
T.C.  
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA 

PROGRAMINA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE 

DUYURU 
İlan Tarihi: 29.01.2015 
 
20.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla 2014-2015 
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 
Üniversitemize toplam 300, Ardahan Üniversitesine 200 kontenjan verilmiştir.  

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarih ve 
9 no'lu kararının ekinde ve buna ilave olarak Ağustos 2014 tarih ve 2683 sayılı Tebliğler 
Dergisi'nde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara 
denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programları) mezun 
öğrencilere ve Üniversitemizde ve Ardahan Üniversitesinde okuyan son sınıf öğrencilerine 
verilecektir. Ara sınıftaki öğrenci başvuruları kabul edilmeyecektir. İlgili karar gereği 
Üniversitemize ayrılan kontenjanın en az %25’i mezunlara, kalanı ise son sınıftaki öğrencilere 
tahsis edilecek, kontenjanların dolmaması durumunda diğer gruba kontenjan aktarımı 
yapılabilecektir. 

20/02/2014 Tarih Ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden 
Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar 

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanlarına ilişkin 20 şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı 
kararında güncelleme yapan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisi 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/Tebli%C4%9Fler+dergisi+2683_Agustos_20
14.pdf/b69c63e3-8cb4-4e81-ad87-5efd08e25072 

A) Kafkas Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi Son Sınıf öğrencileri için; 

1)  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almak isteyen Üniversitemiz ve Ardahan 
Üniversitesi öğrencileri 29-30 Ocak ve 02-04 Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saati 
içinde ön başvurularını aşağıdaki örnek dilekçe ile Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon 
Eğitimi Sertifika Birimi’ne yapacaklardır. 

2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına ön başvurular ücretlidir. Başvuru yapmak 
isteyen adaylar Kafkas Üni. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası 
TR83 0001 0001 4726 1468 2550 01 nolu hesap numarasına 50 TL yatıracaklardır. 

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/Tebli%C4%9Fler+dergisi+2683_Agustos_2014.pdf/b69c63e3-8cb4-4e81-ad87-5efd08e25072
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/Tebli%C4%9Fler+dergisi+2683_Agustos_2014.pdf/b69c63e3-8cb4-4e81-ad87-5efd08e25072


Kontenjana girenlerden kesin kayıt yaptıranların ücretleri birinci taksitten düşülecektir. 
Kontenjana girdiği halde gelip kesin kayıt yaptırmayanların ücreti geri ödenmeyecektir. 

3) Kontenjana giren adaylar kesin kayıt yaptıracaktır. Kesin kayıt hakkı kazandığı halde süresi 
içinde gelip kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. Hiçbir mazeret kabul edilmez.    

4) Programa katılmak ücretli olup, ücretin toplamı 2.000 TL’dir. Birinci dönem kesin kaydı 
esnasında programın birinci taksiti olan 1.000 TL ücret ödenecektir. Ön kayıtta alınan 50 TL 
ücretten düşülerek 950 TL yatırılacaktır. 

5) Ön başvuru ve kesin kayıtlar şahsen veya vekâlet ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

6) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri uzaktan eğitim veya yüz yüze 
eğitim ile yapılabilir. Buna Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu karar verecektir. 

7) Ön başvuruda istenilen belgeler; 

 a) Ön kayıt ücreti ödendiğine dair banka dekontu (Dekontta öğrencinin adı ve soyadı 
ile öğrenci numarası olacaktır) 

b) ÖSYM Yerleştirme Puanı gösterir belge (Kontrol şifreli bilgisayar çıktısı 
verilecektir) 

c) Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) 

8) Sıralama ölçütleri; 

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitemize verilen kontenjandan fazla 
başvuru olması durumunda öğrencinin GANO’suna (not ortalaması) göre yüksekten düşüğe 
doğru sıralama yapılacaktır. Not ortalamasının (GANO) eşit olduğu durumlarda ise ÖSYM 
Yerleştirme Puanı, en fazla AA ve BA’sı olan, alttan dersinin bulunup bulunmaması, tüm 
şartların eşitliğinde ise yaşı küçük olanın tercih edilmesi kriterleri esas alınarak her bir alan 
için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan 
edilecektir. 

b) Öğrencilerin bulundukları sınıftaki en son GANO’ları dikkate alınacaktır. 

c) Kontenjanların dolmaması durumunda yedek öğrenciler kayıt yaptırabilecek, her 
programın boş kontenjanı öncelikle kendi içinde yeniden değerlendirilecek, buna rağmen yine 
de kontenjanın dolmaması durumunda ise bu boş kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer alanlara 
aktarılacaktır. 

B) Lisans Programlarından Mezun öğrenciler için; 

1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almak isteyen aşağıda bölüm/anabilim dalları 
belirtilen mezun öğrenciler 29-30 Ocak ve 02-04 Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saati 
içinde ön kayıtlarını aşağıdaki örnek dilekçe ile Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Birimi’ne yapacaklardır.  



2) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına ön başvurular ücretlidir. Başvuru yapmak 
isteyen adaylar Kafkas Üni. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası 
TR83 0001 0001 4726 1468 2550 01 nolu hesap numarasına 100 TL yatıracaklardır. 
Kontenjana girenlerden kesin kayıt yaptıranların ücretleri birinci taksitten düşülecektir. 
Kontenjana girdiği halde gelip kesin kayıt yaptırmayanların ücreti geri ödenmeyecektir. 

3) Kontenjana giren adaylar kesin kayıt yaptıracaktır. Kesin kayıt hakkı kazandığı halde süresi 
içinde gelip kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. Hiçbir mazeret kabul edilmez. 

4) Programa katılmak ücretli olup, ücretin toplamı 2.000 TL’dir. Birinci dönem kesin kaydı 
esnasında programın birinci taksiti olan 1.000 TL ücret ödenecektir. Ön kayıtta alınan 100 TL 
ücretten düşülerek 900 TL yatırılacaktır. 

5) Ön başvuru ve kesin kayıtlar şahsen veya vekâlet ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

6) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri uzaktan eğitim veya yüz yüze 
eğitim ile yapılabilir. Buna Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu karar verecektir. 

7) Ön başvuruda istenilen belgeler; 

 a) Ön kayıt ücreti ödendiğine dair banka dekontu (Dekontta öğrencinin adı ve soyadı 
ile T.C.Kimlik Numarası olacaktır) 

b) ÖSYM Yerleştirme Puanı gösterir belge (Kontrol şifreli bilgisayar çıktısı 
verilecektir) 

c) Transkrip aslı  

8) Sıralama ölçütleri; 

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitemize verilen kontenjandan fazla 
başvuru olması durumunda öğrencinin GANO’suna (not ortalaması) göre yüksekten düşüğe 
doğru sıralama yapılacaktır. Not ortalamasının (GANO) eşit olduğu durumlarda ise ÖSYM 
Yerleştirme Puanı, en fazla AA ve BA’sı olan, alttan dersinin bulunup bulunmaması, tüm 
şartların eşitliğinde ise yaşı küçük olanın tercih edilmesi kriterleri esas alınarak her bir alan 
için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan 
edilecektir. 

b) Kontenjanların dolmaması durumunda yedek öğrenciler kayıt yaptırabilecek, her 
programın boş kontenjanı öncelikle kendi içinde yeniden değerlendirilecek, buna rağmen yine 
de kontenjanın dolmaması durumunda ise bu boş kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer alanlara 
aktarılacaktır. 

Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Tarihleri 

a) Ön başvuru değerlendirme sonuçları asil ve yedek listeleri 06 Şubat 2015 tarihinde 
ilan edilecektir. Asil olarak ilan edilen listede yer alanların kesin kayıtları 09 Şubat 2015 – 10 
Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayanlar 
kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.  



b) Kayıt yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kalan 
kontenjanlar 11 Şubat 2015 Çarşamba günü Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. 
Boş kontenjanlara kayıtlanmak isteyen yedek adayların 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 13:30’ 
da Fakültemiz Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Amfisinde hazır bulunanlar arasından not 
ortalaması sırasına göre isimler okunacak ve alanlara göre boş kontenjan sayısı kadar adayın 
kesin kaydı yapılacaktır. 

c) 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika Programı Akademik Takvimi kesin kayıt tarihine kadar fakültemiz web sayfasından 
ilan edilecektir. 

 
 

   



Son sınıf öğrencileri için 
 

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA 

KARS 
 

Fakültenizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına başvurmak 
istiyorum. Aşağıdaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu onaylar, yanlış, hatalı veya eksik bilgi 
ve belge vermem durumunda başvurumun iptal edilmesini kabul ediyorum.  

Gereğini arz ederim. 
 
 

     Tarih 
Adres:          Ad ve Soyad 

……………………… Fakültesi                    İmza 

………………………….. Bölümü 

Kars 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Öğrenci No  

Adı ve Soyadı  

Fakülte  

Bölüm  

Anabilim Dalı  

GANO  

ÖSYM Yerleşme Puanı  

Cep Telefonu  

e-mail  

 

Ekler; 
 Banka dekontu  
 ÖSYM Yerleştirme Belgesi  
 Transkrip 

  



Mezun öğrenciler için 
 

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA 

KARS 
 

Fakültenizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına başvurmak 
istiyorum. Aşağıdaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu onaylar, yanlış, hatalı veya eksik bilgi 
ve belge vermem durumunda başvurumun iptal edilmesini kabul ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
 
 

     Tarih 
Adres:          Ad ve Soyad 
……………………….…………..                   İmza 

…………………………..……….. 

…………………………………… 

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

T.C.Kimlik No  

Adı ve Soyadı  

Fakülte  

Bölüm  

Anabilim Dalı  

GANO  

ÖSYM Yerleşme Puanı  

Cep Telefonu  

e-mail  

 

Ekler; 
 Banka dekontu  
 ÖSYM Yerleştirme Belgesi  
 Transkrip 


