yazılacaktır. Bu ilan metninde kesin kayıtlar için tüm bilgiler paylaşılmamıştır.  

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER:  

 

1. Ön Kayıt Formu (Çıktı alınarak fotoğraf yapıştırılacak ve imzalanacak)  

2. Kesin Kayıt için istenilen TAAHHÜTNAME (Taahhütnameye erişmek için 

TIKLAYINIZ. ) 

3. Halen öğrenci olanlar için Öğrenci Belgesi; mezunlar için Diploma veya Geçici 

Mezuniyet belgesi (Onaylı)  

4. Transkript (Onaylı)  

5. Diğer üniversiteler için not dönüşüm belgesi. (YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları)  

6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

7. Bir başkası adına yapılacak başvurular için Vekâlet Formu.  Vekâlet formuna 

erişmek için (http://formasyon.duzce.edu.tr/FormlarBelgeler.aspx )  

8. Formasyon Eğitim Ücretini yatırıldığı banka dekontu,  

9. POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BELGELER TESLİM ALINMAYACAKTIR.  
 


