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Üniversitemiz tarafından Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2022-2023 Eğitim-

Öğretinı yılı Pedagojik Forınasyon Eğitiıni Sertifika Progranıı kapsamında 26 Alanda, lisans
*.r1,n,_, toplaın 1.600 kişiye Pedago.iik Forınasyon Eğitiıni Seıliflka Programı Eğitimi
verilecektir IBu konten jaııııı 0/o60'ı başvuru koşullarıııı sağlayaıı Gazi Universitesi
mezunlarına ^ o^40' ı ise diğer üniversitelerin örgün. açık öğretim veya uzaktan öğretİm
prograınlarını bitiren ınezunlarına ayrılacaktır]. Dersler, her bir ders için Yüz Yüze veYa
yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde hibrit
(uzaktan.gltln,, + yiz yüze) eğitiın nıodeliyle yürütülebİlecektİr. Tüııı dersler hafta İçİ saat
l8.00,de başlayacak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce
uygulanacak peclagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İllşXin Çerçeve Usul
ve Esaslar çerçevesinıle, derslerin kredileri doğrultusunda birden fazla güne
yayılacaktır. Pedagojik Forınasyon Eğitiıni Sertifıka Programına daİr İlkeler, başvuru Şartları
ve öneınli tarihlerle ilgili açıklamalar aşağıda sunulınuştur:
l. Üniversiteıniz ve diğer üniversite mezunlarına yönelik Pedago.İik Formasyon Eğitimi
Sertiflka Programı kayıt siireçleri çevrim içi olarak ytirütüIecektir. Ancak, Milli
Sporcular. Ülkenıizi Yurt Dışında Teınsil Etmiş Saııatçılar veya Yabaı-ıcı UYruklu
Adaytar başvurularını. l5-26 Ağustos 2022 tarıl^ıleri arasında ınesaİ saatlerİ İçerisİnde
-[-en-ısil
Etıııiş Sanatçı veya Yabancı UYruklu
Milli Sporcu, Ülkeıııizi Yurt Dışında
olduklarını gösteren belgelerin asıllarıyla birlikte Cazi Eğitim Fakültesi Pedagojik
Forınasyon B i ri ııı i ne b ir d i ekçey |e bizzat başv urarak yapacak lard ır.
2. Aşağıdaki alanlara başvurııda brılıınacak adayların. beliılilen şaılları sağlamaları
gerekir:
o Felsefe Bölümü mezu!ıu adayların. en az 16 kredi Sosyotoji. l6 kredi Psikoloji
dersi aldıkların ı gösteriı, belgeyi.
o Sosyoloji Bölümü ıTıeztınlı ada1,Iarııı, en az 16 kredi Felsef'e, l6 kredi Psikoloji, 8
kredi Mantık dersi aldıklarını gösterir belgeyi.
o Matematik-Bilgisayar Bölümü ıılezunu adayların, kredilerinin en aZ o/o70'ini
Matematik alanında aldıkların ı gösterir bel gel,i,
o Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Itıezlınu adayların, kredilerinin en az
oh7 0' iı-ıi M ateın at k al aıı ı ııda ald k ları n ı gösteri r bel gel,i.
o Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü IııezunLı adayların, kredilerinin
en az oh7O'iı,ıi Mtizik alanında aldıklarıı-ıı gösterır belgeyı. ön kayıt başvurusu
esnasında sisteme yüklemeleri gerekınektedİı. (Söz konusu bu belge transkrİPt
olmayıp. mezuıı oluııaı-ı Fakülteııin Dekanlığındaıı e-imzalı/ısIak iıızalı olarak
alınacak ve sistenıe ytıklenecektir.)
3. Gazi Üniversitesi ve diğer üniversitelerin Ek-l'deki ilgili alanlarından (örgün, aÇık
öğretim veya ı_ızaktan öğretim yolııyta) mezun olınıış adayların başvııru yaPabilmeleri
için ınezuniyet not ortalamalarının 4'lük not sİstemİnde 2,75 ve üzerİnde olması
çrekir. Adayların başvuruda kullaııacakları mezuniyet bilgileri, Yükseköğretim
kurulu Bilgi Sisteıni 1vÖKSİS) üzerinden çevriııı içi olarak alınacağından adayların
herhangi bir ıııağdrıriyet ),aşan-ıaıııaları için e-Devlet Kapısı sİstemindeki
eğitim/mezuniyet bilgilerini kontrol etıneleri önenılidir.
o Ek-l'deki alanlara ıııüracaat edecek adayların sıralama işleııılerinde 4'lük ııcıt
sistem i kııllanılacaktır.
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Mezııniyet notu 4'lük not sisteminde oln-ıayan Gazi Üniversitesi
Üniversitemiz taraflndan kabul edilmiş 4'lük not sistemi dönüşüm
kullaıı ılacaktır.
Mezuniyet notu 4'lük not sisteminde olmayan diğer üniversite
Yükseköğretiın Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen dönüşüm

mezunları için
tablosu (Ek-2)

mezunları için
tablosu (Ek-3)

kullanı lacaktır.

4. Adayların

yerleştirme işlem inde başvuru sırasında beyan ettikleri ınezuniyet not
ortalama|arı (4'lük ııot sisteıııine göre) büyükten kiiçüğe doğru sıralanacak ve ilgili
alan kontenjanı kadar aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır. İlgili alanda kesin kayıt
hakkı kazanan eı1 son sıradaki adayın mezuııiyet not ortalaıırası iIe aynı ortalamaya
sahip başka adayların da olması dııruınıında, mezuniyet yılı daha yakın olana; eşitliğin
bozulıııan-ıası duruınunda ise yaşı daha küçük o|an adaya öncelik verilecektir.
5. AlanIarda kontenjanların dolmaınası durumunda alanlar arasında aktarmalar
yapılabilecektir. Kontenjan aktarıınları Cazi Eğitin-ı Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı
ile yapılacaktır.
6. Adayların ön kayıt sırasında onayladığı biIgi ile kesin kayıt esnasında sunduğu
belgelerde tutarsızlık olması duruını.ında aday, kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
Kesin kayıt lıakkı kazandığı hAlde belirtilen tarihler arasında ücretini yatırmayan
adaylar kayıt hakkı ndan vazgeçın iş sayı Iacaklard ı r.
?.. Kayıt slireci.ve ilgili işlemlere ilişkin önemli tarihler aşağıda beliıtilmiştir:

A. ONEMLI TARIHLER
Ön Kayıt Başvuru İşlemleri: Ön kayıtlara ilişkiıı
l5-28 Ağustos2022

duyı-ıru https ://gef.gazi.edu.trl internet

adresiııde ilan edilecek ve başvurıı|aı, ilan edilen iııterüıet adresirıden çevrim içi (online)
olarak yapılacaktır.

On
l5-28 Ağustos 2022

02

Eyliil2022

Ka_v-ıt Başvurularının l'akibi: Cerekli [-ıilgilendirn-ıeler https://gef.gazi.edu.trl
internet adresiııde yapılacaktır. Adayların Öıı Kayıt Başvuru Sisteıni tizerindeıı başvrıru
durrıınlarını korıtrol etıneleri gerekınektedir, Düzeltırıe yapıln-ıası istenilen durumlarda
adaylar Ön Kayıt Başvııru Sisteıni üzerindeıı gerekli dLizeltmeleri yapnıakla ytikümlüdıir.

Sonuçların İlanı: Soııuçlar

https://gef.

gazi.edu.trl internet adresinde ilan edilecektir.

Sertifika Programı Kesin Kayıt İşlemleri ve Ücretin Ödenmesi: Kesin kayıt hakkı
kazaııanlar kayıt işleınleriııi ve Pedagojik Forınasyon Eğitiıni Seılif-ika Programı l. taksit
02-09

liylül2022

l2-16 Eyliil2022

30 t]ılül2022

0J Ekim 2022

ıicretlerini (Faktilte Yönetinı Kurulıınuıı teklifi i-izerine Üııiversite Yönetiın Kı.ırrılu kararı
ile açılan prograın içiı,ı alınacak iicret. sonuçlarııı ilaııı ile beraber duyrırulacaktır.) Kesin
Kayıt Başvuru Sisteıni iizerinden kredi/banka kartı ile çevriın içi güvenli ödeııre sisteıni
ile gerçekleştirecekIerdir.

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İşlemleri: Yedekten kayıt lıakkı kazanan
adaylar https://gef.gazi.edrı.trl interrıet adresiııde ilaıı edilecektir. Yedekten kayıt lıakkı
kazaı-ıanlar kesin kayıt işleınleriııi ve Pedagojik Forn-ıasyon Eğitinıi Seıtifika Programı l.
taksit üçretlerini (Fakülte Yönetin-ı Kurulunı"ın teklifi iizeıine Üııiversite Yönetiın Kı.ırulu
kararı ile açılaı-ı prograın içiıı alınacak i,icret, sontıçlarııı ilaııı ile beraber duyıırulacaktır.)
Kesin Kayıt Başvurıı Sisten-ıi üzerinden kredi/banka kartı ile çevriın içi güvenli ödeıııe
sisteıni ile gerçekleştireceklerdir.
Ders Programlarının İlanı: Ders prograıııları lıttps://gef.gazi.edıı.trl internet adresinde
ilan edilecektir.

Derslerin Başlaması

Kesin Kavıt Evraklarının Teslimi: Kesin Kayıt

03-07 Ekim 2022

Başvuru

ı

sistemi

üzerinden

gerçekleştirileıı kayıt işleıniııin ardıııdan sisteın üzerinde üretilen kesin kgır_ffiffiffifir
ıslak in-ızalı ntislıası ile 2 adet vesikalık fotoğraf Gazi Eğitinı Faki}Sesi ?edagojik]

Formasyon

B iriı-ı-ı ine

teslim edilecektir.
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B. KAvIT içiN cnnr,xı.i BELGBLER
Ön kayıt başvuru sürecinin tamamı çevrim içi ortamda yürütüleceği için (yukarıda belirtilen
öze| başvuru durıınıuııa sahip adaylar hariç) herlıangi bir belge istenıneyecektir. Kesin kayıt
aşamasında ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:
l. Kesin Kayıt Başvuru Sisteı-ı-ıi üzerinden gerçekleştirilen kayıt işlenıinin ardından
sistem üzerinde iiretilen kesin kal,ıt formunrın ıslak inızalı nlishası
2. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

c. iı-u,rişirıı

Pedagojik Fonnasyoıı Eğitinıi Sertitlka Prograı-ııı iIe ilgili açıkIanıa, ders prograıııları. sıırav
programIarı ve değişikliklere ilişkin Iıer ttirl|i bilgiye intcrnet adresiınizden
(https://gef. gazi.edu.tr l) u laşı labi i r.
Adres: Gazi Üniversitesi Cazi Eğitim Fakiiltesi Pedagojik Forınasyon Biriıni
Enıniyet Mahallesi Bandırı-ııa Caddesi Hersek Binası Numara: 6/32
06500 Beşevleı/Yeniıı-ıahaI le/AN KA RA
Telefon: 0312 202 18 34
I

EĞiTiM pRoGRAMı ücnnri vB öDBME TARiHLERİ
27.09.202l tarihli Yükseköğretinı Genel Kurul toplantısında Yükseköğretinr
D.

Kurulu
tarafından izin verilen tiniversitelerce ııygulanacak Pedagojik l,-ormasyon Eğitimi Seıtifika
Prograınına İllşl<in Çerçeve Usııl ve E,saslar'ın Beşinci Böliiınünün Ögrenim Ücreti kısmı
hüknıü doğrultusuııda Fakiilte Yöı-ıetim Kurtıluı-ıtııı teklifi iizeriııe Üniversite Yöııetinı Kurulı.ı
Kararı iIe açılan program için alınacak ücret, sonuçların ilanı ile beraber duyurulacaktır.
Pedago.|ik Formasyoır Eğitiıni Sertifika Prograı-ı-ıı ticreti ödemeleri 2 (iki) taksit halinde
beliıtilen tarihlerde yapılacaktır. Ancak kesin kayıt işleıni yapıldıktan sonra ödemeler hiçbir
şekilde iade edilmeyecektir. Bu nedenle koşı.ı|larıırızıır ı-ıygrıı-ılı,ığı.ıııı.ı koııtrol ettikterı
sonra program licretini yalrr:lrız.
Gazi Eğitim Fukültesi Yiinetinı Kurulunuıı takli/i üzerine olınrın Guzi Üniversiıesi Yönetim
Kuruluııun 20.1().20l6 turilı ve 2()l6/37I ııumaralı karurı uyurıncıı şelıit ve gazi çocukları
ile şehil ve guzi aşleriııden Pedugııjik F'orıııııs|,oıı Eğiıinıi SertiJiku Prııgrunıı öğrenim ücreti
ulınma?,.

n.

nĞiriıvı-öĞnnıivı süREçLERiNE DAiR GENEL giLciı.En

l.

2.
3.

Öğretim Şekli: 2022-2023 Eğitinı-Öğretinı Yılı Pedagojik Forn-ıasyon Eğitimi Seıtifika
Programı kapsanıındaki ttim dersler Akadeınik Takvinıde beliııi|en Dönemde Gazi
Eğitim Fakültesinde yer alaıı dersliklerde hafta içi l8.00'de başlayacaktır. Şubelere
ayrılan gruplarda, öğrenci taleplerine göre şubeler arasında değişiklik asla
yapılmayacaktır. İlgili dersin haııgi haftalar arasında uzaktaıı. hangi haftalar arasında
yüz yuze olacağı ders prograınlarında ilan edilecektir. Uygulanıa derslerinin tamamı yüz
1,1ize yapılacaktır.
Ders Süreleri: Dersleı"Yükseköğretinı Cenel Kurulı.ı taratlndan yayımlanan "Pedago.iik
Forınasyon Eğitin-ıi Sertiflka Prograınına İllşl<in Çerçeve Usul ve Esaslar'' çerçevesincle
yürütülecektir.

Ders Geçme, Sınav ve Devam Zorunluluğu: Prograı-ııdaki dersler, sınavlar, eğitimöğretiınle ilgili iş ve işlenılerde "Gazi Üı,ıiversitesi Ön Lisaııs ve Lisaııs Eğitiın-Öğretiın
ve Sınav Yönetnıeliği" ve disiplin konularında "Yükseköğretiın Kurumları Ögrenci
Disiplin Yönetnıeliği"nin hiiktinıleri ııygulanır. Ders _tıeçn]e nottı 60 (altnıış) olup
prograından ınezun olırrak için progran-ı derslerinin akadeıııik not ortalaınasının en,q_z,ğP
(aItınış) olınası gerekınektedir. Ders geçıııede esas alınacak not aralıkları Tablo-f :de,',, ,'
verilmiştir:

d

'l'ablo-1 Ders Geçınede Kullanılacak Not Aralıkları

o
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90- l 00

AA

50-54

DD

85-89

BA

40-49

FD

80-84

BB

0-39

FF

70-79

CB

Girıı,ıedi

G

60-69

CC

Devaı-ıısız

D

55-59

DC

Bir dersten AA. BA. BB, CB. CC notlarından birini alan öğrenciler o dersi
başarınış. Dc ve altında ı-ıot alanlar ise o dersteıı kaInıış savılırlar.
Derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze yapılacaktır.
İlgili Yönetnıelik doğru|tusunda öğrencilerin; teorik deİslere %70. uygulamalı

derslere %o80 ve uygulaına Eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek olan
öğretmenlik uygulaması dersıeri için ise vol00 oranında devamları

zortınludur. Ayrıca Öğretınenlik Uygıılaması I ve ÖğretmenIik Uygulaması II
dersleri için 12 (on iki) hafta boyunca, haftada 6 (altı) saat Ankara'nın
farklı ilÇelerindeki l-lyguIama ti,ğitim Kurumlarına gidilecek ve belirlenen

uygulama Eğitim kurumları öğrenci taleplerine göre

asla

Devamsızlık yapan öğrenciler sınavlara (Ara sınav/Dönem

sonu

değiŞtirilmeyecektir. Sağlık raporu devaıı ytikünılülüğünü oıtadan kaldırınaz.
Sınavı/Bütünleme Sınavı/Tek Ders Sınavı) alınınaz.
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