
S.N. Kılavuzda Bulunmayan Bilgiler Web sayfasında yapılacak açıklamalar 
1 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulaması, 
Programımızda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 
sınıfı uygulaması yoktur. 

2 Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 
uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 
eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, 
uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile 
ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu 
ilin dışında yapılıp yapılamadığı, 

Programımızın öğrenim süresi 4 yıldır. Bir 
eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri 
olmak üzere iki dönem şeklinde uygulanır. 
Psikolojik danışman adaylarımız 4. sınıfın güz ve 
bahar dönemlerinde “Okullarda RPD 
Uygulamaları-I ve Okullarda RPD 
Uygulamaları-II” derslerini almaktadırlar. Bu 
dersler, 6 saat uygulama, 2 saat kuramsal olacak 
şekilde planlanmaktadır. Derslerin 6 saatlik 
uygulamalı bölümü Kayseri’de yer alan MEB’e 
bağlı devlet ilkokul ve ortaokullarında 
yürütülmektedir. Bu okullar İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi iş birliği ile belirlenmektedir. 
Psikolojik danışman adaylarının uygulama 
eğitimini yükseköğretim kurumunun bulunduğu 
ilin dışında yapma imkânı yoktur. 

3 Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve 
donanım 
malzemeleri, 

Öğrencilerin derslerle ilgili sorumluluklarını 
yerine getirebilmesi ve uzaktan öğretim süreci 
boyunca yürütülen dersleri takip edebilmesi 
açısından bilgisayar/tablet gibi ekipmanlara sahip 
olması faydalı olacaktır. 
 
Uygulama derslerinin yürütülmesi sırasında 
devlet okullarında bulundukları süreler 
kapsamında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 
Yönetmelik” kapsamındaki kurallara uygun 
hareket etmeleri beklenmektedir. 

4 Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 
malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, 
materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı 
öğretim gideri, 

Öğrencilerin kitap, defter, vb. gibi bireysel 
kırtasiye ihtiyaçları haricinde herhangi bir araç 
ve gereç gideri bulunmamaktadır. Sadece 
öğrenim süresini (4 yıl) aşan öğrencilerden katkı 
payı/öğrenim ücreti alınmaktadır.  

5 Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve 
meslek 
yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus, 

Fakültemiz Erciyes Üniversitesi merkez 
kampüsünde yer almaktadır. 
 

6 Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme 
imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri 
sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip 
ödenmediği, 

Üniversitemizde kısmı zamanlı öğrenci olarak 
çalışma ile ilgili hükümler “Erciyes Üniversitesi 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma 
Yönergesi” kapsamında belirlenmiştir. Bu 
yönergeye uygun olacak şekilde ihtiyaç duyulan 
birimler için üniversite web sitesinden gerekli 
ilanlar yapılarak öğrencilere kısmi zamanlı 
çalışabilme imkanı sunulmaktadır. 
Uygulama eğitimi sırasında öğrencilere ücret 
ödemesi yapılmamaktadır. 
 

7 İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya 
anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, 
yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı, 

Üniversitemizde okuyan öğrencilere Kredi 
Yurtlar Kurumu tarafından burs hizmeti 
verilmektedir. Erciyes Üniversitesi tarafından her 



yıl dönem başında belirlenen öğrencilere yemek 
bursu verilmektedir. Ayrıca üniversitemiz 
bünyesinde kurulan Öğrenci Sosyal 
Yardımlaşma Merkezi ve Giyim Merkezi de 
öğrencilerimize destek olmak amacıyla 
üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 
birimlerdir. Ayrıntılı bilgi 
için https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-
ve-burslar adresini ziyaret ediniz. 

8 Eğitim ve öğretim modeli Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık programında, 
“Normal Öğretim” statüsünde 4 yıllık eğitim 
verilmektedir. 

9 Program akreditasyonları Program akredite edilmemiştir.  
10 Yurt bilgisi Ayrıntılı bilgi 

için https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-
2/lojmanlar  adresini ziyaret ediniz. 

 
 

• 2021 YKS'den itibaren yükseköğretim programlarına ilişkin koşul ve açıklamalarda yukarıda 
bahsi geçen maddelerin web sayfalarınızda yayımlanması gerektiği belirtildiğinden madde 
madde yer verilmesi gerekmektedir. 

• Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “YKS Kılavuzlarında Yer Alacak Koşul Ve 
Açıklamalara İlişkin İşlemler” yazısında belirtilen 
• “İlgili yükseköğretim kurumu tarafından internet sayfasında adaylara duyurulacak ve 
kılavuzdan çıkarılacak : 4, 12, 22, 14, 34, 38, 39, 41, 43, 46, 55, 61, 100, 101, 108, 109, 122, 
151, 157, 211, 218, 230, 243, 248, 274, 277, 282, 286, 287, 291, 362, 391, 396, 629, 655, 713, 
718, 723, 745, 755, 767, 771, 780, 795, 830, 831, 834, 836,843, 851, 855, 874, 876, 878 
numaralı koşullar.” bahsi geçen koşullardan Fakülteniz/Yüksekokulunuza ait koşul olması 
halinde yukarıda örnekte belirtildiği gibi web sayfanızda maddeler halinde açıklamaların 
yapılması gerekmektedir. 
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