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1993 y›l›nda kurulan AÇEV, erken çocukluk ve yetiflkin e¤itimi alan›nda araflt›rmalar
yürüten, bilimsel temellere dayal› e¤itim programlar› gelifltiren ve bunlar› sosyoekonomik
aç›dan imkan› olmayan kiflilere, oluflturdu¤u iflbirlikleriyle uygulayan bir sivil toplum
kurulufludur.

AÇEV,
• e¤itimde f›rsat eflitli¤i ilkesinin hayata geçirilmesi;
• çocuk kadar çocu¤un yak›n çevresinin de desteklenmesi ve;
• e¤itimin bir yaflam boyu sürekli k›l›nmas› için

uzman oldu¤u erken çocukluk ve yetiflkin e¤itimi alanlar›nda haz›rlad›¤› e¤itim
programlar›n› toplumun hizmetine sunmaktad›r.

AÇEV, Türkiye’de ve ço¤unlu¤u Avrupa ve Orta Do¤u'da bulunan farkl› 9 ülkede,

5.000 e¤itimci ile çocuklara, ailelere ve kad›nlara yönelik uzun süreli yüz yüze e¤itim
programlar›yla 411.000 kifliye,

Çocuklara, ailelere ve kad›nlara yönelik TV programlar› ile 6.000.000 izleyiciye,

Sosyal paydafllar, karar vericiler ve kamuoyuna yönelik yay›nlar›, araflt›rmalar› ve destek
oluflturma çal›flmalar› ile 30.000.000 kifliye,

ulaflm›flt›r.

AÇEV uzman oldu¤u
erken çocukluk ve

yetiflkin e¤itimi
alanlar›nda haz›rlad›¤›

e¤itim programlar›n›
toplumun hizmetine

sunmaktad›r.
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De¤erli AÇEV Dostlar›,

Vakf›m›z›n 15. y›l›n› kutlarken, ilk kez sizlere buradan seslenmenin heyecan›n›
ve mutlulu¤unu yafl›yorum.

17 y›l önce AÇEV'in oluflum döneminde, küçük bir grup olarak çal›flmalar›m›za
bafllarken bugünlere gelebilece¤imizi hayal bile edemezdik. Oysa flimdi toplamda
110 kifliyi aflan profesyonel kadromuz, binlerce gönüllü e¤itimcimiz ve
programlar›m›zdan yararlanan yüzbinlerce kifli ile büyük bir kurumsal yap›ya
ulaflman›n gururu içindeyiz.

AÇEV'in kurulufl y›llar›, ülkemizdeki vak›flar›n topluma desteklerini daha çok
okul ve bina gibi altyap› yat›r›mlar› ile gerçeklefltirdi¤i bir dönemdi. Oysa biz,
insanlar›n kendilerinde ve hayatlar›nda kal›c› de¤ifliklikler sa¤layan bilimsel
programlar ile e¤itim alan›na katk›da bulunmaya karar verdik. O dönem için
çok farkl› olan, e¤itim içeri¤ine yat›r›m yapma fleklindeki bu yaklafl›m emek
yo¤un bir çal›flmay› ve uzun vadede elde edilecek sonuçlar› sab›rla beklemeyi
gerektiriyordu.

Birlikte yola ç›kt›¤›m›z akademisyen arkadafllar›mla konuya olan inanc›m›z ve
bir ifladam› olan eflimden gelen desteklerin bize verdi¤i güç ile ilk çal›flmalar›m›za
bafllad›k. Baflta kamu kurumlar› olmak üzere di¤er ortaklar› da iflin içine alarak
kolektif bir çal›flman›n temellerini oluflturduk. AÇEV olarak her zaman
ortakl›klar›n güçbirli¤ine önem verdik. Bafllang›çta belli bir potansiyele ve
finansal deste¤e sahip olma avantaj›m›za ra¤men bizi as›l güçlü k›lan ve
uygulamalar›m›z›n sürdürülebilir olmas›n› sa¤layan bu farkl› kurumlardan
ald›¤›m›z destekler oldu. Bugün finansal tablolar›m›zda görülen rakamlar›n
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çok daha üstünde fayda sa¤layan bir yayg›nlaflmaya ve say›ya ulaflmam›z›n
temelinde hep bu iflbirlikleri ile sa¤lanan katk›lar yat›yor.

AÇEV'de oluflturdu¤umuz içerik, iflbirli¤i ve uygulamalar›n sürdürülebilirli¤ine
dayal› bu modelin ifl dünyas›ndaki ve onlar›n çevresindeki hay›rsever kiflilere
bir örnek teflkil edece¤ini ve bizim gibi sivil toplum kurulufllar›n›n çeflitli alanlarda
hizmet vermek, toplumsal kalk›nmaya katk›da bulunmak üzere ço¤alaca¤›n›
umud ediyorum. Bunlar›n da ülkemizi ileriye tafl›yacak farkl› bir kuvvet
oluflturaca¤›na inan›yorum.

AÇEV toplumsal bir eksikten yola ç›km›flt›r.
AÇEV toplumsal bir eksikten yola ç›karak bir misyonu sahiplenmifl ve bu
do¤rultuda kuruluflunu ve yap›lanmas›n› gerçeklefltirmifltir. Bu misyon, eflit
flartlarda imkan› olmayan çocuklar›n hiçbir karfl›l›k gözetilmeksizin eflit f›rsat
yakalamalar›n› sa¤lamakt›r. Çünkü AÇEV'in kurulufl döneminde kamuoyunun
henüz gündeminde olmayan ama bilim dünyas›n›n yak›ndan takip etti¤i erken
çocukluk e¤itimi, çocuklara hayata bafllarken önemli f›rsatlar sunmakta, onlar›n
hayatlar›n› tamamen olumlu yönde de¤ifltirecek uzun süreli kal›c› etkiler
yaratmaktad›r.

AÇEV, erken yafllardaki çocuk ve yak›n çevresinin e¤itim sorununun çözümüne,
gelifltirdi¤i farkl› programlar ve bilimsel boyutta bir yaklafl›mla destek vermektedir.

Bilimsellik ve kurumsall›k önceli¤imizdir.
AÇEV'in kuruluflundan bu yana hassasiyetle üzerinde durdu¤umuz ve Vakf›m›z›
farkl›laflt›ran iki temel olgu bulunuyor: bilimsellik ve kurumsall›k.

Bilimsellik her zaman en büyük önceli¤imiz olmufltur ve olmaya devam edecektir.
Toplumun temelini teflkil eden aile ve gelece¤imiz olan çocuklar›n erken
çocukluktan bafllayarak daha sa¤l›kl› yetiflmesi hedefiyle hareket eden AÇEV'in
faaliyetlerinin en büyük dayana¤› bilimsel araflt›rmalar ve bunlardan elde etti¤i
bilgi ve verilerdir. Bu verilerden yola ç›karak oluflturulan bilimsel temelli program
uygulamalar›n›n sonuçlar› da yine yap›lan de¤erlendirme araflt›rmalar› ile
kan›tlanm›flt›r. Tüm çal›flmalar›m›z› bizden desteklerini hiç esirgemeyen
akademisyenlerimizle iflbirli¤i içinde sürdürüyoruz.

Genifl kapsaml› ve h›zl› bir kurumsallaflma sürecinden geçen AÇEV, kurumsal
bir kültür ve yap›y› yerlefltirme yolunda güçlü ad›mlar atm›flt›r. Ben ve çal›flma
arkadafllar›m yapt›¤›m›z ifle gönülden inan›yoruz ve “gerçek sivil toplumcu”
anlay›fl›m›z› profesyonel yaklafl›m ve kurumsall›kla bütünlefltiriyoruz.
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AÇEV'in kuruluflundan bu
yana hassasiyetle

üzerinde durdu¤umuz ve
Vakf›m›z› farkl›laflt›ran iki

temel olgu bulunuyor:
bilimsellik ve kurumsall›k.



Center on the Developing
Child'›n AÇEV ile çok

paralel olan inanc›
“toplumlar›n gücü ve
sürdürülebilirli¤inin,

erken yafllarda çocuklara
eflit f›rsat sunarak,

potansiyellerini en üst
noktas›na tafl›nmalar›na
ba¤l› oldu¤u ve sa¤l›kl›

çocuk gelifliminin ayn›
zamanda toplumsal
geliflme, ekonomik

kalk›nma ve güvenli
toplumun temel tafl›n›

teflkil etti¤i” yönündedir.
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Nihai hedef ulusal ve global boyutta toplumsal kalk›nmaya ve uzlaflmaya
destek olmakt›r.
AÇEV'de yürüttü¤ümüz çal›flmalar› globalleflmenin farkl› bir boyutunda ve
farkl› bir vizyonla de¤erlendirdi¤imizde, erken çocukluk e¤itiminin uzun
dönemde toplumsal uzlaflmay› sa¤layacak unsurlardan biri oldu¤u gerçe¤ini
daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü bizim bilimsel temelli e¤itimlerimizin sonucunda
kad›nlar›n güçlendi¤ini, aile içinde fliddete baflvurulmad›¤›n›, e¤itime eriflimin
daha fazla oldu¤unu, akademik baflar›n›n ve istihdama kat›l›m›n artt›¤›n›
görmekteyiz. Tüm bunlar›n ekonomik refah ve toplumsal bar›fl› sa¤layan temel
unsurlar oldu¤unun bilincindeyiz ve bu yolda çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Ayr›ca, farkl› ülkelerde yoksul kitlelere hizmet veren sivil toplum kurulufllar›ndan
gelen talepler üzerine onlarla deneyimlerimizi paylaflmak ve bilgi aktarmak
misyonumuzun bir parças›n› oluflturmaktad›r. Bu ülkelerde yap›lan iflbirlikleri
ile gerçekleflen uluslararas› çal›flmalar sonunda dünyada kabul gören bir Türk
erken çocukluk e¤itim modeli ortaya ç›km›fl ve ülkemiz bu konuda bilgi transferi
yapar hale gelmifltir. AÇEV olarak bu geliflme bizim için bir övünç kayna¤›d›r.

Çal›flmalar›m›z›n geldi¤i noktay› ortaya koyan çok güzel bir geliflme 2008
y›l›n›n bafllar›nda gerçekleflmifltir. Harvard Üniversitesi'nin talebi üzerine AÇEV,
üniversitedeki Graduate School of Education bünyesinde bulunan ve 
Prof. Jack Shonkoff önderli¤inde kurulan Center on the Developing Child
(HCDC)'›n uluslararas› çal›flmalar›n›n kurucu orta¤› olmufltur.

15 y›lda bilimsel alanda ve sahadaki uygulamalar›m›z ile elde etti¤imiz
birikimlerimizin, Harvard Üniversitesi'nin AÇEV'e olan inanc› ile perçinlenerek,
bu iflbirli¤i sayesinde daha da güçlenmesi ve uluslararas› platformlara tafl›nmas›
hepimiz için gurur vesilesidir.

Yeni bir döneme do¤ru...
1993 y›l›nda tek bir e¤itim program› ile ve küçük bir vak›f olarak ad›m att›¤›m›z
bu yolda ihtiyaçlara yönelik olarak pek çok yenilik ve de¤ifliklik yaparak h›zl›
bir flekilde yürüdük. Sadece hedef kitlemizi ve e¤itim programlar›m›z›
çeflitlendirip, ço¤altmakla kalmay›p ayn› zamanda dönemin koflullar›na uygun
yepyeni e¤itim modelleri ile yayg›nlafl›p daha fazla kifliye ulaflmay› da baflard›k.
Bir vakf›n bu kadar farkl› alanlarda beceri gelifltirmesini ve kurumsal yap›s›n›
da bunlara adapte etmesini oldukça önemli buluyorum.
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Böylesine yenilikçi ve baflar›l› projelere imza atan ve misyonundan sapmadan
yoluna devam eden Vakf›m›z, 2008'le birlikte farkl› bir ad›ma daha haz›rd›r.
AÇEV olarak erken çocukluk konusunda bir enstitü ve referans kurum olma
hedefiyle ilerliyoruz. Bilgi birikimimizi ve yap›lanmam›z› bu yönde gelifltiriyoruz.

Bir yandan Türkiye için ihtiyaçlara yönelik yeni alanlara girmek ve k›rsal alanlara
hizmet götürmek amac›yla yeni modeller oluflturmaya çal›fl›yoruz. Di¤er yandan,
uzmanl›k alanlar›m›z konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, destek oluflturmak
ve politika gelifltirmek için de önemli bir kaynak ay›r›yoruz.

Ayr›ca, temellerini oluflturdu¤umuz bu modellerin tüm dünyaya yay›lmas› ve
örnek teflkil etmesi için çal›flmalar yap›yoruz. Uluslararas› alanda Harvard
Üniversitesi Women's Leadership Board, Synergos Institute, Rockefeller
Foundation, Clinton Global Initiative, Wolfenshon Institute gibi kurumlarla
temellerini att›¤›m›z iflbirliklerimizi daha da gelifltirmek istiyoruz ve dünyada
erken çocukluk alan›nda oluflmakta olan ortak platformda önemli bir oyuncu
olma yolunda ilerliyoruz.

Bugüne kadar Türkiye gerçe¤i içinde zorluklara gö¤üs gererek ve
kurumsallaflmadan ödün vermeden sürdürülebilirli¤imizi sa¤lad›k. Bundan
sonra da bu özelli¤imizi özenle korumaya devam edece¤iz.

Büyük bir aile oluflturdu¤umuz, her biri kendi alanlar›n›n en iyisi olan AÇEV
çal›flanlar›, gönüllü olarak bize destek veren e¤itimcilerimiz ve tüm birikimlerini
bize aktaran akademisyenlerimiz hep birlikte toplumsal kalk›nmaya katk›da
bulunmak, sa¤l›kl› ve baflar›l› nesiller yetiflmesini sa¤lamak amac›yla azimle
çal›fl›yorlar. Bu özverili aileye en derin takdir ve sevgilerimi sunuyorum.

Di¤er yanda, AÇEV'in baflar›s›nda çok önemli pay› olan ve ülkemizin zaman
zaman zorlu hale gelen koflullar›na ra¤men bize destek vermeye devam eden
kifli ve kurulufllar›n katk›s› yads›namaz. Hepsine sonsuz teflekkürlerimi iletiyorum.

Bilime ve insana yat›r›m yapan bir vakf›n baflkan› olarak en büyük arzum;
faaliyetlerimizi her y›l daha ileri tafl›d›¤›m›z›, çal›flmalar›m›z›n örnek teflkil etti¤ini
ve toplumun tüm ilgili kesimlerine yay›ld›¤›n› görebilmektir.

Sevgi ve sayg›lar›mla,
Ayflen Özye¤in

AÇEV çal›flanlar›,
akademisyenlerimiz ve

gönüllü olarak bize
destek veren

e¤itimcilerimiz; daha
sa¤lam bir toplumsal

gelecek haz›rlamak, daha
sa¤l›kl› ve bilinçli bir nesil
yetiflmesine artan oranda

katk›da bulunmak
hedefiyle azimle, hevesle,
durmaks›z›n çal›fl›yorlar.
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Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu
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Mütevelli Heyeti

Ayflen Özye¤in Baflkan
Prof. Dr. Sevda Bekman Üye
Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Üye
Dr. Ömer Arif Aras Üye
Hüsnü Özye¤in Üye
Süleyman Sözen Üye

Yönetim Kurulu

Ayflen Özye¤in Yönetim Kurulu Baflkan›
Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Ayla Göksel Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› / 

Murahhas Aza
Prof. Dr. Sevda Bekman Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ömer Arif Aras Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Özye¤in Yönetim Kurulu Üyesi
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Dan›flmanlar›m›z

Akademik Dan›flmanlar

Prof. Dr. Sevda Bekman
Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›

Erken Çocukluk E¤itimi
Dan›flma Kurulu

Prof. Dr. Berrin Akman
Prof. Dr. Sevda Bekman
Prof. Dr. Sibel Güneysu
Prof. Dr. Tanju Gürkan
Prof. Dr. Nergiz Güven
Prof. Dr. Gelengül Haktan›r
Prof. Dr. Ayla Oktay
Prof. Dr. Fulya Temel
Prof. Dr. Belma Tu¤rul

E¤itim Program› ve
Araflt›rma Dan›flmanlar›

Prof. Dr. Sevda Bekman
Prof. Dr. Ayflen Bulut
Prof. Dr. Ayd›n Yücesan Durguno¤lu
Prof. Dr. Sami Gülgöz
Prof. Dr. ‹pek Gürkaynak
Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç
Prof. Dr. Nükhet Sirman
Prof. Dr. Diane Sunar
Prof. Dr. Eser Erguvanl› Taylan
Doç. Dr. Zeynep Cemalc›lar
Doç. Dr. Emine Erktin
Doç. Dr. Fatofl Gökflen
Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak
Doç. Dr. Banu Öney
Yard. Doç. Dr. Feyza Çorapç›
Dr. Enis Balkan
Dr. Can Fuat Gürlesel
Dr. Mine Göl Güven
Dr. fiule Yazgan
Uzm. Psi. Dan. Aylin Atmaca Koçak
Uzm. Psi. Dan. Selda Özen
Uzm. Psi. Dan. fieyma Do¤ramac›
Uzm. Psi. Ayflesim Diri
Uzm. E¤t. Nur Sucuka Çorapç›
Canan Meray
Çi¤dem Ayd›n
Dilek Kaplan
Filiz Uzuner
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Daha yüksek
e¤itim düzeyi için...

Uzun soluklu, kapsaml› ve iyi tasarlanm›fl bir erken
çocukluk e¤itimi sonucunda okullulaflma oran›
artacak, okullar›n kalitesi ve dolay›s›yla mezunlar›n
niteli¤i yükselecektir. Toplumun e¤itim düzeyi
geliflecek, bu da istihdam›, geliri ve refah› art›racakt›r.
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Erken Çocukluk E¤itimleri
Anne Çocuk E¤itim Program› (AÇEP)
Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program› (OVÇEP)
Okul Öncesi E¤itim Program› (OEP)

Aile E¤itimleri
Anne Destek Program› (ADP)
Baba Destek Program› (BADEP)
Aile Mektuplar›
Anne Baba Olmak Semineri

Kad›n Destek ve Okuma Yazma E¤itimleri
‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› ve Kad›n Destek Program› I-II
Okuma Günleri Projesi
E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤inin
Sa¤lanmas› Projesi

Televizyon Programlar›
“Benimle Oynar m›s›n?”
“Bizim S›n›f”
“Baba Olmak Güzel fiey”

Uluslararas› Çal›flmalar
Qualifly Projesi
Impact Projesi

‹letiflim ve Kaynak Yaratma Çal›flmalar›

Politika ve Destek Oluflturma Çal›flmalar›
7 Çok Geç Kampanyas›

AÇEV 2007 Y›l› Faaliyetleri

AÇEV’in Uygulad›¤› Programlar ve
Gerçeklefltirdi¤i Çal›flmalar



Anne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) a¤›rl›kl› olarak sahada uygulad›¤› e¤itim programlar›
ile faaliyet gösteren bir sivil toplum kurulufludur. Hedef kitlesindeki ihtiyac› araflt›rmalarla
saptay›p bu ihtiyaca cevap verecek programlar› gelifltirmekte, bunlar› iflbirlikleri ile
uygulamakta ve uygulamalar› de¤erlendirmektedir. Bu de¤erlendirmeler hem
programlar›n etkinli¤ini araflt›rmak hem de elde edilen bulgularla programlar› amaca
daha uygun bir biçime getirmek için kullan›lmaktad›r. Programlar›n hedef kitlesi; sosyal
ve ekonomik koflullardan ötürü geliflimleri desteklenemeyen ortamlarda yaflayan
çocuklar, anne-babalar ve okuma yazma bilmeyen yetiflkinlerdir.

AÇEV'in e¤itim programlar› kiflilerin hayat›n› iyilefltirecek ve kalitesini yükseltecek
giriflimlerdir. Bu programlar özellikle çevresel koflullardan dolay› zorluklar yaflayan ve
yeterince destek alamayan çocuklar›n geliflimlerine ve sorunlarla bafletme becerilerine
katk›da bulunmaktad›r.

Erken çocukluk döneminde e¤itim alamayan çocuklar, di¤er çocuklarla eflit flansa
sahip olamamakta; ileriki dönemlerde bu eksikli¤in telafisi güç olmaktad›r.

Bu nedenle Vakf›n faaliyetlerindeki ortak noktay› “bireyin, biliflsel, sosyal ve duygusal
gelifliminin tamamland›¤› erken çocukluk döneminde gelifliminin yak›n çevresi taraf›ndan
desteklenmesi” yaklafl›m› oluflturmaktad›r.

Bu gerçekler do¤rultusunda AÇEV;
• Okul öncesi e¤itim alan›nda alternatif e¤itim programlar› gelifltirmekte ve varolan
çal›flmalar› desteklemektedir.
• Aile yap›s›n› ve çocuk geliflimini desteklemek üzere çocu¤un ilk ö¤retmenleri olan
anne-babalara e¤itimler vermektedir.
• Toplumda cinsiyet eflitsizli¤inin önlenmesi ve kad›n›n güçlenmesi konusunda
kitlelerin bilinçlendirilmesi için e¤itici programlar gelifltirmektedir.
• Daha genifl kitlelere ulaflabilmek amac›yla televizyon için e¤itim amaçl› programlar
haz›rlamaktad›r.
• Fark›ndal›k yaratma, bilinç ve destek oluflturma, politika gelifltirme çal›flmalar›
yapmaktad›r.
• ‹htiyac› olan her kesime ulaflabilmek amac›yla daha yayg›n olarak uygulanabilecek
yeni e¤itim modelleri üzerinde çal›flmaktad›r.

AÇEV'in e¤itim
programlar› özellikle
çevresel koflullardan

dolay› zorluklar yaflayan
ve yeterince destek

alamayan çocuklar›n
geliflimlerine ve

sorunlarla bafletme
becerilerine katk›da

bulunmaktad›r.
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AÇEV’in Müdahale Yöntemleri

Bilinçlendirme / Bilgilendirme, Destek Oluflturma ve Savunu Faaliyetleri

Yay›nlar, Araflt›rmalar, E¤itim Kitaplar›

Uzaktan E¤itim Modelleri (TV, Web Tabanl›)

K›sa Süreli E¤itim Programlar›

Yüz Yüze, Uzun Süreli ve Yo¤un E¤itim Programlar›

AÇEV’in E¤itim Yaklafl›m›



Erken çocukluk dönemi
hayat›n temelini

oluflturur. Bu dönemde
çocuklar›n erken

çocukluk e¤itimi ve
bak›m› almas› hem
geliflimleri için çok

önemlidir hem de temel
insan hakk›d›r.

Saha çal›flmalar›nda hedeflere ulaflt›k.
2007 y›l›nda AÇEV saha çal›flmalar›nda kurs ve kursiyer say›lar› aç›s›ndan hedeflerini
yakalam›flt›r. Erken Çocukluk E¤itimi Birimi e¤itimden yararlanan çocuklar da dikkate
al›nd›¤›nda toplamda 47.470 kifliye, Baba Destek Birimi 4.208 kifliye, Okuma Yazma
E¤itimi Birimi ise 9.505 kifliye e¤itim vermifl ve böylece AÇEV y›l boyunca toplamda
61.183 kifliye ulaflm›flt›r.

Erken Çocukluk E¤itimleri kapsam›nda;
• Anne Çocuk E¤itim Program› ile 74 ilde 707 kursla 28.568 anne ve çocu¤a,
• Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program› ile 120 kursla 5.556 veli ve çocu¤a,
• Okul Öncesi E¤itim Program› ile 63 kursla 904 çocu¤a
e¤itim verilmifltir.

Aile E¤itimleri kapsam›nda;
• Anne Destek Program› ile yurt içi ve yurt d›fl›nda 254 kursla 8.923 anne ve çocu¤a,
• Baba Destek Program› ile 179 kursla 4.208 baba ve çocu¤a,
• Anne Baba Olmak Seminerleri ile 2.240 aileye
ulafl›lm›flt›r.

Okuma Yazma E¤itimleri kapsam›nda;
• ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› ve Kad›n Destek Program› kapsam›nda, projeler de
dahil olmak üzere 544 kursla 9.505 yetiflkine,
• E¤itimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eflitli¤inin Sa¤lanması Projesi'nde uygulanan
Anne Baba Seminerleri ile 1.279 aileye
ulafl›lm›flt›r.

Bu y›l Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤inde yap›lmakta olan Yaz
Anaokullar› Projesi kapsam›nda bugüne kadar ulafl›lan en yüksek rakamlar
gerçeklefltirilmifl ve 60 s›n›f aç›larak 850 çocu¤a e¤itim verilmifltir.

Ortakl›klar›m›z ve iflbirliklerimiz geniflledi.
AÇEV, e¤itim programlar›n›n uygulanmas› ile ilgili olarak ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü
ve Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile üçlü bir iflbirli¤i protokolü imzalam›fl
ve böylece programlar›m›z yeni illerde uygulanmaya bafllam›flt›r.

AÇEV Akademi kuruldu.
Merkez ve saha ekiplerindeki e¤itimci/gözlemci kadrolar›na yönelik güçlendirme ve
yap›land›rma çal›flmalar› h›z kazanm›fl ve bu kapsamda AÇEV bünyesinde varolan ve
yeni kat›lan e¤itimcilerin desteklenmesi, standart bir e¤itimden geçmelerinin sa¤lanmas›
için AÇEV-Akademi faaliyete geçmifltir.

E¤itim Programlar› yenilendi ve gelifltirildi.
AÇEV programlar› sahadan gelen geri bildirimler, araflt›rmalarla saptanan ihtiyaçlar
ve bölgesel gereklilikler do¤rultusunda revize edilmifltir.

AÇEV 2007 y›l› boyunca sürdürdü¤ü e¤itimleri ile
toplam 61.183 kifliye ulaflm›flt›r.

2007’ye Genel Bak›fl
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“7 Çok Geç” de yeni bir ad›m...
2007 y›l›n›n ilk yar›s›nda “7 Çok Geç” Kampanyas›'n›n ikinci iletiflim ata¤› yap›lm›fl;
aileleri ve e¤itimcileri ortak bir bilgi platformunda buluflturan “7 Çok Geç” web 
sitesi hizmete sunulmufl ve bu konuda lobi faaliyetleri seçim öncesinde siyasilere yönelik
bir seslenifl ile bafllat›lm›flt›r. AÇEV kampanyadaki güç ortaklar›yla (ÇYDD, ERG, KEDV,
TEGV, TEV, VKV) birlikte okula bafllamadan 1 y›l önce anas›n›f›n›n zorunlu hale gelmesi
yolundaki talebini siyasilere ve kamuoyuna ilk kez bir gazete ilan› ile aç›klam›fl ve bunu
çeflitli medya organlar›nda aç›kça ifade etmifltir. Vakf›n akademik çal›flmalar›ndan,
sahadaki uygulamalar›ndan ve bugüne kadar yürüttü¤ü iletiflim çal›flmalar›ndan farkl›
bir tarz olarak ortaya koydu¤u bu politik talep, okul öncesi e¤itimin ülkemizde yasal bir
çerçeveye konulmas›n› sa¤lamak amac›yla gerçeklefltirilmifltir.

Bu çabalar karfl›l›¤›n› seçim sonras›nda hükümet program›nda okul öncesi e¤itimin
ön s›ralarda yer almas› ile bulmufl ve sonras›nda Bakanl›k taraf›ndan zorunlu e¤itimin
6 yafl›nda anas›n›f›ndan bafllamas›na iliflkin bir pilot çal›flma yap›laca¤› aç›klanm›flt›r.
Okul öncesi e¤itimin yayg›nlaflmas› anlam›nda çok önemli bir geliflme olarak gördü¤ümüz
bu çal›flman›n, Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü'nde haz›r bulunan yasa tasar›s›n›
gündeme getirmesi umud edilmektedir. AÇEV bu konuda lobi faaliyetlerini sürdürmeye
devam edecektir.

AB projeleri tüm h›z›yla sürüyor.
“E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤inin Sa¤lanmas›” bafll›kl› AB Projesi
kapsam›nda; okuma yazma ve yurttafll›k e¤itimi kurslar›yla birlikte politika etkileme
faaliyetleri ve buna yönelik dokümanlar›n oluflturulmas› için çal›flmalar yürütülmüfltür.
K›z çocuklar›n›n okullulaflmas›na yönelik izleme ve politika gelifltirme süreçlerinde
di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n da deste¤i al›narak bir sivil giriflim deklarasyon metni
kaleme al›nm›fl, bas›nla paylafl›lm›flt›r. Ayr›ca, bu konuda yeni ufuklar açabilmek üzere
iyi örneklerin paylafl›ld›¤› 3. Ulusal Konferans düzenlenmifltir.

Uluslararas› çal›flmalar geniflliyor.
Çeflitli Avrupa ve Arap ülkelerinde yürütülen çal›flmalara ilaveten, Türk 
Konsolosluklar›’n›n deste¤i ile ‹sviçre ve Suudi Arabistan'da ö¤retmenlere verilen
e¤itimlerle bu ülkelerde de AÇEV e¤itimleri bafllat›lm›flt›r. Bu çerçevede, Türk göçmen
ailelere de e¤itimler uygulanm›fl, Almanya'da ise anne e¤itimlerine ilaveten baba
e¤itimleri bafllat›lm›flt›r.

Destekçilerimiz art›yor.
AÇEV'e yurt içi ve d›fl›ndan gelen desteklerde art›fl olmufl, böylece farkl› bölgelerde
daha fazla kifliye ulaflma flans› do¤mufltur.

Harvard Üniversitesi ile iflbirli¤i
2008 y›l› bafllar›nda, Harvard Üniversitesi Graduate School of Education bünyesinde
bulunan ve Prof. Jack Shonkoff önderli¤inde kurulan Center on the Developing Child
(HCDC) ile AÇEV aras›nda bir iflbirli¤i protokolü imzalanm›flt›r.

‹flbirli¤i çerçevesinde; AÇEV'in programlar›n›n di¤er ülkelere örnek olmas›, Harvard
Üniversitesi akademisyenleri ile AÇEV akademisyenleri ve uzmanlar›n›n birlikte çal›flma
olanaklar› bulmas› ve erken çocukluk e¤itiminde AÇEV'in global platformlarda söz
sahibi olmas› gibi çeflitli aç›l›mlar beklenmektedir.

Yap›lan araflt›rmalar,
erken çocukluk e¤itimine
yap›lan 1 liral›k yat›r›m›n,
ileride ekonomiye 7 liral›k

kazanç olarak geri
döndü¤ünü ortaya

koymaktad›r.
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AÇEV, herkes için e¤itimde f›rsat eflitli¤i ilkesine
dayanarak çocu¤un erken dönemdeki gelifliminin
yan› s›ra, yak›n çevresini de destekleyen e¤itim
programlar› haz›rlamaktad›r. AÇEV, aileyi
güçlendiren ve merkezi programlara düflük maliyetli
alternatifler sunan erken çocukluk e¤itimi modelleri
oluflturmakta ve iflbirlikleriyle uygulamaya
koymaktad›r. Buna ek olarak, mevcut merkezi
modelleri destekleyecek, okul öncesi e¤itimde kaliteyi
ve ailelerin kat›l›m›n› art›racak programlar› da
bulunmaktad›r.

2007 y›l› Erken Çocukluk E¤itim Faaliyetleri
• AÇEV, erken çocukluk e¤itimi faaliyetleri kapsam›nda 2007 y›l› boyunca sahada
sürdürdü¤ü çal›flmalar›n yan› s›ra bu uygulamalar› gerçeklefltirmekte destek ald›¤›
kurumsal iflbirliklerini gelifltirmek ve bu flekilde yayg›nlaflmay› sa¤layabilmek amac›yla
çal›flmalar yürütmüfltür. Bu kapsamda MEB Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü,
Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, ‹lkö¤retim Genel
Müdürlü¤ü, Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i içinde e¤itimci ve kurs say›lar›n›n art›r›lmas›na
yönelik çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir.

• Yeni e¤itici yetifltirmek amac›yla yo¤un seminer dönemlerine haz›rlan›rken e¤itici
e¤itimlerinde kaliteyi korumak ve ortak bir dil gelifltirmek amac›yla tüm e¤itimcilerle
seminerler öncesinde merkez ekibin düzenledi¤i haz›rl›k ve destek çal›flmalar› yap›lm›flt›r.
E¤iticilerin güçlendirilmesi, aidiyet duygular›n›n ve motivasyonlar›n›n art›r›lmas› amac›yla
destek ve de¤erlendirme toplant›lar› düzenlenmifltir.

• Sahada yap›lan farkl› e¤itimler sonucunda bir y›l boyunca erken çocukluk e¤itimleri
do¤rultusunda toplam 35.549 anne ve çocu¤a ulafl›lm›flt›r.

AÇEV 2007 Y›l› Faaliyetleri

Programlarda 2007 Yılı Geliflmeleri
Erken Çocukluk E¤itimleri



AÇEP 2007 y›l› faaliyetleri
• Program›n Milli E¤itim Bakanl›¤› ile birlikte yürütülen uygulamalar›nda hizmetiçi
e¤itim kapsam›nda e¤itici e¤itimi semineri düzenlenmifltir. 2007 y›l›nda yeni ve eski
395 ö¤retmen 74 ildeki Halk E¤itim Merkezleri'nde 679 kurs açarak 13.571 anneye
e¤itim vermifllerdir. Ayr›ca, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile
iflbirli¤inde 28 kurs aç›lm›fl ve bu kurslarda 713 anne e¤itim alm›flt›r.

• Tüm bu e¤itimlere gözlem ve dan›flmanl›k yapan ekip ile motivasyon ve destek
amaçl› toplant›lar düzenlenmifltir.

• AÇEP kapsam›nda toplam 28.568 anne-çocuk ikilisine ulafl›lm›flt›r.

Anne Çocuk E¤itim Program› (AÇEP)

Bilimsel temelli ve ev merkezli bir e¤itim program› olan Anne Çocuk E¤itim
Program›, 5-6 yafl aras›nda daha önce okul öncesi e¤itim hizmeti almam›fl
çocuklara ve annelerine yönelik olarak haz›rlanm›flt›r. Bu programda, do¤rudan
annelere ulafl›larak okul öncesi e¤itimi konusunda destek verilmektedir. Böylece,
okula gidemeyen çocu¤un e¤itim ihtiyac›n›n ev ortam›nda karfl›lanmas›
hedeflenmektedir. Uzun y›llar Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤inde yürütülen
bu program 2002 y›l› itibariyle Milli E¤itim Bakanl›¤› Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim
Genel Müdürlü¤ü'ne devredilmifltir. Ancak, e¤itici e¤itimleri hizmet içi e¤itim
kapsam›nda halen AÇEV taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ayr›ca, yine Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile iflbirli¤inde AÇEV'den e¤itim alan sosyal hizmet
uzmanlar› taraf›ndan toplum merkezlerinde uygulamalar da yürütülmektedir.
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Erken Çocukluk E¤itimleri

2007 y›l›nda AÇEP
kapsam›nda toplam
28.568 anne-çocuk

ikilisine ulafl›lm›flt›r.

Program›n uyguland›¤› iller

‹stanbul

K›rklareli

Tekirda¤
Edirne

Yalova
Kocaeli

Sakarya
Düzce

Bolu

Zonguldak
Bart›n Kastamonu Sinop

Samsun
OrduAmasya

Çorum
Çank›r›

Karabük

Ankara

Eskiflehir

Bilecik
Bursa

Bal›kesir

Çanakkale

Manisa

‹zmir
Uflak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur
DenizliAyd›n

Mu¤la

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Ni¤de

Aksaray

Nevflehir

K›rflehir

K›r›kkale Yozgat

Tokat

Sivas

Kayseri Malatya

Kahramanmarafl
Ad›yaman

Osmaniye
Gaziantep
Kilis

fianl›urfa

Diyarbak›r

Mardin

Batman
fi›rnak

Elaz›¤

Tunceli

Erzincan

Giresun

Gümüflhane

Trabzon
Rize

Artvin Ardahan

Kars

Erzurum

Bingöl Mufl
Bitlis

Van

A¤r›

Hakkari

Siirt

Bayburt
I¤d›r
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Erken Çocukluk E¤itimleri

Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program› (OVÇEP)

Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program›, okul-aile aras›ndaki iflbirli¤ini
güçlendirerek, çocu¤a verilen e¤itim deste¤inin sürekli ve birbirini tamamlar
nitelikte olmas›n› sa¤layan bilimsel temelli bir e¤itim program›d›r. Çocuklar›n
zihinsel geliflimini, sözel ve say›sal becerilerini destekleyerek okula haz›rl›kl›
bafllamalar›n› sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r. Halen devlet ilkö¤retim
okullar›n›n anas›n›flar›nda ve ba¤›ms›z anaokullar›nda okul öncesi e¤itim
almakta olan 6 yafl›ndaki çocuklara uygulanmaktad›r. Bu program okul, veli
ve çocuk aras›ndaki iflbirli¤ini desteklemeye yönelik olmas› aç›s›ndan önemlidir.

OVÇEP 2007 y›l› faaliyetleri
• Program kapsam›nda 2007 y›l› A¤ustos ay›nda Okul Öncesi E¤itim Genel Müdürlü¤ü
ile iflbirli¤inde Van Hizmetiçi E¤itim Enstitüsü'nde 31 yeni OVÇEP ö¤retmenine e¤itim
verilmifltir. 2007 y›l› içinde eski ve yeni 101 anas›n›f› ö¤retmeni taraf›ndan 120 s›n›fta
çal›flma yap›lm›fl ve 5.556 anne-çocuk ikilisi e¤itim alm›flt›r. AÇEV taraf›ndan bu
ö¤retmenlere gözlem yap›lm›fl ve dan›flmanl›k deste¤i verilmifltir.

• OVÇEP e¤itimleri toplam 25 ilde çeflitli okullarda uygulanm›fl ve ‹stanbul, Ankara,
‹zmir, Samsun ve Gaziantep'te y›l içinde ö¤retmenlerin kat›l›m›yla de¤erlendirme
toplant›lar› gerçeklefltirilmifltir.

• OVÇEP program›n›n içeri¤i ile ilgili revizyon çal›flmalar› yap›lm›fl, çal›flma formlar›
yenilenmifltir.

2007 y›l›nda OVÇEP
kapsam›nda toplam

5.556 anne-çocuk ikilisine
ulafl›lm›flt›r.

Program›n uyguland›¤› iller

‹stanbul

K›rklareli

Tekirda¤
Edirne

Yalova
Kocaeli

Sakarya
Düzce

Bolu

Zonguldak
Bart›n Kastamonu Sinop

Samsun
Ordu

Amasya
Çorum

Çank›r›

Karabük

Ankara

Eskiflehir

Bilecik
Bursa

Bal›kesir

Çanakkale

Manisa

‹zmir
Uflak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur
DenizliAyd›n

Mu¤la

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Ni¤de

Aksaray

Nevflehir

K›rflehir

K›r›kkale Yozgat

Tokat

Sivas

Kayseri Malatya

Kahramanmarafl
Ad›yaman

Osmaniye
Gaziantep
Kilis

fianl›urfa

Diyarbak›r

Mardin

Batman
fi›rnak

Elaz›¤

Tunceli

Erzincan

Giresun

Gümüflhane

Trabzon
Rize

Artvin Ardahan

Kars

Erzurum

Bingöl Mufl
Bitlis

Van

A¤r›

Hakkari

Siirt

Bayburt
I¤d›r



OEP  2007 y›l› faaliyetleri
K›fl dönemi uygulamalar›:
Diyarbak›r ilinde bulunan Alipafla AÇEV Aile ve Çocuk E¤itim Merkezi'nde Okul Öncesi
E¤itim Program› Ekim 2006-May›s 2007 aylar› aras›nda uygulanm›fl ve 3 s›n›fta toplam
54 çocuk e¤itim alm›flt›r. Bu çocuklar›n annelerine ayn› tarihler aras›nda 4 s›n›fta,
Anne Destek Program› e¤itimi verilmifltir. Ayr›ca, çocuklar›n babalar›n›n da e¤itimleri
desteklemeleri ve sonuçlar› de¤erlendirmeleri için toplant›larla bilgilendirilmeleri
sa¤lanm›flt›r.

Yaz dönemi uygulamalar› - Yaz Anaokullar›:
Milli E¤itim Bakanl›¤› Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ile yap›lan protokol
kapsam›nda 2007 y›l› yaz döneminde “OEP-Yaz Uygulamalar›” Diyarbak›r ve Mardin
illerinde Yaz Anaokullar› ad›yla gerçeklefltirilmifltir.

Bu çal›flma kapsam›nda MEB taraf›ndan bu projede görevlendirilen usta ö¤retici
statüsündeki ö¤retmenlere AÇEV e¤itimcileri e¤itici semineri düzenlemifl ve 60 ö¤retmen
yetifltirilmifltir.

Bu ö¤retmenler taraf›ndan Haziran-Eylül 2007 döneminde Diyarbak›r'da 10 okulda
40, Mardin K›z›ltepe'de 5 okulda 20 anas›n›f› aç›lm›flt›r. Ayr›ca, Diyarbak›r'da Yaz
Anaokullar›'na paralel olarak Anne Destek Program› kurslar› aç›lm›fl ve bu kurslarda
e¤iticilik yapacak kiflilere yine AÇEV taraf›ndan e¤itim verilmifltir.

Yaz Anaokullar› uygulamas› Diyarbak›r ve Mardin illerinde, Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n
ilkö¤retim okullar›n›n AÇEV taraf›ndan anas›n›f› olarak donat›lan s›n›flar›nda 
2 Temmuz-7 Eylül 2007 döneminde 9 hafta olarak devam etmifltir. Toplamda 850
çocuk e¤itim alm›fl ve e¤itimler sonunda çocuklar›n tüm geliflim alanlar›nda önemli
aflamalar kaydedildi¤i ve okula iyi bir flekilde haz›rland›klar› gözlemlenmifltir. Bu
çocuklar›n ailelerine okula kay›t konusunda da destek verilmifltir. Ayn› dönemde
Diyarbak›r'da 40 s›n›fta 467 anne Anne Destek Program›'na kat›lm›fl ve sertifika alm›flt›r.

Okul Öncesi E¤itim Program› (OEP)

Okul Öncesi E¤itim Program›, ihtiyac›n yo¤un ama e¤itime kat›l›m›n en az oldu¤u
bölgelerde bulunan ve olumsuz koflullarda yaflayan, daha önce hiç e¤itim almam›fl
5-6 yafl grubu çocuklar› ve ailelerini hedefleyen bir programd›r. Yeni e¤itim y›l›nda
ilkö¤retim okuluna bafllayacak olan bu çocuklar›n biliflsel, dil, sosyal, duygusal ve
fiziksel becerilerinin gelifltirilip okula haz›r olmalar›n›n sa¤lanmas› hedeflenmektedir.
Ayr›ca, bu e¤itimlere devam eden çocuklar›n annelerine, uygulamalar›
destekleyebilmeleri ve çocuklar›n›n okula haz›rlanmalar›na yard›mc› olabilmeleri
amac›yla haftada bir gün Anne Destek Program› e¤itimleri verilmektedir. Bu
program Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde yaz döneminde Yaz Anaokullar› olarak
uygulanmaktad›r.
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Erken Çocukluk E¤itimleri

2007 y›l›nda Yaz
Anaokullar›

uygulamas›nda 850
çocu¤a e¤itim verilmifltir.
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Erken Çocukluk E¤itimleri

    Çocu¤um kibar bir flekilde konuflmaya bafllad›.”

“Eskiden tek bafl›na oynamak tek bafl›na yemek istiyordu. Art›k kardefllerine gelin birlikte yiyelim oynayal›m diyor. Okulda
sorumlu çocuk oluyorlar ya ordan ö¤rendi.”

“Çocuklar herfleyi erkenden ö¤reniyor. Kay›nvalidelerin bize söyledikleri gibi onlara söylemelerine gerek kalmayacak.”

“‹nsanlardan çekiniyordu önceden flu an serbest konufluyor.”

“Yataklar› serdi¤im zaman anne sana yard›m edeyim diyor.”

“Her zaman sürekli a¤z›nda anne iyi geceler diyor.”

“Oturup konufluyoruz göz göze bak›yoruz daha yak›n olduk.

Çocuklar› Yaz Anaokullar›’na devam eden annelerin görüflleri;

    Çocu¤umuz kalem tutmas›n› bildi, eline yak›fl›r flekilde. Bir de terbiye; yani hocalar orada A dediyse gelip bize onu diyor.
Bunu devam etmemiz laz›m.”

“Baya¤› ilerleme var, hal hareketleri olusun, konuflma tarzlar› olsun.”

“Difllerini f›rçalayam›yordu, sabah kalk›nca elini, yüzünü y›kam›yordu. fiimdi yap›yor, tutufl fleklini bile anlat›yor. Difl macunu
yetifltiremiyoruz.”

“Çok içine kapan›kt› konuflmazd›, flimdi konufluyor hal hat›r soruyor.”

“Hocalar›n eve gidifl geliflleri de çok iyi oldu, annenin bilmedi¤i fleyleri o geldi ö¤retti.”

“Bir bak›yorum annesiyle bir fley yap›yorlar, hani o makarnalardan.

Eflleri Anne Destek Program›’na ve çocuklar› Yaz Anaokullar›’na devam eden babalar›n görüflleri;
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Beyin geliflimi için erken yafllar önemlidir ve bu
nedenle çocu¤a geliflim döneminde destek vermek
gerekir. Geliflim yaln›zca kal›t›msal de¤il, çevresel
flartlar›n da bir sonucudur. Dolay›s›yla bu yafllarda
çocu¤a sunulan farkl› deneyimler, uyaranlar ve ald›¤›
e¤itim onun gelece¤i aç›s›ndan belirleyicidir. Erken
yafllarda çocu¤un geliflim gereksinimleri, yak›n çevresi
taraf›ndan karfl›lanmal› ve desteklenmelidir. Bu
dönemde anne-babalar, çocuklar›n›n “ilk e¤iticileri”
olarak önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle erken
çocukluk ça¤›nda çocu¤u olan ailelerin, çocuk geliflimi
ve e¤itimi hakk›nda desteklenmeleri çok önemlidir.
AÇEV bu ihtiyaçlardan yola ç›karak ailelere yönelik
destek sa¤layan programlar gelifltirmifltir.

Aile E¤itimleri 2007 y›l› faaliyetleri
2007 y›l›nda “Aile E¤itimleri” hem kamu kurumlar›n›n ve farkl› STK'lar›n hem de özel
sektörün ilgi ve çal›flma alan› içerisinde yer alm›flt›r. Buna ba¤l› olarak AÇEV de bu
konudaki bilimsel e¤itim programlar›n› yayg›nlaflt›rmak amac›yla iflbirliklerini gelifltirme
amaçl› çal›flmalar yürütmüfltür. K›sa ve uzun süreli aile e¤itim programlar› ile 2007
y›l›nda toplam 13.490 anne-baba ve çocu¤a ulafl›lm›flt›r.

AÇEV 2007 Y›l› Faaliyetleri

Aile E¤itimleri



Anne Destek Program› (ADP)

Anne Destek Program›, çocuk geliflimi ve e¤itimi konular›nda annelere bilgi
ve destek vermeyi, çocuk ve annesi aras›ndaki iliflkiyi güçlendirmeyi hedefleyen
bir aile e¤itim program›d›r. Program, çocu¤un tüm geliflimini destekleyebilmek
amac›yla annelerin ebeveynlik becerilerini gelifltirmeye yönelik grup çal›flmas›
fleklinde haz›rlanm›flt›r. Bu Program 3-11 yafllar› aras›nda çocu¤u olan anneleri
hedeflemektedir. Çocuk geliflimindeki farklar göz önüne al›narak 3-6 yafllar
aras›nda çocu¤u olan ve 7-11 yafllar› aras›nda çocu¤u olan annelere yönelik iki
ayr› modülden oluflmaktad›r.
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Aile E¤itimleri

2007 y›l›nda ADP
kapsam›nda toplam

7.058 anne-çocuk ikilisine
ulafl›lm›flt›r.

Program›n uyguland›¤› iller

‹stanbul

K›rklareli

Tekirda¤
Edirne

Yalova
Kocaeli

Sakarya
Düzce

Bolu

Zonguldak
Bart›n Kastamonu Sinop

Samsun
Ordu

Amasya
Çorum

Çank›r›

Karabük

Ankara

Eskiflehir

Bilecik
Bursa

Bal›kesir

Çanakkale

Manisa

‹zmir
Uflak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur
DenizliAyd›n

Mu¤la

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Ni¤de

Aksaray

Nevflehir

K›rflehir

K›r›kkale
Yozgat

Tokat

Sivas

Kayseri Malatya

Kahramanmarafl
Ad›yaman

Osmaniye
Gaziantep
Kilis

fianl›urfa

Diyarbak›r

Mardin

Batman
fi›rnak

Elaz›¤

Tunceli

Erzincan

Giresun

Gümüflhane

Trabzon
Rize

Artvin Ardahan

Kars

Erzurum

Bingöl
Mufl

Bitlis
Van

A¤r›

Hakkari

Siirt

Bayburt
I¤d›r

ADP 2007 y›l› faaliyetleri
• 2007 y›l› içinde ‹stanbul, Bursa ve ‹zmir illerinde e¤itici e¤itimleri gerçeklefltirilerek
toplamda 79 ö¤retmene bulunduklar› illerde Anne Destek Program›'n› uygulamak
üzere e¤itim verilmifltir. Böylece e¤itim veren rehber ö¤retmen say›s› 229'a ulaflm›fl
ve program dört ilde  (Adana, Bursa, ‹stanbul, ‹zmir) uygulanmaya bafllanm›flt›r.

• Bu illerde ayr›ca gözlem ve dan›flmanl›k deste¤i vermek üzere gözlemciler yetifltirilmifl
ve 2007 y›l› içinde 172 kurs aç›larak toplamda 7.058 anne-çocuk ikilisine ulafl›lm›flt›r.

• Kurs açan ö¤retmenlere TAP Vakf› taraf›ndan Cinsel Sa¤l›k ve Üreme Sa¤l›¤›
konular›nda e¤itim verilmifl ve ö¤retmenleri destekleme amaçl› olarak e¤itimlere iliflkin
çeflitli de¤erlendirme toplant›lar› yap›lm›flt›r.
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Aile E¤itimleri

Baba Destek Program› (BADEP)

Baba Destek Program›, babaya e¤itim deste¤i vermek suretiyle çocu¤un çok
yönlü geliflimine katk›da bulunmay› hedefleyen bilimsel bir e¤itim program›d›r.
Anne e¤itimlerine devam eden annelerin talebi üzerine ve babalar›n bu konuda
ulaflabilece¤i kaynaklar›n yetersizli¤i göz önünde bulundurularak gelifltirilmifltir.
Program ile 2-10 yafl aras› çocu¤u olan babalara, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile
yap›lan iflbirli¤i kapsam›nda AÇEV'in e¤itici seminerine kat›lan rehber
ö¤retmenler ve s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan e¤itim verilmektedir.

BADEP 2007 y›l› faaliyetleri
• 2007 y›l›nda BADEP'in yayg›nlaflmas› ve daha fazla babaya etkili bir flekilde ulafl›lmas›
amac›yla uygulama illerinin ve e¤itimci say›s›n›n art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar
yap›lm›flt›r. Bu çerçevede Nisan ay›nda BADEP'in yayg›nlaflmas›na yönelik Ç›rakl›k ve
Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü'nün yan› s›ra ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü'nü de
içine alan üçlü iflbirli¤i protokolü imzalanm›flt›r. Ayr›ca, SHÇEK'le Sosyal Riski Azaltma
Projesi kapsam›nda bafllayan iflbirli¤i do¤rultusunda mevcut e¤itimcilerin desteklenmesine
devam edilmifltir.

• 2007 y›l›nda yap›lan e¤itici seminerlerinde toplam 82 e¤itici yetifltirilmifltir. Eski ve
yeni e¤iticilerle 15 ilde 178 grup aç›lm›fl ve 4.192 baba-çocuk ikilisine e¤itim verilmifltir.
Bu y›l ayr›ca h›zl› yayg›nlaflma do¤rultusunda gözlem ve destek sisteminde süreçler
yeniden düzenlenmifltir.

2007 y›l›nda BADEP
kapsam›nda toplam

4.192 baba-çocuk ikilisine
ulafl›lm›flt›r.

Program›n uyguland›¤› iller

‹stanbul

K›rklareli

Tekirda¤
Edirne

Yalova
Kocaeli

Sakarya
Düzce

Bolu

Zonguldak
Bart›n Kastamonu Sinop

Samsun
Ordu

Amasya
Çorum

Çank›r›

Karabük

Ankara

Eskiflehir

Bilecik
Bursa

Bal›kesir

Çanakkale

Manisa

‹zmir
Uflak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur
DenizliAyd›n

Mu¤la

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Ni¤de

Aksaray

Nevflehir

K›rflehir

K›r›kkale Yozgat

Tokat

Sivas

Kayseri Malatya

Kahramanmarafl
Ad›yaman

Osmaniye
Gaziantep
Kilis

fianl›urfa

Diyarbak›r

Mardin

Batman

fi›rnak

Elaz›¤

Tunceli

Erzincan

Giresun

Gümüflhane

Trabzon
Rize

Artvin Ardahan

Kars

Erzurum

Bingöl Mufl

Bitlis
Van

A¤r›

Hakkari

Siirt

Bayburt
I¤d›r
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Aile E¤itimleri

“Anne Baba Olmak...”  Seminerleri 2007 y›l› faaliyetleri
• Saha deneyimleri ve bilimsel çal›flmalar birlefltirilerek yo¤un bir program gelifltirme
sonucunda yenilenen seminer içeri¤i ve materyalleri pilot uygulamalarla 2007 y›l›
içinde son halini alm›flt›r.

• Gelen talepler do¤rultusunda y›l içinde toplam 31 seminer uygulamas› yap›lm›fl ve
1.337 kifliye e¤itim verilmifltir. Bu seminerlerin bir k›sm› anaokullar› ve ilkö¤retim
okullar›n›n velilerine, bir k›sm› da çeflitli flirketlerin çal›flanlar›na yönelik olarak
gerçeklefltirilmifltir.

• Ayr›ca, DIGITURK ile iflbirli¤inde anne babaya yönelik mesajlar içeren filmlerle
desteklenen bir proje çerçevesinde Haziran ay› içinde 10 ilde “Anne Baba Olmak...“
seminerleri yap›lm›flt›r. S›ras›yla Trabzon, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya,
Ayd›n, ‹zmir, Bal›kesir ve Bursa illerinde aileler için ücretsiz olarak gerçeklefltirilen bu
seminerlerde toplam 903 kifli e¤itim alm›flt›r.

• Böylece y›l içinde yap›lan toplam 41 seminer ile 2.240 anne-babaya ulafl›lm›flt›r.

“Anne Baba Olmak...” Seminerleri

AÇEV uzun süreli davran›fl ve tutum de¤iflikli¤i hedefleyen programlar›n›n yan›
s›ra, toplumsal fark›ndal›¤› art›rmak ve kiflileri bilgilendirmek üzere seminerler
fleklinde bilimsel temelli k›sa süreli e¤itim programlar› da gelifltirmekte ve
uygulamaktad›r. “Anne Baba Olmak...” seminerleri çocuklar› okul öncesi ve
ilkö¤retim döneminde, yani 0-14 yafl aras›nda olan aileleri hedeflemektedir.
Seminerlerde, ailelerin çocuk yetifltirme konusundaki farkl› tutumlar› ve çocu¤un
sa¤l›kl› geliflimine katk›da bulunabilecekleri yöntemler anlat›lmakta, uygulanabilecek
iletiflim ve olumlu disiplin yöntemleri konusunda bilgiler verilmektedir.

2007 y›l›nda
“Anne Baba Olmak...”

Seminerleri ile 2.240
anne-babaya ulafl›lm›flt›r.

Aile Mektuplar› 2007 y›l› faaliyetleri
• 2007 y›l› içinde AÇEV uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanan www.7cokgec.org sitesinin
hamilelik ve 0-3 yafl dönemi çocuk geliflimi ile ilgili k›s›mlar› “Aile Mektuplar›” bilgi
setinin içeri¤inden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.

Aile Mektuplar›

Aile Mektuplar›, anne ve babaya çocuk sahibi olmay› düflündükleri andan
bafllayarak, çocuklar›n›n 3 yafl›na kadar olan dönemine iliflkin destek vermek
üzere haz›rlanm›fl bir bilgi setidir. Bu bilgi seti seminerler ile desteklenmek
suretiyle bir e¤itim projesi olarak uygulanmaktad›r. Aileler ve çocu¤un geliflimi
aç›s›ndan önemli bir dönem olan hamilelik ve 0-3 yafl çocuk geliflimine dair
ailelerin sorular›na aç›kl›k getirmeyi hedeflemektedir.
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Türkiye'de okuma yazma bilmeyen 5 milyon yetiflkin
bulunmaktad›r ve bunlar›n büyük bir bölümü
kad›nd›r. Baz› bölgelerde, her 2 kad›ndan 1'i okuma
yazma bilmemektedir. Öte yandan, AÇEV'in anne
e¤itimlerine kat›lmak isteyen baz› kad›nlar›n da
e¤itimleri takip edebilmeleri için gereken okuma
yazma becerilerine sahip olmad›klar› görülmüfltür.
Bu durum kad›nlar›n yasal, toplumsal ve aile içindeki
rollerini k›s›tlamakta, sosyal yaflama uyum konusunda
zorluk yaflamalar›na neden olmaktad›r. AÇEV bu
ihtiyaçlardan yola ç›karak gelifltirdi¤i okuma yazma
program›n› 1995 y›l›ndan bu yana yayg›nlaflt›rarak
sürdürmektedir. Programa ayr›ca, kad›nlar› haklar›
konusunda bilgilendiren ve günlük yaflamlar›nda
gerekli olan bilgileri veren bir kad›n destek bölümü
de eklenmifltir.

Okuma Yazma ve Kad›n Destek E¤itimleri 2007 y›l› faaliyetleri
• 2007 y›l› içinde okuma yazma faaliyetlerinin daha fazla yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak
amac›yla sahada lojistik çal›flmalar yap›lm›fl, gönüllü iletiflim ve yönetim çal›flmalar›
yo¤unlaflt›r›lm›flt›r.

• Program›n içeri¤inde revizyon yap›lm›fl, E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet
Eflitli¤inin Sa¤lanmas› Projesi için üretilen Yurttafll›k E¤itimi kitapç›¤› projenin bir ç›kt›s›
olarak tüm okuma yazma program›na entegre edilerek kurslarda kullan›lmaya bafllam›flt›r.

AÇEV 2007 Y›l› Faaliyetleri

Okuma Yazma ve Kad›n Destek E¤itimleri



‹YOP 2007 y›l› faaliyetleri
• 2007 y›l›nda ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› ve Kad›n Destek Program›'n›n uyguland›¤›
illerde (Ankara, Adana, Diyarbak›r, Gaziantep, ‹zmir, ‹stanbul ve Mardin) derinlemesine
yayg›nlaflma çal›flmalar›na devam edilmifltir. Y›l›n ikinci yar›s›nda ise Bursa ve Kocaeli
illerinde de kurs uygulamalar›na bafllanm›flt›r.

‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› ve Kad›n Destek Program›
(‹YOP) 1 ve 2

Kad›n Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›, 15 yafl üstü okuma
yazma bilmeyen yetiflkinlere yönelik bilimsel çal›flmalar temel al›narak haz›rlanm›fl
bir okuryazarl›k ve geliflim program›d›r. Program özellikle flehre göç etmifl ve
okuma yazma bilmedikleri için toplumsal hayata kat›l›mda zorluk çeken kad›nlar›
hedeflemektedir. ‹fllevsel okuma yazma becerilerinin yan› s›ra konular›n içinde
yer alan kad›n destek bölümleri ile kat›l›mc›lara haklar› konusunda bilgiler de
verilmektedir. Kurslarda AÇEV taraf›ndan e¤itim verilen gönüllüler e¤iticilik
yapmaktad›r. Bu çal›flmalara AÇEV uzmanlar› gözlem ve dan›flmanl›k deste¤i
vermektedir. Bu e¤itimin 1. kademesi toplam 120 saat olarak uygulanmakta ve
sonunda baflar›l› olan kat›l›mc›lara MEB onayl› sertifika verilmektedir. 80 saat
süren 2. kademe ise okuma yazma yoluyla bilgi edinme becerileri kazand›rmaya
ve bunu gündelik hayat›n parças› haline getirmeye yöneliktir. Bu k›s›mda sa¤l›k,
yurttafll›k bilgileri ve çevreyle ilgili konular ifllenmektedir.

2007 y›l›nda
‹YOP kurs uygulamalar›

ile toplam 4.826 yetiflkine
okuma yazma
ö¤retilmifltir.
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Okuma Yazma ve Kad›n Destek E¤itimleri

Program›n uyguland›¤› iller

‹stanbul

K›rklareli

Tekirda¤
Edirne

Yalova
Kocaeli

Sakarya
Düzce

Bolu

Zonguldak
Bart›n Kastamonu Sinop

Samsun
Ordu

Amasya
Çorum

Çank›r›

Karabük

Ankara

Eskiflehir

Bilecik
Bursa

Bal›kesir

Çanakkale

Manisa

‹zmir
Uflak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur
DenizliAyd›n

Mu¤la

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Ni¤de

Aksaray

Nevflehir

K›rflehir

K›r›kkale Yozgat

Tokat

Sivas

Kayseri Malatya

Kahramanmarafl
Ad›yaman

Osmaniye
Gaziantep
Kilis

fianl›urfa

Diyarbak›r

Mardin

Batman
fi›rnak

Elaz›¤

Tunceli

Erzincan

Giresun

Gümüflhane

Trabzon
Rize

Artvin Ardahan

Kars

Erzurum

Bingöl Mufl
Bitlis

Van

A¤r›

Hakkari

Siirt

Bayburt
I¤d›r
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Okuma Günleri Projesi

“Okuma Günleri” Projesi, ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›'na devam
eden ve/veya bu basamaktan mezun kursiyerlerimize ö¤rendiklerini
pekifltirmeleri için gelifltirilmifl bir destek projesidir. Daha çok uzun süreli ve
yo¤un gönüllü çal›flmalar›na kat›lamayan çal›flan gönüllülerimiz taraf›ndan
uygulanmaktad›r. Bu proje, okuma yazma kurslar›ndan mezun olan yetiflkinlerin
okuma al›flkanl›klar›n› art›rmay›, okumay› ak›c› hale getirmeyi hedeflemektedir.

• ‹YOP genel uygulamalar› kapsam›nda 5 e¤itici e¤itimi yap›lm›fl ve 113 yeni gönüllüye
e¤itim verilmifltir. Gaziantep ilinde Sani Konuko¤lu Vakf› ile güç ortakl›¤›na, ‹stanbul'da
ÇYDD ile iflbirli¤ine devam edilmifltir.

• ‹YOP kurs uygulamalar› bu y›l 9 ilde gerçeklefltirilmifl, ‹YOP1 ve ‹YOP2  kapsam›nda
toplam 296 kurs aç›lm›fl, 4.826 yetiflkin okuma yazma e¤itimi alm›flt›r. Bu kurslarda
e¤itim veren gönüllülere gözlem ve dan›flmanl›k deste¤i verilmifltir.

• Gönüllü yönetimini gelifltirmek amac›yla gönüllü takip sistemi oluflturulmufl, e¤itilmifl
gönüllülerin kurs açma oranlar›n› art›racak çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir. E¤itici
e¤itimcilerini gelifltirmek ve desteklemek üzere her e¤itimci için “kiflisel geliflim plan›”
haz›rlanm›fl ve uygulamaya geçilmifltir.

• ‹stanbul'da 500 kursiyerin ücretsiz müze gezisi yapmas› sa¤lanm›fl, e¤itim y›l›
sonunda illerde gönüllü teflekkür törenleri düzenlenmifltir.
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E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤inin
Sa¤lanmas› Projesi

Avrupa Birli¤i'nin “Toplumsal Cinsiyetin Kalk›nma Programlar› ile
Bütünlefltirilmesi” program› alt›nda yürütülmekte olan proje, AÇEV'in
koordinasyonunda Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i (KA-DER) ve
E¤itim Reformu Giriflimi (ERG) ortakl›¤›yla gerçeklefltirilmektedir. Mardin,
fianl›urfa, Diyarbak›r ve ‹stanbul illerinde Ocak 2005 tarihinden bu yana
uygulanmakta olan projenin 6 ayl›k bir uzatma ile Haziran 2008'de tamamlanmas›
hedeflenmektedir. Proje, Türkiye'de k›z çocuklar›n›n ve kad›nlar›n e¤itim
hizmetlerine ulaflmas› ve toplumsal hayata kat›l›mlar›n›n önündeki engelleri
tüm boyutlar›yla ele almay› ve ortadan kald›rmay› hedeflemektedir. Projenin
üç farkl› çal›flma alan› vard›r: (1) E¤itimde toplumsal cinsiyet eflitli¤ini sa¤lamaya
yönelik çal›flmalar (2) Okuma yazma bilmeyen kad›nlar›n toplumsal hayata
kat›l›m›n› art›rmaya yönelik çal›flmalar (3) K›z çocuklar›n›n okullulaflmas›n›
art›rmak için politikalar›n gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar.

Proje ile ilgili 2007 y›l› faaliyetleri
• 2007 y›l›nda proje kapsam›nda ‹stanbul ve Diyarbak›r'da gerçeklefltirilen e¤itici
e¤itimi seminerlerinde toplam 72 gönüllü e¤itimci yetifltirilmifltir. Ayr›ca, daha önceki
y›llarda e¤itilmifl gönüllü e¤iticiler de aktive edilerek y›l boyunca toplam 248 kurs
aç›lm›fl ve 4.679 kursiyer e¤itim alm›flt›r.

• ‹YOP seminerlerine ek olarak proje kapsam›nda gelifltirilmifl olan Yurttafll›k E¤itimi
Program›'nda verilmesi hedeflenen bilgi ve becerileri gelifltirmek üzere Yurttafll›k E¤itimi
Seminerleri proje orta¤› KA-DER üyeleri taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

• 32 adet Anne Baba Semineri ile çocuklar›n› okula göndermeme veya okuldan alma
riski olan 1.279 anne-babaya bilgi verilmifltir.

• Y›l içinde 27 adet toplumu bilgilendirme toplant›s› gerçeklefltirilmifl ve 1.369 kifliye
ulafl›lm›flt›r. Bu toplant›lar kamu görevlilerine ve kamuya aç›k çal›flmalar yapan 
Halk E¤itim Merkezi/ Toplum Merkezleri'nde bulunan kursiyerlere yönelik olarak
gerçeklefltirilmifl, k›z çocuklar›n›n e¤itimi ve kad›n haklar› gibi konularda bilgi verilmifltir.

• ‹zleme ve Politika Etkileme Faaliyetleri kapsam›nda, her proje ilinde kurulmufl olan
Yerel Sivil ‹zleme Gruplar› 2007 y›l›nda çocuklar›n okullulaflmas› konusunda savunu
çal›flmalar›na devam etmifltir.

Proje kapsam›nda y›l
içinde 27 adet toplumu
bilgilendirme toplant›s›

gerçeklefltirilmifl ve
1.369 kifliye ulafl›lm›flt›r.



• Ulusal Sivil ‹zleme Grubu di¤er ad›yla “K›z çocuklar›n›n e¤itimi için Sivil Giriflim”
14 sivil toplum kuruluflunun ve 5 akademisyenin çal›flmas› ve imzas›yla oluflan; kamuoyu,
hükümet ve siyasi partilere seslenen bir bildirge metni kaleme alm›flt›r. Bildirge metni
bas›n ve siyasal partilerle paylafl›lm›fl, milletvekilleri ve üst düzey MEB bürokratlar› ile
görüflmeler yap›lm›flt›r.

• Proje kapsam›nda her y›l düzenlenmesi hedeflenen konferanslar›n üçüncü ve
sonuncusu 15 Kas›m 2007'de ‹stanbul'da düzenlenmifltir. Konferansta, Dünya'da ve
Türkiye'de e¤itim ve toplumsal kat›l›m alanlar›nda cinsiyet eflitli¤inin varolan durumuna
dair de¤erlendirmelerin yer ald›¤› iki panel yap›lm›flt›r. Bu panellerde yurt içinden ve
yurt d›fl›ndan konuflmac›lar yer alm›flt›r.

• Projenin web sitesi “www.kizlaricinegitim.net” adresi alt›nda aç›lm›flt›r.

• Gazetecilere yönelik toplumsal cinsiyet konusunda kapasite gelifltirme ve bilinç
yükseltme çal›flmalar› kapsam›nda, Prof. Dr. Hülya Tanr›över ve ‹letiflim Uzman› Necla
Zarakol'un kat›l›m›yla Aral›k ay›nda Diyarbak›r'da Güneydo¤u Anadolu'da bulunan
üç proje ilinden davet edilen gazetecilerle bir çal›flma atölyesi düzenlenmifltir.

• Ayr›ca, yurttafll›k e¤itiminin etkilerini görmeye yönelik olarak Prof. Dr. Nükhet
Sirman taraf›ndan bir araflt›rma çal›flmas› yap›lm›flt›r.
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Projenin web sitesi
“www.kizlaricinegitim.net”

adresi alt›nda aç›lm›flt›r.

   Bana göre okuman›n yafl› yok gerekli olan bunu baflarabilmektir. ‹nsanlar hangi yaflta olursa olsun belirli bir amaçlar›
olmal› biz okumam›fl olabiliriz ama bunu baflarabiliriz.”

“Okula gelmeden önce hiçbirfleyi okuyam›yordum, bir hastaneye gidemiyor, bir ka¤›t, bir gazete gördü¤ümde merak etti¤im
yaz›lar› okuyam›yordum. Ama okula gidip okumay› ö¤rendikten sonra hayat›ma dair herfley de¤iflti. Tecrübeli, aç›k gözlü
olmay› toplum içinde güzel konuflmay› ö¤rendim. Hasta olup doktora gitti¤imde tüm flikayetlerimi söylemeyi bildim.”

“En önemlisi ö¤rendiklerimi hayatta uygulamaya bafllad›m. Böylece kimseye ihtiyac›m›z olmadan istedi¤imiz yere gidebildik.”

“Köyümüzde okul olmad›¤› için okula gidememifltim çocukken okuma yazma bilmemenin ne demek oldu¤unu anlamam›flt›m
yafl›m ilerledikçe okuma yazma bilmemenin ezikli¤ini yaflamaya bafllad›m kendi gayretimle ve çabamla birfleyler ö¤renmeye
çal›flt›m ise de yeterli düzeye eriflemedim. Daha sonra AÇEV taraf›ndan aç›lan kurs sayesinde duygu ve düflüncelerimi rahatl›kla
yazabiliyor ve okuyabiliyorum.

Kursiyerlerin a¤z›ndan;



Erken yafllarda bafllayan e¤itim, ailenin
bilgilendirilmesi, gerekli beslenme ve sa¤l›k
hizmetlerinin sa¤lanmas› sonucu sa¤l›kl› kuflaklar
yetiflecektir. Toplum sa¤l›kl› ve üretken bireylerden
oluflacak, toplumsal verim, dolay›s›yla refah
artacakt›r.
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Daha sa¤l›kl›
kuflaklar için...
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AÇEV sahada yürüttü¤ü uzun ve k›sa süreli yüz yüze
e¤itimleri ile ulaflt›¤› kitleleri geniflletmek ve daha
fazla kifliye ulaflmak amac›yla en yayg›n iletiflim arac›
olarak televizyonu e¤itim amaçl› kullanmay›
hedeflemifl ve bu do¤rultuda TV kanallar›yla iflbirli¤i
yapm›flt›r. Bu çal›flmalarda AÇEV hedeflerin
belirlenmesi ve senaryolar›n oluflmas› konusunda
dan›flmanl›k yapmakta, yeni projelerin gelifltirilmesi
için çal›flmaktad›r.
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Televizyon Programlar›
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Benimle Oynar m›s›n?

AÇEV, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile iflbirli¤inde her hafta dizi
halinde haz›rlanan e¤itici ve e¤lendirici bir çocuk program› olarak “Benimle
Oynar m›s›n?” TV program›n› tasarlam›flt›r. Program, çocuklar›n geliflimlerini
desteklemek ve e¤lendirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Stüdyo oyunlar›,
animasyonlar, aktüel çekimler, flark›lar ve kukla bölümlerini içeren bu program
hem okul öncesi dönemdeki çocuklar›n zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal
geliflimini destekleyici, hem de anne babalar› bilinçlendirici niteliktedir. 
2002-2004 y›llar› aras›nda haz›rlanarak yay›nlanan programda bir de kukla
orkestras› yer alm›flt›r.

• 2007 y›l›nda bu çocuk program›n›n yeniden hayata geçirilmesi için TRT ile iflbirli¤inde
ön çal›flmalar bafllam›flt›r. 100 bölümden oluflan yeni bir seri olarak tasarlanan projeye
AÇEV uzmanlar› hedefler ve senaryolar aflamas›nda destek vermektedir.

• 2007 y›l›nda “Bizim S›n›f” içinde yer alan e¤itim bölümlerinin kullan›laca¤› ve AÇEV
okuma yazma e¤itimlerinin k›rsal yörelerde daha da yayg›nlaflt›r›labilmesini amaçlayan
projeler haz›rlanmaya bafllanm›flt›r.

“Bizim S›n›f”

AÇEV'in Kanal D ile iflbirli¤inde okuma yazma e¤itimlerini televizyona tafl›d›¤› bu
proje 2005 y›l›nda sabah kufla¤›nda kad›n program› format›nda “Bizim S›n›f”
ad›yla gerçeklefltirilmifltir. Bu program okuma yazma bilmeyen 15 yafl ve üstü,
televizyon izleyen kad›n nüfusunu hedeflemektedir. Okuma yazma konusunda
teknik bilgiler vermek ve okumaya ilk ad›m için bir f›rsat sa¤lamak amac›yla
e¤lenceli bir kad›n program› olarak tasarlanm›flt›r. Program›n s›n›f bölümünde,
bir ‹YOP gönüllü e¤iticisi ve ö¤rencileri ile okuma yazma dersleri yap›lm›fl, harf,
ses, kelime çal›flmalar› gerçeklefltirilmifl, animasyon bölümlerinde bu çal›flmalar
tekrarlanm›flt›r. Ayr›ca, okuma yazma bilmeyen kiflilerin bafl›ndan geçebilecek
sorunlar› esprili bir dille ortaya koyan skeç bölümleri de yer alm›flt›r.



“Baba Olmak Güzel fiey”

AÇEV NTV iflbirli¤inde BADEP'in tan›t›lmas›, babal›¤›n önemi ve babal›k
konular›na kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amac›yla 8 bölümlük “Baba
Olmak Güzel fiey” adl› bir program haz›rlanm›flt›r. Belgesel format›nda
haz›rlanan program sokak röportajlar›, grup uygulama görüntüleri, programa
kat›lan babalar, eflleri ve çocuklar› ile röportajlar ve uzmanlar›n ilgili konularda
görüfl bildirdikleri bölümlerden oluflmaktad›r. Bu program kapsam›nda,
BADEP'te ele al›nan ana temalar›n yan› s›ra babal›k kavram›n›n nas›l alg›land›¤›
üzerinde de durulmufltur.

• 2007 y›l› içinde bu program›n CD'leri BADEP taraf›ndan e¤itim amaçl› olarak
e¤iticilere da¤›t›lm›fl ve yurt içi ve yurt d›fl›nda BADEP'e iliflkin sunumlarda destekleyici
bir çal›flma olarak gösterilmifltir. Almanya'da yap›lan bir konferansta yap›lan sunuma
ba¤l› olarak gelen talep üzerine NTV'den al›nan izin ile program›n içeri¤inden haz›rlanan
bir film Almanya'da Türk göçmen ailelerle çal›flmalar yapan “Deutsches Jugendinstitut”
kurumu taraf›ndan e¤itim amaçl› olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
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• 2007 y›l› içinde gerçeklefltirilen bu proje kapsam›nda haz›rlanan filmlerde; hayat›n
her an›n›n bir ö¤renme an› oldu¤u ve bu nedenle çocuklar›n anne babalar› taraf›ndan
desteklenmesinin önemli oldu¤u, onlara vakit ay›r›lmas› ve iyi örnek olunmas› gerekti¤i
gibi mesajlar ailelere iletilmeye çal›fl›lm›flt›r.

“Anne Baba Olmak...” Projesi Filmleri

AÇEV'in erken çocukluk döneminde yak›n çevrenin önemine ve bu konuda ailelerin
yapabileceklerine ya da yapmamas› gerekenlere dair haz›rlad›¤› mesajlar›
kamuoyunun dikkatine sunmak amac›yla DIGITURK iflbirli¤iyle gerçeklefltirdi¤i bir
projedir. Bu projede annelere ve babalara yönelik olarak önemli e¤itici mesajlar›n
canland›rma ile verildi¤i 3 adet 1'er dakikal›k filmler haz›rlanm›fl ve DIGITURK
kanallar›nda yay›nlanm›flt›r.
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AÇEV, gelen talepler do¤rultusunda baflka ülkelere
de bilgi ve deneyimlerini aktarmak amac›yla çeflitli
ulusal ve uluslararas› kurulufllarla iflbirli¤i içinde
çal›flmaktad›r. Erken çocukluk ve yetiflkin e¤itimi
alan›nda uluslararas› a¤ içinde aktif bir flekilde rol
alarak geliflmelere katk›da bulunmaktad›r. Vakf›n
programlar›n›n uluslararas› platformda talep görmesi,
ulaflt›¤› bilimsellik düzeyinin kabul görmesi aç›s›ndan
çok önemli bir göstergedir.

• AÇEV, Harvard Üniversitesi'ndeki Çocuk Geliflimi Merkezi'nin Uluslararas›
Kurucu Orta¤› olarak, dünyan›n her yerindeki çocuklar›n yaflamlar›n›n iyilefltirilmesi
ve erken çocukluk için küresel bir stratejinin planlanmas› amac›yla iflbirli¤i içinde
çal›flmalar yürütecektir.

• AÇEV, Erken Çocukluk Bak›m ve Geliflimi konusunda çal›flan Erken Çocukluk
Dan›flma Grubu ile yürütülen çal›flmalarda kat›l›mc› bir flekilde yer almakta ve
çal›flmalar›n› paylaflmaktad›r.

• AÇEV, UNESCO'nun Erken Çocukluk ‹flbirli¤i Merkezi ile birlikte çevre ülkelerle
deneyim ve birikimlerini paylaflmaktad›r.

• AÇEV, Entegrasyon ve Göç için Avrupa Program› (EPIM)'n›n dan›flma kurulu
üyesidir.

• AÇEV özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinde yerel kurulufllarla iflbirli¤i yapmak
suretiyle AÇEV'in varolan e¤itim programlar›n›n uygulanmas›n› desteklemektedir.
Avrupa ülkelerinde programlar Türkçe olarak Türk göçmen ailelere, Arap ülkelerinde
ise bazen Türkçe olarak orada bulunan Türk ailelere, bazen de Arapça'ya çevrilmifl
olarak yerel halka yönelik olarak uygulanmaktad›r. Burada AÇEV'in rolü; bu
ülkelerde iflbirli¤i yapt›¤› kurumlar›n elemanlar›na kendi gelifltirdi¤i programlarla
ilgili e¤itim ve malzeme vermek ve bu e¤iticilerin yapt›klar› uygulamalara gözlem
ve dan›flmanl›k yapmakt›r. Bu yolla, AÇEV erken çocukluk ve aile e¤itimlerindeki
uzmanl›¤›n› ortaya koymakta, bilgi birikimini aktarmakta ve bilimsel temelli
programlar›n›n farkl› ülkelerde ve kültürlerde de yayg›nlaflmas›n› desteklemektedir.

• AÇEV'in programlar›, Almanya, Bahreyn, Belçika, Fransa, Hollanda, ‹sviçre,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Ürdün'de uygulanmaktad›r.
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Erken Çocukluk ‹flbirli¤i
Merkezi
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2007 y›l›nda gerçeklefltirilen Uluslararas› Çal›flmalar
• AÇEV'in yurt d›fl› faaliyetleri 2007 y›l› içinde de devam etmifl ve Fransa'da, Belçika'da,
Almanya'da ve Suudi Arabistan Riyad'da toplam 24 AÇEP ve ADP kursu aç›larak Türk
göçmen annelere e¤itim verilmifltir. Bahreyn'de 2002 y›l›ndan bu yana devam etmekte
olan ve yerel halka Arapça olarak uygulanan çal›flmalar K›z›lay çat›s› alt›nda devam
etmifltir.

• Cenevre Baflkonsoloslu¤u'nun giriflimleriyle ‹sviçre'de görev yapan 13 Türk ö¤retmene
AÇEP e¤itici e¤itimi yap›lm›fl ve bu ö¤retmenlerin açt›¤› kurslarda 128 Türk göçmen
anneye e¤itim verilmifltir.

• Ayr›ca, Almanya Bremen'de Baba Destek Program› grubu aç›lm›fl ve yurt d›fl›nda
yürütülen tüm bu e¤itim faaliyetleri ile 1.360 anne, baba ve çocu¤a ulafl›lm›flt›r.

• AÇEV'in yurt d›fl›nda yapt›¤› bu uygulamalara ba¤l› olarak farkl› ülkelerden talepler
gelmeye bafllam›fl ve bu do¤rultuda Azerbaycan'da uygulamalar için proje önerisi
haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, Suriye Devlet Baflkan› Beflar Esad'›n efli Esma Esad Türkiye
ziyaretinde AÇEV e¤itimlerini ziyaret ederek bu modelleri kendi ülkesinde uygulamak
üzere iflbirli¤i için talepte bulunmufltur. AÇEV bu bölgede kendi alan›nda önemli bir
e¤itim hareketi oluflturmaktad›r.

2007 y›l›nda yurt d›fl›nda
yürütülen e¤itim

faaliyetleri ile 1.360 anne,
baba ve çocu¤a

ulafl›lm›flt›r.

Qualifly Projesi
Avrupa Birli¤i Sokrates Program›'n›n alt programlar›ndan olan “Grundtvig 2 Ö¤renme
Ortakl›klar›” kapsam›nda Qualifly (Aile Okuryazarl›¤›'nda Kalite) Projesi'ne dahil olan
AÇEV, iki y›ld›r çeflitli ülkelerden (‹talya, ‹rlanda, Malta, Almanya, ‹ngiltere, Kanada)
proje ortaklar› ile çal›flmalar yürütmüfltür. 2007 y›l› 22-25 May›s tarihleri aras›nda
‹stanbul'da yap›lan projenin kapan›fl toplant›s›na AÇEV ev sahipli¤i yapm›flt›r.

IMPACT Projesi
AÇEV'in içinde yer ald›¤› bir di¤er proje yine Avrupa Birli¤i Sokrates Program›'n›n alt
programlar›ndan olan “Grundtvig 1 IMPACT (Improving Parenting Competences)
Projesi” olmufltur. 2 y›l süren bu proje kapsam›nda 5 ülkeden (Almanya, ‹ngiltere,
Romanya, Türkiye, Finlandiya) 8 kurum iflbirli¤i içinde ailelerin ebeveynlik yetkinliklerinin
gelifltirilmesi için çal›flm›fllard›r. Çal›flmalar internet üzerinden bir “e-kurs” ve forum
ortam› haz›rlanmas› üzerinde yo¤unlaflm›fl ve bu do¤rultuda çal›flmalar bafllam›flt›r.
2007 y›l›nda AÇEV projenin web sitesinin haz›rlanmas›na destek vermifl, ihtiyaç
saptamas› çal›flmas› gerçekleflmifl ve Nisan ay›nda ‹stanbul'da gerçeklefltirilen proje
toplant›s›na ev sahipli¤i yapm›flt›r.
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AÇEV'in kurumsal iletiflim çal›flmalar›; kurumsal kimlik
ile ilgili yaz›l› ve görsel tan›t›m/e¤itim malzemelerinin
haz›rlanmas›, web tabanl› iletiflim çal›flmalar›, medya
iliflkileri, organizasyonlar gibi çeflitli bafll›klar alt›nda
yürütülmektedir. Ayr›ca, kaynak yaratma faaliyetleri;
iletiflim çal›flmalar› ile iliflkilendirilerek e¤itim birimleri
dahil edilerek ortak projeler olarak gelifltirilmektedir.

2007 y›l› iletiflim çal›flmalar›
• 2007 y›l›nda AÇEV'in kurumsal iletiflim çal›flmalar›n›n yan› s›ra ve okul öncesi
e¤itimin önemi ile ilgili savunu faaliyetleri üzerinde yo¤unlafl›lm›fl; okul öncesi e¤itimin
yayg›nlaflt›r›lmas› yönünde siyasilere yönelik çal›flmalar yürütülmüfltür.

 • “7 Çok Geç” Kampanyas› kapsam›nda yürütülen bu çal›flmalar›n yan› s›ra, program
ve projelerin tan›t›m/iletiflim faaliyetleri, kurumsal kimlik ve kaynak yaratma çal›flmalar›na
da devam edilmifltir. Kurumsal tan›t›m ve programlar›n tan›t›mlar› ile ilgili çeflitli
materyaller haz›rlanm›flt›r. Vakf›n yapt›¤› çal›flmalar› sosyal paydafllar›na anlatmak
üzere hem web tabanl› duyurular hem de bas›l› bilgilendirme materyalleri oluflturulmufl
ve da¤›t›lm›flt›r.

• Dünya Kad›nlar Günü, Çocuk Bayram›, Anneler Günü, Babalar Günü, Okuma
Yazma Günü gibi özel günlerde e¤itim programlar›na devam eden kursiyerler ile çeflitli
etkinlikler düzenlenmifltir. E¤itim dönemi sonunda e¤iticilerle teflekkür törenleri
yap›lm›flt›r. Ayr›ca, AÇEV'in kurumsal tan›t›m›, e¤itim programlar›yla ilgili bilgilendirme,
etkinliklere ve projelere iliflkin duyurular, sosyal sorumluluk çal›flmalar› ve bölgesel
faaliyetlerle ilgili duyurular fleklinde medya çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir. AÇEV'e
destek olmak amac›yla çeflitli kurum ve kurulufllar taraf›ndan düzenlenen etkinliklerin
iletiflim çal›flmalar› bu kurumlarla iflbirli¤i içinde yürütülmüfltür.

AÇEV 2007 Y›l› Faaliyetleri

‹letiflim ve Kaynak Yaratma Çal›flmalar›
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2007 y›l› kaynak yaratma çal›flmalar›
2007 y›l› içerisinde Vakfa kaynak yaratma amac›yla yap›lan çal›flmalar kapsam›nda
gerçekleflen önemli projeler afla¤›da yer almaktad›r.

Tiflört Projesi
AÇEV'in her y›l Marks and Spencer ile birlikte gerçeklefltirdi¤i bu projeyi 2007 y›l›nda
sanatç› Günseli Kato desteklemifltir. Sanatç›n›n desenleri ile haz›rlanan tiflört ve bunlarla
kullan›lacak tak›lar üretilmifl ve ma¤azalarda sat›larak geliri Vakfa aktar›lm›flt›r.

Cow Parade Projesi
Çeflitli ülkelerde hem bir aç›k hava sergisi hem de sosyal sorumluluk projesi olarak
gerçeklefltirilmekte olan Cow Parade projesi bu y›l S‹NPA A.fi. taraf›ndan ‹stanbul'da
yap›lm›flt›r. S‹NPA taraf›ndan proje sonunda geliri aktar›lacak 3 STK'dan biri olarak
AÇEV belirlenmifltir. Proje kapsam›nda haz›rlanan inek heykelleri farkl› sanatç›lar
taraf›ndan boyanarak flehrin çeflitli bölgelerinde ve al›flverifl merkezlerinde Ekim ay›
sonuna kadar sergilenmifltir. Bu sergileme sonras›nda inekler 24 Kas›m 2007 tarihinde
organizasyonu Antik A.fi. taraf›ndan gerçeklefltirilen aç›k art›rma ile sat›lm›fl ve geliri
3 STK (AÇEV, TEMA, Sokak Çocuklar› Rehabilitasyon Derne¤i) aras›nda eflit olarak
bölüfltürülmüfltür.

Renklerle Oynayal›m Projesi
Joker Maxi Toys sponsorlu¤unda ve sanatç› Günseli Kato'nun önderli¤iyle AÇEV'in
AÇEP ve OVÇEP program›na kat›lan anne ve çocuklarla “Renklerle Oynayal›m” projesi
gerçeklefltirilmifltir. Bu projenin ilk atölye çal›flmas› 16 May›s'ta Vak›f merkezinde
hayata geçirilmifltir. Sanatç› Günseli Kato'nun yönlendirmesi ile anneler ve çocuklar›
5 saat boyunca çeflitli resimler yapm›fllar ve bu atölye çal›flmas›ndan ç›kan resimler
Günseli Kato taraf›ndan tablolar haline getirilmifltir. Bu tablolar 5-20 Haziran 2007
tarihleri aras›nda Metro City'de sergilenmifltir. Sergilenen resimlerden seçilenler AÇEV'in
kaynak yaratma amac›yla sat›fl›n› yapt›¤› y›lbafl› kartlar›n›n da tasar›mlar›n› oluflturmufltur.

‹letiflim ve Kaynak Yaratma Çal›flmalar›
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‹letiflim ve Kaynak Yaratma Çal›flmalar›

AÇEV projeleri Global Giving web sitesinde
Global Giving, internet üzerinden dünyadaki çeflitli projelere ba¤›fl aktar›lan bir web
sitesidir (www.globalgiving.org). Sitede farkl› ülkelerdeki STK'lardan gelen projeler
yer almakta, her projenin ayr›nt›lar› ve yap›lacak olan ba¤›fl miktarlar› bulunmaktad›r.
Ayr›ca, bu siteden projelere aktar›lan belli miktardaki ba¤›fllar GAP Inc. taraf›ndan
ikiye katlanmaktad›r.  2007 y›l›nda AÇEV'in Yaz Anaokullar› ve Okuma Yazma kurs
sponsorlu¤u projeleri, siteye Türkiye'den kabul edilen ilk projeler olarak burada yerini
alm›flt›r. Halihaz›rda siteden her iki proje için ba¤›fllar devam etmektedir. Bu web
sitesine yurt d›fl›ndan vergi indirimli olarak ba¤›fl yap›labilmektedir.

Marka Konferans› GDA Yaz Anaokullar›'na Destek Projesi
AÇEV ve Yürekli Dan›flmanl›k 2007 y›l› yaz döneminde Yaz Anaokullar› uygulamas›na
destek sa¤lamak amac›yla iflbirli¤i yapm›fllard›r. fiirketin her y›l düzenledi¤i Marka
Konferans› süresince kat›l›mc›lardan ba¤›fl toplanmas›na yönelik çal›flmalar yürütülmüfltür.
Konferans›n ana sponsoru Yap› Kredi Worldcard bu projeye de destek vermifltir. Milli
E¤itim Bakanl›¤› Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤inde yürütülen Yaz
Anaokullar› çal›flmas› kapsam›nda; Diyarbak›r ve Mardin illerinde ihtiyaç görülen
bölgelerdeki çeflitli ilkö¤retim okullar›nda, yaz döneminde projeye tahsis edilen bofl
s›n›flar, sa¤lanan katk›lar ile ana s›n›f› olarak donat›lm›fl ve okul öncesi yafl grubundaki
çocuklara e¤itim verilmifltir.

“Bebe¤im Sa¤ Olsun” Projesi
2007 y›l›nda Avrupa Birli¤i'nin Türkiye Üreme Sa¤l›¤› Program› kapsam›nda açt›¤›
ihaleyi kazanan Excel ‹letiflim Dan›flmanl›¤›, Health Focus, Hill&Knowlton ve AÇEV
taraf›ndan oluflturulan konsorsiyum, “Anne ve Yeni Do¤an Sa¤l›¤› Konular›nda Toplum
Bilincini Art›rmaya Yönelik Kitlesel ‹letiflim Kampanyas›”n› yürütmüfltür. Excel ‹letiflim
liderli¤inde yürütülen proje kapsam›nda çeflitli iletiflim çal›flmalar› yap›lm›fl ve 16 ilde
anne ve bebek sa¤l›¤› konusunda bilgilendirme toplant›lar› gerçeklefltirilmifltir.

2007 y›l›nda;

AÇEV’in faaliyetleri ile ilgili olarak yaz›l› bas›nda 942 adet, görsel bas›nda ise 31 adet haber yer alm›flt›r.

AÇEV, Capital Dergisi’nin GFK Türkiye ile birlikte yapt›¤› bir araflt›rmaya göre halk nezdinde en baflar›l› sivil toplum kurulufllar›
s›ralamas›nda 3. s›rada yer alm›flt›r.



Kendine güvenen, ö¤renme iste¤i yüksek, baflar›l›
bireyler, kendileriyle ve çevreleriyle bar›fl›k olacakt›r.
Bu çocuklar, baflkalar›na sayg› duymay›, sorunlar›
uzlaflma yöntemiyle çözmeyi ö¤renecek, böylece
toplumsal gerginlikler azalacak, toplumsal dayan›flma
duygusu güçlenecektir. Uyumlu bir toplumda refah
h›zla yükselir.

38 AÇEV 2007 Y›l› Faaliyetleri

Daha uyumlu
toplum için...
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AÇEV, erken çocukluk ve yetiflkin e¤itimi alan›nda
sahada sürdürdü¤ü e¤itim programlar›n›n yan› s›ra,
uzmanl›k alanlar› ile ilgili olarak fark›ndal›k yaratma,
bilinçlendirme ve bilgilendirmeye yönelik savunu
faaliyetleri de yapmaktad›r. Vak›f ayr›ca, bu konuya
her kesimden destek oluflturmak ve politikalar›
etkilemek amac›yla çal›flmalar yürütmektedir.

AÇEV 2007 Y›l› Faaliyetleri

Politika ve Destek Oluflturma Çal›flmalar›
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Politika ve Destek Oluflturma Çal›flmalar›

“7 Çok Geç” Kampanyas›

AÇEV 0-6 yafllar›n› kapsayan erken çocukluk dönemindeki e¤itimin yaflamsal
önemini anlatt›¤› “7 Çok Geç” Kampanyas› ile 2005 y›l›ndan bu yana
kamuoyunu bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve okul öncesi e¤itimi
yayg›nlaflt›rmak için çal›flmalar yürütmektedir. Bu kampanyada e¤itim alan›nda
faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluflu (ÇYDD, KEDV, ERG, TEGV, TEV, VKV)
ile güç ortakl›¤› yapan AÇEV bu güç birli¤i ile kampanya faaliyetlerini daha
yayg›n olarak yürütebilme olana¤›na kavuflmufltur. Kamuoyunda ciddi bir
etki yaratan kampanya, yetkililerin dikkatini bu konuya çekmek aç›s›ndan
da baflar›l› olmufltur.

2007 y›l› politika ve destek oluflturma çal›flmalar›
AÇEV 2007 y›l›nda “7 Çok Geç” Kampanyas› kapsam›nda etkin bir medya kampanyas›
daha yürütmüfl, seçim öncesinde lobi faaliyetleri yapm›fl ve E¤itim Reformu Giriflimi
(ERG) ortakl›¤›nda erken çocukluk e¤itimine iliflkin yap›lan savunu faaliyetleri içinde
yer alm›flt›r.

2007 y›l› kampanya faaliyetleri ve iletiflim çal›flmalar›
2007 y›l› Mart ay› itibariyle kampanyan›n ikinci dönem iletiflim çal›flmalar› bafllat›lm›fl
ve mesajlar› kamuoyuna hat›rlatmak ve yetkililerin dikkatini çekmek amac›yla çeflitli
faaliyetler gerçeklefltirilmifltir. Bu do¤rultuda, erken çocukluk e¤itiminin neden
önemli oldu¤unu anlatan ve okul öncesi e¤itimi yayg›nlaflt›rmak için ça¤r›da bulunan
TV, radyo  spotlar› ve bas›n ilanlar› haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan bu ilanlar medya
kurulufllar›ndan al›nan destek ile televizyonlarda ve gazetelerde yo¤un bir flekilde
yay›nlanm›flt›r.

Haz›rlanan afifller çeflitli illerde billboardlarda, belediye otobüslerinde ve ‹stanbul'da
metroda yer alm›flt›r. Baz› okullarda, anaokulu flenliklerinde ve okul öncesine iliflkin
düzenlenen etkinliklerde tan›t›mlar yap›lm›flt›r. Ayr›ca Türkiye'nin 81 ilindeki Vali ve
‹l Milli E¤itim Müdürleri'ne velilere toplant›larda izletmeleri amac›yla okul öncesi
e¤itimin önemini anlatan CD'ler gönderilmifltir.

www.7cokgec.org web sitesi
Kampanya s›ras›nda gelen talepler do¤rultusunda erken çocukluk dönemi ile ilgili
tüm sorulara cevap vermek üzere haz›rlanan www.7cokgec.org web sitesi ailelerin
ve e¤itimcilerin hizmetine 2007 Mart ay› itibariyle sunulmufltur.

Beslenme Projesi
Kampanya kapsam›nda bir önceki ö¤retim y›l›nda 10 ilde yap›lan Beslenme Projesi,
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n talebi ile 2006-2007 ö¤retim y›l›nda 21 ilde (A¤r›, Bitlis,
Bingöl, Diyarbak›r, Erzurum, Hakkari, Mardin, Mufl, fianl›urfa, Van, Kars, Batman,
fi›rnak, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Tokat, Sivas, Malatya, Kahramanmarafl ve

AÇEV güç orta¤› olan
di¤er 6 STK ile birlikte

okul öncesi e¤itimin
zorunlu hale getirilmesi

konusunda yo¤un lobi
faaliyetleri

sürdürmektedir.
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Ad›yaman) gerçeklefltirilmifltir. Toplam 1.645 okulda ve yaklafl›k 45.000 çocu¤a
kahvalt› saatlerinde çeflitli sponsorlar›n katk›lar›yla beslenme (Süt, kek, f›nd›k gibi)
deste¤i verilmifltir. Bu projeye Fiba Holding, Sabanc› Vakf› ve Mudo nakdi, Danone,
Tetra Pak ve F›nd›k Tan›t›m Grubu ayni katk›da bulunmufltur. Yatafl firmas› da bir
grup çocu¤un beslenmesine destek olmufltur.

Lobi Faaliyetleri
ERG taraf›ndan okul öncesi e¤itime iliflkin araflt›rmalar› ve bu konuda haz›rlanm›fl
uluslararas› makaleleri temel alan “Ekonomik ve Toplumsal Kalk›nma için Erken
Çocukluk E¤itimi: Önemi, Yararlar› ve Yayg›nlaflt›rma Önerileri” adl› bir politika
raporu haz›rlanm›fl ve ilgililerle paylafl›lm›flt›r. Bu raporda okul öncesi e¤itimin 
önemi ve yararlar› bilimsel verilere dayal› olarak anlat›lm›fl ve yayg›nlaflt›rma 
önerileri sunulmufltur.

Seçim öncesi dönemde, okul öncesi e¤itimin zorunlu hale getirilmesi konusundaki
politika önerilerini siyasi parti yetkililerine, ba¤›ms›z adaylara ve kamuoyuna iletmek
amac›yla, AÇEV'in güç orta¤› olan di¤er 6 STK'n›n logolar›n›n da yer ald›¤› bir gazete
ilan› haz›rlanm›fl ve gazetelerde yay›nlanm›flt›r. Bu çal›flmaya ba¤l› olarak, ilanda yer
alan ça¤r›y› genifl bir biçimde ele alan bir duyuru metni haz›rlanm›fl ve politika raporu
eflli¤inde medya mensuplar›na ve siyasi parti yetkilileri ile ba¤›ms›z adaylara tüm
güç ortaklar›n›n imzalar› ile gönderilmifltir.

Seçim sonras› hükümet program›nda okul öncesi e¤itime verilecek önem ve bu
konuda yap›lacak çal›flmalar ön s›ralarda yer alm›fl; e¤itimin 6 yafl itibariyle zorunlu
olmas›na (okul öncesinde bir y›l ana s›n›f›) iliflkin yasa tasar›s› ile ilgili haz›rl›klar ve
bakanl›k karar› ile baz› illerde pilot uygulamalar gündeme gelmifltir.

Kampanyan›n bafllad›¤› dönemde ülkemizde 4-6 yafl aras› çocuklar›m›z›n %16's›
okul öncesi e¤itimden faydalan›rken, kampanya sonucunda %68 oran›nda bir art›fl
ile bu yafl grubunda okullulaflma oran› 2007 e¤itim y›l› sonunda %27'ye yükselmifltir.
Bu geliflme hem kampanyan›n ve bu do¤rultuda anne babalar›n bilinçlenmesinin,
hem de Milli E¤itim bakanl›¤›'n›n bu konudaki çabalar›n›n ortak sonucu olarak
ortaya ç›km›flt›r.

Kampanya Etki Araflt›rmas›
Kampanya ile ilgili son-test çal›flmas› Haziran ay› içinde tamamlanm›flt›r. Sonuçlar
kampanyan›n kamuoyunda erken çocukluk e¤itimi konusundaki fark›ndal›¤›
yükseltti¤ini 7 yafl›n okula bafllamak için geç oldu¤u mesaj›n›n aileler taraf›ndan
benimsendi¤ini göstermifltir. Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u okul öncesi e¤itimi devletin
görevi olarak alg›lad›klar›n› ve imkanlar› olursa çocuklar›n› bu e¤itime yollayacaklar›n›
belirtmifllerdir.

 Beslenme Projesi
kapsam›nda, toplam

1.645 okulda ve yaklafl›k
45.000 çocu¤a kahvalt›

saatlerinde çeflitli
sponsorlar›n katk›lar›yla

beslenme deste¤i
verilmifltir.

Politika ve Destek Oluflturma Çal›flmalar›
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Kampanya bas›n ilanlar›

Kampanya TV spotlar›

Kampanya medya yans›malar›

“7 Çok Geç” Kampanyas› kapsam›nda çeflitli ulusal kanallarda 2.091 adet reklam spotu; “Anne Baba Olmak...” projesi
kapsam›nda ise  DIGITURK ekranlar›nda 7.054 adet e¤itim filmi yay›nlanm›flt›r.

“7 Çok Geç” Kampanyas› kapsam›nda yaz›l› bas›nda erken çocukluk e¤itiminin önemine iliflkin 130 adet ilan yer alm›flt›r.



Baflar›l› bir erken çocukluk e¤itimi program›, s›n›rl›
ekonomik ve sosyal olanaklara sahip çocuklara
kendilerini gelifltirme imkan› yaratarak f›rsat eflitli¤i
sa¤lar. Böylece hem iflgücüne daha çok kiflinin
kat›lmas› hem de toplumsal eflitlik sa¤lanm›fl olur.
Gelir da¤›l›m›n›n dengeli oldu¤u toplumlarda
ekonomik geliflme daha güçlüdür.
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Daha eflit
f›rsatlar için...
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‹nsan Kaynaklar›

AÇEV, güçlü kurumsal yap›s› ve gelifltirdi¤i kurum kültürünü faaliyetlerine yans›tan
insan kayna¤› ile sivil toplum kurulufllar› aras›nda önemli bir konuma sahiptir.

Her biri alan›nda uzman 112 kiflilik yetkin ekibiyle faaliyetlerini sürdürmekte olan
AÇEV, 40 yafl ortalamas› ile dinamizmi ve deneyimi bütünlefltiren bir yap› oluflturmaktad›r.

Çal›flanlar›n›n %72'si ön lisans ve üzeri e¤itim düzeyine sahip Vakf›n %71'i kad›n,
%29'u erkektir. Personelin %46'sı tam zamanlı, %47'si yarı zamanlı, %7'si proje
bazlı çalıflmaktadır.

Okuma yazma e¤itimleri kapsamında bugüne kadar 2.600 gönüllü e¤itilmifl olup 2007
yılında 544 gönüllü aktif olarak programda yer almıfltır.

Cinsiyetine Göre Personel

Erkek

Kad›n

%29

%71

Çal›flma fiekline Göre Personel

Tam zamanl›

Proje bazl›

Yar› zamanl›

%46

%47

%7

Ön Lisans ve Üstü Personel Branfl›Personelin E¤itimi

Lise

‹lkokul

Lisans

%24

%56

%10

Ortaö¤retim

%6Önlisans

%2

Yüksek Lisans

%2

E¤itim ve Sosyal Bilimler

Di¤er

Fen Bilimleri

%18

%69

%4

Siyasal Bilgiler

%4

‹letiflim ve Halkla ‹liflkiler

%3

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler

%1

Teknik Bilimler

%1
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Anne Çocuk E¤itim Vakf›

2007 Y›l›nda AÇEV’e Destek Verenler
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2007 Y›l›nda AÇEV’e Destek Veren Kurumlar

AÇEV'in çal›flmalar›na destek olarak gelece¤in elinden tutan tüm kifli ve
kurulufllara teflekkür ederiz...

Joker Maxi Toys Renklerle Oynayal›m Projesi sponsorudur.

DIGITURK Anne Baba Olmak Projesi sponsorudur.

Citigroup Anne Destek Program› destekçisidir.

Swissotel Viyana Opera Balosu'nun gelirini AÇEV'e ba¤›fllam›flt›r.

Sani Konuko¤lu Vakf› ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤›  ve
Kad›n Destek Program› destekçisidir.

AÇEV Kurumsal Destekçileri

OEP-Yaz Anaokullar› ile ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› ve Kad›n Destek
Programlar›'na Global Giving web sitesi arac›l›¤›yla kaynak sa¤lanmaktad›r.

“E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤inin Sa¤lanmas› Projesi”
Grundtvig 2 Ö¤renme Ortakl›klar› “Aile Okuryazarl›¤›nda Kalite Projesi”
Grundtvig1 “IMPACT-Ebeveynlik Yetkinliklerinin Gelifltirilmesi Projesi”
Avrupa Birli¤i fonlar› ile gerçeklefltirilmifltir.

Fon Al›nan Kurulufllar

Yap› Kredi Worldcard OEP-Yaz Anaokullar› destekçisidir.

Sponsorlar

Beslenme Projesi destekçileridir.



AÇEV Merkez
Büyükdere Cad. Stad Han No: 85 Kat: 2
34387 Mecidiyeköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 213 42 20
Faks: 0212 213 36 60
e-posta: acev@acev.org

AÇEV Ankara Temsilci¤i
Ahmet Rasim Sok. No: 10 D: 1
Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 440 17 11 / 440 17 92
Faks: 0312 441 35 48

AÇEV Adana Temsilcili¤i
Reflatbey Mah. 4.Sok. Samanyolu Apt. 
Kat: 2 D: 6
ADANA
Tel-Faks: 0322 453 07 12

AÇEV Diyarbak›r Temsilci¤i
Aliemiri 1. Sok. Y›lmaz 13 Apt. Kat: 3 No: 10
Yeniflehir / D‹YARBAKIR
Tel: 0412 224 22 27
Faks: 0412 228 01 30

AÇEV Gaziantep Temsilcili¤i -
Sani Konuko¤lu Vakf›
Bey Mah. Atatürk Bulvar›
Hanefio¤lu Sok. No: 7
fiahinbey / GAZ‹ANTEP
Tel: 0342 231 53 24
Faks: 0342 230 79 50

AÇEV ‹zmir Temsilci¤i
Kocao¤lu ‹flhan› 545 Sok. No: 4/303
Bornova / ‹ZM‹R
Tel: 0232 343 84 80

‹letiflim Bilgileri

1994 y›l›nda kurulmufl olan Tayburn Kurumsal;
• marka
• kurumsal raporlama ve yat›r›mc› iliflkileri
• yeni medya
• ihtisas editörlü¤ü
• pazarlama
bafll›klar›nda kurumsal müflterilerine

• tasar›m
• içerik gelifltirme
• tasar›m uygulama
• foto¤raf ve film prodüksiyonlar›
• web ve dijital ürünlerin kodlanmas›
• Türkçe ve yabanc› dillerde ihtisas editörlü¤ü
hizmet ve ürünlerini sunmaktad›r.

AÇEV, 2007 y›l› faaliyet raporu projesini haz›rlayan Tayburn Kurumsal'a teflekkür eder.

www.tayburnkurumsal.com



www.acev.org
www.7cokgec.org
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