
Babaya destek vererek çocuğun çok yönlü 
gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir 
yetişkin eğitimi programıdır.  
 
Programın amacı, babalara destek vererek 
demokratik bir aile ortamının yaratılmasını ve bu 
sayede çocukların varolan kapasitelerini en üst 
düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamaktır.  
 

BABA DESTEK PROGRAMI  
 

BADEP’in hedef kitlesi; 3-6 ve 7-11 yaş 
arasında çocukları olan babalardır. Program 
15’ er kişilik baba grupları oluşturularak,  
10-12 hafta boyunca haftada bir gün 2 
saatlik oturumlar halinde uygulanır. Bunun 
yanı sıra annelerin katılımı ile programda yer 
alan konuların ele alındığı 2 Anne Toplantısı 
yapılır. BADEP grupları işbirliği yapılan 
kurumlarda her yıl iki dönem halinde 
uygulanmaktadır. Kursa çalışmaları genellikle 
Eylül-Ekim ve Ocak-Şubat aylarında 
başlamaktadır. 

Program, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını ve gelişimlerini desteklemek konusunda 
davranış değişikliği oluşturmalarını hedefler. 
 
AÇEV tarafından geliştirilen BADEP ilk olarak 1996 yılında pilot uygulamalarla yaygınlaştırılmaya 
başlamıştır. 2004 yılından bugüne yaygınlaşma çalışmaları devam ettirilerek çeşitli devlet kurumları ve 
yerel işbirlikleri ile gönüllü eğitmenler tarafından uygulanmaktadır. 
 

Bugüne kadar, 3.291 Baba Destek 
Programı kursunda toplam 82.582 baba 
çocuk İkilisine ulaşılmıştır. 

AMAÇ: İLGİLİ BABALIK 
Genel bir ifade ile çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenen, demokratik ilişki kuran, çocukla 
vakit geçiren, dinleyen, karşılıklı ve yakın ilişki içinde olan babayı «İlgili  Baba» olarak tanımlayabiliriz. 
AÇEV, «İlgili Babalık» konusunu babalara ve babalara yönelik çalışmalar yürüten kurumlara duyurmak 
ve babalıkla ilgili farkındalık kazandırmak için araştırmalar, seminerler, kampanyalar düzenlemektedir. 



PROGRAMIN AMAÇLARI  
 
BADEP uygulamaları ile temel olarak hedeflenen, 
 
Babanın; 
 Çocuk bakımında önemli ve sorumlu olduğunun 

farkına varması, demokratik iletişim yöntemleri 
hakkında bilgi edinip bunları evde eşi ve 
çocuklarıyla yaşama geçirmesi, 

 Çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi ve 
çocuğun gelişim alanlarını desteklemek için 
uygun davranışlar göstermesi, 

 Edindiği bilgiler ışığında çocuğun gelişimine 
uygun beklentiler içine girmesi, 

 Çocuk ile birlikte zaman geçirmesi ve onunla 
yakın ilişki içinde olması, 

 Çocuklarının okul süreçlerini takip edip destek 
vermesi, uygulama sonucu edindiği becerilerin 
bir kısmını iş ve diğer toplumsal ilişkilerinde de 
kullanmasıdır.  
 

Böylece daha demokratik, daha mutlu bir aile ve 
toplum yapısı desteklenmiş olur. 
 
 

BABA DESTEK PROGRAMI   
 

PROGRAMDA ELE ALINAN KONULAR 
 
 Tanışma ve Babanın Rolü 
 Aile Tutumları 
 Dinleme ve Anlatma 
 Aile Tutumları-II: Demokratik İlişki ve 

Empati 
 Olumlu Davranış Geliştirme 
 Sosyal - Duygusal Gelişim 
 Zihinsel Gelişim 
 Okul, Arkadaşlar ve Baba 
 Bedensel ve Cinsel  
 Çocukla Zaman Geçirmek ve Oyun 
 Yaşam Zorlukları ve Baba 
 Çocuğun Sorumluluk Kazanması 
 Sağlıklı Cinsel Yaşam 
 

Çocukların sevgi ve güvenle büyüdükleri bir 
dünya için bütün babaları Baba Destek 
Programı ’na davet ediyoruz... 

SEN BENİM BABAMSIN KAMPANYASI 
AÇEV tarafından uygulanan Baba Destek Programı çerçevesinde gerçekleşen “Sen Benim Babamsın” 
adlı kampanyada; babalığın önemi ve babaların çocukların hayatındaki ve aile içindeki rolleri 
konusunda bilinçlendirme yapmayı amaçlıyor. 


