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Bölüm Tanıtımı
Çocuk Gelişimi Bölümü, 0 ile 18 yaşlar arasındaki normal 
gelişim gösteren ve özel gereksinimleri olan korunmaya 
muhtaç ya da dezavantajlı çevre koşullarından gelen 
çocukların, zihinsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve öz 
bakım becerilerini destekleyen çocuk gelişimciler 
yetiştirir. Günümüz dünyasında aileye ve çocuğa ilişkin 
ihtiyaçlar günden güne çoğalmakta ve çeşitlilik 
göstermektedir. Buna bağlı olarak; çocuk gelişimi alanıda 
yeterli donanıma sahip çocuk gelişimciye olan gereksinim 
de artış göstermektedir. Çocuk Gelişimi Bölümü olarak 
amacımız; mesleki anlamda gerekli teorik   bilgi ve pratik  
becerilerle donanmış, gelişime açık ve iletişim becerisi iyi   
çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
Ders müfredatı; temel dersler, çocuk gelişimi alanının 
mesleki dersleri olan Çocuk Gelişimi, Erken Çocuklukta 
Özel Eğitim, Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, 
Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Psikolojisi ve 
Ruh Sağlığı, Aile Eğitimi ve Katılımı, Çocuk ve Oyun, 
Drama, Çocuk Edebiyatı gibi dersler ile eğitim kurumlarında 
deneyimlenen uygulama derslerinden oluşmaktadır.

Bu temel ve mesleki derslerin yanı sıra öğrencilerimiz, 
ilgi ve becerileri doğrultusunda, titizlikle hazırlanan 
müfredatımızın içerdiği seçmeli derslere katılarak 
günümüz iş dünyasının gerektirdiği bazı yeni becerileri 
(girişimcilik, satış ve pazarlamatakım çalışmasına yatkınlık 
vb.) kazanabilirler. Öğrencilerimiz, 120 AKTS’lik ders 
sorumluluklarını yerine getirip mezun olmaya hak 
kazandıktan sonra; aldıkları diploma ile resmi ve özel 
eğitim kurumları, gündüz bakım evleri ve kreşler ile özel 
eğitim kurumlarında yardımcı eğitimci olarak görev 
alabilmektedirler.  Bunun yanısıra dikey geçiş sınavı ile 
Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi lisans 
programlarına devam edebilirler. Tarsus Üniversitesi 
Çocuk Gelişimi önlisans programı öğrenci alımına 
2020-2021 eğitim öğretim yılında başlayacak olup, 
eğitim dili  Türkçe’dir. 

Toplumun sağlıklı gelişimi adına  görev   alan çocuk gelişimcilere duyulan 
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Tarsus Üniversitesi  Çocuk Gelişimi 
Programı, güncel yaklaşımlara hâkimiyeti ve gelişimsel donanımı ile 
mesleğe hakim olabilecek,  kendini sürekli yenileyebilecek, çocuklara sevgi 
ve ilgi göstererek doğru model olabilecek, insanın en saf ve öğrenmeye 
açık hali ile çalıştığının farkında olarak mesleki duyarlılığa sahip nitelikli 
çocuk gelişim elemanları mezun etmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız, 
kamu ve özel sektörde; özel eğitim kurumları, okul öncesi kurumları, 
gündüz bakım evleri ve kreşlerde   çalışma imkanı bulabilir veya dikey 
geçiş sınavı ile alanına uygun lisans programına devam edebilirler. Mesleki 
ve kişisel gelişime  yönelik hazırlanmış ve olası yenilikler doğrultusunda 
güncellenen öğretim programımız ve deneyimli, genç, dinamik ve kendini 
işine adamış akademik kadromuz ile sizleri önce çocuğa sonra  aile ve 
topluma değer katmayı hedefleyen Çocuk Gelişimi programımıza bekliyoruz.
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

Mezunlarımız
Çocuk Gelişimi Bölümünün teorik ve uygulamaya dayalı ders programı dikkat ve titizlikle hazırlanmıştır. Zorunlu derslerle 
öğrencilerin alanda ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri kazanması, seçmeli dersler ile ilgi duydukları konu ve alanlarla 
ilgili daha derinlemesine bilgi edinmeleri gözetilmiştir.  Öğrenci merkezli alan, sektörün ihtiyaçlarını  dikkate alan bir anlayış 
doğrultusunda mezunlarımız donanımlı ve sektör tarafından aranan bir çocuk gelişimci olarak meslekte yerlerini alabilir, lisans 
tamamlama yaparak eğitimlerini  sürdürebilirler. Üniversitemiz bünyesinde sunulan değişim programları,  sosyal, kültürel ve 
akademik etkinlikler ile öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri çok yönlü olarak desteklenmektedir. Mezunlarımız; kamu 
ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda, kreş, gündüz bakımevi gibi okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve 
rehabilitasyon merkezlerinde  istihdam olanağı bulmaktadır. Çocuğun olduğu her alanda hizmet sağlayan diğer sektörlerde  de 
çocuk gelişimcilerden faydalanılabileceği görüşü her geçen gün yaygınlaşmakta ve mezunlarımıza yeni ve çok çeşitli çalışma 
fırsatları doğmaktadır.


