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Değerli araştırmacılar, öğretmenler ve eğitim gönüllüleri,
Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğine ait olan Erken Çocukluk Çalışmaları
Dergisinin ilk sayısı ile sizlere "merhaba" demekten büyük bir mutluluk duyuyorum.
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi’nin hikayesi yönetim kurulu olarak Nisan 2016 yılında Bursa
da Misse köyünde yapmış olduğumuz ilk toplantımızda başlamıştır. Bu toplantıda o kadara çok şey
konuşuldu ki dergi fikri bizi hepsinde daha çok heyecanlandırmıştı. Bugün dergimizin ilk sayısı ile
sizlere sesleniyor olmak benim ve ekibim için, ülkemizde erken çocukluk eğitimine yaptığımız ve
yapmayı planladığımız işlerden birinin başlamasının kutlanışının gururudur. İçinde bulunduğumuz
günlerde en çok ihtiyacımız olan ülkemizin geleceği olan çocuklara yatırımlardır. İşte tamda bunun
için ille de bunun için vazgeçmeden adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
Erken çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel
araştırmalara yer veren bu ilk sayımız ile çalışmalara yer verilmiştir.
Sözlerimi derneğimizin kurucusu ve 1968 yılında yayınlanamaya başlayan ve 1994 yılına kadara 48
sayı çıkartan Okul Öncesi Eğitim Dergisinin editörü Mürüvvet Avni Özkan’ın şu sözleriyle bitirmek
istiyorum.
“Memleketimizde eğitim zorunluluğu ancak ilköğretim çağı çocuklarından başlar. Başka memleketlerde ise eğitimin
ilk kademesi okul öncesi eğitimi teşkil eder. 3-6 yaş sorununu ilgili mercilere ana ve babalara duyurmak amacıyla
bu bülteni çıkarıyoruz. Türkiye okul öncesi eğitimini geliştirme derneği 3 -6 yaş arası çocukların eğitiminin önemini
bütün yurda duyurmak için örgütlenmiş bir dernektir. Bu davayı yürütmede bize yardımcı olmaya hepinizi davet
ediyoruz.”
Dr. Serap Erdoğan
Baş Editör
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Dear researchers, teachers and education volunteers,
I am very glad to say "hello" to you with the first issue of Journal of Early Childhood Studies that
belongs to Association for the Development of Early Childhood Education in Turkey.
The story of Journal of Early Childhood Studies started in our first meeting of board of directors
on April 2016 in Misse village at Bursa. In that meeting, so many things were talked about but the
idea of a journal excited us more.
It is honor to address you with the first issue of Journal of Early Childhood Studies by celebrating
the beginning of one of our projects that we plan to do for early childhood education in our
country. What we need the most during these days is to invest in children who are the future of
our country. We keep going on to take steps for this aim by not giving up. With the first issue of
Journal of Early Childhood Studies that includes interdisciplinary qualitative and quantitative
studies relevant to early childhood period, these studies were involved in.
I would like to conclude with the words of Mürüvvet Avni Özkan, the founder of our association,
the editor of the Preschool Education Journal started to be published in 1968 and published 48
issues till 1994:
“The education requirement in our country starts only with primary school children. In other countries, the first stage
of education constitutes pre-school education. We are issuing this bulletin to announce the 3-6 age problem to parents
and parents. Association for the development of pre-school education in Turkey It is an association organized to
announce the importance of education for children aged between 3 and 6 all over Turkey. We invite all of you to help
us run this case.”

Serap Erdogan, PhD.
Editor in Cheif
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