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Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek… 

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
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KESİN KAYIT BİLGİLENDİRME 

1. Kesin kayıt süreciyle ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru 

internet sitemiz http://aef.marmara.edu.tr üzerinden 

yapılmaktadır. 

2. Kayıtla ilgili soru/sorunlarınızı formasyon@marmara.edu.tr adresine, 

staj ile ilgili soru/sorunlarınızı pfstaj@marmara.edu.tr adresine 

iletebilirsiniz. Telefon ile cevap verilmemektedir. 

3. Yedekten kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri SADECE ONLINE 

olarak http://basvuru.marmara.edu.tr  adresinden yapılacaktır. 

YÜZYÜZE KAYIT YAPILMAYACAKTIR. 

YEDEK KAYIT Tarihleri:  

20 Ekim 2021 Çarşamba günü 13.00 – 21 Ekim Perşembe 19.00  

4. Kesin kayıt için adayların aşağıdaki belgeleri sisteme 

yüklemesi gerekmektedir. 

1) e-Devletten alınmış barkodlu mezuniyet belgesi veya lisans 

diploması, 

2) Yurtdışı mezuniyeti ile başvuran adaylar için Denklik 

Belgesi, 

3) Online başvuru sisteminden veya aef.marmara.edu.tr den 

indirilecek “Kayıt Dilekçesi ve Taahhütname” belgesinin 

doldurulup, imzalanmış şekli, 

4) e-Devletten alınmış barkodlu veya ıslak imzalı ve onaylı 

lisans not döküm belgeleri (transkriptleri), 

5) Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ödendiğini gösteren dekont 

Ödenecek I. Taksit miktarı: (1839 TL) 

ALICI ADI: Marmara Ün. Atatürk Eğitim Fakültesi Döner 
Sermaye İşletmesi 

BANKA / ŞUBE: Halkbank - Kuyubaşı Şubesi 

IBAN BİLGİLERİ: TR26 0001 2009 8660 0006 0000 94  

nolu hesaba, açıklama bölümüne adayın T.C. Kimlik Numarası, 
Adı ve Soyadı mutlaka yazılarak ödenmelidir. 

Herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden havale veya EFT 
ile yatırabilirsiniz.  

Alıcı adının Marmara Ün. Atatürk Eğitim Fakültesi Döner 
Sermaye İşletmesi olarak yazılmasına dikkat ediniz.  

mailto:formasyon@marmara.edu.tr
mailto:pfstaj@marmara.edu.tr
http://basvuru.marmara.edu.tr/
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ATM’lerden ödeme yapılamamaktadır. 
 

5. Eksik ve/veya yanlış belgeler ile yapılan kayıt başvuruları 

kabul edilmeyecektir. Bu adayların kesin kaydı yapılmış 

olsa bile iptal edilecek, ücret iadesi yapılmayacaktır. 

Sorumluluk tamamen adaya aittir.  

6. Formasyon eğitimi GÜZ ve BAHAR yarıyılları boyunca 2 

dönem şeklinde yürütülecektir. 

7. Derslerin an az %60’ı yüz yüze ve en fazla %40’ı ise çevrimiçi 

yapılacaktır. Yüz yüze dersler Pazartesi ve Salı günleri saat 

17.30’dan sonra yapılacaktır. Çevrimiçi dersler ise Çarşamba 

ve Perşembe günleri 17.30’dan sonra yapılacaktır. 

8. Ders ve staj muafiyeti yapılmayacaktır. 

9. Akademik takvim detaylı olarak daha sonra ilan edilecektir. Staj 

uygulaması 25 Ekim tarihinde başlayacaktır. 

10. Öğretmenlik uygulaması, iki dönem şeklinde uygulama 

okullarında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik 

uygulaması için gidilecek okullar, ilgili mevzuat çerçevesinde 

formasyon birimi tarafından İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenecektir.  

11. Teorik derslerde en az %70, öğretmenlik uygulamasında ise 

%100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 

12. Formasyon ücreti toplam 3678 TL olup 2 eşit taksit olarak 

alınmaktadır. İlk taksit kesin kayıt sırasında, ikinci taksit ise 

İkinci dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler 

dâhilinde yatırılacaktır. 

13. Pedagojik formasyon sertifika programı ile ilgili tüm boyutlarda, 

gerekli görüldüğü takdirde ilgili mevzuat çerçevesinde 

değişiklik yapılabilir. 

14. Sertifika programı ile ilgili olarak YÖK ve MEB tarafından 

yapılacak tüm değişiklikler adaylar için bağlayıcıdır. Bu 

değişiklikler neticesinde yaşanabilecek mağduriyetlerden 

Marmara Üniversitesi sorumlu değildir.  

15. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple 

ücret iadesi kesinlikle yapılmamaktadır. 


