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AİLE DANISMANLIĞI
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

www.sagliksen.org.tr
www.meridyenuzem.com

Aile danışmanlığı eğitimine; 
Psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal 
hizmet, sosyoloji, psikolojik danış-
manlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp, 
okul öncesi öğretmenliği ve aile ve 
tüketici bilimleri alanlarından 4 yıllık 
lisans mezunu üyelerimiz ve birinci 
derece yakınları katılabilir.

Başvuru: 
www.sagliksen.org.tr ve 
www.meridyenuzem.com

adreslerinden belirtilen yönergeye 
uygun olarak, site içerisinde 
ulaşacağınız formların online 

olarak veya bilgisayarınıza 
indirdikten sonra düzenlenmiş 

halinin e-posta yolu ile iletilmesi 
ve imzalı çıktılarının doğrudan 
şube başkanlıklarına iletilmesi 

gerekmektedir.
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AİLE DANIŞMANLIĞI 
SERTFİKA PROGRAMI KAZANIMLARI:
Bu sertifikayı ilgili yönetmelikte belirtilen meslek profosyo-
nelleri (Psikolog, Hekim, Hemşire, Psikolojik Danışman, 
Çocuk Gelişimci, Okul öncesi öğretmenleri, Sosyal Hizmet 
Uzmanı, Sosyolog) eğitimi tamamlayıp sertifikayı almaya 
hak kazandığında "Özel Aile Danışma merkezi" açabilir ve 
bu merkezlerde Aile Danışmanı olarak çalışabilirler. (Alınan 
sertifikayla herhangi bir atama hakkı elde edilmez.)
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                Akademik ağırlıklı 

uzman kadro ile evinizin rahatlığında...
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A. Aile Danışmanlığı Eğitiminin Amacı
Aile danışmanlığı eğitimi ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile 
olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntem 
geliştiren,bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygula-
maya koyan,aile,birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren 
hizmetleri sunan AİLE DANIŞMANI meslek erbabını yetiştirmeye yöneliktir. 

B. Aile Danışmanlığı Eğitim Süresi 
Aile danışmanlığı eğitimi yaklaşık 5 (beş) ay sürecek 300 saat teorik 132 saat 
uygulamalı ve 32 saat süpervizyon olmak üzere toplam 464 saatlik bir eğitim-
dir.

C. Aile Danışmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları
1. Gelişim Alanları 2. Gençlik Dönemi 3. Aile Olma  4. Aile Yapısı  5. 
Uyum  Problemleri 6. Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları 7. Sosyal Vaka 
Verileri 8. Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar 9. Aile Da-
nışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar 10.Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı 
Yaklaşımlar 11. Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri  12. Aile Danışman-
lığında Kriz ve Kriz Yönetimi 13. Çocuk Hakları ve hukuku 14. Çocuk İstismar 
ve İhmali 15. Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar 16. Meslek Etiği 17. Araştırma 
Teknikleri 18. Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu

D. Aile Danışmanlığı Eğitimi Katılım Koşulları
Eğitime 04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine 
göre aşağıda mesleği belirtilen bölümlerden mezun olanlar katılabilecektir.
• Çocuk Gelişim Uzmanları • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler • Psiko-
loglar • Psikolojik Danışmanlar • Sosyal Hizmet Uzmanları • Psikoloji ve PDR 
mezunları • Sosyologlar • Hemşireler

E. Aile Danışmanlığı Eğitimine Kayıt İçin Gerekenler
1. Mezuniyet belgesi (Aşağıda belirtilen bölümlerden 4(Dört) yıllık lisans 
diploması) 
• psikoloji,• sosyoloji, • psikolojik danışmanlık, • sosyal hizmet uzmanlığı,
• rehberlik, • tıp, • hemşirelik, • çocuk gelişimi alanlarından  
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 2 (İki) adet fotoğraf

F. Aile Danışmanlığı Eğitimi Mevzuatı
Aile danışmanlığı sertifika programı  resmi gazetede 04.09.2012 tarihinde 
yayınlanan 28401 sayılı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine uygun olarak 
M.E.B hayat boyu öğrenme genel  müdürlüğü Öğretmenlik Ve Öğretim Aile Da-
nışmanı Modüler Programı (yeterliğe dayalı) uygulanarak gerçekleştirilecektir.

G. Aile Danışmanlığı Eğitiminin Yapısı
Aile danışmanlığı sertifika programında 300 saatlik eğitimi dilediğiniz yerden 
internet üzerinden canlı uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız. 132 saatlik uy-
gulama ve 32 saatlik süpervizyon eğitimini ise ANKARA’da örgün ve uygulama 
eğitimi olarak alacaksınız. ANKARA dışından  eğitime katılan katılımcılar 40 
kişilik grup oluşması halinde kendi şehirlerinde anlaşmalı kurumlarımızda 
uygulama eğitimi ve sınav imkanına kavuşabileceklerdir.

H. Aile Danışmanlığı Eğitiminin İşleyişi
1. Uzaktan Eğitim Bölümü:

a) Öğrenci kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mailine 
öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
b) Öğrenci modüllerin canlı derslerini aldıktan sonra o modülün sınavında 
başarılı olmalıdır.
c) Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebi-
lecektir.
d) Her modülde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik 
ortamda iletilecektir.
e) Öğrenci  ders takip durumunu , kendi internet sayfasından takip edebile-
cektir.
f) Öğrenci  derslere en az % 80 oranında devam sağlamak zorundadır.
g) Canlı olarak  alınan dersler aynı zamanda sonradan pekiştirme maksadı ile 
video ders olarak da izlenebilecektir.

2. Örgün Eğitim Bölümü
Öğrenci Yüz yüze alınması gereken 132 saatlik örgün uygulama eğitimini, hafta 
içi sabah, öğleden sonra veya hafta sonu  gruplarından birini seçerek alabile-
cektir. Uygulama eğitimi eğitmen eşliğinde örgün olarak meslek uygulamaları 
gerçekleştirmek sureti ile tamamlanacaktır.

3. Supervizyon
a) 32 saatlik süpervizyon kısmında ise aileler üzerinde vak’a çalışması yapı-
lacaktır.
b) Süpervizyon dersleri bir süpervizör eşliği ve kontrolünde gerçekleştirile-
cektir.

I. Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikasyon ve M.E.B Sınavı
a) Programı başarı ile tamamlayanlar M.E.B sınavına gireceklerdir.
b) Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır. 
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