
 
S.N. Kılavuzda Bulunmayan 

Bilgiler 
ERÜ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ile İlgili Koşul ve 
Açıklamalar 

1 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık 
sınıfı uygulaması, 

Programımızda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması 
bulunmamaktadır. 

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 
yapılıp yapılamadığı, 

Programımızın öğrenim süresi 4 yıldır. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar 
dönemleri olmak üzere iki dönem şeklinde uygulanır. Öğretmen 
adaylarımız 4. sınıfta güz ve bahar dönemlerinde Öğretmenlik Uygulaması 
I ve Öğretmenlik Uygulaması II dersleri kapsamında staj uygulamasına 
tabiidirler. Bu dersler 6 saat pratik, 2 saat teorik olacak şekilde 
planlanmaktadır. Derslerin 6 saatlik uygulamalı bölümü Kayseri’de yer 
alan MEB’e bağlı devlet ortaokullarında yürütülmektedir. Bu okullar İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği 
ile belirlenmektedir. Öğretmen adaylarının stajlarını yükseköğretim 
kurumunun bulunduğu ilin dışında yapma imkanı yoktur. 

3 Mesleğin gerektirdiği kıyafet 
ve donanım malzemeleri, 

Öğrencilerin derslerle ilgili sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve 
uzaktan eğitim sürecine yürütülen dersleri takip edebilmesi açısından 
bilgisayar/tablet gibi ekipmanlara sahip olması faydalı olacaktır. 
Staj 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, 

Programımız bir devlet üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’ne bağlıdır 
ve öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır. Sadece 
öğrenim süresini (4 yıl) aşan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti 
alınmaktadır. Öğrencilerin kitap, defter, vb. gibi bireysel kırtasiye 
ihtiyaçları haricinde herhangi bir araç ve gereç gideri bulunmamaktadır. 

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. 
Staj uygulamaları 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 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Programında, “Normal Öğretim” statüsünde 4 yıllık eğitim verilmektedir. 
  

9 Program akreditasyonları İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 24.04.2021 tarihinde 
Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(EPDAD) tarafından 2+3 yıl süreyle akredite edilmiştir. 

https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar
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10 Yurt bilgisi Kayseri’de faaliyet gösteren 4 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 
öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci 
kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu,1.340 öğrenci kapasiteli 
Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu ve 424 kız- 174 erkek olmak üzere 
toplam kapasitesi 598 Develi Karma Öğrenci Yurdudur. İlimizde 
öğrenci konaklama kapasitesi toplam 5.827 ‘dir. Bu yurtlar haricinde 
çeşitli vakıf yurtları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonları da 
mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-
2/lojmanlar  adresini ziyaret ediniz. 

11 Koşul 1 Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu 
çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce 
2021 YKS Kılavuzunda yer alan Tablo 3A’yı (Ortaöğretimdeki Bazı 
Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları) 
dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 

12 Koşul 24 Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 
300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında 
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız 
yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) 

13 Koşul 75 Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen 
adaylardan "MEB" sütununda belirtilen kadarına Milli Eğitim 
Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. Bu konudaki Milli 
Eğitim Bakanlığının duyurusu bu kılavuzun ileri sayfalarında yer 
almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.) 
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