YTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2017-2018 BAHAR YARIYILI, 18. DÖNEM
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KESİT KAYIT HAKKI KAZANAN
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Kesin kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrenci listeleri genel ağırlıklı not
ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenmiştir. Puanların eşit olması
durumunda mezun öğrencilere, mezun öğrenciler içinde de mezuniyet tarihi eski
olana öncelik verilmiştir.
Öğrenim gören öğrencilerin puanların eşit olması
durumunda ise alttan dersi az olana öncelik verilerek sıralama yapılmıştır.
2. Kayıtlar 16 Ocak 2018- 26 Ocak 2018 tarihleri ve 09.00-12.00 ve 13.00-16.15
saatleri arasında YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesi binasında
yapılacaktır.
3. Adaylar gerekli belgeleri Eğitim Fakültesi Formasyon Kayıt Masalarındaki görevlilere
bizzat gelerek ya da noter onaylı vekâletli temsilcileri aracılığıyla teslim ederek
kayıtlarını yaptıracaklardır.
4. Programlara yerleştirilen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt
sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde
adayın kayıt işlemi iptal edilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunduğu belirlenen
adaylar hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılacaktır.
5. Kontenjanların dolmaması halinde 27 Ocak 2018’de boş kalan yedek kontenjanlar
ilan edilecektir.
6. 30-31 Ocak 2018 tarihleri arasında yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır
7. Dersler 19 Şubat 2018 tarihinden itibaren 14’er haftalık iki dönem halinde hafta içi
saat 17:00'den sonra Davutpaşa Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi
binasında yapılacaktır.
2. PROGRAMA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili
kurumlarca tasdikli sureti)
2. Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili
kurumlarca tasdikli sureti)
3. Halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı
4. Halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı.
5. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne ad, soyad ve TC
kimlik numarası yazılmalı)
7. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (1027 TL) YTÜ Döner Sermaye İşletmesi banka
hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
HESAP : YTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
BANKA : Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi
IBAN : TR97 0001 0005 2901 7965 8650 03
Dekontların açıklama bölümünde adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı
bulunması zorunludur. Ayrıca açıklama bölümüne 18. Dönem Pedagojik
Formasyon Eğitimi Ücreti ya da kısaca 18. Dönem PFE ücreti yazılmalıdır.

