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Gerçek sevgi özen ister

SONUÇ

Ülke genelinde gerçeklefltirilecek kapsaml› bir EÇG
program›n›n uygulanmas›, tüm çocuklar›n yaflama
en iyi flekilde bafllamas›na yard›mc› olacakt›r. Daha
mutlu, daha sa¤l›kl›, daha kendine güvenli ve daha
iyi e¤itimli yetiflkinler olarak, bu çocuklar daha
refah bir Türkiye’nin uzun vadeli kalk›nmas›na
katk›da bulunacakt›r. K›sa vadede ise, EÇG
afla¤›dakileri sa¤layacakt›r:

• daha çok çocuk hayatta kalacak ve geliflecektir;

• daha çok say›da aile ve çocu¤un bak›m›ndan
sorumlu kifli, çocuklarla olan iliflkilerinde fliddet
yerine olumlu disiplin uygulamalar›n›
kullanacakt›r;

• kentlerde daha çok say›da aile ve çocu¤un
bak›m›ndan sorumlu kifli çocuklar›n›
anaokuluna gönderecektir;

• daha çok çocuk ilkö¤retim sistemine girmeye
haz›r olacakt›r;

• daha ileri yafltaki k›z çocuklar› da okula
gidebilecektir, çünkü evde kal›p küçük
kardefllerine bakmalar› gerekmeyecektir;

• anaokulu ve ilkokul kay›t oranlar›nda 2007’ye
kadar cinsiyet eflitli¤i sa¤lanacakt›r;

• 2013’e kadar, ö¤renme baflar›s› OECD
ortalamas›na ulaflacakt›r;

• daha çok say›da anne ifle gidebilecek ve aile
gelirine katk›da bulunabilecektir;

• sosyal eflitlik artacak ve yoksulluk azalacakt›r;

• di¤er tüm kalk›nma yat›r›mlar›ndan sa¤lanan
geri dönüfller büyük oranda artacakt›r.

SPONSORLAR ‹Ç‹N

Çocuklar›n refah›n› ve geliflimini desteklemek
herkesin sorumlulu¤udur; çünkü devletimiz,
toplumumuz ve ailelerimiz çocuklar›m›za yaflamda
do¤ru bafllang›c› vermedi¤inde bunun yükünü
hepimiz tafl›r›z. 

‹fl dünyas› için, EÇG’ne özel yat›r›m yapman›n
sa¤layaca¤› kazançlar çok fazlad›r. Ö¤renme
becerileri iyilefltirilmifl ve okulu terketme oranlar›
daha düflük olan, daha sa¤l›kl›, daha mutlu
çocuklar daha büyük bir sosyal sorumluluk
duygusuna sahip eriflkinler haline gelecektir. 
Bu çocuklar›n artan olumlu potansiyelleri canl› 
bir ekonominin ve canl› bir ifl dünyas›n›n önünü
açacakt›r.

Çocuklar›n geliflimine böylesine önemli katk›lar
sa¤layan kurulufl, iflletme ve kurumlar›n kamuoyu
gözündeki olumlu imaj›n› daha da art›racakt›r.

BÜTÇE (ABD dolar›)

‹letiflim
Tan›t›m materyalleri 125
Savunuculuk etkinlikleri 5.000–15.000
Yay›n spotlar› 500
Web portal› 15,000

EÇG E¤itimi
E¤itmen Seti 275
Ebeveyn ve çocuk seti 150
E¤itim Yeri 1.200–5.000

Medya e¤itimi
Medya seti 125
E¤itim Yeri 1.200–5.000



HEDEF

Hizmet sunanlar, politika yap›c›lar, karar vericiler
ve medya ile birlikte ailelerin ve çocuklar›n
bak›m›ndan sorumlu kiflilerin EÇG’nin yararlar›
hakk›ndaki bilgi ve fark›ndal›¤› artt›r›lmal›d›r.

• Anne sütünün, iyi beslenmenin, ba¤›fl›klaman›n,
olumlu aile olman›n ve okul öncesi e¤itimin
önemini vurgulayan bas›l› materyaller ve
televizyon/radyo spotlar› haz›rlanacakt›r.

• Hizmet sunanlar, ailelere EÇG hakk›nda 
do¤ru bilgi vermek üzere e¤itilecektir. Ailelere
çocuklar›yla birlikte kullanacaklar› e¤itim
materyalleri sa¤lanmal›d›r.

• Görsel ve yaz›l› medya EÇG’nin yararl› hakk›nda
ve bu bilgileri halk›n fark›ndal›¤›n› artt›rmak için
en iyi nas›l kullanabilecekleri konusunda
e¤itilecektir.

• Okul öncesi e¤itim ö¤retmenlerine yeni
müfredat hakk›nda e¤itim ve bilgi tazeleme
kurslar› verilecektir.

• Ö¤retmenlere yeni müfredat gibi EÇG
alan›ndaki son geliflmeler hakk›nda bilgi vermek
ve çocuklar için e¤itici oyunlar önermek için bir
internet portali oluflturulacakt›r.

• Özel sektör süt üreticileri, okul öncesi
dönemdeki çocuklar için ücretsiz süt 
temin etmeye seferber edilecektir.

ÇÖZÜM

Ülke çap›nda gerçeklefltirilecek ve anne sütünün,
iyi beslenmenin, ba¤›fl›klaman›n, olumlu aile
olman›n ve okul öncesi e¤itimin önemini
vurgulayan bir EÇG program›, küçük çocuklar›n›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lamada anne babalara yard›mc›
olacakt›r. Cinsiyet eflitli¤ini ve çocuk kat›l›m›n›
sürekli olarak destekleyerek, EÇG program›n›
uygulamak çocuklar ve bu çocuklar›n aileleri,
içinde yaflad›klar› toplum ve ülkeleri için hem 
k›sa hem de uzun vadede yararlar sa¤layacakt›r.
Bunlardan baz›lar› afla¤›dakilerdir: 

• bebek ölümlerinin azalmas›;

• çocuklarda yetersiz beslenmenin azalmas›;

• çocuklarda ö¤renme baflar›s›n›n artmas›;

• cinsiyet eflitli¤inin ve çocuk kat›l›m›n›n artmas›;

• ilkö¤retimi tamamlayan k›z çocuklar›n›n
say›s›n›n artmas›;

• çocu¤a yönelik fliddet, istismar ve ihmal
olaylar›n›n azalmas›;

• aileler ve çocuklar aras›nda iletiflim
becerilerinin, bilginin artmas› ve çat›flmalar›n
azalmas›.

DURUM

2006 y›l› itibariyle, Türkiye nüfusunun %18,5’inin
10 yafl›n alt›nda oldu¤u tahmin edilmektedir ve
bunlar›n %9’u 5 yafl›n alt›ndad›r. Hiç flüphesiz ki 
bu çocuklar›n yaflamlar›n›n ilk y›llar› hem zihinsel
hem de fiziksel geliflimleri aç›s›ndan en önemli
aflamad›r. Örne¤in, beyin gelifliminin %80’i 6
yafl›na gelindi¤inde tamamlanm›fl olmaktad›r; 
okul öncesi e¤itim alm›fl çocuklar›n e¤itimin daha
sonraki aflamalar›nda hep daha baflar›l› olmas›n›n
nedeni budur. 

Ancak, Erken Çocukluk Geliflimi (EÇG)
programlar›n›n yarar› tam olarak herkes taraf›ndan
yeterince bilinmedi¤inden bu alana yap›lan yat›r›m
yeterli de¤ildir. EÇG programlar›na duyulan ihtiyaç
çok büyüktür, çünkü:

• EÇG hakk›nda bilgi verebilecek, yeterli say›da
e¤itilmifl sosyal hizmet uzmanlar›, sa¤l›k
personeli ya da milli e¤itim personeli
bulunmamaktad›r; 

• EÇG hizmetlerinin bölgesel da¤›l›m› eflit de¤ildir;

• okul öncesi e¤itime ayr›lan derslik say›s›
yetersizdir; 

• okul baflar›s› düflüktür; 

• çocu¤a yönelik fliddet, istismar ve ihmal olaylar›
daha s›kt›r; 

• cinsiyet ayr›mc›l›¤› yayg›nd›r. 

Bu eksikler oldu¤u sürece, özellikle düflük gelirli
ailelerden gelenler olmak üzere bir çok aile
çocuklar›n›n bu kritik geliflim evresindeki ihtiyaçlar›
hakk›nda bilgisiz kalmaya devam edecektir.


