
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN MERKEZİ YERLEŞTİRME DIŞINDA  

2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SONU İTİBARİYLE MEZUNİYET 

 AŞAMASINDA OLANLAR ve MEZUNLAR İÇİN BAŞLATILACAK  

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTMİ SERTİFİKA PROGRAMINA 

 İLİŞKİN DUYURU 

Kimler Başvurabilir? 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 19.06.2014 tarihli toplantısında verilen yetkiye 

dayanılarak 25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar 

gereğince 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle üniversitemiz ve diğer 

üniversitelerden (açık ve uzaktan öğretim programları dahil) mezuniyet aşamasında 

olanlar ve mezunlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına 

başvurabilecektir. Daha önce ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmede herhangi bir 

programa yerleşemeyen ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar da bu programa 

başvurabilir. 2013-2014 bahar yarı itibariyle ara sınıflarda (1, 2 ve 3.sınıflar) öğrenim gören 

öğrencilerin başvuruları alınmayacaktır.  

Kontenjanlar 

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında 

üniversitemizden mezun ve üniversitemiz dışından mezunlar için branşların kontenjanları 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Program Adı Üniversitemizden 

Mezunlar İçin 

Kontenjan 

Üniversitemiz 

Dışından Mezunlar 

İçin 

Kontenjan 

Toplam 

Biyoloji 40 20 60 

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

- 50 50 

Fizik 20 10 30 

Sosyoloji 40 30 70 

Kimya/Kimya Teknolojisi 40 20 60 

Matematik 80 40 120 

Psikoloji 40 20 60 

Tarih 80 40 120 

Türk Dili ve Edebiyatı 100 100 200 

Toplam 410 360 770 

  

Üniversitemiz tarafından 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle 

mezuniyet aşamasında olanlar ve mezunlar için başlatılacak olan pedagojik formasyon eğitimi 

sertifika programına kayıt işlemleri aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır. 

  

  



Ön kayıtlar 

Ön kayıtlar 30 Haziran – 3 Temmuz 2014 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-

17:00) içinde aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.  

1. Aday www.formasyon.ibu.edu.tr adresinde bulunan başvuru formunu online 

gönderdikten sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme 

yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.    

2. Aday başvuru formunun çıktısını imzalayarak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 

fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimine şahsen başvuracaktır (E-posta, faks, posta 

vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye 

alınmayacaktır). 

a. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Örneği (Yurtdışındaki 

üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında 

belgelendirilmelidir) 

b. Not Dökümünün (Transkript) Onaylı Örneği  

c. Üniversiteye Giriş Puanını Gösteren Belgenin Onaylı Örneği 

d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2013-2014 Öğretim yılı bahar yarıyılında mezun durumunda olan öğrenciler bu 

belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de getirmeleri gerekmektedir.  

e. Onaylı Öğrenci Belgesi  

f. 31 Temmuz 2014 tarihi itibariyle mezuniyet durumunda olduğunu gösteren 

onaylı belge (Mezun olacakları fakültelerden alınabilir) 

 

 

NOT: Adaylar  4’lük  sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları 

üniversiteden/fakülteden    100’ lük sisteme göre not dönüşümünü resmi olarak 

yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Formasyon birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır.  

  

http://www.formasyon.ibu.edu.tr/


Ön Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı 

 Programda alanlara göre ayrılan kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde, 

öğrencilerin sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalamasının ve üniversite giriş 

puanı dikkate alınarak aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanan toplam puana göre 

sıralama yapılacaktır.  

Toplam Puan= (
𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 ü𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑦𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑖ş 𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤

𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 𝑠𝚤𝑛𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖ğ𝑖 𝑦𝚤𝑙𝑘𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑢𝑎𝑛
𝑥100) x 0,60 + Adayın akademik ort. X 0, 40 

 Adayların toplam puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi daha geç olana 

eşitliğin devam etmesi durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilecektir. 

 Kesin kayıt hakkı kazananlar 4 Temmuz 2014 tarihinde Fakültemiz Pedagojik 

Formasyon Birimince www.formasyon.ibu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir. 

 Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir. 

Kesin kayıtlar 

a. Kesin kayıtlar 07-08 Temmuz 2014 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-17:00) 

içinde fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimi tarafından yapılacaktır. Bu 

süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. 

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

yaptırmaya hak kazananlar www.formasyon.ibu.edu.tr  adresinde 09 Temmuz 2014 

tarihinde ilan edilecek ve 2 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt 

yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması 

durumunda fakülte yönetim kurulu kararı ile kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer 

alanlara kaydırılacaktır.   

c. Herhangi bir bölüme kayıt yaptıracak aday kalmadığı durumda kontenjan açık kalmış 

ise açık kalan kontenjanın doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm 

ayrımı yapılmaksızın yedek listeden en yüksek toplam puana sahip olanlara kesin 

kayıt hakkı verilecektir. 

d. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte 

ödenecektir. Ücretler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin 

T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN: TR50 0001 0000 5047 0347 7450 01 “ 

Pedagojik Formasyon Ücreti” açıklamasıyla yatırılacaktır. 

e. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin 

yatırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.  

 Kesin kayıtta istenen belgeler 

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası 

2. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript) 

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu 

5. Dört adet fotoğraf  

 

http://www.formasyon.ibu.edu.tr/
http://www.formasyon.ibu.edu.tr/

