
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ PROGRAMINA KAYIT İŞLEMLERİ 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

Kayıt     : 16-17-18 Ekim 2019 

Kayıt Saatleri   : Çarşamba-Perşembe 09.00 – 16.30; Cuma 09.00 – 15.00  

Kayıt Yeri : Eğitim Fakültesi A Blok Zemin Kat 

  Toplantı Salonu 

ÖNEMLİ NOT: Sertifika Programı için boş kalan 375 kontenjana 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında yedek kayıtlar 

alınacaktır. Bunun için web sayfamızda yedek isim listesi yayımlanmayacaktır. Boş kalan kontenjanlara, daha önce 

başvuran veya başvurmayanlardan EK1’deki listede programı bulunanlar kaydedilecektir. Bunun için sadece başvuru 

önceliği dikkate alınacaktır. Not ortalaması, daha önce kayıt yaptırmış olmak, mezun veya öğrenim görüyor olmak gibi 

kriterlere dikkat edilmeyecektir. Boş kalan kontenjanlar dolduğunda, sonraki kayıt günleri beklenmeden, kayıt işlemi 

tamamlanacaktır.  

Boş kalan kontenjanlara kayıt yaptırmak isteyenler sertifika ücretini yatırmadan önce kontenjanın dolup dolmadığını 

veya programlarından kayıt alınıp alınmadığını Pedagojik Formasyon Kayıt Bürosuna şahsen uğrayarak 

öğrenmelidirler. Eğitim Fakültesi A Bloktaki Kayıt Bürosuna uğramadan ve ön kayıt olmadan para yatıranların, 

kontenjanın dolması halinde, kayıtları alınamayacaktır.   

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Üniversitemizde halen öğrenci olanlar için: 

a- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir) 

b- Transkript (1 Eylül 2019 tarihinden sonra ve ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden alınmış olması gerekmektedir) 

c- Öğrenci belgesi (1 Eylül 2019 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir) 

d- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

e- 2 adet son 6 ayda çekilmiş fotoğraf 

f- 1025 TL yatırıldığına ilişkin banka dekontu 

Halen öğrenci olan ve farklı bir üniversitede öğrenim görenlerin için: 

a- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir) 

b- Transkript (1 Eylül 2019 tarihinden sonra ve ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden alınmış olması gerekmektedir) 

c- Öğrenci belgesi (1 Eylül 2019 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir) 

d- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

e- 2 adet son 6 ayda çekilmiş fotoğraf 

f- 1025 TL yatırıldığına ilişkin banka dekontu 

Mezunlar için: 

a- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir) 

b- Transkript (mezuniyet tarihinden sonra ve ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden alınmış olması gerekmektedir) 

c- Mezuniyet belgesi veya diploma (Aslı veya noter onaylı olmalıdır) 

d- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

e- 2 adet son 6 ayda çekilmiş fotoğraf 

f- 1025 TL yatırıldığına ilişkin banka dekontu 

Not: Belgelerin aslı ve fotokopisi getirildiğinde, fakültemizde kayıt esnasında belgenin aslı kontrol edilerek fotokopisi 
üzerine “aslı gibidir” kaşesi basılacaktır. Bunun için mutlaka belgenin aslı veya noter onaylı sureti getirilmelidir.  

BAŞVURU ve PROGRAMLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER (KASIM 2019) 

1- Kesin kayıtlar, Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine şahsen yapılacaktır. Posta, kargo, faks vb. kayıt 

alınmayacaktır. 

2- Kayıtlar yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  Bu tarih ve saatler dışında kayıt alınmayacaktır. 

3- Bu programda;  

a) Teorik dersler (7 ders) belirlenecek takvim çerçevesinde OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile 

online olarak (2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında (Kasım ve Aralık ayları)). Bu derslere ilişkin ders 

programları UZEM ile yapılacak planlama sonrasında Fakülte ve UZEM web sayfasında ilan edilecektir.  

b) Uygulamalı dersler (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersleri) Eğitim 

Fakültesi dersliklerinde yüz yüze (2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ve hafta sonları), 

c) Öğretmenlik Uygulaması 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında (Samsun il merkezindeki okullarda) 

gerçekleştirilecektir. 



d) Bu dönem kayıt yaptıran adaylar için sertifikaların Haziran 2020 ayı içinde teslim edilmesi planlanmaktadır. 

4- Kayıtlar için şahsen gelinmesi gerekmektedir. Özellikle muafiyet başvurusu için kayıtlarda form doldurulması 

önemlidir. Derslerden muafiyet başvuruları (öğretmenlik uygulaması hariç) kayıt zamanları dışında kabul 

edilmeyecektir.  Ders muafiyeti başvurusunda transkript alınacağı için adayların yanlarında iki adet transkript 

getirmeleri gerekmektedir.  

5- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ücreti 2050 TL olup iki eşit taksit halinde (1025 TL) 

ödenebilecektir. İlk taksite ait dekontun kesin kayıt esnasında; ikinci taksite ait dekontun ise 16.12.2019-27.12.2019 

tarihleri arasında Pedagojik Formasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.  

6- Konuyla ilgili yaşanan sorunların pedagojikformasyon@omu.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi, Üniversitemiz ve 

Fakültemiz ana sayfalarındaki Pedagojik Formasyon Programı sekmesinden (http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-

formasyon-programi/557/) üzerinden bilgi edinilmesi mümkündür. 

Dikkat! Kesin kayıt sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için programın yürütülmesiyle ilgili her türlü 

bilginin yer aldığı 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere YÖK tarafından yayımlanmış olan 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarını özenle okuyunuz.  

7- Derslere devam, sınavların değerlendirilmesi, muafiyet gibi yukarıda bahsi geçmeyen konularda Üniversitemiz 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.  

8- Sürece ilişkin tüm duyurular www.egitim.omu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

9- Fakültemiz, pedagojik formasyonun işleyişi, akademik takvimi, ders görevlendirmeleri, haftalık ders programı, 

şubelendirme vb. konularda değişlik yapma hakkına sahiptir.  

10. Muafiyet için başvuru yapmak isteyenlerin kayıt masasındaki formu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca 

Öğretmenlik Uygulamasından muaf olmak isteyenlerin (bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla) çalıştıkları 

kurumdan ıslak imzalı ve onaylı belge ile birlikte çalıştıklarını gösteren SGK dökümlerini (onaylı veya e-devlet 

barkodlu) getirmeleri gerekmektedir.  

ÖNEMLİ NOT: Mezun oldukları programın ismi ile açılan programın ismi farklı olanların, öğrenim ücretlerini 

yatırmadan önce Dekanlık Formasyon Biriminden başvurularının geçerli olup olmadığına ilişkin bilgi almaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde doğacak mağduriyetten öğrenci sorumludur.  

EK1 

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA BAŞVURABİLECEK BÖLÜM VE PROGRAMLAR ŞUNLARDIR: 

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Hemşirelik Rekreasyon 

Antrenörlük İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Tasarım Sanat Tarihi 

Arap Dili ve Edebiyatı İktisat Seramik 

Bilgisayar – Matematik İlahiyat Seyahat İşletmeciliği 

Bilgisayar Mühendisliği İLİTAM 
Siyaset Bilimi  - Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

Biyoloji İngiliz Dili Edebiyatı / İngiliz Dil Bilim Sosyoloji 

Coğrafya İngilizce Mütercim Tercümanlık Spor Bilimleri 

Çocuk Gelişimi İşletme Spor Yöneticiliği 

Ebelik Kamu Yönetimi Tarih 

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Kimya Turizm Konaklama İşletmeciliği 

Felsefe Kimya Mühendisliği Turizm Yöneticiliği 

Fizik Matematik Turizm ve Konaklama 

Gıda Mühendisliği Matematik Mühendisliği Türk Dili ve Edebiyatı 

Görsel İletişim Tasarımı 
Moleküler Biyoloji – Moleküler 
Biyoloji ve Genetik 

Uluslararası Ticaret - Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik 

Grafik/Grafik Tasarım Müzik / Müzikoloji Yönetim Bilişim Sistemleri 

Güzel Sanatlar Resim Psikoloji Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri, Tarla 
Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 
Bitki Koruma, Zootekni bölümleri) 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo ve Televizyon 

Harita Mühendisliği Radyo, Televizyon ve Sinema 
 

LÜTFEN DİKKAT!.. 

Programa başvuracak öğrencilerimizin pedagojik formasyon sertifikalarının öğretmenlik için başvuru şartını 

sağlamaya yarayacağını; öğretmenlik atamaları için garanti anlamı taşımadığı gerçeğini unutmamalarını önemle 

hatırlatırız. 
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