
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  

AİLE DANIŞMANLIĞI VE MESLEK ELEMANI  

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI  
 

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR? 

Toplumun temel yapı taşı olan aile, sağlıklı bir biçimde devamlılığı sağlanması gereken en önemli 

kurumdur. Aile kurumunun oluşturulması aşaması yanında sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi de 

önemlidir. Bu bağlamda ailenin daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu olmasını sağlamak 

amacıyla aile bireylerinin hem aile içinde ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları sorunların farkına 

varmaları hem de karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmeleri için çeşitli becerileri (karar 

verme, problem çözme vb.) kazanmaları önemlidir. Bu tür becerileri kazanmada aileye rehberlik 

etmek yanında özellikle aile bütünlüğünün korunmasında aile bireyleri arasında yaşanan sıkıntıları 

çözme ve çeşitli sebeplerle bozulmuş ya da bozulma sürecine yakın aile sistemlerini onarmaya 

yönelik birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejilerini uygulayacak aile danışmanlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Aile danışmanlığı aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile 

sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu 

anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve 

gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren bir hizmet alanı olarak tanımlanmaktadır.  

 

AİLE DANIŞMANI KİMDİR? 

Aile danışmanlığı hizmetini vermek üzere aile sisteminin tüm bileşenlerine ait teorik bilgi yanında 

uygulama boyutuna hâkim olan, aile sistemini etkileyen ya da etkileyebilecek olan problemleri 

fark eden, sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmak üzere ailelere problem çözme becerileri 

kazandıran, evlilik öncesi, evlilik ve boşanma süreçlerini sağlıklı bir biçimde yürütme konusunda 

süreçte yer alan her bir bireye rehberlik edebilecek şekilde eğitimi tamamlamış kişidir.  

 

MESLEK ELEMANI KİMDİR? 

Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi 

ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, 

rehberlik ve rehabilite edici hizmetler veren kuruluşlar olarak tanımlanan “Aile Danışma 

Merkezi”nde hizmetleri yürüten personeldir (04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Yönetmelik).   

 

PROGRAMIN AMACI 

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04.09.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 28401 sayılı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik”te belirlenen 

eğitim niteliklerine uygun aile danışmanlığı eğitimi vermek, teorik bilgi yanında uygulamada 

yetkin aile danışmanları ve meslek elemanları yetiştirmektir.  

 

PROGRAMIN AÇILMASININ YASAL DAYANAĞI 
Bu sertifika programları 4 Eylül 2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gerçek 

Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma 

Merkezleri Yönetmeliği”nin 14. ve 15. Maddeleri uyarınca belirtilen hususlar dikkate alınarak 

açılmaktadır. 

 

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ 

Sertifika eğitimine ilişkin düzenleme ve faaliyetler Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın 

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan Koordinatörlük tarafından 

yürütülmektedir.  

 

 



PROGRAMIN İÇERİĞİ 

Aile Danışmanlığı ve Meslek Elemanı Sertifika Programı toplam 7 modülden oluşmaktadır.  

I. Modül: Aile Danışmanlığına Giriş ve Aile Danışmanlığına Yönelik Temel Psikoloji  
II. Modül: Aile Danışmanlığında Yaklaşımlar ve Danışmanlık Becerileri  

III. Modül: Ailede İletişim ve Eğitim 

IV. Modül: Evlilik ve Evlilik Süreçleri 

V. Modül: Ailede Sağlık ve Cinsellik  

VI. Modül: Hukuki Boyutuyla Aile 

VII. Modül: Süpervizyon 

“Aile Danışmanlığı” Toplam Süre: 450 saat (300 saat teorik, 150 saat uygulama) 

“Meslek Elemanı” Toplam Süre: 120 saat (80 saat teorik, 40 saat uygulama) 

 

NOT: Daha önceden 450 saat altında eğitim almış olanlardan Aile Danışmanlığı Eğitimi 

Tamamlama Sertifika Programı’na başvuru olması halinde aldıkları sertifika ve transkriptler 

incelenerek ders içerikleri ilan edilecektir.   

 

 

SERTİFİKA 

Programlara katılan katılımcılardan devam koşullarını yerine getirenler (teorik derslerin %70’ine, 

uygulamalı derslerin tamamına) ile vaka çalışması/kurum çalışmasını ispat edenler, yapılacak 

sınavlardan geçerli not alması, uygulama dosyasını zamanında teslim etmesi ve eğitim ücretini 
zamanında ödemiş olması şartıyla katıldıkları programa ait “sertifika” almaya hak kazanırlar. Bu 

sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip 

olacaklardır.   

 

 

KATILIM KOŞULLARI VE HEDEF KİTLE 

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki alanlardan birinde en az dört yıllık lisans 

programlarından mezun olanlar başvuruda bulunabilirler: 

AİLE DANIŞMANLIĞI İÇİN:  

1. Sosyal Hizmet 

2. Psikoloji 

3. Sosyoloji 

4. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

5. Tıp 

6. Hemşirelik 

7. Çocuk Gelişimi  

 

MESLEK ELEMANI İÇİN:  

1. Çocuk Gelişimi 

2. Hemşirelik 

3. Okulöncesi Öğretmenliği 

4. Psikoloji 

5. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

6. Sosyal Hizmet 

7. Sosyoloji 

8. Tıp 

9. Aile ve Tüketici Bilimleri 

 

 

 

 



EĞİTİM PROGRAMI BAŞLANGIÇ TARİHİ VE YERİ: 2 Mayıs 2015 Kastamonu 

Üniversitesi  

 

DERS SAATLERİ: Dersler hafta içi 18:00’dan sonra ve hafta sonu yapılacaktır. Ancak ders 

günlerinin hafta içi veya hafta sonu olmasına kursiyerler ile yapılacak görüşmeler de dikkate 

alınabilecektir.  

 

KOORDİNATÖRLER:  
Yrd. Doç. Dr. S. Tunay KAMER:   tkamer@kastamonu.edu.tr  

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ALABAŞ: ralabas@kastamonu.edu.tr  
 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:  

 Başvuru Formu (Başvuru sırasında doldurulur) 

 2 Adet Fotoğraf 

 Lisans diploması aslı ve arkalı önlü fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 

 Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 

 Program ücretinin yatırdığına dair banka dekontu  
 

BAŞVURU VE ÜCRET ÖDEME BİLGİLERİ:  

Sertifika eğitim ücreti için ön kayıtta 250 TL alınmakta, geri kalan bedel kesin kayıtta peşin 

ya da 4 taksit ile ödenebilmektedir. Program ücretini yatırdığı halde programa devam 

etmeyenlerin ücretleri iade edilmeyecektir. 

 

Ödemeler ders programı başlamadan Havale-EFT ya da kayıt merkezimize gelmek suretiyle 

kredi kartı ile yapılmaktadır. Üç farklı sertifika programı için üç farklı ücret uygulanmaktadır: 

450 saat için: 3000 TL 

350 saat için: 2250 TL 

120 saat için: 1500 TL’dir.  

 

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN: Adres: Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü Yeni Eğitim Binası Kuzeykent Kampüsü KASTAMONU 

                                                        Tel: 03662801689 

                                                        E-mail: toplumvekadin@kastamonu.edu.tr  
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