
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM YILI YAZ DÖNEMİ 

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU 

 

1 - Fakültemizde 2018-2019 Eğitim Yılı Yaz döneminde Pedagojik Formasyon Programı açılacaktır; Pedagojik Formasyon Programı, Üniversitemiz lisans 

programlarında başvuru sırasında 3.’ncü ve 4.’ncü sınıfta okuyan ve mezun öğrencilerden oluşacaktır. Pedagojik Formasyon Programı kontenjanı başvuru, kesin kayıt 

tarihleri ve istenen belgelerle ilgili detaylar ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.  

2 - Pedagojik Formasyon Programına başvuracak öğrencilerin Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan mezun oldukları bölüm/programın öğretmenlik alanlarından biri olup 

olmadığını (https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/21151738_9_cizelgeveesaslar.pdf) adresindeki ilgili tablodan tespit ederek başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir.  

3 - Pedagojik Formasyon Programına başvuracak öğrenciler için 200 kontenjan ayrılmış olup; dersler iki dönem halinde (7+7=14 hafta) yapılacaktır. 

4 - Derslerin başlayıp/bitiş dönemlerini gösteren akademik takvim daha sonra ilan edilecektir. 

5- Daha önce Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Programına başvuru yapmış adayların eski başvuruları geçersizdir, adayların yeniden başvurmaları 

gerekmektedir. 

6- Öğretmenlik uygulaması dersi 2019-2020 Eğitim Yılı Güz Yarıyılında, MEB’e bağlı okullarda okutulacaktır. 

 

Başvuru Tarihi ve Şekli 

 

 Başvurular 15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında online yapılacaktır. 

 Başvurular internet üzerinden https://basvuru.adu.edu.tr adresinden başvuru tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Posta, kargo vb. yollarla başvuru yapılamayacak ve bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

 

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/21151738_9_cizelgeveesaslar.pdf
https://basvuru.adu.edu.tr/


BAŞVURU ADIMLARI 

 Başvuru ve değerlendirme koşullarını dikkatlice inceleyiniz, 

 “Formasyon Başvuru Ekranı"ndan kimlik bilgilerinizi doldurarak giriş yapınız, 

 “Formasyon Başvuru İşlemleri" ekranından formasyon süreciyle ilgili olarak belirlenmiş olan tarihleri inceleyiniz, 

 “Formasyon Başvuru İşlemleri" ekranından formasyon başvuru ve değerlendirme koşullarını inceleyiniz, 

 Her başvuru için, aşağıdaki adımları tekrarlayarak başvuru işlemlerinizi tamamlayınız, 

 “Formasyon Başvuru İşlemleri" ekranından "BAŞVURU YAP" linkine tıklayınız, 

 “Formasyon Başvuru İşlemleri" ekranından kişisel bilgilerinizi kontrol ediniz, 

 “Formasyon Başvuru İşlemleri" ekranından iletişim bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurunuz, 

 “Formasyon Başvuru İşlemleri" ekranından okuduğunuz/mezun olduğunuz birimi seçiniz,  

 Bilgilerinizin doğruluğunu kabul ettiğinize dair kutucuğu işaretleyiniz. 

 İşaretleme işleminden sonra başvurunuzun tamamlanması için mutlaka "KAYDET" butonuna basınız, 

 Kaydedilmeyen başvurular işleme alınamayacaktır. 

 Başvurunuzda herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde, başvuru tarihleri arasında başvurunuzu silip yeniden giriş yaparak işleminizi 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME, İLAN VE KAYIT İŞLEMLERİ 

 Değerlendirme işlemleri 20 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olup; aynı gün öğrenci alınacak alanlar ve asil aday listesi birimin web sayfasından ilan 

edilecektir. 

 Başvuruların değerlendirilmesine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirme 4’lük not sistemine 

göre yapılacak olup, mezun öğrencilerin 4’lük dışındaki notları Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre dönüştürülecektir. Başvuru sırasında 

yapılan not beyanında notun yanlış bildirilmesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur. 

 “Akademik Not Ortalaması” YÖKSİS’ den alındığından başvuru tarihindeki not bilgisi dikkate alınacaktır. 

 Değerlendirme de ALES Puanı aranmayacaktır.  



 Açılan program ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (her dönem 1.027 TL) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra 

herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir (Banka hesap numarası bilgisi kesin kayıt hakkı kazananlara daha 

sonra duyurulacaktır). 

 Kayıt sırasında verilen belgelerde eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olanlar kabul edilmeyecektir. 

 Asıl olarak kayıt hakkı kazanan adayların kaydı 21-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde 

kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır. 

 

 Boş kalan kontenjan olması halinde 27 Mayıs 2019 tarihinde yedek adayların alanları ve adları ilan edilecek, 29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde kesin kayıtları 

yapılacaktır. Yeterli başvuru olmayan alanlara ayrılan kontenjan ihtiyaç duyulan alanlara aktarılabilecektir. 

 

 

Kesin kayıt için istenen belgeler  

Mezunlar için;  

a) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir 

Onaysız ve onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir). 

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır). 

c) Transkript (Onaysız ve onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir). 

d) 1 adet fotoğraf (En çok altı aya öncesine ait, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olmalıdır). 

e) Dekont 

 

3.’ncü ve 4.’ncü sınıf öğrencilerinin kesin kaydı için; 

a) Öğrenci belgesi (Onaylı). 

b) Onaylı Transkript. 

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır). 

d) 1 adet fotoğraf (En çok altı ay öncesine ait adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olmalıdır.) 

e) Dekont. 


