FORMASYON ONLİNE ÖN KAYIT SIRASINDA NOT ORTALAMASI(GANO)’NI YANLIŞ
GİREN ADAYLARIN DİKKATİNE!
Online ön kayıt sırasında not ortalaması(GANO)’nı yanlış giren adayların durumları aşağıdaki şartları
sağlıyorsa formasyon kayıt başvuruları yeniden değerlendirilecektir.
1. Adayın not ortalaması(GANO), ilgili programa kayıt hakkı kazanan adaylardan notu en düşük
olandan daha yüksek olmalıdır (Aşağıdaki tabloda her bir programa kayıt için en düşük not
ortalaması verilmiştir)
2. Aday online ön kayıt sırasında başvurduğu program dışında başka bir program için talepte
bulunamaz.
Yukarıdaki şartları sağlayan aday ya da vekalet verdiği kişi Pedagojik Formasyon Birimi’ne kayıt için
istenen belgelerle gelerek en geç 17 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’a kadar başvuru yapmalıdır.

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI

İlan edilen yedek
listedeki en düşük
öğrencinin not
ortalaması (GANO)

Adalet

2,23

Almanca

2,34

Beden Eğitimi

2,47

Bilişim Teknolojileri

2,00

Biyoloji

2,20

Coğrafya

1,84

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

2,64

Elektrik - Elektronik Teknolojisi

1,59

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

2,27

Felsefe

2,49

Fizik

1,58

Fransızca

2,15

Gazetecilik

2,25

Görsel Sanatlar

2,19

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf

2,00

Grafik ve Fotoğraf / Grafik

2,81

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

2,03

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

2,16

İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri (İlahiyat)

1,97

İngilizce

2,08

Kimya / Kimya Teknolojisi

2,14

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

2,32

Makine Teknolojisi

2,27

Matematik

1,87

Metal Teknolojisi

2,58

Muhasebe ve Finansman

2,26

Müzik

2,64

Pazarlama ve Perakende

2,19

Radyo - Televizyon

2,36

Rehberlik

2,50

Sağlık / Sağlık Hizmetleri

2,14

Sanat Tarihi

1,99

Sanat ve Tasarım / Dekoratif Sanatlar

2,54

Sanat ve Tasarım / İç Mekân Dekorasyon

2,07

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar

2,53

Seramik ve Cam Teknolojisi

2,03

Tarih

2,31

Teknoloji ve Tasarım

2,09

Tekstil Teknolojisi

2,24

Türk Dili ve Edebiyatı

2,25

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diplomanın ilgili kurumlarca tasdikli sureti
2. Lisans mezunları için onaylı not transkriptinin aslı ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti
3. Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı (27.06.2017 tarihinden
sonraki bir tarihte alınmış)
4. Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı (27.06.2017
tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)
5. T.C. Kimlik kartı veya nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
6. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı; arka yüzüne ad, soyadı ve T.C. Kimlik
No yazılmalı)
7. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (1.027 TL) aşağıdaki bilgileri belirtilen banka hesabına yatırıldığına
dair dekont.
HESAP ADI : Marmara Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
BANKA / ŞUBE : Halkbank - Kuyubaşı Şubesi
IBAN : TR26 0001 2009 8660 0006 0000 94
Dekontların açıklama bölümünde adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı bulunması zorunludur.
NOT: Taksitler herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden
yukarıda belirtilen IBAN numaralı Halk Bankası - Kuyubaşı Şubesi hesabına yatırılacaktır.
NOT: Öğrenim ücretinin ikinci taksiti (1.027 TL) ise, Kasım 2017 ayının ilk on günü içerisinde
yatırılacaktır.
8. Yurtdışı vb. yerlerden mezun adaylar için YÖK Denklik Belgesi (kendi üniversitesi ya da ilgili
kurumlarca tasdikli sureti)
9. Felsefe programına başvurmuş Felsefe Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci
işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları ıslak imzalı, mühürlü veya e-imzalı resmi bir belge
ile en az 16 kredi Sosyoloji ve en az 16 kredi Psikoloji alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) /
aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
10. Felsefe programına başvurmuş Sosyoloji Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci
işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları ıslak imzalı, mühürlü veya e-imzalı resmi bir belge
ile en az 16 kredi Felsefe, en az 16 kredi Psikoloji ve en az 8 kredi Mantık alacaklarını (son sınıf
öğrencileri için) /aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
11. Matematik programına başvurmuş Matematik - Bilgisayar Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi
kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları ıslak imzalı, mühürlü veya eimzalı resmi bir belge ile kredilerinin en az %70’ini matematik alanında alacaklarını (son sınıf
öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.

