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2017-2018 AKADEMİK YILI 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 

EK KONTENJAN BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU 

 

 

DİKKAT: Güncel tüm duyurular http://formasyon.ef.duzce.edu.tr/ adresinde olup web sitesini 

takip etmeyi unutmayınız. 

Ek Kontenjan Öğrenci Alım Koşulları  

1) Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda belirlenen kontenjanın  %75’i 

Üniversitemiz Fakültelerinde mezun aşamasında olanlara ve mezunlarına, %25’i diğer 

üniversitelerin ilgili fakültelerinde mezun aşamasında olan ve mezunlarına ayrılmıştır. 

2) 2017-2018 Akademik Yılı için 4. sınıfta öğrenim gören/görecek öğrenciler ve mezunlar 

pedagojik formasyon eğitimi ek kontenjan sertifika programına başvurabilecektir.  

4. SINIFLAR İÇİN mezun durumunda olma şartı: Düzce Üniversitesi Eğitim-Öğretim 

Sınav Yönetmeliği baz alınarak Formasyon Birimi kararı doğrultusunda; ortalaması 2.25 

ve üzerinde olan öğrenciler için 126 AKTS'yi, ortalaması 2.25 altında olan öğrenciler için 

146 AKTS'yi tamamlamış olması kriter olarak belirlenmiştir. Diğer üniversite 

öğrencilerinin tabi oldukları eğitim-öğretim sınav yönetmeliğine göre dönemlerde ve yaz 

okulunda alabilecekleri kredi sayıları ile tek/çift ders sınavları için ortalama 10 AKTS 

temel alındığında bir sonraki eğitim-öğretim döneminde mezun olabilecek yeterlilikte 

olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin okullarından alacakları “mezun 

olabilecek durumda” olduklarına dair belge veya tabi oldukları eğitim-öğretim sınav 

yönetmeliğine göre yukarıdaki şartları sağlayabildiklerini kanıtlamaları gerekmektedir. 

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. 4. Sınıf öğrencileri için; 

i. Öğrencilerin son üç yılın genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması), 

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

doğum tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate 

alınacaktır. 

b. Mezunlar için: 
i. Öğrencilerin genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması), 

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

doğum tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate 

alınacaktır. 

4) Başvuru sırasında istenen belgelerin eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olması durumunda 

başvurular kabul edilmeyecektir. Asıllarıyla birlikte getirilen belgelerin onayı kayıt esnasında 

tarafından yapılmaktadır. 

5) Aşağıda belirlenen branşlar dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6) Ek kontenjan başvurularında kontenjanını doldurmayan alanların kontenjan hakkı diğer alanlara 

aktarılarak bir planlama yapılabilecektir. 

 

  

http://formasyon.ef.duzce.edu.tr/


Ek Kontenjan Dağılımı 

 

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen ek 

kontenjan 450’dir. Birinci ilandaki öğrenci kayıtları göz önünde bulundurularak aşağıda verilen tablodaki 

bölümlere ve kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır. 

 

 Bölümlere Göre Kontenjan Dağılımı  

 Alan/Branş Mezun Olunan Fakülte/Bölüm/Program/Dal Öğrenci 

Kontenjanı 

1 Sağlık-Hemşirelik   Sağlık Eğitimi Bölümü, Hemşirelik Yüksek Okulu, 

Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Bölümü, FTR 

25 

2 Matematik Matematik, Matematik-Bilgisayar 90 

3 Fizik Fizik, Fizik Mühendisliği 12 

4 Kimya Kimya, Kimya Mühendisliği 12 

5 Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji 10 

6 Tarih Tarih 20 

7 Coğrafya Coğrafya 10 

8 Felsefe/Psikoloji Felsefe, Sosyoloji/Psikoloji 10 

9 İlahiyat İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din 

Bilimleri Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi 

20 

10 Türk Dili ve Edebiyatı  Türk Dili ve Edebiyatı 60 

11 Turizm Konaklama, Seyahat, Yiyecek İçecek, Turizm Rehberliği 

ve diğer ilişkili bölümler 

25 

12 Muhasebe/Finansman  İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret, Maliye ve ilişkili 

alanlar 

45 

13 Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri 

Fakültesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

45 

14 Yabancı Dil  İngilizce, Fransızca, Almanca ilişkili bölümler, Çerkez-

Gürcü Dili ve Edebiyatı 

25 

15 Mühendislik  Bilgisayar/Bilişim M.,  Elektrik M., Elektrik-Elektronik 

M., Makina M., Endüstri M., Mekatronik M. öncelikli 

olmak üzere atamaya esas alanlardan diğer mühendislikler 

41 

 Toplam  450 

 

 

Ek Kontenjan Başvuruları 

Programa başvurular 17- 21 Ağustos tarihleri arasında alınacak olup, aşağıda başvuru sırasında 

adaylardan istenecek belgeler listelenmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için yine bu belgeler 

kullanılabilecek olup, kesin kayıtta ek olarak öğrenim ücretinin birinci taksitine ilişkin banka dekontu 

talep edilecektir. Başvurular şahsen veya ekteki formla vekalet verilecek birisi vasıtasıyla yapılacak 

olup, başvuru yeri Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı binasıdır. Posta, faks veya kargo ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  



Ek Kontenjan Başvurusu İçin Gerekli Belgeler: 

1) Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi 

2) Mezuniyet veya öğrenci belgesi: 

a. Mezunlar için; Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici 

Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek) 

b. 4.Sınıf öğrencileri için; Güncel öğrenci belgesi 

3) Lisans Not Transkripti (Onaylı) (4.Sınıf öğrencileri için son durumu gösterir belge) 

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) 

5) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına TC No, Ad-Soyad ve başvurduğunuz alan adını 

yazınız.) 

6) Seçmeli Ders Talep Formu (Doldurulup imzalanacaktır.) 

7) Belgeleri başkası teslim edecekse Vekalet Formu 

Dilekçe ve formlar web sitesinde mevcuttur. 

Ek Kontenjan Sonuçlarının İlanı 

Programa kabul edilen asıl ve yedek öğrencilerin listesi 21 Ağustos 2017 tarihinde Düzce Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi internet sayfasından ilan edilecektir 

(http://formasyon.ef.duzce.edu.tr/ ).  

Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir. 

 

Ek Kontenjan Kesin Kayıtlar 

a. Programa kabul edilen öğrencilerin ek kontenjan kesin kayıtları 22 Ağustos 2017 günü saat 10.00’da 

başlayacak ve 23 Ağustos 2017 günü saat 17.00’da tamamlanacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanmasına 

rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan/ücret yatırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.  

b. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak 

kazananlar Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi internet sitesinden 23 Ağustos 2017 tarihinde ilan 

edilecek ve 24-25 Ağustos 2017 tarihinde yedek listeden kayıtlar yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt 

yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.  

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

  Ön başvuruda gerekli belgeleri teslim etmiş olan adaylar, aşağıda açıklaması yapılmış olan banka 

dekontunu, kesin kayıt tarihleri içerisinde şahsen veya ekteki vekalet formuyla teslim edebilirler. Ayrıca, 

ilgili tarihlerde ücret yatırıldığına ilişkin dekont taranarak ilanda belirtilen formasyon mail adresine 

gönderilebilir ve dekontun aslı formasyonun ilk haftasında teslim edilebilir.  

 Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu (Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 2054 TL olup, ödeme kolaylığı açısından iki 

eşit taksitte ödenecektir [İkinci taksit, ikinci dönem başlamadan ödenecek ve ilgili duyuru 

yapılacaktır]). 

 (T.C. Halkbank Düzce Şubesi Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü              

IBAN NO: TR 70 0001 2009 3270 0044 0000 01 hesabına, başvuranın Adı Soyadı ve TC 

Numarası ile birlikte “2017-18 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı I. Dönem 

Ders Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir). 

 Kayıtta öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden,  para yatırma işleminde mutlaka 

dekont alınabilen işlem yapılmalı,  kayıt ücreti bankamatiklerden kesinlikle yatırılmamalıdır. 

 Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları 

öğrenim kayıt ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir. 

 

 

 

http://formasyon.ef.duzce.edu.tr/


DİĞER AÇIKLAMALAR 

1. Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle internet 

sayfamızı takip etmeniz önerilmektedir. Programla ilgili her türlü güncel bilgi ve açıklama 

internet sayfamızdan duyurulacaktır (http://ef.duzce.edu.tr/ ve http://formasyon.ef.duzce.edu.tr/ ). 

Gerek duyulması halinde sorularınız için formasyon@duzce.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz. 

2. Güz dönemi dersleri üniversitemiz Konuralp Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi dersliklerinde 

Cumartesi günlerinde iki öğretim dönemi olarak yüz yüze yapılacaktır (Gerekli görüldüğünde 

[ÖSYM ve AÖF sınavları veya diğer mazeretler nedeniyle] Pazar günü de ders yapılabilir).  

Haftalık ders programı ilan edilecektir. 

a) Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacaktır. Derslere devam zorunluluğu: İlgili yönetmelik 

doğrultusunda, öğrenciler ilk defa aldıkları kuramsal derslere %70 oranında, uygulamalı 

derslere %80 oranında devam etmek zorundadır. 

3. Akademik Takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü takdirde değişiklikler 

yapılabilir. 

4. Program 2017-2018 Güz döneminde başlayacak, 14’er haftalık iki dönem şeklinde yürütülecektir. 

Ders günleri tatil günlerine denk gelmesi durumunda Fakülte Yönetim Kurulu, dersi bir hafta 

önce ve/veya bir hafta sonra yapmaya yetkilidir. 

5. Özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir öğretim yılından az 

olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf 

tutulur.  

6. Ayrıca, program derslerinin alındığı dönemde en geç birinci yarıyılda derslerin başladığı tarihten 

itibaren ve aralık vermemiş olmak şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli 

öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na 

bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar,  Öğretmenlik Uygulaması dersinden 

muaf tutulur. 

7. Ders muafiyet başvuruları: Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk 

haftada alınacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” ile Düzce Üniversitesi 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda 

değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, muaf olunmak istenen derslerin onaylı 

ders içerikleri ile transkript bulunmak zorundadır. Programın ilk haftası tamamlandıktan sonra 

muafiyet başvuru dilekçeleri alınmayacaktır. 

8. İlgili mevzuat gereği muaf sayılan ders için ücret iadesi yapılmayacaktır. 

9. Aşağıda başvuru ve akademik takvimle ilgili önemli tarihler belirtilmiştir. 
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ÖNEMLİ TARİHLER 

Başvuru ve Kayıt Süreci 

İkinci İlan 11 Ağustos 2017 

Başvurular 17– 21 Ağustos 2017 

Sonuçların duyurulması 21 Ağustos 2017 

Asil aday kayıtları ve harç ücretinin yatırılması 22 – 23 Ağustos 2017 

Yedek aday duyurusu 23 Ağustos 2017 

Yedek aday kesin kayıtları 24 – 25 Ağustos 2017 

Güz Dönemi Akademik Takvimi 

Derslerin başlaması 09 Eylül 2017 

Muafiyet başvuruları 11– 17 Eylül 2017 

Ara sınavlar 22 Ekim 2017 

Mazeret sınav dilekçelerinin verilmesi 23 – 31 Ekim 2017 

Dönem sonu sınavları 16 Aralık 2017 

Telafi sınavları 22 Aralık 2017 

 


