
AÇIKLAMA  

 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için ilan edilen 470 kişilik 

kontenjana 717’si öğrenci, 86’sı mezun olmak üzere toplam 803 başvuru yapılmıştır.  

 Bazı bölümlere kontenjanın çok üzerinde başvuru yapılmışken bazılarına 

kontenjandan daha az başvuru olmuştur.  

 Başvurunun az olduğu bölümlerden artan kontenjanlar, başvuru yoğunluğu olan 

bölümlere ilgili bölümün genel kontenjan içindeki ağırlığına göre dengeli bir şekilde 

paylaştırılmıştır.  

 Öğrenci kontenjanlarına yerleştirmelerde, Pedagojik Formasyon Uygulama Yönergesi 

gereğince 4. Sınıf öğrencilerine öncelik verilmiş olup kalan kontenjanlara 3. Sınıf 

öğrencileri not ortalamasına göre yerleştirilmiştir. 

 Mezun kontenjanlarına not ortalamasına göre yerleştirme yapılmıştır.  

 Mezun kontenjanından artan kontenjanlar, ilgili bölümün öğrenci kontenjanına 

aktarılmıştır. Halen artan kontenjanlar öncelikle fazla başvuru olan diğer bölümlerin 

mezunlarına aktarılmış olup,  onlardan kalanlar ise boş kalan öğrenci kontenjanlarıyla 

birlikte değerlendirilmiştir. 

 Kırıkkale Üniversitesi dışındaki üniversitelerden okuyan öğrenci başvuruları, ilgili 

yönerge gereği reddedilmiştir.  

 İlanda belirtilmeyen alanlardan başvurular da kabul edilmemiştir. 

 Kesin kayıtlar 21-24 Ocak 2020 tarihinde yapılacaktır. Kesin kayıt sonucunda boş 

kalan kontenjanlar ilan edilecek olup yedek listeden puan sırasına göre boş kalan 

kontenjanlar doldurulacaktır. Herhangi bir bölümün yedek listesinden boş kontenjana 

kayıt olmadığı takdirde bu kontenjan başvurunun yoğun olduğu diğer bölümlerde 

kullanılabilecektir.  Yedek listeden kayıtlar 27-29 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 

Bu tarihler dışında kesinlikle kayıt alınmayacaktır.  

 Kesin kayıt için gerekli belgeler: 

- Kayıt formu (kayıt esnasında verilecek) 

- 1027 TL 1. Dönem ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Ad, Soyad ve T.C. 

no bulunmalıdır.) 

(Hesap No: Vakıfbank Kırıkkale Şubesi: TR65 0001 5001 5800 7303 2416 80 )  

 Ödemeler, ilgili hesaba farklı illerden veya internet aracılığıyla da yapılabilir.  

 I. Dönem dersleri 21 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır. 

 Mezun adaylardan ön kayıt sırasında kabul edilen diploma ve transkript 

fotokopilerinde “Aslı Gibidir” onayı olmayanların, kesin kayıt için geldiklerinde bu 

belgelerin onaylı fotokopilerini teslim etmeleri gerekmektedir. Ön kayıt sonuç 

listesinde bu belgeleri getirmeleri gereken adayların yanına not düşülmüştür.  


