
Çocuk Gelişimi Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Çocuk Gelişimi, 0-18 yaşlar arasındaki çocukların (tipik gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya 
muhtaç, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar ve tıbbi tedavi gören, risk altında olan vb.) 
zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimsel değerlendirilmelerinin, raporlamalarının 
yapılması; çocuk ve ailesinin gereksinimlerinin belirlenerek uygulanacak müdahale, destek, eğitim 
programlarının hazırlanarak, uygulanması, değerlendirilmesi ve izlemi içeren süreçtir. Çocuk Gelişimi, çocuğun 
tüm alanlarda gelişiminin desteklenmesine yönelik olarak ebeveynlere ve diğer profesyonellere danışmanlık 
çalışmalarını da içerir. Uygulamada Çocuk Gelişimi mesleği, gelişimsel değerlendirme, yorumlama, gelişimsel 
tanıma, raporlama, gelişimsel destek, müdahale ve eğitim programı hazırlama, uygulama, programı 
değerlendirme ve izleme ile ebeveyn danışmanlığını içerir. 

Kazanılan Derece 

Lisans 

 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

EQF-LLL: 6. Düzey 

QF-EHEA:. 1. Düzey 

 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

180-240 Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisinden oluşan “Lisans Eğitimi” 

Kayıt Kabul Koşulları   

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) TM3 puanı 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitim almış olanların ders içerikleri ve AKTS leri 
incelenerek uygun bulunan derslerden muafiyet sağlanabilir. 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme YÖK ve İstinye Üniversitesi mevzuatı çerçevesinde dersin içeriği ve 
yöntemine bağlı olarak; 

Yazılı, sözlü, uygulama, ödev, derse katılım bileşenleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 

Vize, ödev, uygulama ve final sınavları yapılır. 

Öğretim Şekli 

Öğretim örgün öğretim formatına uygun olarak bir eğitim yılı içinde iki dönemde 15 er haftalık süreler içinde 
dersin kapsamı dahilinde öğretim teknikleri kullanılarak, öğrencinin derse katılımı özendirilerek sözlü 
anlatım, gözlem veya uygulamalar ile gerçekleştirilir. 

 



 

 

Mezuniyet Koşulları 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi kapsamında, 180-240 Kredinin tamamlanması gereklidir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunlarımız, tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimlerine yönelik gelişimsel 
tarama, değerlendirme ve tanılama yapabilecek, gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç geliştirebilecek, 
çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik gelişimsel uygunluk yaklaşımını temel alan programlar 
oluşturabilecek ve uygulayabilecek, çocukların gelişimsel izlemini/takibini yapabilecek ve çocuğun 
gereksinimleri doğrultusunda çocuk odaklı aile merkezli uygulamalarla (ailelere, profesyonellere, kurum, 
kuruluşlara) danışmanlık yapabilecek, projeler üretebilecek, toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin 
yüksek yararı için sorumluluk alıp, rol ve işlevlerini yerine getirebilecek mesleki etik ilkeleri göz önünde 
bulundurabilecek teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilecek, çocuk ve ailenin ulusal ve 
uluslararası düzeyde haklarını koruyan ve savunan, eklektik yaklaşımı benimsemiş yüksek donanımlı ve 
nitelikli çocuk gelişimciler niteliklerine sahip olarak aşağıda belirtilen kurumlarda görev yapabileceklerdir. 

 
▪ Bakanlıklar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı vb.) 

▪ Özel ve Resmi Hastane ve Sağlık Kuruluşları 

▪ Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları 

▪ Özel ve Resmi Eğitim Kurumları  

▪ Sivil Toplum Kuruluşları 

▪ Uluslararası Kuruluşlar (UNICEF vb.) 

▪ Üniversiteler 

▪ Özel ve Resmi Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

▪ Özel Aile Danışma Merkezleri 

▪ Özel Çocuk Gelişimi Merkezleri 

▪ Ulusal ve Uluslararası Projeler 

▪ Yayınevleri 

 

Bir Üst Dereceye Geçiş 

Lisans programında gerekli krediyi tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans Programlarına başvuru 
yapabileceklerdir. 

 


