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‹Ç‹NDEK‹LER
BAfiLARKEN 

Kurulma (1993–1995)
• Kurulma öncesi
• Vakf›n kurulmas›na yol açan ilk önemli karar 
• Karar›n duyurulmas› ve ilk çal›flmalar
• Neden bu proje?
• Anne Çocuk E¤itim Program› (AÇEP) ilk nas›l geliflti? 

1993: AÇEV’in resmi olarak kurulma y›l› 
• AÇEP’in ilk uygulamalar› 
• Neden yeni bir Vak›f? 
• Hüsnü Özye¤in’in katk›s› 
• Kurulma ifllemleri ve özgün bir iflbirli¤i
• AÇEP’in alt› han›m› 
• AÇEV’e yeni kat›lanlar ve yeni bir mekan 
• AÇEP’in uygulamalar›n›n yayg›nlaflmaya bafllamas›
• Yeni uygulama ortaklar› 
• MEB’le ilerleyen çal›flmalar
• Dünya Bankas› kredisinin kullan›m› 
• UNICEF’in Programlar› da kredi kullan›m›ndan faydalans›n
• Son karar
• Dünya Bankas›’n›n gözü ile 
• Dünya Bankas› kredisini kullanman›n etkileri
• ‹lk amblem
• ‹lk günlerden bir an› 

1994: AÇEV’de ikinci bir program›n gelifltirildi¤i y›l  
• E¤itim seminerlerinin AÇEP’teki yeri ve AÇEP’de  yeni bir bölüm 
• Bir STK ile ilk ortakl›k 
• AÇEV’in ilk tan›t›m faaliyetleri 

1995: Yap›lanman›n ilk y›l› 
• Yeni aç›l›mlar 
• AÇEP’teki çal›flmalar 
• ‹YOP’taki çal›flmalar  
• MEB toplulu¤una ilk tan›t›m
• ‹letiflim çal›flmalar›
• ‹lk yurt d›fl› at›l›m›
• Kurulma dönemi sonunda say›lar ve mekan de¤iflimi...

Geliflme (1996–2002)
• Misyonun tan›mlanmas› 
• Misyonun uygulamaya dönüflmesindeki  felsefe
• AÇEV misyonunu yerine getirebiliyor mu?
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1996:  Geliflme döneminin ilk y›l› ve yeni bir program daha 
• AÇEP’teki çal›flmalar 
• AÇEP’in MEB taraf›ndan kabulündeki zorluklar  
• AÇEP’in kullan›m hakk›n›n MEB’e verilmesi
• ‹YOP’taki çal›flmalar 
• AÇEV’in çal›flmalar›n› duyurmaya bafllamas›
• ‹flbirlikleri ve ilk profesyonelleflme çal›flmalar› 
• AÇEV’in alana kazand›rd›¤› önemli bir yay›n ve tan›t›m çal›flmalar› 
• Bu y›l AÇEV’e kat›lanlar ve AÇEV’den ayr›lanlar

1997: Uluslararas› kimli¤e sahip olmada ilk y›l
• AÇEP’teki çal›flmalar
• AÇEP / AÇEV’den ayr›lmak zor
• BADEP 
• ‹YOP
• AÇEV’in uluslararas› kimli¤e sahip olmas›ndaki önemli giriflimler   
• Geliflen tan›t›m çal›flmalar› ve yurt d›fl› uygulamalar›  
• Gönüllü çal›flmalar›n›n yap›lanmas›, iletiflim çal›flmalar› ve yeni kat›lanlar

1998: ‹ki yeni projeye daha ad›m at›lan y›l  
• AÇEP
• AÇEP’in MEB bünyesindeki kabulü 
• AÇEP’in yayg›nlaflmas›nda yaflanan zorluklar 
• AÇEV’de iki yeni proje
• ‹YOP
• BADEP
• Uluslararas› kimli¤in kazan›lmas›na devam 
• AÇEV’de yeni çal›flmaya bafllayanlar 

1999:  Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program›’n›n gelifltirildi¤i y›l 
• AÇEP’te yaflananlar 
• ‹YOP’ta yaflananlar
• Ve BADEP’te neler oluyor?  
• AÇEV Cumhurbaflkanl›¤› Köflkün’de 
• AÇEV’de bilim kurulu
• Yeni bir bilimsel toplant› ve Orta Asya çal›flmalar› 
• Yeni gelenler

2000: Farkl› bir sorumlulu¤un üstlenildi¤i y›l  
• ‹REM 
• Güney Do¤u’daki çal›flmalar›n ilk ad›m› 
• Yönetimde ve çal›flanlardaki de¤ifliklikler: AÇEV’de yaflanan deprem
• ‹YOP birimindeki çal›flmalar 
• BADEP ve yeni bir bilimsel sempozyum
• OVÇEP’in yayg›nlaflmas›
• Di¤er  Erken Çocukluk E¤itimi Programlar› 
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• Uluslararas› çal›flmalar 
• ‹letiflim faaliyetleri

2001: Televizyonla önemli bir buluflmaya ad›m at›lan y›l 
• AÇEP‘te neler oluyor
• ‹YOP Ulusal E¤itime Destek Kampanyas›’nda  
• BADEP’te neler oluyor ve BADEP için neler diyorlar?  
• Uluslararas› uygulamalara devam ve ödüllerde ilkler

2002: Geliflme Dönemi’nin son y›l›
• Erken Çocukluk E¤itimi (EÇE) alan›nda yeni bir çal›flma 
• Güney Do¤u Anadolu (GDA)  Programlar› h›z al›yor
• Neden Güney Do¤u Anadolu? 
• ‹YOP’taki faaliyetler 
• BADEP yayg›nlafl›yor 
• Uluslararas› faaliyetler ve AÇEV’de mekan de¤iflikli¤i 
• Devam eden ödüller
• Geliflme döneminin sonunda say›larla AÇEV 
• AÇEV’i nas›l de¤erlendirdiler?

Tan›nma (2003-2007) 
• Tan›nmadaki önemli unsurlar nelerdi? 
• Tan›nmadaki önemli unsurlara devam

2003: Tan›nma döneminin ilk y›l›
• EÇE Programlar›
• GDA’daki yaz anaokulu ve anne e¤itimi programlar›
• ‹lk y›lki uygulama ve sonuçlar›
• GDA projesi ile ilgili yaflananlar
• ‹YOP’un çal›flmalar› 
• BADEP düzenini devam ettiriyor
• ‹yinin de iyisi var 
• Tan›t›m faaliyetleri
• Çal›flanlardaki de¤ifliklikler

2004: Avrupa Birli¤i Projeleri’ne ad›m at›lan ilk y›l  
• EÇE biriminin faaliyetleri
• AÇEP için önemli araflt›rma sonuçlar› 
• Di¤er programlarda neler oluyor? 
• Kurumsal çal›flmalar›n ilk ad›mlar› ve çal›flanlardaki de¤ifliklikler 
• EÇE ile ilgili politikalar› etkileyecek çal›flmalara bir bafllang›ç
• Yeni bir gönüllü: Günseli Kato 
• AÇEV’in idari yap›s› ve yönetim tarz› 
• AÇEV’in bir sözcüsü olup olmamas›
• AÇEV’de hep var olan ‘nitelik mi yoksa nicelik mi’ söylemi
• Nitelik mi nicelik mi tart›flmas›na bir çözüm mü?
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2005: 7 Çok Geç Kampanyas›’n›n ilk y›l› 
• E¤itim Çal›flmalar› ve EÇE faaliyetleri 
• ‹YOP ve BADEP’in çal›flmalar› 
• AÇEP için neler dediler?
• Yeni iflbirlikleri ve tan›t›m faaliyetleri 
• Gerekli bir çal›fltay 
• Bir Vak›f faaliyeti
• AÇEV’deki de¤iflim: Kurumsallaflma 

• ‹darecilerin gözüyle de¤iflim
• Çal›flanlar›n gözüyle de¤iflim

• AÇEV’e yeni kat›lanlar

2006: E¤itici e¤itimleri ve e¤itim malzemelerinin gözden geçirildi¤i y›l
• Programlar çerçevesindeki faaliyetler

• AÇEP 
• Yurt d›fl› uygulamalar› 
• BADEP ve yeni bir TV Program› 
• ‹YOP 

• Bir kurumsal geliflme faaliyeti ve tekrar bir bilimsel toplant› 
• ‹letiflim, tan›t›m ve gönüllü faaliyetleri 
• Yeni kat›lanlar 

2007: Bu kitab›n kapsad›¤› son y›l
• AÇEP’ de  bafllayan çal›flmalar ve ileriye dönük planlar  
• 7 Çok Geç Kampanyas›
• EÇE faaliyetleri
• BADEP’teki faaliyetler 
• ‹YOP’taki faaliyetler 
• ‹nsan kayna¤›n› gelifltirmede yeni bir at›l›m 
• Yeni uluslararas› at›l›mlar 
• ‹letiflim çal›flmalar› ve son kat›lanlar 
• AÇEV’i baflar›ya götüren hamleler
• AÇEV’e katk›da bulunanlar
• AÇEV’in çal›flanlar›na katk›s›
• Bir STK olarak AÇEV’den beklenenler
• Bundan sonraki planlar

Bitirirken…

Duygu, Düflünce ve An›lar…

Ekler
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Kitapta kullan›lan k›saltmalar 

AB Avrupa Birli¤i 
AÇEP Anne Çocuk E¤itim Program›
AÇEV Anne Çocuk E¤itim Vakf›
ADP Anne Destek Program›
BADEP Baba Destek Program›
BOM Benimle Oynar m›s›n?
CSÜS Cinsel Sa¤l›k ve Üreme Sa¤l›¤› 
ÇEP Çocuk E¤itim Program› Çal›flma Formlar›
ÇYDD Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i
EÇE Erken Çocukluk E¤itimi 
ERG E¤itim Reformu Giriflimi
GDA Güneydo¤u Anadolu
HEM Halk E¤itimi Merkezi
HIPPY Home Instruction Program for Preschool Youngsters
ILI The International Literacy Institute
‹REM ‹zmit Rehabilitasyon ve E¤itim Merkezi
‹YOP ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›
‹YOP 2 ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› 2
KA-DER Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i
KASAKOM Gönüllü Kurulufllar Ulusal Kad›n Sa¤l›¤› Komisyonu
MEB Milli E¤itim Bakanl›¤›
OEP Okul Öncesi E¤itim Program›
OVÇEP Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program›
SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SKV Sani Konuko¤lu Vakf›
STK Sivil Toplum Kuruluflu
TÜS‹AD Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF The United Nations Children's Fund
ZEP Zihinsel E¤itim Program›
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BAfiLARKEN

Anne Çocuk E¤itim Vakf›’n›n (AÇEV) tarihsel geliflimini yazmaya birçok nedenden

dolay› karar verdim. Bunlar›n içinde en önemlisi büyük özverilerle kurulan, geliflen ve

tan›nmas› artan bir Sivil Toplum Kuruluflu’nun (STK) hikayesini herkesle paylaflmakt›. Bu

paylafl›m “bak›n ne iyi ifller yap›ld›” diye bir amaç için de¤il “bir kurum geliflti ama nas›l

geliflti”yi anlatmak içindir. Özellikle de sivil toplum oluflumlar›n›n nadir oldu¤u ülkemizde ben-

zer bir yola yeni ç›kacak ya da ç›km›fl olan kurulufllara bir “örnek olay” sunmak istemidir. Bu

kitapta anlat›lacak olan 1991 y›l›nda Finansbank’›n Mecidiyeköy’deki genel müdürlü¤ü

binas›n›n (flu anda Vatan Gazetesi olan) toplant› odas›nda bafllayan çal›flmalar›n nas›l olup

da flimdi hem “kurumsal” hem “profesyonel” olarak tan›mlanan, hem yurt içinde hem de yurt

d›fl›nda tan›nan ve farkl› bir “model” oldu¤u söylenen AÇEV’i yaratt›¤›n›n öyküsü olacak.

Uzun, zor ancak bir o kadar da baflar›l› bir süreç.

Bu kitap fikrini ilk olarak 2005 yaz›n›n bafl›nda Ayflen Özye¤in ve Ayla Göksel’i ‹stan-

bul’daki Loft lokantas›na davet ederek açt›m. Fikir hemen kabul olundu. Tabii fikrin kabulünde

Ayflen Özye¤in’in deste¤i çok önemli oldu. Asl›nda bir akademisyen için bu süreyi “akademik”

bir çal›flma olarak tan›mlanmayacak ve de akademik yay›n olarak kullan›lmayacak bir yaz›ma

ay›rmak ne kadar ak›ll›l›kt›? Galiba bu karar da 23 senelik ö¤retim üyeli¤imde ald›¤›m tek bir

y›ll›k akademik izni AÇEV’e ay›rmama benzer bir karard›. AÇEV’de y›llar içinde olanlar› bel-

gelemek önemliydi. Böylesine özverili ve uzun soluklu bir deneyim paylafl›lmal›yd›. Özellikle

vitrinin arkas›nda kalan ancak AÇEV’e önemli katk› yapanlar da bilinmeliydi.

‹flte bu nedenlerden dolay› bafllad›m bu kitaba. Kafamda bu tarihsel geliflimi üçe ay›rd›m;

“kurulma”, “geliflme” ve “tan›nma.” Amac›m bu üç farkl› dönemde yaflananlar› ele almak. Tabii

bunu yaparken olaylar› tarafs›z anlatmama imkan yok. Kendi bak›fl aç›m bu anlat›mda a¤›rl›k

kazanacakt›r. Ancak, dengeyi kurabilme amac› ile AÇEV’in bu üç döneminde farkl› biçimde

AÇEV’le birlikte olmufl ya da hala birlikte olanlar›n kendi söylemleri de bu tarihsel geliflmeyi

anlatmakta önemli oldu. Böylece farkl› kiflilerin bak›fl aç›lar›na da kitapta yer verildi. An›lar›

ayr› bir bölümde toplamaya karar verdim. Bu bölümde önceli¤i mülakat yap›lmayan ancak

AÇEV’de halen çal›flan kiflilerin an›lar›na yer verdim. Onlarla mülakat yap›lmam›flt› ancak

AÇEV için çok önemliydiler. Onlar›n an›lar›n› mülakat yap›lan kiflilerinkiler takip etti.

Konuflmalar› ve an›lar› çok az düzeltmeler d›fl›nda oldu¤u gibi koydum. Baz› çal›flanlar›n isim-

leri metinde yer almad›. Ancak, AÇEV’de çal›flanlar listesinde tabii ki var. On befl y›lda yafla-

nanlar›n tümünü kapsad›m. Baz› ayr›nt›lar› d›flar›da b›rakarak. 

Bu çal›flmada eme¤i geçen çok insan var. INFAKTO Araflt›rma fiirketi 5 ilde “derin-

lemesine mülakatlar” yapt›.  Mülakatlar› yaz›ma döken bir ekip vard›. Her iki ekibe de pek çok

teflekkürler. 

Nihan Kertez metine bir dilbilimci gözü ile bakt›. 

Mülakatlar›n yap›labilmesi ve kitab›n bas›m› AÇEV‘in maddi deste¤i ile gerçekleflti.

Bas›m sürecinde Filiz Öztürk’ün büyük eme¤i var.   



Zaman ay›rarak uzun saatler mülakat veren farkl› kifliler olmasayd› bu çal›flma

olmazd›. 

AÇEV’den Elif Aliflo¤lu bu kitab›n yaz›lmas›na en büyük katk›y› yapan kifli. Tarz›,

sorumluluk bilinci ve güleryüzü ile çok farkl› bir çal›flma sergiledi. O olmasayd› bu süreç bu

kadar rahat ve verimli geçmezdi.

Bu kitab› yazmam›n bir baflka amac› da “sosyal sorumluluk” projelerinin toplumda art-

mas›na katk›da bulunmakt›r. Erken çocukluk e¤itimi alan›nda topluma dönük uygulamalara

yaflam›mda bu kadar a¤›rl›k vermemde annem ve babam›n bana verdi¤i sosyal duyarl›l›k bil-

incinin çok önemli oldu¤una inan›yorum. Onlar olmasayd› ben de bu bilinçte olmazd›m. Bu

bilinci eyleme döndürmemdeki ortam› da can arkadafl›m Ayflen Özye¤in ve efli Hüsnü

Özye¤in yaratt›.  ‹yi ki dördü de hayat›mda var ya da vard› (babam için). 

Sivil Toplum Kurulufllar›’ na bir katk›s› olmas› dile¤i ile....

A¤ustos 2007 
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KURULMA (1993–1995)

Kurulma öncesi

Y›l Ocak 1991. O zamanki Mensucat Santral Fabrikas› sahiplerinden Halil Bezmen

Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeki üç ö¤retim üyesi taraf›ndan (Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›, Diane Sunar ve

Sevda Bekman) bir araflt›rma çerçevesinde de¤erlendirilen ve baflar›l› bulunan Anne Çocuk

E¤itim Program›’n›n (AÇEP) Zeytinburnu halk› için uygulanmas›na maddi destek veriyor.

Körfez Savafl› ç›kt›¤›nda program Zeytinburnu’nda üç buçuk y›ld›r uygulan›yordu ve  toplam

920 anne ve çocuk ikilisi programdan faydalanm›flt›. Program›n merkezi Mensucat Santral

Fabrikas›’n›n 0–6 yafl aras› çocuklara hizmet veren Kazl› Çeflme’deki “gündüz bak›m evi.” Bu

merkezin toplant› odas› Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n uygulanmas› için kullan›l›yor.

Programda alt› “han›m” e¤itimcilik yap›yor. Sezen Malta, Alev Özmen, Nilüfer Tapt›k, Canan

Erman, Tomris Sükan ve Günefl Çak›r. Merkezin müdürü de Bo¤aziçi Üniversitesi Okul Önce-

si Ö¤retmenli¤i Yüksek Lisans Program›’ndan yeni diplomas›n› alm›fl Suzan Özkök. Bütün bu

kiflilerin isimlerini tek tek anmam›n nedeni daha sonra bu kiflilerin AÇEV’in baflar›l› öyküsüne

yapt›klar› katk›lardan dolay› isimlerini s›kça duyaca¤›n›zdan. Bana göre AÇEP’in Türkiye

geneline yayg›nlaflt›r›lmas›nda ve program›n baflar›l› olmas›nda en önemli isimler “han›mlar”

lakab› ile ça¤r›lan bu alt› han›m. AÇEP’e analitik ve yarat›c› bir o kadar da genç bir bak›fl

kazand›ran da Suzan Özkök. Tabii AÇEP’in ilk y›llar›nda Hilal Kuflcul ile birlikte. 

Evet, dönelim 1991 y›l›na. Her fley tam olmas› gerekti¤i gibi giderken Halil Bezmen Ocak

ay›n›n bir günü maddi koflullardan bu program› durdurma karar› al›yor. Toplam 60 hafta olan

program 35’inci haftas›nda kesilme tehlikesi ile karfl› karfl›ya kal›yor. Anneler a¤l›yor, e¤iticil-

er nam-› di¤er han›mlar flaflk›n, bir o kadar da üzgün. Sene sonunu getirebilme çareleri

aran›yor. “Han›mlar” hiç para almadan bu program› May›s ay›na kadar sürdürmeyi öneriyor-

lar. En az›ndan program ortada kesilmiyor. E¤itim Dan›flman› Nilüfer Tapt›k o günü bak›n

nas›l anlat›yor: “Birden 1991’de Körfez Savafl› ile Halil Bezmen program› aniden durdurdu.

Kat›lan anneler de biz de flok olduk. Kulland›¤›m›z bütün materyaller patentliydi, hepsini

b›rakmak zorundayd›k. Çok kötü bir gündü, sinir içinde toplan›rken ‘biz böyle bir program yap-

sak?’ diye sordum. Sevda Han›m (Sevda Bekman) hakl› olarak ‘Siz böyle birfley yapman›n

ne zor oldu¤unu biliyor musunuz? Zaten nerede yapaca¤›z, yerimiz yok’ deyince ben ‘Bize

gelin bizim evde toplan›r›z’ dedim.” Bu program›n “etkin” ve “kaliteli“ bir biçimde sürdürülme-

si görevini üstlenen hatta titizlikte insanlar› zaman zaman isyan ettiren ben de flaflk›nd›m.

Herkes bir ç›k›fl yolu aramaktayd› ancak sonuç çok da parlak de¤ildi.

Vakf›n kurulmas›na yol açan ilk önemli karar 

‹flte o günlerden bir gün ben 1959’dan itibaren “arkadafl›m” “çok yak›n dostum” “iyi ve

kötü” günlerimde hep yan›mda olan Ayflen Erden Özye¤in’i ve ailesini o zaman oturduklar›
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1971...

2003, Diyarbak›r

1959’da bafllayan ve AÇEV’in temelinin at›lmas›na neden olan bir arkadafll›k...



Tekfen Sitesi Esinti Apartman›’nda ziyarete gittim. Bu ziyaretler çok s›k olan ziyaretlerden bir

tanesiydi. Hiç bir özelli¤i yoktu. Ne ilginç ki dün ne yedi¤imi unutan ben o günü o kadar net

hat›rl›yorum ki. Hatta Ayflen Özye¤in’in, benim ve Ayflen Özye¤in’in efli Hüsnü Özye¤in’in

nerede oturdu¤unu, koltuklar›m›z›n rengini dahi hat›rl›yorum. Bu kadar fleyi unutan benim

bunu hat›rlamam›n eminim nörolojik ve psikolojik birçok nedeni vard›r. Bunun cevab›n› sevgili

arkadafl›m fieyma Do¤ramac›’ya ve doktorlu¤u ile hepimize destek olan Gülüstü

Kaptano¤lu’na b›rak›yorum. Her zamanki oradan buradan konuflmalar aras›nda ben kendime

has üslupla (burada çok aç›klayamayaca¤›m) olay› anlatmaya bafllad›m. “Sormay›n

Zeytinburnu’ndaki Anne Çocuk E¤itim Program›’n› Halil Bezmen ekonomik nedenlerle durdur-

du. Herkes periflan. Böyle bir program kesilir mi” gibi sözlerle serzenifllerimi Ayflen Özye¤in’le

paylafl›rken Hüsnü Özye¤in’de televizyon seyrediyordu. Ben serzenifllerimi bitirdi¤imde

Ayflen Özye¤in arkas›na do¤ru oturan Hüsnü Özye¤in’e döndü ve her zamanki sakin hali ile

“Hüsnü program›n finansman›n› aile olarak üstlenemezmiyiz?” dedi. Cevap da soru kadar net,

kararl› ve sakin biçimde geldi. “Neden olmas›n, Ayflen.” ‹flte bana göre AÇEV’in temeli o an

at›ld›. Sonralar› benim AÇEV’e katk›m› sadece Ayflen Özye¤in’in arkadafl› olmaya ba¤layan,

dolay›s› ile beni çok rahats›z eden “Sevda olmasayd› AÇEV olmazd›” söyleminin temeli de bu

olayd›r. ‹flte her bu söylemi duydu¤umda ben de o insanlara “Sevda’n›n AÇEV’in flu anda yurt

içi ve yurt d›fl›nda uygulanmakta olan alt› program›n›n BEfi’inin temelinin at›lmas›na, geliflti-

rilmesine ve yayg›nlaflt›rmas›na önemli bir katk›s› vard›r” diyerek AÇEV’e katk›m›n sadece

Ayflen Özye¤in’in çok eski arkadafl› olmama ba¤lanmamas›n› söylemek istemiflimdir. Bende

rahats›zl›k yaratan bu söyleme aç›kl›k getirmek bu kitapla gerçekleflti.

Karar›n duyurulmas› ve ilk çal›flmalar 

Bundan sonraki ifl Özye¤in Ailesinin finansman destek karar›n› hocalar›n hocas› ve

daha sonra AÇEV’in bilimsel vitrini Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›’ya ve alt› “han›ma” duyurulmas›yd›.

Nilüfer Tapt›k’›n “gelin bizim evde yap›n” demesi galiba bu duyuru toplant›s›n›n onun evinde

yap›lmas›na neden oldu. Bak›n kendisi o toplant› gününü nas›l anlatm›fl. “Aradan alt› ay falan

geçmiflti. Sevda Han›m (Sevda Bekman) telefon etti “Hadi, haz›rlay›n bir çay sofras›, geli-

yoruz, sponsor bulduk” dedi. Yeni çerçevede eski ekip olarak ilk ve en önemli toplant›m›z›

Nilüfer Tapt›k’›n Erenköy’deki evinde yapt›k. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›, alt› han›m ve ben. O gün

alt› “han›m” program›n yaflamas› için çok önemli bir özveride bulundular. Bak›n E¤itim

Sorumlusu Canan Erman bu özveriyi nas›l aktar›yor: “Sevda Bekman dedi ki, “Arkadafllar

kar›nca karar›nca bu ifle bafll›yoruz. Ayflen Özye¤in bize destek verecek ama k›s›tl› bütçe-

miz var. Siz kendi aran›zda üç kifliyi seçin.” Biz düflünmedik bile ve “alt›m›z üç kiflilik bütçe ile

bu ifle devam ederiz” dedik. Sonra Ayflen Özye¤in’in evinde topland›k. Öyle bafllad›k!”

Paylafl›mdan sonra herkes çok mutluydu. Emekler bofla ç›kmam›flt›. Program yaflayacak ve

yürüyecekti. Ama bu biçimi ile mi yoksa de¤ifliklik gerekecek miydi? Program›n bir de¤ifliklik
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geçirmesi karar›na en önemli katk›y› Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› yapt›. Vak›f Baflkan Yard›mc›s›

Ka¤›tç›bafl›’ya göre “program uzun ve masrafl›” idi. ‹ki senelik bir programa annelerin

devam›n› sa¤lamak ve program›n uygulanmas›na finansman bulmak çok zordu. ‹ki senelik

program› bir seneye indirip, uygulamay› da ev ziyareti ve grup toplant›lar› yerine a¤›rl›kl›

olarak grup toplant›lar› ile yap›p hem süre hem de masraf azalt›labilirdi. Belki de AÇEV’deki

say› m› yoksa kalite/etki mi daha önemli tart›flmas› bu de¤iflimle bafllad› ve hiç bitmedi. Çok

insana ulaflmak m› yoksa az insana etkin biçimde ulaflmak m›? Eminim tüm STK’lar›n

da¤arc›¤›nda bu “prensip” tart›flmas› vard›r. Ben her zaman “say›da az ancak etkisi yüksek”

hizmet götürmenin ve yavafl yayg›nlaflman›n savunucusu oldum. Bu konuda her tart›flma

aç›ld›¤›nda hocam olan ve kendisinden çok fley ö¤rendi¤im Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› “Sevda,

daima daha kaliteli hizmet götürmek amac› ile yavafl yayg›nlafl›rken, hizmet gidemeyen ke-

simin alternatifi nedir düflün. E¤er içinde bulunduklar› durum az kaliteli hizmetten elde ede-

ceklerinden de olumsuz ise, kalitesi daha az ancak yayg›n bir hizmet gerekli olabilir” der.

Biraz ikna oldum ama ben hala çok say›dan de¤il çok etkiden yanay›m. 

Neden bu projeye “evet” ? 

AÇEV’in kurulma hikayesini bir sorusu ile bafllatan Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in

böyle bir projeye girme fikrini kendi felsefesi ile anlat›yor. “Hayat› hak etmek mi diyeyim bunun

ad›na, hayat› hak etmek galiba, hayat› hak etmek. Allah'›n verdi¤i ayr›cal›¤› bir flekilde mut-

laka ödemek gibi. Gördü¤üm olaylara karfl› etkilenme olay›m çok büyük hayatta. Ama vak›f

olay›nda tabii ki olay çok baflka. Bu konuda kendim büyük kitlelere bir fley yapma flans›m

olmad›¤› için öyle bir e¤itimim olmad›¤› için, yapmama imkan olmad›¤› için, e¤itime ve bilime

çok inand›¤›m için... Bilime çok farkl› bir yaklafl›m›m var. Vak›f galiba hayat felsefemi ve

önemsedi¤im de¤erleri kurumsallaflt›rd›.” 

Ayflen Özye¤in’in bir sorusu ile temelleri at›lan bu Vak›f hep onun fikirde s›n›r›

olmayan di¤er sorular› ile de geniflledi, yayg›nlaflt› ve tan›nd›. Her zaman “ben diyorum ki…”

dedi¤inde bilin ki AÇEV’e yeni bir proje geliyor demektir. Bunu o kadar sakin, demokratik ve

insanc›l biçimde yapar ki fark›nda olmadan siz de onunla birlikte kendinizi yeni projenin ana

destekçisi konumunda görürsünüz. Çal›flmalar bafllad›¤›nda kafan›z› zaman zaman duvar-

lara vursan›z da ifl bitti¤inde siz de mutlusunuzdur. AÇEV’in di¤er konularda önünü açt›¤› gibi

fikir olarak da önünü açan en önemli insan Ayflen Özye¤in’dir. Bak›n Ça¤dafl Yaflam›

Destekleme Derne¤i (ÇYDD) Baflkan› ve Türkiye’de çok önemli sivil hareketlerin öncüsü

Türkan Saylan, Ayflen Özye¤in’i nas›l tan›ml›yor: “Ayflen Han›m; insan iliflkileri çok yumuflak

olan hofl bir insan, sayg› uyand›ran bir insan; yani öyle bir insan›n baflkan olmas› çok önem-

li. Yani AÇEV’in ciddiyetini yumuflatan bir kiflili¤i var ve kimli¤i var, profesyonelli¤ini

yumuflatan diyelim. Yani ya da, afl›r› profesyonelli¤ini yumuflatan bir kimli¤i var Ayflen

Han›m’›n; bu bak›mdan çok önemli buluyorum kendisini, bu vakf›n bafl›nda olmas›n› ve
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yapt›¤› her fleye gönüllülükle inanan bir insan; dolay›s›yla bu konumda giderse birçok

baflar›lar›n›n devam edece¤ine inan›yorum.”

Anne Çocuk E¤itim Vakf›’n›n Anne Çocuk E¤itim Program›’n› (AÇEP) uygulamak için

kurulmas› bu vakf› “farkl›” yapan özelliklerden en önemlisi. Bir program bir vakf›n kurulmas›na

neden oldu. Halbuki genelde STK’lar ilkin kurulur daha sonra programlar›n› ve faaliyetlerini

gelifltirirler. Burada tam tersi oluyor. fiu andaki AÇEV Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel bir

toplant›da “AÇEP yap›yorduk. Vakf›n ad›n› da AÇEV koyduk. fiükrediyorum AÇEPV koy-

mad›k. Olabilirdi.” demifl. Bu sözler bence AÇEP’in AÇEV’in kurulmas›ndaki rolünü çok iyi

anlat›yor. Durum bu olunca AÇEP’in tarihçesi de önemli oluyor.

Anne Çocuk E¤itim Program› (AÇEP) ilk nas›l geliflti? 

AÇEP asl›nda 1982 y›llar›nda bafllayan bir araflt›rma projesinin parças›. O zamanlar

Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤retim üyeleri olan Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› ve Diane Sunar o y›llarda

dünyada çoktan önemi kabul olunan “erken yafllar için bir müdahale” program›n› ülkemiz için

gelifltirmek ve etkisini araflt›rmak istiyorlar. Bu ba¤lamda çal›flmalar›n› bafllat›p araflt›rma pro-

jesini planl›yorlar ve finansman›n› da buluyorlar. O s›rada ben ‹ngiltere’de doktora yap›yorum.

‹lgi alan›m erken çocukluk geliflimi ve e¤itimi. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› beni ar›yor ve bu ekibin bir

parças› olup olmayaca¤›m› soruyor. ‹flte böylece 1982’de bafllay›p y›llar boyu sürecek

çal›flma bafll›yor. Amaç hem anneyi hem de çocu¤u desteklemeyi hedefleyen bir program

gelifltirmek. Program›n iki bölümü var: Çocuk ve anne. Anne aya¤›n› (Anne Destek Program›)

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›, Diane Sunar, Meral Çulha ve özellikle Leyla Navaro gelifltiriyor. Çocuk

bölümü de ‹srail’deki Home Instruction for Preschool Youngsters (HIPPY) program›n›n

Türkçe’ye tercümesi ve uyarlamas› oluyor. Bu iki senelik bir program. Daha sonra AÇEV’in

kurulma sürecindeki de¤iflikliklerle programda Zihinsel E¤itim Program› (ZEP) ve Anne

Destek Program› (ADP) olarak iki bölüm oluyor, program bir seneye iniyor ve alt› yafl›ndaki

çocuklar› ve annelerini hedefliyor. Anneleri amaçlayan ADP geniflliyor, çocuklar› hedefleyen

HIPPY b›rak›l›yor ve bir senelik ZEP gelifltiriliyor. Dolay›s› ile flu anda uygulanmakta olan

program›n HIPPY ile de bir ilgisi kalm›yor. Bir STK baflkan›n›n “AÇEV HIPPY’i uygulamay›

baflka STK’lara b›raks›n. Onu herkes yapar.” söylemi de hakikati yans›tm›yor. Çünkü AÇEV

hiç bir zaman HIPPY’i uygulamad›.

1993: AÇEV’in resmi olarak kurulma y›l›

Yeni bir finansman kayna¤› ve yeni bir program. Bu ciddi bir ekip ifliydi ve ekip kurul-

mas› gerekiyordu. AÇEV’e ilk al›nan elamanlar Bo¤aziçi Üniversitesi mezunlar› benim de eski

ö¤rencilerim Suzan Özkök ve Hilal Kuflcul’du. Hilal Kuflcul hala AÇEV’de çok etkin biçimde

katk›s›n› sürdürüyor. Suzan Özkök 2000 y›l›nda daha sonra de¤inece¤im AÇEV’in tarihinde

önemli yer tutan bir hareketle AÇEV’den ayr›ld›. Kendisinin aç›s›ndan AÇEV’in hikayesine
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kitapta yer vermek istedim. Ancak, kendisi bu konuda paylafl›m› kabul etmedi. 

Ekip olarak ZEP’leri gelifltirmek ben, Suzan Özkök ve Hilal Kuflcul’a düflmüfltü.

Üçümüz kendi aram›zda ZEP’de yer alacak ana faaliyetleri de bölüflüp ifle koyulduk. Bu

benim ilk program gelifltirme tecrübemdi. O zamanlar AÇEV’e dört program daha gelifltirmede

bafl› çekece¤imi hiç düflünmemifltim. Zihinsel E¤itim Program›’nda benim pay›ma düflen

faaliyet grublar›ndan bir tanesi de “el göz koordinasyonu” faaliyetleriydi. Cetvelle dahi düz

çizgi çizemeyen ben bu faaliyetleri masam›n bafl›nda haz›rlarken bu ifle neden kalkt›¤›m› çok

sorgulad›¤›m› hat›rl›yorum. Eminim Suzan Özkök ve Hilal Kuflcul da ayn› hisleri yaflam›fl-

lard›r. Program bittikten sonra bütün program› bafltan sona ben okudum, daha sonra gerekli

de¤ifliklikler yap›ld›. Program›n en son haline Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› da bakt›ktan sonra program

haz›rd›. Bo¤aziçi Üniversitesi’nde araflt›rma çerçevesinde gelifltirilen Anne Destek

Program›’n› yeni uygulama için geniflletmeyi Suzan Özkök ve Hilal Kuflcul yapt›. Bana da her

zamanki gibi yaz›lan› okumak ve düzeltmek kald›. AÇEP bu ilk büyük çal›flmadan sonra iki

önemli revizyon geçirdi. fiimdilerde de ikincisine haz›rlan›yor. ‹yinin de iyisi daima vard›r.

Vak›f’taki “say›” m› “etki” mi tart›flmas›ndaki “etki önemlidir” sav›m› hele hele son zamanlarda

daha da kaybetti¤imi düflünsem de iyinin de iyisi vard›r hastal›¤›m› AÇEV’deki Erken

Çocukluk E¤itimi (EÇE) birimine geçirmifl olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayla

Göksel zaman zaman “Sevda Han›m gene mi revizyon” sözleri ile serzeniflte bulunsa da

revizyonlar hala devam ediyor.

AÇEP’in ilk uygulamalar› 

Daha önceden AÇEP ba¤lam›nda Bo¤aziçi Üniversitesi olarak UNICEF ve Milli E¤itim

Bakanl›¤› (MEB), Ç›rakl›k Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile çal›flmalar AÇEV’den önce

bafllam›flt›. Hatta ilk Anne Destek Program›’n›n el kitab›n› (aram›zda “sar› kitap” diye

adland›rd›¤›m›z kitap) UNICEF 1991 y›l›nda “Anne-E¤itim Program› K›lavuzu” ad› alt›nda

basm›flt›. AÇEP ilk olarak 1992–1993 e¤itim y›l›nda ‹stanbul’da Finans Vakf› (flimdiki ad› ile

Hüsnü M. Özye¤in Vakf›) -MEB iflbirli¤i içinde uygulanmaya bafll›yor. ‹ki bölüm (Anne Destek

Program› ve Zihinsel E¤itim Program›) ve yirmi befl hafta olarak. Çal›flmalar daha çok

Finansbank’›n binas›nda oluyor. MEB-UNICEF iflbirli¤i içinde baflar›l› bir çal›flma dönemi

bitiyor. Herkes çok mutlu.

Neden yeni bir Vak›f? 

‹flte tam da bu zamanda Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in çal›flmalar›n Finans Vakf›

alt›nda yürütülmesinin do¤ru olmad›¤› düflüncesi ile ayr› bir vak›f kurma fikrini bizlerle

paylafl›yor.

Kendisi bunun nedenini flöyle anlat›yor. “Finansbank kimli¤i ile, Milli E¤itim Bakanl›¤›

iflbirli¤inin do¤ru olmayaca¤›n› düflündüm, onu kesinlikle düflündüm. Bankan›n vakf› olmas›n›
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istemedi¤imi çok iyi biliyordum. Onun alt›nda farkl› psikolojik sebeplerim var m›yd› onu hiç

hat›rlam›yorum. Yani bir banka otomatikman hükümete ba¤l›, baflka ba¤lar› var, ondan dolay›

istememiflimdir muhakkak. Hakikatten müstakil olma istemim vard›... Ayr›ca, Hüsnü’nün

(Hüsnü Özye¤in)  prensipli bir ifl adam› kimli¤i olmas› da etkili olmufl olabilir. AÇEV Yönetim

Kurulu üyesi Hüsnü Özye¤in ise ayr› bir vak›f kurulmas› gere¤ini flöyle aç›kl›yor. “AÇEV’in çok

“odaklanm›fl” bir amac› var. Yetiflkin ve erken çocukluk e¤itimi. Bir flirket gibi ilk kurulufltaki

odaklanmas›n› kaybetmemesi gerekiyordu. Onun için ayr› bir Vak›f kurduk. Bu vakf›n bir

yerde aile vakf› da olmamas› laz›m geldi¤ine inan›yorum.”

Hüsnü Özye¤in’in katk›s› 

Tabii ki bu kurulufl aflamas›nda Hüsnü Özye¤in ortada görülmese de katk›s› çok

önemli. Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in kurulma aflamas›nda Hüsnü Özye¤in’in bu ifle

girmesindeki karar›n› bak›n nas›l aç›kl›yor. “Hüsnü’nün bu ifle girmesindeki kararl›l›¤›nda ben

Hüsnü’yü tan›yorum ve bu karar›n›nda sade ben oldu¤umdan de¤ildi. Bu normalde beni

k›zd›racakken hiç bir flekilde beni k›zd›rmad› ve bilakis… yani sana inand›¤› ve sana güven-

di¤i için bence iflin içinde oldu. Ben de zaten… nas›l oldu¤unu bilmiyorum yani o an hakika-

ten bu bir sinerji, bu Allah’›n da bir yard›m› diye bak›yorum bu olaya… Hüsnü o zaman, ben

biliyorum ki, böyle tek bafl›na olsayd›m bu ifle girmezdi. Senin oluflun çok önemliydi orada, bu

olayda” diyor. Keflke bunun do¤ru olup olmad›¤›n›, bunun sadece Ayflen Özye¤in’in kendi

düflüncesi mi oldu¤unu Hüsnü Özye¤in’den duyabilseydim diyorum. Belki de cevab›n

içeri¤inin ne olaca¤›ndan emin olamad›¤›m için sormaktan çekindim. 

Hüsnü Özye¤in’in katk›s›n› AÇEV’in kurulmas› ve geliflmesinde çok önemli olan

finansman deste¤i olarak tan›mlayabiliriz. Kendisi de bunu “AÇEV’in bafllang›çta birkaç sene

maddi deste¤inin yüzde yüzünü ben sa¤lad›m. Ama flimdi bu maddi destek, %40 civar›nda,

%60 civar›n› da  AÇEV projeleri arac›l›¤› ile sa¤l›yor” diyerek bu katk›ya aç›kl›k getirirken ayn›

zamanda AÇEV’in zaman içinde katetti¤i yolu da yans›t›yor. Bana göre Ça¤dafl Yaflam›

Destekleme Derne¤i Baflkan› Türkan Saylan, AÇEV’le ilgili düflüncelerini paylafl›rken asl›nda

Hüsnü Özye¤in’in katk›s›n› anlatmay› amaçlamadan bu katk›y› çok net bir biçimde dile getiri-

yor. “Belli bir finans grubuna ba¤l› olarak oluflturulan STK ve o finans›n içindeki insanlar o

STK’n›n destekçisi oluyor, ayn› zamanda yöneticisi oluyor. AÇEV bunlardan bir tanesidir, çok

önemli finans deste¤i var, biz bunu çok sayg›yla karfl›l›yoruz ve çok faydal› ifller yap›yor.

STK’n›n, gönüllülerle olan çal›flmalar›; yani sadece gönüllülerin kurdu¤u ve gönüllerinden

kopanlarla finans, projeler yap›p finans arad›klar› gönüllü kurulufllar› var. Bunlar birbirinden

farkl›. Mesela Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i’nin dayand›¤› herhangi bir finans kuru-

luflu yok. Ancak projelerimize finansörler buluyoruz. Ama burada yirmi dört saat çal›flanlar›n

hepsi gönüllü, profesyoneller daha az say›da, yani profesyonellere baz› iflleri yapt›r›yorsunuz

ama iflleri yapanlar tamamen gönüllü. Ama onlar (AÇEV) gerçekten hakiki profesyonellerle

17



çal›fl›yorlar ve çok ilginç bir model olufltu Türkiye için. Belki biraz daha bat›l› bir model olufltu.

Onlar genellikle belli projeleri yürütüyorlar ve o projelerden sapm›yorlar. Öyle fazla de¤iflik

projelere girmeden hedefe yönelik projeler yap›yorlar ve yapt›klar› projelerde de ortaya koy-

duklar› projenin tan›t›m›n› yap›yorlar. Ondan sonra uygulamas›n› yap›yorlar ve kamuoyu

oluflturmaya çal›fl›yorlar. Hem finansal anlamda hem de mütevelli heyetin güçlü insanlardan

oluflmas› nedeniyle siyasal otoriteyle bafla bafl gidebiliyorlar, yani “bunun böyle olmas›

gerekir” diyorlar, gerek TÜS‹AD’la gerek di¤er kurulufllarla, hepsiyle eflit düzeyde temaslar›n

bulunmas› nedeniyle Türkiye’nin önünü açacak belli projelerde çok güzel ilerlediklerinin bi-

lincindeyiz biz.” Türkan Saylan’›n da belirtti¤i gibi AÇEV’in “sürekli” bir finans kayna¤› olmas›

Vak›f’›n planlar›n› gerçeklefltirmekte çok önemli. Dünya Bankas›’n›n Ankara’daki ofisindeki

zaman›n k›demli ifllemler sorumlusu Ferda fiahmal›’n›n dedi¤i gibi “… tabii AÇEV’in finansal

kaynaklar›n›n yeterli olmas› da çok önemli bir güç, bir anlamda, evet. Çünkü siz (Dünya

Bankas›) 500.000 dolar koyuyorsan›z ikrazdan, onlar da 500.000 dolar koyabilecek mali güce

sahip. Yani arkada o mali gücün olmas› çok önemli. Ama bunu güzel, bilimsel anlamda ku-

llanmak da önemli.” 

Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in, Hüsnü Özye¤in’in AÇEV’e katk›s›n› “‹flte banka

1988’de kurulduysa Vak›f’da 1993’te kuruldu. Daha befl y›ll›k küçük bir bankayd› Finansbank.

Hüsnü hiç bir aksama yapmadan do¤rusu böyle inan›lmaz bir flekilde en iyi sponsorumuz

oldu. Bir de mesela ben hat›rl›yorum AÇEV Dünya Bankas› projesi içinde s›k›nt›ya girerdi.

Dünya Bankas›’ndan para akmazd› biliyorsun ve o Dünya Bankas›’ndan para gelene veya

baflka bir yerden birfley gelene kadar, bizim hiç bir kimseye hiç müdanam›z olmadan iflimizi

yürütürdük. Bu çok önemli bir fley. AÇEV’in bugün bu kadar yüksek bir noktada, herkesten

daha farkl› olmas›n›n bence en önemli sebeplerinden birisi tabii ki çok mühim bir program›n

arkas›nda olmas›, bir ifl adam›n›n yan›m›zda olufluyla güçlendi, bir kar güden bir organizas-

yon gibi hiç bir fleyden korkulmaks›z›n ilerlendi,” sözleriyle aç›kl›yor.

Bu aflamada AÇEV’in ayr› bir Vak›f olmas›nda o zaman Finansbank yönetim kurulu

murahhas üyesi olan Süleyman Sözen’in katk›s›n› da belirtmek istiyorum. AÇEV‘in ayr› bir

vak›f olarak kurulma karar›n›n kutland›¤› fians Restaurant’taki yemekte befl kifliydik; Ayflen

ve Hüsnü Özye¤in, Süleyman Sözen, Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› ve ben. Süleyman Sözen de bu

yolculu¤un bafl›nda bizimle birlikteydi.

Kurulma ifllemleri ve özgün bir iflbirli¤i 

Vak›f kurulmas› için müracaat 1993 y›l›nda yap›l›yor. Karar›n resmi gazetede ç›kma

tarihi 19 Ocak 1994. Zeytinburnu’nda yar›m b›rakt›r›lan bir Anne Çocuk E¤itim Program›’n›

devam ettirme gibi “yal›n” bir amaç yepyeni bir Vak›f’›n kurulmas›na neden oluyor. AÇEV’in

AÇEP çerçevesindeki çal›flmalar› devlet-STK-üniversite iflbirli¤ine güzel bir örnek. Üniver-

site’de bilimsel bir çerçevede gelifltirilen bir program› bir STK benimsiyor ve devletle iflbirli¤i
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içinde bunu Türkiye geneline yayg›nlaflt›r›yor. Bu üçlü iflbirli¤i zaman›nda ilk ve tekti. Tabii

flimdilerde benzer örnekler yavafl yavafl görülüyor. Ancak, bu kadar uzun soluklusu yok.

AÇEP’in rolü AÇEV’in kurulmas›nda ne kadar belirleyici ise AÇEV’in kendini Türkiye içinde ve

d›fl›nda ispatlamas›nda da o kadar belirleyici oldu. AÇEP’in, AÇEV’in kurulmas›na neden

olmas›n›n yan›nda çok baflar› ile uygulanan, etkileri sa¤lam araflt›rmalarla ispatlanm›fl bir pro-

gram olmas›n›n da AÇEV’e büyük bir ivme kazand›rd›¤› görüflündeyim. Kurulmas›na neden

olabilir ancak baflar›s›z uygulamalarla AÇEV’i ileriye tafl›mayabilirdi.

AÇEP’in alt› han›m› 

Burada aram›za yeni kat›lanlar› anlatmadan önce AÇEP’in uygulanmas›nda önemli rol

oynayan alt› han›ma yer vermek istiyorum. Neden mi? AÇEP’in baflar›s›nda çok emekleri

oldu¤u dolay›s› ile AÇEV’i ileriye tafl›maya katk› yapt›klar› için. AÇEP ile ilgili yap›lan her

mülakat› okurken ya da kendimin yapt›¤› mülakatlarda kiflileri dinlerken hep AÇEP bir sihir

midir, bir mucize midir, nas›l olurda herkesin hayat›n› bu kadar de¤ifltirir? diye kendi kendime

sordum. Buna tabii ki yan›tlar var. Ancak, AÇEP’in insanlar›n yaflamlar›na bu denli “etkili”

de¤mesinde o zaman sahan›n emanet olundu¤u bu alt› “han›m”daki ruh, titizlik, sorumluluk

ve sosyal duyarl›l›¤›n çok büyük etkisi oldu¤u bir gerçek. Sezen Malta ve Alev Özmen pro-

gram Bo¤aziçi Üniversitesi’nde gelifltirilirken de çal›flmalar›n içindeydiler. Birbirlerini daha

önceden gerek okuduklar› lise gerekse sosyal çevreden tan›salar bile ilk ciddi tan›flmalar› bu

program çerçevesinde oluyor. Zeytinburnu’nda program devam ederken ek e¤itimcilere

ihtiyaç olunuyor. Çevre arac›l›¤› ile “uygun” kifliler aran›yor. Bu iki e¤itimciye ek iki çok yak›n

arkadafl olan Nilüfer Tapt›k ve Canan Erman kat›l›yorlar. Aray›fl devam ediyor ve bir müddet

sonra iki yak›n arkadafl daha ekibin bir parças› oluyor: Günefl Çak›r ve Tomris Sükan. Finans

Vakf› çerçevesinde bafllayan çal›flmalarla bu alt› han›m uzun süre bir ekip oluyorlar. Hala o

günleri and›klar›nda ya da birlikte olduklar›nda çok büyük haz ald›klar› bir gerçek. Bak›n bu

kurulmas› zor birlikteli¤i nas›l anlat›yorlar. E¤itim Dan›flman› Nilüfer Tapt›k “Ayn› tür, birbirine

yak›n insanlar… Evet, evet alt›m›z birbirimizi sevmemiz, sizin sevmeniz. Ruhumuzu ve ener-

jimizi katt›k… Bence hani o bizim enerjimiz, mutlulu¤umuz bir ifle yarad›. Program hayata

geçti ve bu hayata geçiflindeki her ad›mda emek var… ‹nsan tatmin olmad›¤› fleye devam

eder mi? Ne olurdu bilmiyorum, olurdu yine baflka birileri olurdu ama bu kadar sevmeyen olsa

ne olurdu bilmiyorum veya biz sevmifliz haz›r›z ama bize finasman olarak destek veren yok...”

E¤itim Dan›flman› Tomris Sükan “Mesela çok flafl›r›lan flu oluyordu. Aram›zdaki program

nedeniyle çekiflmeler oluyordu. Böyle olmaz, flöyle olur, bilmem ne falan bir bak›yorlar söz

bitti¤i anda biz eskisi gibiyiz.” Eski E¤itim Dan›flman› Alev Özmen “Bütün o zorluklar› birbi-

rimizle paylaflt›k…” Eski E¤itim Dan›flman› Sezen Malta “E tabii ki birbirimizi de etkiliyorduk.”

E¤itim Dan›flman› Günefl Çak›r “Bir sinerji oldu. Çok fley tuttu ve birbirimizi etkiledik. Benim

enerjim ona geçti, onlar›n enerjisi bana geçti ve alt›m›z›n, beflimizin enerjisi, bütün gruba
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yay›ld›… Mesela birçok ö¤retmenler de derdi ki, siz hiç mi münakafla etmezsiniz? Nas›l güzel

anlafl›yorsunuz derdi. Münakafla etmez olur muyuz? Yukar› odam›za ç›kar, nas›l münakafla

ederdik. Çok etkilenirlerdi. Beflimizin, alt›m›z›n, anlaflmas›ndan, enerjisinden, flevkinden çok

etkilenirlerdi. fiunun da etkisi var ama bak›n, evvela sizinle ben tan›flt›m. Benim arkadafl›m,

Tomris’i ben sizle tan›flt›rd›m. Yani, ben Tomris’le k›rk senelik arkadaflt›m. Nilüfer geldi,

Nilüfer, Canan’› getirdi. Nilüfer’le Canan zaten arkadaflt›lar, haz›rl›ktan arkadaflt›lar, s›n›f

arkadafl›yd›lar. Ee, Alev’i çok iyi tan›yorum kolejden, ben Sezen’i tan›yorum, okul arkadafl›m.

Tesadüfen sosyal yap›lar›m›z çok uyufltu. Ayn› sosyal yap›dan›z hepimiz, ayn› okuldan›z.

Ayn› e¤itimdeniz, ama tabii ki, bireysel farkl›l›klar›m›z tabii ki olacak. Ortak yönlerimiz çok

uymufltu çok. Tabii ki. Ayn› sosyal yap›dan gelen, ayn› aile yap›lar› olan, efllerimizin sosyal

mevkileri ayn› olan, yani birimiz birimizden farkl› hiç olmad›k, onun için, birimiz birimize, hor

görecek durumumuz yoktu. Küçümseyecek durumumuz yoktu veyahut da birimizi daha yücel-

tecek durumumuz yoktu. Anlaflmam›z›n nedenleri odur, hepimiz ayn› sosyal statüden gelme

insanlar›z. Tabii, sosyal duyarl›l›k içindeydik, sayg› da çok vard›. Sonradan gelen Nilüfer,

Canan , ben ve Tomris, Sezen ve Alev’in tecrübesine hürmet ederdik.”

AÇEV’e yeni kat›lanlar ve yeni bir mekan 

AÇEV kurulma aflamas›nda 1993 y›l›n›n sonbahar›nda çal›flmalar›n› Kore fiehitleri

Caddesi’nde kiralanan bir dairede sürdürmeye bafll›yor. Sadece tek program› var: AÇEP.

Yerli program ekibi Suzan Özkök ve Hilal Kuflcul’dan sahadaki e¤iticiler de alt› han›mdan

olufluyor. Tam da bu s›ralarda AÇEV’e Ayla Göksel kat›l›yor. ‹ngiltere’de yetiflmifl ve e¤itim

alm›fl genç, ak›ll› ve kendini çok iyi ifade eden biri. Türkiye’yi tan›mak ve burada yaflanabilinir-

li¤i denemek için gelmifl buralara. AÇEV’e girifl öyküsünü gelin kendi a¤z›ndan dinleyelim.“Biz

iki arkadafl Türkiye’ye gelelim diye karar verdik. Yazlar› çok e¤lenceliydi. Ailelerimizi ikna

ettik. Türkiye’ye geldik. ‹fl arad›k. Ben Finansbank’a da müracaat etmifl özgeçmiflimi

b›rakm›flt›m. Daha sonra ben bir d›fl ticaret flirketinde ifle bafllad›m. Beni Finansbank’›n ‹K

Müdürü arad›. Biz sizinle görüflmek istiyoruz dediler. Sizin ilginizi çekebilece¤inizi

düflündü¤ümüz bir ifl var dediler ama pek de anlatamad›lar ama benim hofluma gitti. Gittim

Hamdi Ayd›n ile görüfltüm. Anneler dedi, çocuklar dedi ama küçük çocuklar dedi, anaokulu

dedi. Türkçem de k›t zaten. Siz en iyisi Ayflen Han›m’la görüflün dedi. Ben Ayflen Han›m’›n

evine gittim. Bana anlatt›, UNICEF dedi, MEB dedi. Peki sen böyle bir ifle var m›s›n dedi? ‹fl

ne, ben ne yapaca¤›m, nerede çal›flaca¤›m bilmiyorum. Ama o kadar farkl› bir enerji ald›m ki

var›m dedim. Akflam eve gittim, k›zlar dedim ben ifl de¤ifltirdim. Nerede dediler bilmiyorum

dedim, ne ifl yapacaks›n dediler, bilmiyorum dedim.” ‹flte kafas› kar›fl›k olarak bu ifli kabul

eden Ayla Göksel 1993’ten beri hala AÇEV’de. Zaman zaman bu birlikteli¤e kendini gelifl

tirmek için ara verse de hep AÇEV’e geri dönüyor. AÇEV’in her üç aflamas›na da çal›flkanl›¤›,

akl›, sorumluluk alma ve ald›¤› her ifli sonuca götürme becerisi, ›srarc›l›¤› ve ilk günkü heye-
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can›n› kaybetmemesi ile AÇEV’in baflar›s›na önemli damga vurmufl bir kaç kifliden bir tane-

si. Bak›n Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in “kurulufl” aflamas›nda Ayla Göksel’in AÇEV’de olmas›

ile ilgili ne diyor: “Tam kurulufl safhas›nda Ayla’n›n farkl› yetiflmifl bir kifli olarak, hatta kendi-

ni çok vererek çal›flmas›n›n önemli oldu¤unu düflünüyorum.” Vak›f Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü Özye¤in de Ayla Göksel’in katk›s›n› “AÇEV’in sürükleyici kiflisi eflimle, Ayla Göksel’dir”

diye dile getiriyor.

AÇEP’in uygulamalar›n›n yayg›nlaflmaya bafllamas›

1992-1993 e¤itim y›l›nda Finans Vakf› - MEB iflbirli¤inde sadece ‹stanbul’da bafllayan

AÇEP’in uygulamalar› 1993-1994 y›l›nda AÇEV iflbirli¤i çerçevesinde devam ediyor. ‹lk

yayg›nlaflma hamlesi 1993 y›l›nda AÇEP e¤iticisi yetifltirmek için Haziran ve Eylül aylar›nda

‹stanbul ve Ankara’da yap›lan seminerlerle bafll›yor ve 41 e¤itimci yetifltiriliyor. 1993–1994

akademik y›l› içinde ben MEB’in bir program› olan AÇEP’in yayg›nlaflmas›na destek olmak

için bir sene Bo¤aziçi Üniversitesi’nden görevli olarak izin ald›m. Vak›f Baflkan› Ayflen

Özye¤in kurulma aflamas›n› anlat›rken bu olayla ilgili düflüncelerini “Senin o sene AÇEV’in

kuruldu¤u sene hayat›nda her olaya gösterdi¤in özen gibi bu projeye gösterdi¤in özen ve

mesuliyetle belki flimdiye kadar hiç bir zaman yapmad›¤›n bir fleyi yapman o bir seneyi al›p

da tamamen kendini AÇEV’e vermen bir vak›f için en büyük flanst›. Senin o bir seneyi vermifl

olman› o sene Hüsnü’yle (Hüsnü Özye¤in) de paylaflt›¤›m› hat›rl›yorum, çok mühim bir fley

yap›yor Sevda diye… Seneler sonra vak›f dolay›s›yla okuldan izin alman› daha da fazla

düflünmeye bafllad›m çok farkl› bir özveri oldu¤unu düflünüyorum.” diyerek dile getiriyor.

Daha sonrada her zamanki alçak gönüllülü¤ü ile… “Bu özveri benim için de en büyük flanst›,

çünkü sonra bunun bütün kremas› da bana geldi.” diyerek devam ediyor. 

O y›llarda AÇEP koordinatörü Suzan Özkök’le ‹stanbul’da sürekli olarak Halk E¤itim

Merkezleri’nde programlar› gözleme gitti¤imizi hat›rl›yorum. O zamanlar floförümüz Oktay

fiubatl›o¤lu uykuyu oldukça seviyor. Hem ben ve Suzan Özkök’ü hem de çok uzak yerlerde-

ki programlara gidecek “han›mlar›” tafl›yor. Bütün bu gözlem program› içinde Oktay

fiubatl›o¤lu’nun uyku sevmesi tabii ki sorun. Bu sorunu ortadan kald›rmak için bir çok önlem-

ler almaya çal›fl›yoruz ama pek de ifle yaram›yor. Hatta Canan Erman, Oktay fiubatl›o¤lu’na

bir çalar saat bile hediye ediyor. Bu durumu bizler çok büyütmeden idare etmeye çal›flsak da

daha ilerde kendisi bu al›flkanl›¤›ndan dolay› çok zor durumda kalacakt›r. Gene uyuyup

kald›¤› için AÇEV’in bir etkinli¤ine kat›lacak olan zaman›n müsteflar yard›mc›s› Ahmet

Erdo¤an’› havaalan›ndan alamayacakt›r.

O zamanlar benim Vak›f’a ait imkanlar›n çal›flanlar taraf›ndan nas›l kullan›laca¤› ile

ilgili “tak›nt›m” vard›. Gözlemlere gitmek için herkes AÇEV’in Kore fiehitleri Caddesi’ndeki ofi-

sine gelecek ve oradan araba ile gözlemlere gidilecek. Oktay’›n bizleri evlerimizden al›p da

gözleme gidilmesini kabul etmiyorum. E¤er bizler AÇEV’in “ofis”inde çal›flan kiflilersek bizler
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ofise gelecek ve araba ofisten kalkacakt›r. Bu ›srar›m› Suzan Özkök ve Hilal Kuflcul

de¤ifltirmek için çok çal›flt›larsa da ben hiç vazgeçmedim. AÇEV’in flu andaki “iki” arabas›n›n

kullan›lma program›n› gördükçe hem kendime hem iki genç insana zorluk yaratt›¤›ma m›

yoksa sahip oldu¤um de¤erlerin nas›l zamanla de¤iflti¤ine dolay›s› ile yaflland›¤›ma m›

üzülece¤imi inan›n bilmiyorum. 

AÇEP ‹stanbul ve dokuz ilde uygulanmaktayd›. Suzan Özkök AÇEP koordinatörü,

Hilal Kuflcul’da Anadolu koordinatörü. Hilal Kuflcul kendisi ile yap›lan mülakatta, belki de o

günlere bir özlemle, o günleri ve bu zaman› karfl›laflt›rd›¤›nda bak›n ne demifl: “‹lk bafllarda,

çok biz bizeyken, flimdi biraz daha kim kime, dum duma durumu da var. fiu anda daha kom-

plike oldu, kim kime, dum duma derken, hani kimse kimseyi tan›m›yor, bilmiyor anlam›nda bir

fley de¤il bu. Ama o kadar çok alanda ifl yürüyor ki, hepsine çok detayl› bir flekilde inmenize

imkan yok. O nedenle kim kime, dum duma dedim. Ben kendim, flahsen vak›fta yaflay›fl

olarak, öyle kim kime, dum duma hissetmiyorum ama hani yeni gelen insanlar, bu kadar genifl

bir yap›y› ve insan farkl›l›¤›n› nas›l abzorbe ediyorlar, onu kestiremiyorum.” 

Yeni uygulama orta¤› 

Ayn› zamanlarda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile iflbirli¤i

de bafll›yor. O iflbirli¤inin ilk ad›mlar›n› SHÇEK uzmanlar›ndan Füsun Alpay ve Aysema

Leblebici (flimdiki soyad› ile Kalayc›o¤lu) att›lar. Hiç unutmuyorum bir gün okuldaki odam›n

telefonu çald› ve Füsün Alpay kendini tan›tt›ktan sonra “Ben sizi takip ediyorum. Ankara’ya bir

toplant›ya geliyormuflsunuz. Sizi orada bulup konuflmak istiyoruz çünkü SHÇEK olarak

AÇEP’i biz de yapmak istiyoruz” dedi. Tohumlar› o gün at›lan iflbirli¤i hala devam ediyor.

‹flbirli¤inin ilk y›l›nda 3 ilden 10 SHÇEK uzman› e¤itimci olarak yetifltiriliyor. O y›llarda SHÇEK

Genel Müdürü Dr. ‹. Bülent ‹lik hakl› olarak AÇEP’in özelliklerini ayr›nt›l› bilmedi¤i için e¤itim

seminerine erkek e¤itimci de yolluyor. Halbuki AÇEP anneleri hedefleyen bir program

oldu¤undan, deneyimlerimiz bize kat›l›m› sa¤layabilmek ve her konuyu rahatl›kla

konuflabilmek için “han›m” e¤iticilerin daha etkili oldu¤unu göstermiflti. Tabii ki erkek e¤iticiye

itiraz ediyoruz ve ben kendisine neden bunun imkans›z oldu¤una dair bir mektup yaz›yorum.

Kendisi bu mektuba beni “cinsiyet ayr›mc›l›¤›” yapmakla suçlayan bir cevap yolluyor. Tabii ki

daha sonra, AÇEP’in özelliklerini ö¤rendikten sonra, bu itiraz›m› hakl› buluyor. Daha sonralar›

da AÇEV’i destekleyen en önemli kiflilerden biri oluyor.

MEB’le ilerleyen çal›flmalar

Bu dönemde MEB Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürü olarak Hamdi ‹lhan vard›.

Kendisi AÇEV’e inanmakta ve AÇEP’i desteklemektedir. Bak›n dönemin Genel Müdürü

Hamdi ‹lhan AÇEV için neler diyor: “Vak›f gerçekten yapt›¤› ifli iyi biliyor. Yani devlet bürokra-

sisinden farkl› onlar. ‹stihdam ettikleri, oradaki program› haz›rlayanlar, hep çok baflar›l› ve
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ald›klar› görevi tam zaman›nda yerine getiren insanlar, bilinçli insanlar. Bunlarla çal›flt›¤›m›z

zaman çok fley ö¤rendik asl›nda…Milli E¤itim Bakanl›¤› olarak bizimle bu kurumlar aras›nda

hiçbir sürtüflme olmad›, hiçbir problem yaflamad›k. Bu insanlar›n hiçbir ideolojisi yok, yani

böyle siyasal amaçl›… Sadece amaçlar› hizmet olan, Türk e¤itim sistemine katk› sa¤lamay›

amaçlayan insanlard›r. Bunlar›n hiçbir art niyetlerinin olmad›¤›n› ben yürekten bilen birisiyim.

Zaten biz programlar› inceliyoruz. Programlar›nda herhangi bir sak›nca olsa… Bu insanlar

çok güvenilir insanlar. Yani bunlar samimi insanlar. Benim onlarla iflbirli¤i yapmam›n temel

nedeni, e¤itime bak›fl aç›lar›n› sa¤lam olmas›, düflüncelerinde art niyet olmas› ve herhangi bir

tarikat›n siyasal örgütün eleman› olmamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Onlar bunu hiçbir

zaman bir güç olarak kullanmad›lar. Bu vak›f bu ifli yap›yor ama sanki Ayflen Özye¤in bu

ifllerin içinde yokmufl gibi davrand›. Toplant›larda hiçbir zaman öne ç›k›p ta “ben bu vakf› kur-

dum, flu kadar insan e¤ittim, flu kadar aileye e¤itim ulaflt›rd›m” demedi. Hiç böyle bir fleyin

sözünü etmedi bile. Ben onu toplant›larda dile getirdi¤im zaman bile rahats›z olurdu.”

AÇEP’in yayg›nlaflmas› içinde bir yap›ya ihtiyaç vard›. Bu yap›n›n kurulmas›nda

Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü, AÇEV ve yurt d›fl›nda benzer bir deneyime sahip

uzmanlar›n kat›l›m› ile 1993 y›l›n›n Kas›m ay›nda bir toplant› yap›ld›. Bu toplant›da AÇEP’in

yayg›nlaflma çat›s›n›n kurulmas›nda Avima Lombard’›n büyük katk›s› olmufltur. Toplant› son-

ras›nda yürütme yap›s› için bölge temsilcisi/yerel dan›flman, il koordinatörü ve ö¤retmelerden

oluflan üçlü bir yap›da karar k›l›nd› ve bölge temsilcisi AÇEV’in mali sorumlulu¤u alt›nda, il

koordinatörü ise MEB’in sorumlulu¤u alt›nda oldu. 

Devletin iki önemli kurumu olan MEB ve SHÇEK ile AÇEP’in Türkiye genelindeki

yayg›nlaflma yolculu¤u bafllanm›fl oluyor. ‹stanbul’da program› yürüten alt› han›m e¤itimci

konumundan ç›k›p e¤itim dan›flman› konumu ile hem e¤itimcilerin e¤itimini hem de

dan›flmanl›¤›n› yapmaya bafll›yorlar. Bu kendileri için “seminerler” ve “Anadolu seyahatleri”

devrini bafllat›yor. Art›k kendileri her türlü flartlarda ‹stanbul içi ve d›fl›nda seyahat edecek ve

program›n baflar›l› olmas›na katk›da bulunacaklard›r. ‹stanbul d›fl›nda program›n uygulan-

mas› tabii ki Anadolu’ya program malzemelerinin yollanmas›n› gerektiriyordu. O zamanlar

Kore fiehitleri Caddesi’ndeki ofiste çal›flan bir avuç insan her ile gidecek koliyi tek tek kendi-

leri haz›rlard›.

Dünya Bankas› kredisinin kullan›m› 

Ayflen Özye¤in’in tam da bu zamanlarda Ankara’ya Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel

Müdürlü¤ü’ne yapt›¤› bir ziyaret esnas›nda Genel Müdür kendisine Dünya Bankas›’n›n MEB’e

1990 y›l›nda verdi¤i 52 milyon dolarl›k kredinin ancak 10 milyon dolar›n› kullan›labildi¤ini ve

Dünya Bankas›’n›n MEB’e bu krediyi ancak kad›n ve çocuklar için bir proje oldu¤unda kul-

land›rtaca¤›n› yoksa projeyi uzatmayaca¤›n› bildirdi¤ini söylüyor. Orada ortak bir fikirle Anne

Çocuk E¤itim Program›’n›n genel müdürlük çerçevesinde uygulanmas›n›n bu kredinin “tekrar”
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kullan›m›nda etkili olaca¤› kararlaflt›r›l›yor. ‹flte bu karar AÇEV’in kurulma döneminin dönüm

noktas›. Bu konuflma bir Cuma günü oluyor ve Pazartesi günü Ankara’da Dünya Bankas›’n›n

yetkililerine bu projenin “taslak” halinin sunulmas› bekleniyor. AÇEV’de çal›flanlar›n ne “proje

yazmak” ne de uluslararas› bir kurulufla proje sunmakta deneyimi var. ‹lkin Pazartesi günü

için sunum haz›rlanmas› gece, gündüz demeden yap›l›yor. Daha çok AÇEP’in amac›n›, uygu-

lanmas›n› yayg›nlaflma plan›n› içeren bir sunum haz›rlan›yor. Ayla Göksel ve Suzan Özkök

Dünya Bankas› yetkililerine AÇEP’i sunmak için yola ç›k›yorlar. Sunum Ç›rakl›k ve Yayg›n

E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nde oluyor. Genel müdürlü¤e Finansbank Ankara merkez flubeden

perde ve tepegöz getiriliyor ve sunum gerçeklefliyor. O zaman Dünya Bankas›’ndan Tür-

kiye’ye misyon için gelen Patrica Kleubester program› duyunca çok be¤eniyor ve raporuna

bunun uygun bir proje oldu¤unu yazma karar› ile toplant›dan ayr›l›yor. Dönemin Genel

Müdürü Hamdi ‹lhan bu süreci “Benim genel müdürlü¤üm zaman›nda Dünya Bankas›’na bri-

fing verdi bu genç arkadafllar›m›z ve Dünya Bankas› uzmanlar› hayretle bunu izlediler ve hiç

itirazs›z kaynak ak›tt›lar bu projeye. Yani bu proje özgün bir projedir” diye aktar›yor. 

UNICEF’in programlar› da kredi kullan›m›ndan faydalans›n

Efl zamanl› olarak 1993 y›l›nda UNICEF–Gazi Üniversitesi iflbirli¤inde 0-2 ve 2-4 aras›

yafllardaki çocuklar ve anneleri için bir program gelifltirtmifl ve Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim

Genel Müdürlü¤ü ile bir protokol çerçevesinde aynen AÇEP gibi uygulanmakta. Bu program-

lar›n da Dünya Bankas› projesi içine girip girmeyece¤i konusu ortaya ç›k›yor. Ayr›ca, iki y›ld›r

AÇEP çerçevesinde ilkin Bo¤aziçi Üniversitesi daha sonra AÇEV’le devam eden bir UNICEF

iflbirli¤i de var. AÇEP Dünya Bankas› projesi içinde yer al›rsa UNICEF’in rolü ne olacak?

UNICEF AÇEP’i kendi program› san›rken AÇEV nas›l Dünya Bankas› kredisi ile AÇEP’i

yayg›nlaflt›r›r? Bu konuflmalar yap›l›yor ve farkl› fikirler tart›fl›l›yor. Ben ve Ayla Göksel Dünya

Bankas›’n›n yerel ofisinin programlardan sorumlu kiflisi olan Michael Mertough’la 0-6 yafl

program›n›n nas›l proje kapsam›nda olaca¤›n›n sunulaca¤› bir toplant› için Ankara’ya gidiy-

oruz. Bu toplant›ya o zaman UNICEF’de e¤itim programlar›ndan sorumlu çok sevdi¤im arka-

dafl›m Nurper Ülküer de kat›l›yor. Toplant› Pazar günü Finansbank’›n merkez flubesinde

yap›l›yor. Michael Mertough sunulan taslak projeyi çok kapsaml› buluyor ve uygulanabi-

lirlili¤ini sorguluyor.

UNICEF ve Genel Müdürlük’ün de talepleri karfl›s›nda “itiraz” etmemek için bu taslak

projeyi haz›rlay›p sunduktan sonra AÇEV de yeni kurulmufl bir vak›f olarak bu kadar kapsaml›

bir program›n uygulanmas›nda sorumluluk almay› pek de do¤ru bulmuyor.

Son karar

O günlerin birinde Ankara’da Kent Otel’deki odama yo¤un bir çal›flma gününden sonra

döndü¤ümde telefon çalar ve zaman›n Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürü arar. Konu
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projenin sadece AÇEP’i mi yoksa di¤er programlar› da m› (0-2; 2-4 yafllar›) kapsayaca¤›d›r.

Bu soruya cevab› tabii ki tek bafl›ma veremezdim. ‹stanbul’da Ayflen Özye¤in ve Ayla

Göksel’le konufltu¤umda AÇEV’in kapasitesinin tüm program› yürütmeye yetmeyece¤ini,

öbür programlar›n da bu projenin içinde olabilece¤i, ancak sorumluluk ve muhasebesinin

AÇEV’de olmamas› gerekti¤i fikrini paylaflt›lar. Bu fikri ‹stanbul’la konufltuktan sonra Hamdi

‹lhan’a bildirdi¤imde “tamam o zaman daha karmafl›k yapmaya gerek yok, bu projede sadece

AÇEP olur” der ve karar böylece verilmifl olunur. ‹flte bu andan sonra AÇEV karfl›s›nda

UNICEF’i bulur. UNICEF AÇEP’in ilk uygulanmas›nda AÇEV’e katk› veren bir kurum olarak

bu iflbirli¤inde kendisinin de olmas› gerekti¤ini savunmakta ve 0–4 program›n›n d›flarda

b›rak›lmas›n›n nedenini de AÇEV’e yüklemektedir. UNICEF’le ipler gerilir. Her ne kadar

UNICEF bu kararda AÇEV’in rolü oldu¤unu düflünse de durum hiç de öyle de¤ildir.

AÇEV bundan sonra sadece kendi program›n› içeren bir proje haz›rlar. Bu Ayla

Göksel’in ilk proje yazma deneyimidir. Kendisi bile o zamanlar daha ne çok baflar›l› proje

yaz›mlar›na imza ataca¤›n› bilmemektedir. Bakanl›k Dünya Bankas›’ndan al›nan paran›n geri

gitmemesi için AÇEV’den daha kapsaml› bir proje istemektedir. Ancak AÇEV de sadece ken-

dinin bafla ç›kabilece¤i bir projeyi tercih etmektedir. Dünya Bankas› ile ilk anlaflma Yayg›n

E¤itim Projesi çerçevesinde 1 Eylül 1994-31 Aral›k 1995 tarihleri aras›n› kapsar ve 981.000$

miktar›ndad›r. Bu miktar bir y›l içinde kullan›lamayacak ve anlaflma uzayacakt›r. Anlaflma

Kas›m ay›ndan itibaren bafllamas›na ra¤men paran›n gelmesi Aral›k ay›n› bulur. Ancak,

AÇEP her akademik y›l›n bafl›nda Ekim ya da Kas›m ay›nda bafllamaktad›r. AÇEP’in uygu-

lanmas›nda planlar›n› herzamanki takvime göre yapan AÇEV’e bu durum zor günler yaflat›r.

AÇEV ana ba¤›flç›s›ndan buldu¤u kaynakla program› zaman›nda bafllat›r. Asl›nda bu durum

daha sonralar› Dünya Bankas› projesi çerçevesinde hep yaflanacakt›r.

Dünya Bankas›’n›n gözü ile AÇEV 

‹flte Dünya Bankas›’n›n Ankara’daki ofisinden zaman›n k›demli ifllemler sorumlusu

Ferda fiahmal› AÇEV’le çal›flmay› tan›mlarken AÇEV’in yolunun daha uzun oldu¤unun da

alt›n› çizmifl: “Türkiye’de banka olarak bu kadar süreklili¤i olan bir program gördük desem

yalan olur, görmedik. O aç›dan AÇEV bizim için en k›ymetli Sivil Toplum Kurulufl’lar›ndan biri.

Sonra çok enteresan bir fley daha söylemek istiyorum. Biz mesela AÇEV’i ne kadar

be¤enirsek be¤enelim AÇEV’i iflte flu projemiz alt›nda destekleyece¤iz diyemeyiz.

Bizim param›z borç para, borç paran›n muhatab› hazine. Borç para diyelim ki e¤itim sek-

töründe Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan kullan›lacak hazineyle beraber oldu¤u için, Milli

E¤itim herhangi bir STK’ya bu borç paray› kanalize etmek isterse muhakkak kendisi karar ver-

meli ve hazine karar vermeli. Hatta Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) yat›r›m planlar›nda söz

sahibi oldu¤u için, DPT karar vermeli, dolay›s›yla çok az görülmüfl bir örnek AÇEV örne¤i. Bir

borç ikraz›nda bir STK’a bu kadar sürekli bir deste¤in aktar›lmas›. Yani gerçekten enteresan
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bir örnek, bütün olumlu fleyler olmufl. Ama tabii çal›flmalar› çok k›ymetli dedi¤im gibi. Çok

uyumlu bir STK, hakikaten çok uzun süredir çal›fl›yoruz. Hem kalifikasyon olarak, hem bilim-

sel yaklafl›m olarak çok takdir etti¤imiz, birlikte çal›flmaktan çok mutlu oldu¤um bir ekip o ekip.

‹darecisinden, uygulamac›s›na, projeleri uygulayan, e¤itim veren, bütün arkadafllara kadar

yani çok ciddi, çok kalifiye bir ekip. Biz çok fley ö¤rendik onlardan. Umar›m bizim de onlara

böyle olumlu katk›lar›m›z olmufltur. Çok mutluyum, dedi¤im gibi. Bir kere erken çocukluk

e¤itimiyle ilgilendi¤i için, anne baba e¤itimi ile ilgilendi¤i için, bu alanda bence bir numara.

Böyle çok da fazla sivil toplum kuruluflu da oldu¤unu zannetmiyorum. Hakikaten alan›nda en

baflar›l›lar›ndan biri. Tabii yurtd›fl› faaliyetleri var. Sadece Türkiye’de de¤il, dünyaya aç›lm›fl

bir STK. O aç›dan da önemli bir baflar› kendilerini duyurabiliyorlar, yapt›klar›n› baflka ülkel-

erde uygulatabiliyorlar. O da çok önemli. Dedi¤im gibi erken çocukluk e¤itimi konusunda hem

Türkiye’de, hem dünyada kendini kan›tlam›fl bir STK. Mukayese etti¤imde Türkiye’de,

yurtd›fl›nda bilemiyorum, ama Türkiye’de onlarla boy ölçüflecek kalitede erken çocuklar

e¤itimi STK’lar› aras›nda baflka birini hat›rlamakta zorluk çekiyorum. Kurumsallafl›rken

dedi¤im gibi, kendi finansal güçlerini, olanaklar›n› ortaya koymufl bir grup. Bafllang›c›nda o

oldu¤u için kurumsallaflmak o anlamda yine de var fakat o kurumsallaflma kal›b›n›, bence

birçok üniversite ve birçok bilim insan›yla çok iyi iliflkiler kurarak yumuflatm›fllar. AÇEV, belki

AÇEV çarp›, elli falan yapmam›z laz›m. AÇEV’in rolü, bilinç yaratma, baz› gerçekleri ortaya

koyma bilimsel çal›flmalarla, veya mezunlar›n› takip etmeyle baflar›lar›n› inceleme irdele-

meyle gösterecekleri daha çok fley var. Önemli bir rolleri var kendi alanlar›nda.”

Geriye dönüp bak›ld›¤›nda AÇEP’in Dünya Bankas› projelerinin içine girmesi AÇEV’in

geliflmesine en önemli katk› yapan olaylar›n bafl›nda geliyor. Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in

bu süreci bence çok güzel özetliyor. “Hamdi ‹lhan Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürü

olarak bence AÇEV’in en büyük ad›m› atmas›nda çok büyük bir etken.  Projeler Bölümünden

Salih Çelik  de   do¤ru bir  proje olarak gördü¤ü AÇEP’i destekleyerek AÇEV’e  çok  önemli

katk›  yap›yor..”

Dünya Bankas› kredisini kullanman›n etkileri

AÇEV’e büyük bir ivme kazand›ran bu süreçte Ayla Göksel en etkin kiflilerden biri.

Zaten kendisi de AÇEV’e katk›lar›n› anlat›rken “Dünya Bankas› sürecinde rolümü önemli

görüyorum çünkü Dünya Bankas› projesinin içinde AÇEP’›n yer almas›n›n sa¤lanmas›,

oradaki iliflkilerin sürdürülmesi tamamen benim elimden geçti, ben olmasayd›m o dönemde,

benim yerime baflkas› olsayd› o ifl yap›lamazd› bence. Yani Suzan Özkök’le, Hilal Kuflcul’la,

sizinle (Sevda Bekman), Ayflen Özye¤in’le yap›lamazd›” diyor. AÇEP’in MEB-Dünya Bankas›

projelerinin içine girmesinin AÇEV’e birçok girdisi olurken baz› zorluklar da getirdi. Vak›f

Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel bu katk›y› “her fleyden önce çok h›zl› bir kurumsallaflma ve

profesyonelleflme” olarak tan›ml›yor. Ve devam ediyor: “Kapsaml› bir muhasebe sistemi,
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‹lk AÇEP Ekibi birarada

AÇEP han›mlar - Seminer sonras› bir toplant›
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AÇEP han›mlar› ilk ö¤retmenlerle

1992 - 1993 e¤itim y›l› AÇEP ilk diploma töreni
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AÇEP annelerinin ilk diplomalar›

AÇEP’in ilk y›llar›ndan bir uygulama
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1993 - 1994 E¤itim Y›l› Ö¤retmen Semineri, Ankara

Suzan Özkök, Hilal Kuflcul, Sezen Malta anne ve çocuklarla

Elmada¤ Ofis Görüntüleri
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proje haz›rlanmas› ve yaz›m›, raporlanmas› ve uygulanmas›. Bence AÇEV, en güçlü yönü

olan “proje” yazma ve “uygulama” becerisini bu çal›flma ile elde etti. Ayr›ca, e¤itici e¤itiminde

büyük seminerler yapma becerisini de. Ben sözleflme yapmay› ilk bu projede gördüm. MEB’le

de¤iflen hükümetlere ra¤men uzun süre çal›flma AÇEV’e çok farkl› beceriler kazand›rd›.

MEB’in içinde bir güven elde etti ve bu güven iliflkisi hala devam ediyor. Bu proje AÇEV’in

tan›n›rl›¤›n› da artt›rd›. Dünya Bankas› uzun süre bu projeyi “örnek” proje olarak gösterdi.

Dünya Bankas›’na yurtd›fl›ndan önemli misafirler geldi¤inde, buna o zaman›n Dünya Bankas›

baflkan› James Wolfensohn da dahil, ilk bahsedilen proje AÇEP olurdu. Kendisine önemli bir

toplant›da sunum yapt›¤›m›z› da hat›rl›yorum. Dünya Bankas› ikraz›n›n ilk defa bir vakf›n

program›nda kullan›lmas› baz› zorluklar› da getirdi. Nas›l olup da AÇEV’in bir program› için

bu kayna¤›n kullan›ld›¤› birçok bürokrat taraf›ndan “ac›mas›zca” sorguland› ve araflt›r›ld›.

Tabii ki her bu tür araflt›rma, AÇEV’den yetkililerin Ankara’ya gidip birçok soruya cevap ver-

mesini gerektirdi. Hatta bu sorgulamalar bizleri herhangi bir güzergahta taksiye binmenin

gereklili¤ini aç›klamaya kadar götürdü. Tabii bu sorgulamalar zaman zaman para ak›fl›n› da

durdurdu. Ancak, AÇEV her seferinde bu sorgulamalardan yara almadan ç›kt›. Dünya

Bankas› projesi sürecinde AÇEV’de en önemli proje AÇEP ve tek kaynak Dünya Bankas› pro-

jesinin bütçesiydi. Bu AÇEV’e bir k›s›t getirdi. Dünya Bankas› projesinin bitiminden sonra

AÇEV baflka kaynak aray›fllar›na yönlendi ve çeflitlilik de elde etti.” Kurulma aflamas›nda

AÇEV’e büyük bir ivme kazand›ran MEB-Dünya Bankas› projesi içinde olman›n olumlu ve

olumsuz yönleri böyle aç›klanabilir.

‹lk amblem

Vak›f’a bir amblem bulunmas› gerekti. ‹lk amblemimizi kendimiz çizerek ve kesme

yap›flt›rma ile bir araya getirdik. Bir anne, çocuk yüzü ve önlerine ikisinin bakt›¤› aç›lm›fl bir

kitap resmi çizildi¤ini hat›rl›yorum. Bu amblemin ortaya ç›kmas›nda o zaman AÇEV’de olan

bir avuç insan›n›n katk›s› çok önemlidir. Bu amblemden sonra iki farkl› amblem daha oldu.

Amblemler her seferinde daha profesyonelleflti. Ancak, ilki çok büyük bir heyecanla ve

amatörlükle haz›rland›¤› için onun anlam› hep baflka oldu benim için.

‹lk günlerden bir an› 

O zamanlar bir de “pembe düflkünü” sekreterimiz Dilek Çilingir vard›. Pembe Dilek

Çilingir’in bir tutkusu onun için hayat hep pembe. ‹lk günlerde yaflam›m›z›n rengi “pembe”

oluyor hali ile. Bir gün önemli bir toplant› yap›yoruz. O gün de Ayflen Özye¤in’in o¤lu Murat’›n

do¤um günü. Arkadafllar Ayflen Özye¤in’e sürpriz yaparak do¤um gününü birlikte kutlamak

istemifller. Tabii bir pasta ile. Dilek Çilingir, Murat Özye¤in’in g›yab›nda kutlanan do¤um günü

pastas›n› ›smarlarken renginin ve eteklerindeki süslerin dahi pembe olmas›na özen göster-

miflti. Bu an› o zamanlar “pembe” rengin hayat›m›z›n nas›l önemli bir parças› oldu¤unun en



güzel örne¤i diye düflünüyorum. Dilek Çilingir bir kaç y›l sonra aram›zdan ayr›l›rken ona

düzenlenen veda partisinde Ayla Göksel’in AÇEV ad›na verdi¤i hediye paketinden “pembe”

bir kazak ç›kmas› hiç birimiz için sürpriz olmam›flt›. 

1994: AÇEV’de ikinci bir program›n gelifltirildi¤i y›l

Bu geliflmeler yaflan›rken TRT Susam Soka¤› Program›’n›n çekimini devam ettirmeme

karar› alm›flt›. Halbuki Nail fiahin’in yapt›¤› bilimsel araflt›rma  program›n çocuklar›n okuma-

yazma ö¤renmesine çok büyük katk› yapt›¤›n› ortaya koymufltu. Susam Soka¤›’nda okuma-

yazma ö¤retme biçiminin tümden var›m yerine tüme var›md›. O dönemde MEB’in benimsedi¤i

okuma yazma ö¤retme yöntemi ise tümden var›md›. Halbuki tüm dil bilimciler Türkçe’nin dil

yap›s›ndan dolay› Susam Soka¤›’nda benimsenen yöntemin Türkçe için en uygun yöntem

oldu¤unu belirtiyorlard›. Susam Soka¤›’n›n akademik dan›flman› olan Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›

özellikle bu araflt›rmalar ›fl›¤›nda ülkenin diline en uygun bir okuma-yazma program› gelifltir-

menin önemli olaca¤› fikri ile AÇEV’e bir teklif getirdi. Ayflen Özye¤in de yeniliklere aç›k bir

kifli olarak “neden olmas›n?” dedi. Bunun üzerine 1994 yaz›nda Türkiye’de bu konu ile ilgili

uzmanlar AÇEV’e davet edildi: Nail fiahin, Ayhan Aksu Koç ve Banu Öney. Kendilerine bu

fikir aç›ld›. ‹çlerinden sadece Banu Öney bu program› çal›flma arkadafl› Ayd›n Durguno¤lu ile

haz›rlayabilece¤ini söyledi. Proje o anda bafllam›fl oldu. Dolay›s› ile “AÇEP’deki anneler

okuma yazma bilmiyorlard›. Onun için okuma-yazma program› gelifltirdik” gerekçesi sonradan

AÇEV içinde okuma-yazma program›n› bir çerçeveye koyma çabas› içinde ortaya at›lan bir

söylemdir. As›l amaç Türkçe’nin dil yap›s›na uygun bir okuma yazma ö¤renme program›

gelifltirmek ve bunu örgün e¤itim çerçevesinden ziyade yayg›n e¤itim çerçevesi içinde

yayg›nlaflt›rmakt›. Böylece ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› (‹YOP) AÇEV’in

bünyesinde yer ald›. Banu Öney ve Ayd›n Durguno¤lu ‹YOP’u gelifltirmek üzere çal›flmalara

bafllad›lar. AÇEP’te çal›flan Hilal Kuflcul ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›’n›n (‹YOP)

koordinatörü olarak çal›flmaya bafllad›. Hem Hilal Kuflcul hem de Fatma Zengin program›n

gelifltirilmesinde Banu Öney ve Ayd›n Durguno¤lu’na destek oldular. 1994 y›l›n›n Kas›m

ay›nda AÇEV Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile bir protokol imzalad› ve ‹YOP

uygulanmaya baflland›.

‹lk pilot uygulamalarda 1995 y›l›nda program haz›r olduktan sonra ‹stanbul’daki befl

Halk E¤itim Merkezi’nde bafllad›. Pilot uygulamalar›n sonucunda e¤itim kitaplar›nda baz›

de¤ifliklikler yap›ld› ve malzemeler ço¤alt›lmaya girdi. Bu daha yayg›n uygulamalar›n

olaca¤›n›n önemli bir iflaretiydi. ‹lk uygulamalar s›ras›nda ‹YOP’un etkinlik araflt›rmas› yap›ld›

ve MEB’in uygulad›¤› di¤er okuma yazma program› ile ‹YOP‘un etkileri karfl›laflt›r›ld›.

Araflt›rmay› Ayd›n Durguno¤lu, Banu Öney ve Hilal Kuflcul gerçeklefltirdi. 

Kurulma aflamas›ndan sonraki ilk y›llarda AÇEV’in çal›flmalar›na bak›ld›¤›nda ileriye

dönük yap›n›n temellerinin at›ld›¤› aç›kl›kla görülüyor. Nedir bunlar? “Bilimsellik,” “e¤itim
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programlar›n›n sürekli süreç ve sonuç de¤erlendirmeleri,” “araflt›rma sonuçlar›n›n programa

dahil olmas›,” “sistem kurmaya verilen önem,” “tan›t›mda ve e¤itimde görsel uygulamalar,”

“di¤er STK’larla ifl birlikleri.”

E¤itim seminerlerinin AÇEP’teki yeri ve AÇEP’te yeni bir bölüm 

AÇEV’in faaliyetleri aras›nda önemli yer alan e¤itim seminerlerinin bafllamas› iflte bu

döneme denk geliyor. 1993 y›l›n›n Eylül ve Haziran aylar›nda AÇEP’in ilk semineri yap›ld›ktan

sonra kararlaflt›r›lan yayg›nlaflma yap›s›na ba¤l› olarak ö¤retmen e¤itim seminerlerine bir de

koordinatör e¤itim seminerleri eklendi. Bu ba¤lamda AÇEP’de ilk koordinatör e¤itim semineri

1994 y›l›n›n Eylül ay›nda yap›ld›. 

Ö¤retmenlerin e¤itimi sadece dört haftal›k seminerlerle k›s›tl› kalm›yor ayn› zamanda

ö¤retmenler sahip olduklar› tecrübe y›ll›na göre de¤iflen bir gözlem program› çerçevesinde

destekleniyorlard›. Bütün bu süreçlerin sonucu olarak AÇEP’de bir de yenileme seminerleri

kavram› da ortaya ç›kt›. Amaç ö¤retmenler ve koordinatörleri toplu halde desteklemek, birbir-

leri ile paylafl›m› sa¤lamak ve programdaki de¤ifliklikleri onlara aktarmakt›. AÇEP’de üçlü bir

seminer program› yerleflmiflti; ö¤retmen, koordinatör ve yenileme. ‹lk yenileme semineri de

1994 y›l›n›n Eylül ay›nda gerçekleflti. ‹lk y›llarda kurulan bu sistem AÇEP için çok uzun y›llar

devam etti. Say›s› azalsa da halen devam ediyor. O y›llarda bafllayan annelerden toplanan

ve süreç de¤erlendirilmesi olarak kabul olunan veri toplama çal›flmalar› da hala sürüyor.

Kendini sürekli gelifltirmeyi ve ça¤a uygun programlarla topluma ulaflmay› hedefleyen

AÇEV 1994–1995 y›l›nda Cinsel Sa¤l›k ve Aile Planlamas› konular›n› da AÇEP kapsam› içine

ald›. Art›k, AÇEP üç bölümden olufluyordu; Anne Destek Program› (ADP), Zihinsel E¤itim

Program› (ZEP) ve Cinsel Sa¤l›k ve Aile Planlamas›. Konunun el kitab›n›n yaz›lmas›nda

AÇEV Türkiye Aile Planlamas› Vakf› ile iflbirli¤i yapt›. Enis Balkan içeri¤in oluflmas›nda

AÇEV’e büyük destek verdi.

Bir STK ile ilk ortakl›k 

AÇEV bir baflka STK ile ilk iflbirli¤ini 1994 y›l›nda Ça¤dafl Yaflam› Destekleme

Derne¤i (ÇYDD) ile yapt›. Asl›nda bu ilk çal›flman›n uzun y›llar ve halen AÇEV’in en yak›ndan

iflbirli¤i yapt›¤› STK orta¤›n› belirledi¤inden kimsenin haberi yoktu. Bu ilk iflbirli¤i ÇYDD’nin

makina nak›fl kurslar›nda verilen genel bilgi kursu çerçevesinde yer alan çocuk e¤itimi konu-

lar›n›n AÇEV’in AÇEP program›ndan al›nmas› ve e¤iticilerin k›sa bir destek program›ndan

geçmeleriydi. 

AÇEV’in ilk tan›t›m faaliyetleri 

AÇEV’in ilk haber bülteni Ocak 1994’de ç›kt› ve halen devam ediyor. ‹letiflim Birimi

programlar› tan›t›m için birçok görsel malzemelerin ve seminerlerde destek malzemesi olarak
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kullan›lan e¤itici kasetlerin yap›lmas› çal›flmalar›na bafllad›. AÇEV’in ilk orta¤› oldu¤u bilimsel

toplant› Hollanda’n›n Van Leer Vakf› ile Bo¤aziçi Üniversitesi’nde “‹nsan Geliflimi ve Ölçüm-

leri” semineridir. Tarih 29 Temmuz-3 A¤ustos 1994. 

1995: Yap›lanman›n ilk y›l› 

‹lk y›llarda Vakf›n Genel Baflkan› Ayflen Özye¤in ayn› zamanda genel koordinatörüy-

dü. Ayla Göksel de kendisine en yak›n destek veren kifli. AÇEV 1995 y›l›nda profesyonel

olma ad›mlar› içinde d›flar›dan bir genel müdür ald›. ‹nci Mübarek. Tam bu y›lda da Ayla

Göksel ‹ngiltere’ye London School of Economics’e yüksek lisans yapmak için bir y›ll›¤›na git-

meye karar verdi. AÇEV’de profesyonelleflme çal›flmalar› içinde 1995 y›l›nda “mali ve idari

ifller” birimi kuruldu ve “iletiflim” birimi geniflledi. Ayn› y›lda AÇEV’de o zaman var olan iki

program birimi de genifllemeye bafllad›. Tek kifli ile çal›flan gerek AÇEP gerek ‹YOP  ekip-

lerinin üç kifliye ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bu y›lda ‹YOP’a hala AÇEV’de olan Meltem Cantürk

kat›l›yor. Kendisi flu anda ‹YOP koordinatörü. O zamanki görevi ‹YOP koordinatörü Hilal

Kuflcul’un yard›mc›l›¤›. Ayr›ca, hala AÇEV’de çal›flan Elif Tanr›ver de idari asistan olarak

AÇEV’e kat›l›yor. Bu de¤iflikliklerle birlikte destek hizmetlerine de ihtiyaç duyuluyor. Bana

göre y›llard›r AÇEV’in en güler yüzlü elaman› özelli¤ini b›rakmayan Mehmet Akçaova destek

elaman› olarak AÇEV’e al›n›r. Mehmet Akçaova hala AÇEV’de. Kendisini Bo¤aziçi Üniversite-

si’nden “kand›r›p” AÇEV’e getiren kifli olarak hala bir vicdan muhasebesi içindeyim. AÇEV’de

flimdiye kadar her çal›flan›n çok sevdi¤i Mehmet Akçaova’n›n AÇEV için bir kazanç oldu¤u

muhakkak. Umuyorum AÇEV’e gelmek Mehmet Akçaova için de iyi oldu. Gene ayn› y›llarda

uykuya düflkünlü¤ü ile bizi ço¤u durumlarda zora sokan floför Oktay fiubatl›o¤lu AÇEV’den

ayr›ld› bu sefer zaman›na çok sad›k ancak çok “h›zl›” yeni bir floför al›nd›: Zekai Keskin.

Kendisi de hala AÇEV’de. fiimdilerde arabay› daha yavafl kullansa da o zamanlarda kendisi

ile bir yere gitmek oldukça “riskli” idi. Özellikle araba tutan benim için. 

Yeni aç›l›mlar 

Bu yap›sal de¤iflikliklerden sonra çal›flmalarda baz› farkl›laflmalar da olmaya bafllad›.

AÇEV, genel koordinatörü ‹nci Mübarek’in iliflkileri do¤rultusunda Türkiye’deki di¤er STK’lar›n

aralar›ndaki a¤ kurma çabalar›na dahil olmaya bafllad›. Bu çal›flmalar devam ederken

AÇEV’in iki program› da ilerlemeye devam etti. 1995 y›l›nda AÇEP’te art›k iki tane bölge

sorumlusu vard›; Ege ve Orta Anadolu. Ege Bölgesi için ‹zmir’den Berin Aslan, Orta Anadolu

Bölgesi için de Ankara’dan Seda Y›lmaz ‹nal bölge sorumlusu olarak göreve bafllad›lar. Seda

Y›lmaz ‹nal AÇEP’e 1993 y›l›nda yap›lan ilk e¤itim semineri ile ö¤retmen olarak bafllam›fl bir

HEM ö¤retmeniydi. Kendisi HEM ö¤retmenli¤inden AÇEV Orta Anadolu Bölge

Sorumlulu¤u’na geçifli bak›n nas›l anlat›yor “Hamdi ‹lhan Bey (onu da buradan hakikatten

sayg›yla anmak istiyorum) ‘otur bakal›m’ dedi, oturdum, iflte normal ‘nas›l gidiyor çal›flmalar,
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ne yap›yorsun?’ falan filan arkas›ndan dedi ki ‘biliyor musun’ dedi, ‘Ayflen Han›m arad›, senin

vakfa geçmeni düflünüyorlarm›fl, bana da sorarak bunu yapmak istedi.’ Bu çok bence

inan›lmaz zarif bir davran›fl! Yani biz o ara görüflmeleri yapmaya bafllam›flt›k ama Ayflen

Han›m’›n Hamdi Bey’e bunu sorarak “sizin bünyenizde görev yapan ö¤retmenlerden birini

vak›fta bafllatmak istiyoruz, ne dersiniz?” diye sorarak böyle bir diyalo¤a girmifl olmas› son

derece hofltu, yani müthifl gururland›m! Onun arkas›ndan da Hamdi Bey bana, “tabii ki karar

ver ama burada kald›¤›nda da pozisyonunu da düflünerek karar vermeni istiyorum,” dedi.

Gittikçe büyüyen AÇEV tek kata s›¤amaz oldu ve Kore fiehitleri’ndeki ofisin oldu¤u

dairenin karfl›s›ndaki daire de kiraland› ve AÇEV art›k bu iki dairede faaliyetlerini sürdürmeye

devam etti. O zamanlar AÇEV’de Cuma “akflamüstü” gelene¤i vard›. Cuma akflamlar› yanda-

ki Niza Palas Oteli’nden gelen her türlü meflrubat ve hafif yiyeceklerle haftan›n muhase-

besinin yap›ld›¤› sohbetler olurdu. Bu bir yandan da haftan›n yorgunlu¤unu atmakt›. Hatta bu

gelene¤i daha sonra Elmada¤’a tafl›nd›¤›m›zda Divan Oteli’nde devam ettirdik bir süre. Bu bir

Vak›f faaliyeti de¤il orada çal›flan bir avuç insan›n kendisinin sürdürdü¤ü bir gelenekti. 

AÇEP’teki çal›flmalar 

1995 y›l›nda AÇEP sahadan gelen geri bildirimlerle revizyon aflamas›nda. Bu reviz-

yon çerçevesinde eskiden bir yay›nevine ait olan hikaye kitaplar› da de¤ifliyor. Kitaplar›n

yazar› eski kitaplarda oldu¤u gibi gene çok de¤erli insan ve çocuk kitaplar› yazar› Gülçin

Alpöge. Ancak, art›k kitaplar AÇEV’e ait. Hiç bir yay›nevi arac›l›¤› ile bas›lm›yor ve piyasada

sat›lm›yor. Gerek kitaplar›n gerekse ZEP’in çal›flma formlar›n›n matbaada bas›m› ve onlar›n

ilk provalar›n›n okunmas› düzelmesi de ayr› bir süreç. ‹letiflim bölümü daha çok yeni oldu¤u

için bütün bu iflleri AÇEP’te çal›flanlar yap›yor. Zaman zaman ilk bask›lar› ben de dahil uzun

uzun okudu¤umuzu hat›rl›yorum. fiu anda ise bu ifli yürüten o kadar profesyonel bir ekip var

ki. Hey gidi günler hey. O zamanki amatörlük mü flu andaki profesyonellik mi? Tabii ki pro-

fesyonellik ancak, amatör ruhu kaybetmeden. Peki o mümkün mü? 

De¤iflen ve art›k yayg›n biçimde uygulanan AÇEP’in de¤erlendirme araflt›rmas› için

haz›rl›klar 1995 y›l›nda bafll›yor ve bu araflt›rma için AÇEV’e Bilge Topaç al›n›yor. Kendisinin

al›nmas› ile AÇEV’deki araflt›rma biriminin de temeli at›l›yor. Birim 1996’da kuruluyor. fiu

anda “araflt›rma birimi” art›k AÇEV’de yok. D›flar›ya ihale edilen araflt›rmalar tercih olununca

bu birim kapand›. De¤erlendirme araflt›rmas› için Van Leer Vakf›’ndan finansman deste¤i

al›n›yor ve iki senelik araflt›rma benim proje koordinatörlü¤ümde bafll›yor.

‹YOP’taki çal›flmalar 

‹YOP ilk ö¤retmen seminerini Ekim 1995 y›l›nda ikincisini de ayn› y›l›n Aral›k ay›nda

yap›yor. Uygulamalar› o zamanki ad› ile Finans Vakf› flu andaki ad› ile Hüsnü M. Özye¤in

Vakf› destekliyor. ‹YOP’ta da ö¤retmenler gözlem yolu ile takip ediliyorlar. ‹YOP’un ö¤retmen-
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leri gönüllülerden olufluyor. Projeler Yöneticisi Hilal Kuflcul gönüllülerle çal›flmaya bafllad›k-

lar›nda “bu tür bir çal›flman›n gönüllülerle yap›lamayaca¤›na dair bir inanç vard›. Fakat ilk

senelerimiz, hem say›sal olarak çok iyi geçti, hem de gelen grup çok iyi bir gruptu. Çok keyif

verici, çok tatmin edici bir deneyimdi, onu hat›rl›yorum” diyor.

MEB toplulu¤una ilk tan›t›m

AÇEV, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ilk önemli toplant›s›n› ‹stanbul Divan Oteli’nde yap›yor.

1–2 Temmuz 1995. Toplant›ya o zaman›n müsteflar› Bener Cordan, müsteflar yard›mc›lar›,

Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürü, HEM baflkanlar› ve HEM müdürleri kat›l›yor. MEB

içinde AÇEV’in genifl çapl› ilk tan›nmas› bu toplant› ile oluyor. Bener Cordan toplant›da

STK’lar›n MEB içindeki önemini ve rolünün alt›n› kuvvetle çiziyor. Bu konuflma hepimize güç

veriyor. Bu toplant›y› Kas›m ay›nda Ankara’daki ikinci toplant› takip ediyor. Amaç, AÇEV’i

MEB’in Halk E¤itim camias›na tan›flt›rmak. 

‹letiflim çal›flmalar›

AÇEV’de iki program biriminin yan›nda ‹letiflim Birimi de yavafl yavafl faaliyetlerine

bafllad›. Bu faaliyetlerden en önemlisi vakf›n amblemini de¤ifltirmek oldu. Bir ajansla anlafl›ld›.

Ajans farkl› amblem olas›l›klar› sundu ve demokratik biçimde Kore fiehitleri’ndeki ofisin top-

lant› odas›nda eflit oy hakk› ile bir seçim yap›ld›. 

Bu arada AÇEV programlar›n›n tan›t›m› için yo¤un bir iletiflim çal›flmalar› içinde. Ayn›

zamanlarda 19-20 Ekim 1995 tarihlerinde ilk önemli bilimsel toplant›s›n› düzenlemeye karar

veriyor ve gerçeklefltiriyor. Toplant›n›n bafll›¤› “Erken Çocukluk E¤itiminin Önemi”. Konufl-

mac›lar Türkiye’de ve dünyada alan›n en önde gelen kiflileri. Toplant› yaz›l› ve sözlü bas›nda

çok önemli bir yer kaps›yor. AÇEV ilk defa genifl biçimde medyada önemli bir bilimsel toplant›

ile yer al›yor. Bu toplant›da gösterilmek için de AÇEV’in ilk tan›t›m filmi yap›l›yor. Toplant›n›n

sunumlar› daha sonra “Erken Çocukluk E¤itiminin Önemi” bafll›¤› alt›nda ‹ngilizce ve Türkçe

kitap olarak bas›l›yor ve da¤›t›l›yor. 

‹lk yurt d›fl› at›l›m›

AÇEV’in ilk yurt d›fl› at›l›m› da 1995 y›l›nda oluyor. Hollanda’n›n Averroes Vakf›’ndan

AÇEP’in bir bölümü olan Anne Destek Program›’n› Hollanda’daki Türk iflçilerine uygulamak

için AÇEV’e bir talep geliyor. ‹lkin ben, daha sonra Alev Özmen giderek oradaki ö¤retmen

adaylar›n› e¤itiyoruz. Program 1996 y›l›nda Hollanda’da uygulanmaya bafll›yor. Eski E¤itim

Dan›flman› Alev Özmen’in Hollanda’daki e¤itti¤i ö¤retmen adaylar›ndan biri ile daha sonralar›

yaflad›¤› önemli bir an›s› var: “Hollanda’ya gittikten bir sene sonra Konyal› iki ö¤retmen aday›

yanlar›na iki tane de Hollandal› katm›fllar bunlar hayatlar›nda kocalar›ndan ayr› hiçbir yere git-

memifller. Çocuk do¤urmufl kad›n, çocu¤u da Hollanda’da b›rakm›fl kay›nvalidesine ve
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Hollandal›lar› da alm›fllar, ‹stanbul’a geldiler. Bizi arad›lar, beni arad›lar biz AÇEV’e gelmek

istiyoruz toplant›lara kat›lmak istiyoruz diye. Siz nas›l geldiniz buraya dedim. Siz bize deme-

diniz mi, dedi ayaklar›n›z›n üstünde durun diye, kad›n isterse her fleyi yapar diye? O kad›n

program›nda söylediklerimi kad›n bana tekrar etti. Çocu¤unu da b›rakm›fl kocas›n› da ikna

etmifl, arkadafllar›n› da alm›fl Hollanda’dan kad›n geldi. Hollandal› arkadafllar› ile Konya’ya

gitti. Bu kad›n bana diyor ki, siz bana söylediniz bunu yapabilirsiniz diye ve ben de geldim

diyor.” Eski E¤itim Dan›flman› Alev Özmen devam ediyor ve “Bu nas›l bir ifltir?” diye soruyor.

‹flte bu AÇEP’in sihiri.

Kurulma dönemi sonunda say›lar ve mekan de¤iflimi

1995 y›l›n›n sonuna gelindi¤inde AÇEP, MEB’le 11 ilde 6.772 anne-çocuk ikilisine

SHÇEK’le ise 14 ilde 722 anne-çocuk ikilisine ulaflm›fl durumda. Toplam 25 ilde uygulan›yor

olarak görülmesine ra¤men befl il ortak. ‹YOP ise iki ilde 470 okumaz-yazmaza ulaflm›fl

durumda. AÇEV art›k 1995 y›l›n›n Kas›m ay›nda Elmada¤’a tafl›nm›flt›r.
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Belçika

AÇEP yurtd›fl› uygulama görüntüleri

Hollanda
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Sevda Bekman ve Kadir Akbulut Baba Destek Program› (BADEP)’n› gelifltirme
toplant›lar›ndan birinde; 1996

BADEP sertifika töreni, 2004
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GEL‹fiME (1996–2002)

Geliflme sürecinin ilk y›llar›nda AÇEV kurum olarak “kendini bulma” çabas› içinde. Bu

durum 2000 y›l›na kadar devam ediyor. 2000 y›l›ndan itibaren AÇEV özellikle idari yap›s›nda

dinginli¤i elde ediyor. Yaflananlar AÇEV’i zaman zaman zor flartlar alt›na soksa da farkl›

deneyimler elde edilmesine yard›mc› oluyor. Belki bu süreçte AÇEV’in içinde inifller ve

ç›k›fllar yaflan›yor ancak AÇEV sürekli geliflmeye devam ediyor.

Misyonun tan›mlanmas› 

AÇEV misyonunu, “geliflen bir toplum için e¤itimin flart oldu¤u bilinciyle, uzmanl›k

alanlar› olan erken çocukluk ve yetiflkin e¤itimine, programlar› ve uygulamalar› ile katk›

sa¤lamak ve bu konuda ülke genelinde yayg›n bir hizmet a¤› oluflturmak” olarak tan›ml›yor.

Bu genel tan›m içinde, AÇEV e¤itimde f›rsat eflitli¤i ilkesinin hayata geçirilmesine ve çocuk

kadar, çocu¤un yak›n çevresinin de desteklenmesine a¤›rl›k vermeyi hedef olarak belirterek

genel çerçevesini de somutlaflt›r›yor. Bu misyonu da programlar› ve çeflitli faaliyetleri ile

gerçeklefltirece¤ini ve bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak alternatif oluflturmay› amaçlad›¤›n›

vurguluyor. AÇEV misyonunu bu flekilde tan›ml›yor da acaba AÇEV’in misyonunu farkl› kifliler

nas›l tan›ml›yor? Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› AÇEV’in misyonunu

anlat›rken “‹nsan kapasitesini artt›ran ifller yapan bir kurum. Bunu çok genifl olarak söylüyo-

rum. Yani çocu¤un kapasitesini, kad›n›n kapasitesini, insan kapasitesini... Kapasite art›r›c›,

toplumu gelifltirici bir rol oynuyor diye düflünüyorum. Zaten e¤itim de budur” diyor. AÇEV’in

misyonu ile ilgili Ankara Temsilcisi Seda Y›lmaz ‹nal “Bence bir fleyleri yarat›p, oluflturup,

yap›labilirli¤ini göstermek diye düflünüyorum. Yani teori ile prati¤i sahiden birlefltirebilece¤inin

iyi bir örne¤i” diyor. E¤itim Dan›flman› Günefl Çak›r ise “E¤itimde çok yenilik yapan bir kurum”

olarak aç›kl›yor. Projeler Koordinatörü Hilal Kuflcul “E¤itim programlar› gelifltirerek, insanlar›n

bir flekilde hayatlar›n›, hayat standartlar›n›, yaflam kalitelerini art›rmak” olarak belirtiyor.

AÇEV’in misyonunun ne oldu¤unu EÇE E¤itim Sorumlusu Ayfle Özdemir’in bir an›s› bence

çok güzel cevapl›yor: “Güney Do¤u Anadolu (GDA) Projesine bafllamadan ihtiyaç saptamas›

çal›flmalar› için, sizinle (Sevda Bekman) ve Nur Sucuka Çorapç› ile birlikte Diyarbak›r’da

okullarda annelerle toplant›lar yap›yorduk. ‹flte onlardan ilki, Mardinkap› - Süleyman Nazif

‹lkö¤retim Okulu’nda yapt›¤›m›z toplant›ya 50–60 kadar anne gelmiflti. Hep birlikte annelerle

sohbet ettik, ben sohbetimizde kad›n sa¤l›¤› ile ilgili konulara da de¤inmifltim. Bu sohbetin

sonunda ete¤inden iki çocu¤un tuttu¤u, kuca¤›nda bir çocuk olan hamile bir kad›n, bütün

annelerin gitmesini, salonun tamamiyle boflalmas›n› sessizce bekledi sonra yan›ma geldi.

‘Hemflire Han›m size bir fley sormak istiyorum. Benim 5 tane k›z›m var. Hamileyim, kay›nvali-

dem de beyim de bu çocuk erkek olmazsa beni gönderecekler, çok zor durumday›m. Derler

ki ‹stanbul’daki doktorlar erkek do¤urtturuyormufl, böyle bir fley var m›?’ dedi. Ben de ‘böyle



bir fley yok’ dedim. “Olsayd› bilirdin de¤il mi?” dedi. ‘Bilirdim’ dedim. “Peki” dedi ve baflka hiç

birfley sormadan bafl› önünde, sessizce, salondan ç›k›p gitti. Bu anneyle yapt›¤›m sohbeti hiç

unutmad›m, annenin tamamiyle hayallerini y›km›flt›m. Halbuki o belki de do¤uraca¤› çocuk

yine k›z olsa da birgün erkek do¤urtturan bir doktor bulana kadar umudunu koruyacakt›. Fakat

daha sonra olabilecek en güzel fley oldu. Sonraki aylarda, bu okulda Program bafllad›ktan

sonra Anne Destek Program›’na gözlem ziyaretine gitti¤im bir gün konu anlat›m›ndan sonra

bir anne yan›ma yaklaflt›, ‘ben sizi tan›yorum, buraya daha önce de gelmifltiniz, bir daha

gelece¤inizi hiç tahmin etmiyordum, Allah sizden raz› olsun, benim yine k›z›m oldu ama

büyük k›z›m› da buraya verdim, onlar bizim gibi olmas›nlar, okusunlar diye’ dedi. ‹flte AÇEV

bence bunu yap›yor. Yapmay› vadetti¤i her fleyi yap›yor, umut veriyor ama bu umudun da

gerçekleflmesi için çal›fl›yor. C›l›z, yeterince geliflememifl, sokaklardaki çöplerden kendilerine

oyuncak yapan çocuklar, her y›l do¤um yapmaktan evlendikten sonra bir daha hiç adet

görmeyen, hep çaresiz bakan, do¤urdu¤u çocuklar sanki kendisinin de¤ilmiflçesine onlara

ilgisini kaybeden kad›nlar ve hayat flartlar›n›n her geçen gün biraz daha yordu¤u babalar›n

hayatlar›na dokunuyoruz, bir çentik at›yoruz bence” diyerek AÇEV’in misyonunu dile geti-

riyor.

Misyonun uygulamaya dönüflmesindeki felsefe 

Bu dönemde AÇEV misyonunda da belirtti¤i gibi daha çok programlar› ile faaliyet

gösteren bir kurum özelli¤ini sürdürüyor. Türkiye’deki STK’lara bak›ld›¤›nda AÇEV kadar

program odakl› çal›flan bir STK daha yok. AÇEV hedef kitlesindeki ihtiyac› araflt›rmalarla

sapt›yor, bu ihtiyaca cevap verecek programlar› gelifltiriyor, uyguluyor ve de¤erlendiriyor.

De¤erlendirmeler hem programlar›n etkinli¤ini araflt›rmak hem de elde edilen bulgularla

programlar› amaca daha uygun bir biçime getirmek için kullan›l›yor. AÇEV’in programlar›n›n

tümü “müdahale” programlar›. Müdahale programlar›n›n amac› hedef kitlenin yaflam›ndaki

risk faktörlerini azaltmak ve destek faktörlerini att›rmakt›r. Hedef kitlede bunu gerçeklefl-

tirdi¤imizde insanlar›n hayatlar›n› örselenmeden dayan›rl›l›¤a do¤ru de¤ifltirmifl oluruz. AÇEP

özellikle sosyal ve ekonomik flartlar aç›s›ndan olumsuz koflullarda yaflayan okul öncesi

yafllardaki çocuklar› hedefler ve yaflamlar›ndaki risk faktörlerini azaltmak amac› ile onlar›n

tüm geliflimlerini destekleyerek yaflamlar›ndaki örselenme ile dayan›rl›l›k aras›ndaki dengeyi

dayan›rl›l›¤a do¤ru kayd›rmay› amaçlar. Ayn› zamanda çocu¤un yak›n çevresini de (anne-

baba) bu dengeyi sa¤lamada en etkin kurum oldu¤u için destekler. Böylece hem çocuktaki

hem de ailedeki risk faktörlerini azalt›p destekleyici faktörleri ço¤alt›r. ‹YOP’ta okumaz yaz-

mazlara okuma-yazma ö¤reterek kiflilerin yaflamlar›ndaki destekleyici faktörleri yarat›r.

Müdahale programlar› ile artt›r›lan destekleyici faktörlerin risk faktörleri üstündeki “etki” biçim-

leri çeflitlidir. Etki biçimi ne olursa olsun her artan destekleyici faktör dengenin olumlu yöne

kaymas›na neden olur. Müdahale programlar› sadece hedef kitleyi de¤il hedef kitlenin
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do¤rudan ya da dolayl› olarak etkileflim içinde oldu¤u farkl› çevreleri de amaçlamal›d›r.

Çocuklar›n gitti¤i okullar, ailelerin çal›flt›¤› ifl yerleri, ülkedeki farkl› politikalar ve bu politikalar›

gerçeklefltiren kifliler. ‹lerleyen y›llarda AÇEV’in program ve faaliyetlerinin çocuk ve aile

d›fl›nda kalan di¤er çevreleri de hedefledi¤ini görmek mümkün olacakt›r. 

AÇEV misyonunu yerine getirebiliyor mu? 

AÇEV bu misyon ile kurulan bir STK. Ancak y›llar sonra bir de¤erlendirme

yapt›¤›m›zda acaba AÇEV misyonunu yerine getiren bir STK m›? Bu soruya farkl› kimliklere

sahip kiflilerin ne dedi¤ine bir bakal›m. ‹lk görüfl bir akademisyen olarak Bo¤aziçi Üniversite-

si Ö¤retim Üyesi Ayhan Aksu Koç’un görüflü “fiimdi bu kuruluflun ad› nedir? Anne Çocuk

E¤itim Vakf›; annenin ve çocu¤un e¤itimini birlikte düflünüp bir misyon olarak kabul etti¤ini

düflünüyorum. Bilimsel çal›flmalar›n gösterdi¤i yönler ›fl›¤›nda bunlar prati¤e dönüfltürüldü.

Prati¤e dönüfltürülenler üzerinde dönem dönem araflt›rmalar yap›ld›. Uygulamalar devaml› bir

gözlem ve takip alt›nda oldu. Gözlem ve o gözlemin gösterdi¤i yönde gerekli de¤iflmeleri

yapma çabas› içinde olundu.” Toplumda farkl› bir alan› temsil eden Toplum Gönüllüleri Vakf›

Baflkan› ‹brahim Betil de “AÇEV’in baflar›s› kendi odakland›¤› alanda söz sahibi olabilmesi,

sayg›nl›k kazanabilmesi ve bu alan›n, yani okul öncesi çocuk e¤itimi ve anne e¤itimi konusun-

da referans, önemli bir referans noktas› haline gelebilmifl olmas›d›r. Bunu bir sivil toplum

kuruluflu olarak baflarabilmifl olmas›, kendi konusuna a¤›rl›kl› olarak odaklanm›fl olmas›ndan

kaynaklan›yor diye düflünüyorum.” diyerek bir STK’c› olarak AÇEV’in misyonunu ne denli ye-

rine getirdi¤ine dair görüflünü belirtmifl. Devlet sektöründen zaman›n Ç›rakl›k ve Yayg›n

E¤itim Genel Müdürü Esat Sa¤can da, “AÇEV Türkiye’deki e¤itim amaçl› vak›flar›n  içeri-

sinde, bu güne kadar en baflar›l› performans sergileyen bir vak›ft›r. AÇEV sivil toplum örgütü

olarak Türkiye’nin üzerinde 90’l› y›llarda, 93’te ortaya ç›km›fl; fakat o günden bu güne kadar

gerçek manada etkin bir çal›flma yaparak sesini duyurabilmifl ender vak›flardand›r.” diyor. Bir

di¤er STK’c› ve toplumda önemli bir rolü olan Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Baflkan›

Türkan Saylan, AÇEV için “Onlar gerçekten hakiki profesyonellerle çal›fl›yorlar ve çok ilginç

bir model olufltu Türkiye için, belki biraz daha bat›l› bir model olufltu; onlar genellikle belli pro-

jeleri yürütüyorlar ve o projelerden sapm›yorlar, öyle fazla de¤iflik projelere girmeden hedefe

yönelik projeler yap›yorlar ve yapt›klar› projelerde de ortaya koyduklar› projenin tan›t›m›n›

yap›yorlar, ondan sonra uygulamas›n› yap›yorlar ve insanlarda kamuoyu oluflturmaya çal›-

fl›yorlar.” diyor. 

Geliflme sürecini kufl bak›fl› inceledi¤imizde AÇEV mevcut programlar› (AÇEP ve

‹YOP) için asl›nda birbirinden çok farkl› olmayan bir yap› oluflturuyor. Ayn› zamanda OVÇEP

ve BADEP gibi temel iki program daha gelifltiriyor. AÇEP’in yurt d›fl› uygulamalar› artarak

devam ediyor. AÇEV’de bilimsellik sadece programlar›n gelifltirilmesi ile k›s›tl› kalm›yor. Bu

dönemde AÇEP farkl› üniversitelerde ders olarak okutuluyor ve AÇEV’in programlar› bilimsel

araflt›rmalarla takip ediliyor ve ulusal ve uluslararas› konferanslarda sunuluyor.



1996: Geliflme döneminin ilk y›l› ve yeni bir program daha 

Bu y›l›n en önemli faaliyeti Baba Destek Program›’n›n (BADEP) gelifltirilmesi oluyor.

AÇEP’e devam eden anneler sürekli olarak AÇEP’ten çok etkilendiklerini ve burada ö¤rendik-

lerini evde uygulad›klar›n›, ancak eflleri için de böyle bir programa ihtiyaç duyduklar›n› dile

getiriyorlard›. AÇEV’in ilkin talebi de¤erlendirip de¤erlendirmeme karar› daha sonrada

geliflme aflamas›nda bu program›n vak›f içinde kabulü zaman ald›. AÇEP ister yurt d›fl›nda

ister yurt içinde anlat›ls›n hep ayn› soru ile karfl›lafl›yordu. “Pekii babalara ne oluyor?” ‹flte

hem annelerden gelen talepler hem de bu sorular bize ailede önemli bir kifliyi d›flarda

b›rakt›¤›m›z olgusunu gösterdi. Babalar AÇEP format› içine giremezdi. AÇEP uzun ve yo¤un

bir programd›. Zaten hem anneleri hem de babalar› ayn› program alt›nda toplamak bizim için

geçersiz bir formatt›. Bunun için farkl› seçenekler düflünülmeye baflland›. Burada yeni bir

program Baba E¤itim Program› gündeme geldi. Bu program›n gelifltirilmesine destek olacak

bir kifli aray›fl› içinde AÇEP birimine 1995’de kat›lan Banu Vardar, Kadir Akbulut’u önerdi.

Kadir Akbulut uzman dan›flmand› ve o zaman Darüflflafaka’da “dan›flman” olarak çal›fl›yordu.

Kadir Akbulut’un da aram›za girmesi ile Nur Sucuka Çorapç›, Banu Vardar ve ben Cuma gün-

leri AÇEV’de buluflarak yavafl yavafl program› oluflturma çal›flmalar›na bafllad›k. Zaman

zaman AÇEV d›fl›ndaki uzmanlar› da Kadir Özer ve Oya Güngörmüfl Özkardefl gibi aram›za

davet ederek fikirlerini ald›k. Tabii zaman zaman Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›’da bu toplant›lara

kat›l›yordu. ‹lerledikçe çal›flmalar›m›z› AÇEV’de daha genifl gruplarla da paylaflt›k.

Do¤rusunu söylemek gerekirse ilk bafllarda Baba E¤itim Program›’na herkesin s›cak bakt›¤›n›

söyleyemeyece¤im. AÇEP’le zaten aile e¤itimi yapt›¤›m›z› ata erkil bir toplumda baba e¤iti-

minin çok da kabul görmeyece¤ini söyleyenler aras›nda AÇEV’e yön veren kifliler dahi vard›.

fiu anda özellikle yurt d›fl›ndan gelen konuklar›m›z›n ve AÇEV yurt d›fl›nda anlat›ld›¤›nda en

dikkat çeken program Baba Destek Program› nam-› di¤er BADEP oluyor. Galiba AÇEV bir

ilke daha imza atm›fl oluyordu. Geliflme aflamas›n› bak›n eski BADEP koordinatörü Kadir

Akbulut nas›l anlat›yor: “Cuma günkü  toplant›larda karar veriyorduk, bunu kaleme alan Banu

ve Nur oluyordu. Onlar›n daha çok katk›s› vard›r ben zaman zaman baz› fleyler yazsam da.

Sevda Han›m (Sevda Bekman), tüm materyali bafltan sona tek tek inceleyen odur. Daha

sonra tekrar tart›fl›yorduk. Modül haline getirilmesi gene Nur (Nur Sucuka Çorapç›) ve Banu

(Banu Vardar) taraf›ndan yap›l›yordu.” Anne Destek Program› (ADP) BADEP’e tabii ki temel

oluflturdu. Özellikle de geliflim ve disiplin konular› ADP’den esinlenerek haz›rland›. Kadir

Akbulut’un en önemli katk›s› da “iletiflim” konular›ndayd›. Her hafta yap›lan toplant›larda

program›n konular›n içeri¤i tart›fl›l›yor ve yaz›m› Nur Sucuka Çorapç› ve Banu Vardar

yap›yorlard›. Kadir Akbulut da yaz›ma zaman zaman kat›l›yordu. Burada benim görevim

yaz›lanlar› Kadir Akbulut’un anlat›m› ile “k›pk›rm›z›” yap›p geri vermekti. Bu süreci bir de Eski

BADEP Koordinatörü Kadir Akbulut’tan dinleyelim “Banu ve Nur’un en büyük katk›s›

AÇEP’ten o birikimi yans›tm›fllard›r. Ben belki AÇEP’te olmayan a¤›rl›kl› olarak iletiflim
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konusunda daha çok katk›m olmufl olabilir. ‹kinci bir katk›m olarak o dönemde psiko-drama

e¤itimimi devam ettiriyordum ve dolay›s›yla çeflitli oyunlar, faaliyetler ekledik BADEP’e.

Sevda Han›m da bence bu sürecin asl›nda kaptanl›¤›n› yapm›flt›r, bol bol k›rm›z›larla çizip

çizip.” 

Toplam befl haftal›k bir program haz›rland›. ‹lk pilot çal›flma Ka¤›thane ve Bostanc›’da

yap›ld›. O kadar “el yordam›“ ile ilerliyorduk ki. Grup liderinin cinsiyetine bile yaflayarak karar

verdik. Ka¤›thane grubunu Tomris Sükan, Bostanc› grubunu da Kadir Akbulut yönetti. Erkek

grup lideri olan grup daha kalabal›k oldu ve say› devam etti. O zaman grup lideri erkek ola-

cakt›. Bostanc› grubuna ben, Banu Vardar ve Nur Sucuka Çorapç› s›ra ile gözleme gittik.

Kadir Akbulut çok iyi bir grup lideriydi. Grup iyi gidiyordu. Galiba do¤ru yoldayd›k. Bu mutlu-

lu¤u Kadir Akbulut’u gözleme gittikten sonra onunla Bostanc› tren istasyonunun arkas›ndaki

kahvede çay içerken hissetti¤imi çok iyi hat›rl›yorum. Bu çok hofl bir duyguydu. Baflarm›flt›k.

Yolun bafl›ndayd›k ancak iyi yoldayd›k. Uygulamalar sonucu befl haftal›k program›n oniki

hafta olarak geniflletilmesine karar verildi. Bu program nas›l yayg›nlaflacak ve toplumun

hizmetine sunulacakt›. ‹lk pilot çal›flmadan sonra bu konulara de¤ilinildi. Erkeklerin yo¤un

oldu¤u yerler ifl yerleriydi. ‹fl yerlerinde tek tek iflverenle temas yerine sendikalarla iflbirli¤i

yapma fikri anlaml› geldi. ‹flte bundan sonra bir aray›fl süreci bafllad›. Türk-‹fl’in farkl› alt

sendikalar› ile temaslar kuruldu. Sendikalar her ne kadar bu program› etkili bir program olarak

kabul etseler de  çal›flmalar›nda bu tür bir e¤itim program› öncelikleri içinde de¤ildi. Bu y›l›n

sonunda Paflabahçe fiifle Cam Fabrikas›nda Kristal ‹fl’le birlikte BADEP kursu bafllamas›na

karar verildi. BADEP’in daha sonraki geliflmelerini tabii kapsayaca¤›m. Ancak, Eski BADEP

Koordinatörü Kadir Akbulut’un BADEP’in yol almas› ile ilgili görüfllerine burada yer vermek

istiyorum. “Fikirler ç›kt›¤›nda (mesela diyelim ki bir toplant›da ceza evlerinde erkeklere

BADEP uygulamak) Ayflen Han›m’›n müthifl heyecanland›¤›n› bunu mutlaka yapal›m dedi¤ini

hat›rl›yorum. Mesela BADEP’le ilgili her bir proje fikir üretti¤imiz zaman Ayflen Han›m’›n

(Ayflen Özye¤in) bunu koflulsuz destekledi¤ini hat›rl›yorum. Hatta flöyle fleyler dedi¤ini hat›r-

l›yorum “bunu yap›n neyse maddi deste¤i ben karfl›layaca¤›m.” Bunlar beni çok motive edi-

yordu çok heyecanland›r›yordu. Bence Ayflen Han›m’›n o deste¤i çok önemliydi. Sevda

Han›m’›n programda çok büyük eme¤i vard›r. Asl›nda program›n program olmas›n› sa¤layan

kifli de Sevda Han›m’d›r diye düflünüyorum. Yani bizler sürecin parçalar› olduk ama as›l...”

AÇEP’teki çal›flmalar

AÇEP, bu y›lda da MEB, Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ve SHÇEK

iflbirli¤i içinde toplam 23 ilde yayg›nlaflmaya devam ediyor. Bu illerin dokuzunda ise iki kurum

ayn› flehirde ancak kendi bünyelerinde çal›flmalar›n› devam ettiriyor. AÇEP’te e¤itim seminer-

lerinin ayr› bir önemi var. Bunlar›n ön haz›rl›¤›, seminerin yap›lmas› ve bittikten sonra

de¤erlendirmesi de¤iflmeyen bir süreç. Bu süreç eme¤i yo¤un bir çal›flma gerektiriyor.
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Seminerler daima ‹stanbul d›fl›nda oluyor. Seminer öncesi yo¤un bir trafik yaflan›yor. Kolilerin

yap›lmas›, malzemelerin haz›rlanmas› görev da¤›l›m›, ön çal›flmalar... Seminerlerde en

önemli görev “han›mlarda. ”Eski E¤itim Dan›flman› Sezen Malta genel havay› söyle anlat›yor:

“Seminerlerde hiç de¤iflmeyen kural ilk gün ö¤retmenler gelirler “ay bütün gün mü çal›fla-

ca¤›z, biz seminerlerde yar›m gün çal›fl›r yar›m gün gezeriz” derlerdi. Bu seminerin öyle

olmad›¤›n› anlad›klar›nda, ilk gün böyle bir öfke olurdu, ikinci gün biraz daha kabullenmeye

bafllamak ve programa ›s›nmaya bafllamak, haftan›n sonunda herkes bu programa haz›r hale

gelirdi. Yani sanki böyle bir sihirli de¤nek ona biz bile hayret ederdik. Nas›l bu insanlar bu

kadar çabuk de¤iflebiliyordu. Fakat biz o kadar içtendik ki o kadar can› gönülden çal›fl›yorduk

ve inan›yorduk ki programa onlarda otomatik bir fley, bir daha seminere geldiklerinde hiç öyle

yar›m gün beklentileri yoktu, daha güzel çal›fl›rlard›. Ben tabii bizim inanc›m›z›n ve

davran›fl›m›z›n çok etkili oldu¤unu düflünüyorum.” E¤itim Dan›flman› Günefl Çak›r da semi-

nerle ilgili “Ö¤retmen yetifltirmemiz çok önemliydi. O seminerleri sürükledik, yani hepimiz

sürükledik, beflimiz de, alt›m›z da.” diyor. Seminerlerle ilgili AÇEP’te ö¤retmen olarak bafl-

layan daha sonra emekli olduktan sonra e¤itici e¤itimine destek olan Muazzez Olcay semi-

nerler ile ilgili fikrini flöyle dile getiriyor: “Bilmiyorum çok farkl›yd› seminerler, bizim daha önce-

ki seminerlerimiz, seminer olsun diye yap›l›r. Bakanl›ktan yaz› gelir, hiç bir anlam› yoktur bir

odaya iflte kapan›r›z herkes bir fley yapar, yani seminer deyince benim akl›ma o geliyordu,

çok bofl fleyler. Ama bu seminerler hiç öyle de¤il, çok son derece bilimsel, her bak›mdan

doyurucu, çok zevk alarak geliyordum. Ben bir de eve gelince eflimle çok paylafl›yordum se-

minerde ald›klar›m›z›, eflim de dinliyordu.” Eski Güney Do¤u Anadolu Bölgesi Sorumlusu

Serpil Akkaya’n›n kendi seminer an›s› galiba yukar›da tüm söylenenleri özetliyor. Gelin kulak

verelim “Ben ilk bafllad›m 97 y›l›nda. O y›l Antalya’da seminerdeyiz. Fakat flimdi Milli E¤itim

seminer yapar, Halk E¤itim seminer yapar, bu seminerde bir iki saat ders görürsün, ondan

sonrada ç›kar gezersin gibi. Milli E¤itim camias›n›n içinde de ben bunu böyle gördüm. Biz

Antalya’ya gittik benim ilk seminerim, seminere giriyoruz, saat sekizden akflam alt›ya kadar

seminerdesin, durmadan, ilk AÇEP seminerim konu dinliyoruz. ‹flte ZEP nas›l yap›l›r onu izli-

yoruz. Yani çok acayip yo¤un bir çal›flma. Seminerden sonra ç›k›yoruz bir yemek yiyoruz,

yar›m saat dinlenme bu sefer o günkü toplant›n›n özeti. Yar›nki yap›lacaklar, yata¤a girifl saat

on bir ve art›k yani bunalmamak elde de¤il. O kadar bunalm›fl›m ki kafam da çok kar›fl›k,

o¤lum da üniversite s›nav›na Pazar günü girecek. Ben eflime telefon açt›m, bana dedim uçak

biletimi yolla ben o¤lumun s›nav›na geliyorum. Bunu da bahane edip kaçaca¤›m, Antalya’ya

geri dönmeyece¤im. Çünkü çok s›k›ld›m seminerde, bir de kafam da kar›fl›k Bölge Sorumlusu

olarak Elaz›¤’a gidece¤im, Diyarbak›r’a gidece¤im, ‹stanbul’a gidece¤im tek bafl›na… Daha

flimdiye kadar bunlar› hiç yapmam›fl›m ve çevremde de iflte kocam beni b›rakmaz diyen bir

kesim var. Cumartesi günü Antep’e gitmeden önce, AÇEV’in bana verdi¤i dokümanlar›n hep-

sini toplad›m eflyalar›m› da ald›m ç›kaca¤›m. Ç›kt›m ki vedalaflay›m diye arkadafllarla iflte
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gidip gelece¤im diye. Otelin koridorunda Suzan Han›m (Suzan Özkök) karfl›ma ç›kt›, ‘ne o

Serpil Han›m, gidiyor musun?’ dedi, ‘evet’ dedim. ‘Sanki,’ dedi ‘gidip de gelmeyecekmiflsin

gibi bir izlenim var bende’ dedi. Yüzümden bunu okumufl. fiöyle dondum, düflündüm, ‘yook’

dedim, ‘gelece¤im’ dedim. ‹ki gün kald›m Pazartesi günü akflam, s›navdan sonra geri döndüm

Antalya’ya.” Serpil Akkaya daha sonra AÇEV’le tam yedi y›l çal›flt›.

AÇEP’in MEB taraf›ndan kabulündeki zorluklar 

AÇEP’in yayg›nlaflmas›n›n ilk y›llar›nda gerek kat›l›mc›lar gerekse MEB camias› bu

programa bir müddet kuflku ile bakt›lar. Hakl› da idiler. Birden bire hiç al›flmad›klar› türde bir

program ortaya ç›k›yor. Bir de uygulanmas›nda kendileri ile iflbirli¤i yapan bir Vak›f var. Nedir

bu AÇEV? Neden onlar›n görevini paylaflmaktad›r? Bu program›n ne faydas› olacakt›r? Bu

kuflkular› gidermek AÇEP çal›flanlar›n›n büyük bir zaman›n› ald›. 

O zamanlarda Orta Anadolu temsilcimiz sonra AÇEV Ankara Temsilcisi olan Seda

Y›lmaz ‹nal bak›n o günleri nas›l anlat›yor: “Çal›flma formlar›, kitaplar ücretsiz olarak kat›lan-

lara da¤›t›l›yor. Kat›l›mc›lar ‘hiç para vermiyoruz üstelik de iyi haz›rlanm›fl kaliteli kitaplar

veriyorlar, bunlardan da hiç para alm›yorlar’ bunlar nas›l paras›z diye kuflku ile bak›yorlard›.

Hatta flimdi böyle deniyor sonradan isterler görüflü hakimdi. Ama daha sonra söylediklerimizi

yapt›¤›m›z› da gördüler ve güvenlerini kazand›k.” ‹lk y›llardaki uygulamalarda her kesime

AÇEP’i kabul ettirme çabas›n›n a¤›r bast›¤›na güzel bir örnek de eski Ege Bölgesi Sorumlusu

Berin Aslan’dan geliyor. “Bafltan Halk E¤itim Merkezi müdürlerinin bize tavr› vard› uçakla

geliyorlar gidiyorlar hani iflte böyle can› s›k›lan sosyetik han›mlar geliyor ve kendi ö¤retmen-

lerine ifl yükleyip gidiyorlar olarak görüyorlard›. Bir gün Akhisar’a gittim AÇEP ö¤retmenine

destek vermeye. HEM müdürü ben döndükten sonra arkamdan demifl ki ö¤retmene, geldi

sana ifli yükledi, kendisi uça¤a bindi gitti ‹zmir’e. Akhisar’dan ‹zmir’e uçakla nas›l gidiliyor-

sa…”

AÇEP’in kullan›m hakk›n›n MEB’e verilmesi

Dünya Bankas›-MEB anlaflmas› çerçevesinde AÇEP ikinci bölümde MEB Gelifltirme Proje-

sinin içinde yer almaktad›r. Yeni anlaflma 1 Ocak 1996–30 Haziran 1999 tarihlerini kapsar.

Yeni anlaflma dönemi geldi¤inde zaman›n Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürü Esat

Sa¤can anlaflma flart› olarak AÇEP’in “telif haklar›n›n MEB’e devredilmesini ön koflul olarak

koyar. Bu haberi Ayflen Özye¤in, Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› ve bana ilk olarak gene AÇEV’in kurul-

mas›na neden olan karar›n al›nd›¤› Ayflen Özye¤in’in evinde aç›klar. Ç›rakl›k ve Yayg›n

E¤itim Genel Müdürü Esat Sa¤can “bu anlaflma ancak AÇEP’in hakk›n› MEB’e devrederseniz

imzalan›r” demifltir. 1982–1996... Koca 14 y›l her aflamas›nda büyük eme¤iniz olan yoktan

var edilen, Türkiye genelinde uygulanan bu program›n tüm haklar›ndan vazgeçmek. Bu kolay

m›d›r? fiahsen ben iki akflam uyumad›¤›m› hat›rl›yorum. Ancak, bu hakk› vermezseniz de
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program yayg›nlaflamayacak ve en önemlisi hakikatten bu tür programlara ihtiyaç duyan

kesim yararlanamayacakt›r. Ne zor bir karard›r. Program› kuca¤›nda bulanlar bu hakk› ver-

meyi çok da önemli bulmamaktad›r. Hakl›d›rlar da. Aram›zda telif hakk›n› kullanma hakk›na

çevirme ve MEB’e bunu önerme karar› al›nd›. Vak›f baflkan› Ayflen Özye¤in’in kiflisel özellik-

lerinden kaynaklanan tarz› bunu MEB camias›nda telif haklar›ndan kullan›m haklar›na çevirt-

ti desem hiç de abartm›fl olmam. Zaten Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürü Esat

Sa¤can’›n AÇEV’i anlatt›¤› flu cümleler benim yorumumu ne güzel yans›t›yor. “AÇEV iletifli-

mini baflar›l› götürmekle neticede kendi baflar›s›n› sa¤lam›flt›r. ‹letiflimini iyi götürmekle

baflar›ya ulaflm›flt›r. ‹nsanlar karfl›l›kl› görüflerek, konuflarak anlafl›rlar. Bir sorun ç›kt›¤›nda en

bafl›ndaki kifli Ayflen Han›m o iyi niyetiyle, güzel iletiflimiyle gelmifltir birileriyle konuflarak

problemler çözülmüfltür.”

‹YOP’taki çal›flmalar 

‹YOP ‹stanbul ve Mersin illerinde uygulanmaktad›r. Asl›nda AÇEP’in MEB taraf›ndan

kabul edilmesinde yaflanan zorluklar ‹YOP için de geçerliydi. Bu y›llarda yaflanan zorluklar›

Projeler Yöneticisi ve eski ‹YOP koordinatörü Hilal Kuflcul flunlar› söyleyerek dile getiriyor:

“Y›l 1995 ya da 1996, ‹YOP ilklerinden birini yaflamakta. Yayg›nlaflma konusundaki zorluklar›

aflabilmek için ‹stanbul’daki tüm Halk E¤itim Merkezi Müdürlerini bir toplant›ya ça¤›r›yoruz ve

Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nden de Ömer Gülbay geliyor. Ayla Göksel ve

ben toplant›ya gidiyoruz. Ben ‹YOP’u prensiplerini ve etkinlik araflt›rmam›z› anlataca¤›m.

Ömer Gülbay da genel müdürlü¤ün bize verdi¤i deste¤i anlatacak. Afla¤› yukar› 25–30 aras›

müdür orada. Ço¤u bizim sistemimize karfl›, bu da nereden ç›kt› diye olaya bak›yorlar. Ben

anlat›yorum çeflitli sorular geliyor. Hepsini cevapl›yorum. Bilgi bazl› sorular› cevaplamak

mümkün ama inan›fllar› ve önyarg›lar› cevaplayabilmek, ikna etmek mümkün de¤il.

Müdürlerden biri dan›flmanlar›m›z›n Amerika’da oldu¤unu bildi¤inden bu kopya bir program-

d›r diye bir ç›k›fl yapt›. Normal flartlarda bu beni çok öfkelendirecek bir ç›k›fl olmas›na karfl›n

orada onun endiflesini anlad›¤›m›, ancak bunun kopya olmad›¤›n›, özgün oldu¤unu çeflitli

örnekler vererek anlatt›m. E¤er uygulama imkan› verirlerse sonuçlar›n› göreceklerini hiç bek-

lenmeyecek bir sakinlikte anlatt›m. San›r›m, bu cevap toplant›lar›n ve sorular›n dönüm nok-

tas› oldu. Çay, kahve aras›nda bu müdür bey yan›ma geldi ve özür diledi… Baflka bir fley

kastetti¤ini söyledi… Daha sonraki y›llarda da emekli olana kadar ‹YOP’a en büyük deste¤i

veren müdürlerden oldu. ‹YOP için önemli bir ad›md›, benim toplant› yönetimi becerilerim

aç›s›ndan da çok büyük bir ad›m att›¤›m gündü o gün.”

‹YOP e¤itici olarak en az lise mezunu olan gönüllüleri e¤itiyor ve ilk kez bir STK

taraf›ndan haz›rlanan ve uygulanan e¤itim seminerine MEB resmi olarak izin veriyor. Bu

flekilde AÇEV okutman e¤itimi veren tek STK konumunda oluyor. ‹YOP gönüllülerle çal›flan

bir program. Dolay›s› ile e¤itici olmak için gönüllüler baflvuruyor daha sonra gönüllüler e¤itim
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seminerlerine kat›l›p sertifika al›yorlar. ‹YOP için de e¤itim seminerleri ayr› bir önem tafl›yor.

‹YOP’un bu y›lda Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nden ö¤retici yetifltirmek için

izin ald›ktan sonra Ka¤›thane Halk E¤itim Merkezi’ndeki ilk e¤itim seminerinin an›s› ‹YOP

ekibi için bambaflka. “1996 y›l›n›n Eylül ay› büyük bir heyecanla seminer e¤itim tasar›m›z

üzerinde Meltem Cantürk, Fatma Zengin, Mahan Do¤rusöz ve ben (Hilal Kuflcul) çal›fl›yoruz.

Bu içeri¤in ilk uygulamas›. Ayd›n Durguno¤lu’da bizimle. Çok keyifli ve çok fley ö¤rendi¤imiz

bir seminer haline dönüflüyor. Say›sal yükler henüz a¤›rlaflmad›¤› için hakk›n› vere vere 4

bafl› ma¤mur bir e¤itim. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›’n› konuflmac› olarak davet ediyoruz. Eski ö¤reti-

ci ve ö¤rencilerimizden bir grup ziyarete geliyor. Yeni seminer kat›l›mc›lar› onlara soru üstüne

soru soruyorlar. 33 kiflilik bir seminer sonunda sertifika törenine geldi¤imizde bir de bak›yoruz

ki, bizim haz›rl›¤›m›za alternatif kat›l›mc›lar›n haz›rlad›¤› baflka bir tören var. fiiirler, flark›lar

okunuyor, kat›l›mc›lardan bize çiçekler al›nm›fl... Çok duygulu, çoflkulu ve bir o kadar da

baflar›l› bir seminer gerçeklefliyor. Tüm endifle ve haz›rl›klar sonucunu veriyor. Bu seminer-

den mezun olanlardan yedi kifli daha sonraki süreçte ‹YOP’un ilk dan›flmanl›k ekibini

oluflturuyorlar. Rezan Avunduk, Gülnur Dinçer, Nuray Turan, Zerrin Tutunan, Gülten

Cantimur, Filiz ‹flmen, Filiz Duran... Bu ekip ‹YOP’un ilk kurumsal yap›lanmas›n› da sa¤l›yor,

2000’e kadar birlikte çal›fl›yoruz... Sonra ekipte de¤ifliklikler gereklefliyor ama ilk yap› o kadar

güçlü kuruluyor ki di¤er gelen ‹YOP dan›flman ekiplerinin çal›flma standartlar›na da yans›yor.”

diyor Projeler Yöneticisi Hilal Kuflcul. 

‹YOP eski saha sorumlusu Nuray Turan e¤itici e¤itimi seminerleri ile ilgili görüfllerini

“Seminerler çok keyifli geçiyordu. E¤itici konumuna geldi¤imde gelen ö¤retmenlerin tarzlar›,

seviyeleri bazen bizi zorlayabiliyordu. Ben üniversite mezunu de¤ilim karfl›n›zda üniversite

mezunu ö¤retmen olmak isteyen gönüllüler var. Onlar da zaten çok bocalarlard› kendileri

üniversite mezunu. Hep sorarlard› siz nas›l e¤itici/dan›flman oldunuz, nereden mezunsunuz

diye bunlar aç›kças› beni huzursuz ederdi.” diyor. Bu, asl›nda bir STK’da gönüllüler

aras›ndaki e¤itim düzeyindeki farkl›l›¤›n getirdi¤i zorluklara iyi bir örnek. 

‹YOP’da e¤itim seminerleri 2,5 haftal›k oluyor. ‹YOP’un “saha sorumlular›” ad›n›

verdi¤i bir ekibi var. Bu ekibin temel ifllevi ‹YOP kurslar›n› kurmak için gerekli çal›flmalar› yap-

mak ve kurslara gözlem ziyaretleri yoluyla e¤iticilere geribildirim ve destek sa¤lamakt›r.

Tecrübeli e¤iticilere iki kez, yeni e¤iticilere üç ila dört kez gözlem ziyaretine gidiliyor. 

‹YOP’ta önemli bir faaliyetin bafllamas› da gene bu y›la denk geliyor. Saha

de¤erlendirme toplant›lar›. Saha Sorumlular›n›n heyecanla ve büyük bir istekle bekledikleri

toplant›lar bunlar. Saha Sorumlusu Filiz ‹flmen bu toplant›lar› “benim en çok hofluma giden

fley, AÇEV’de yapt›¤›m›z toplant›lar›m›zd›r. Yani, çal›flmalar›m›z›, 15 günde bir filan de¤er-

lendirmek için biraraya geliriz arkadafllar›m›zla. Orada, bizleri dinlemeleri, dertlerimizi din-

lemeleri yani dertlerimiz dedi¤im, baz› fleyler oluyor sahada tabii, ö¤rencilerle oluyor, kurslar-

la oluyor, müdürlerle… o bizi dinlemeleri yani iflte ne bileyim, hep birlikte çözüm üretiyoruz.
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Biz seviyorduk yani orada birarada olmay› zaten” diyerek anlat›yor. Eski Saha Sorumlusu

Rezzan Avunduk da bu toplant›lar›n önemini “Bu tip fleyleri de on günde bir, on befl günde bir

Hilal Han›m (Hilal Kuflcul)  baflkanl›¤›nda toplant›lar›m›z oluyordu. Biz o zaman yedi kifliydik,

yedi dan›flmand›k. En keyifli anlar›m› orada yaflad›m. Çünkü yaflad›klar›m›z› paylafl›yorduk.

Bütün gün sürüyordu. Sabah dokuz buçuk on gibi gidiyorduk ö¤len yeme¤ini orada yiyorduk

tostlarla simitlerle. Bitince üç buçuk dört gibi ç›k›p bir yerde kahve çay içiyorduk, acayip ke-

yifliydi. Arkadafll›k orda do¤du iflte. Ve de o gün bu gündür ne Filiz’den ne Nuray’dan (di¤er

e¤itim dan›flmanlar›) hiç birinden kopmad›m. Hakikatten okul dostlu¤u gibi bir dostluk do¤du

aram›zda. Bunu hakikatten AÇEV yapt›.” diyerek anlat›yor.

AÇEV’in çal›flmalar›n› duyurmaya bafllamas› ve de¤erlendirme çal›flmalar› 

AÇEV’de akademisyenlerin yönlendirmesinin daha yo¤un oldu¤u “geliflme döneminin”

ilk y›llar›nda akademik dünyan›n al›flkanl›klar› AÇEV’de de yer al›yor. Özellikle AÇEP’in ulusal

ve uluslararas› bilimsel kongrelerde bildiri olarak anlat›ld›¤› görülüyor. AÇEV’de dan›flmanl›k

yapan ya da program gelifltiren akademisyenlerin kendilerinin yapt›¤› sunumlar bunlardan

hariç tabii ki. Türkiye’de yap›lan Habitat 2 toplant›s›nda da ‹YOP kursuna bir ziyaret yap›l›yor

ve ‹YOP bu toplant›da bir kad›n ve yetiflkin e¤itim modeli olarak tart›fl›l›yor. AÇEV-üniversite

iflbirli¤inin bir örne¤i de AÇEP’in üniversitelerde ders olarak okutulmas› oluyor: Marmara ve

Ankara Üniversitesi Halk E¤itim Bölümleri’nde ve Gazi Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim

Fakültesi Çocuk Geliflimi Bölümü’nde. 

AÇEV’in içinde araflt›rma birimi resmen yerini al›yor. Ayn› zamanda bir y›l önce

bafllayan AÇEP’in MEB’le yayg›n uygulamas›n›n de¤erlendirme araflt›rmas›n›n takip çal›fl-

mas› da bu y›l bafll›yor. Takip çal›flmas› bu programa kat›lan ve kat›lmayan çocuklar›

ilkö¤retimin ilk y›l›n›n sonunda tekrar karfl›laflt›r›yor. Araflt›rmay›, ilk bölümünde oldu¤u gibi,

gene Hollanda’daki Bernard Van-Leer Vakf› destekliyor. Takip araflt›rmas›n›n yürütücülü¤ünü

ben yap›yorum. AÇEP’de uygulamalar›n sürekli de¤erlendirilmesi hep devam ediyor. 

AÇEP’in Averroes Vakf› ile Hollanda‘da bafllatt›¤› iflbirli¤i devam etmekte. Ayn› za-

manda kamuoyunu bilinçlendirme çal›flmalar› çerçevesinde TV için spotlar haz›rlanm›fl ve

bunlara ek olarak poster ve broflürler de ekleniyor. 

‹flbirlikleri ve ilk profesyonelleflme çal›flmalar› 

AÇEV’de özellikle ‹YOP ba¤lam›nda di¤er STK’larla iflbirlikleri devam ediyor. ‹YOP’un

ÇYDD ile on y›l› aflk›n iflbirli¤inin temelleri bu y›l at›l›yor. Ayn› zamanda Yard›msevenler

Derne¤i ve Türkiye Aile Planlamas› Vakf› ile de iflbirliklerine önem veriliyor.

AÇEV büyüyor ve profesyonelleflme yolunda ilk ad›mlar›n› at›yor. 1996’n›n yaz›nda vizyonu-

nu belirlemek ve etkinli¤ini artt›rmak için Kanada’dan gelen bir uzmana Sema Kenan’a strate-

ji ve planlama çal›flmalar› yapt›r›yor. Bu toplant›lar zaman zaman zorlu ve sanc›l› olarak

sürüyor. Zaten AÇEV’in en sanc›l› y›llar› bunlar.



AÇEV’in alana kazand›rd›¤› önemli bir yay›n ve tan›t›m çal›flmalar› 

Hayatta Kalan Oniki Robert Myers’›n The Twelve Who Survive kitab›n›n tercümesi.

Erken çocukluk e¤itimi politikalar›n› belirlemekte çeflitli uluslararas› kurulufllara yön veren bir

kitap. AÇEV bu kitab› tercüme ettiriyor ve Finansbank’›n maddi deste¤i ile bast›r›p da¤›tt›-

r›yor. Robert Myers 1995 y›l›nda AÇEV’in ilk düzenledi¤i sempozyumunda konuflmac›-

lar›ndan biriydi. Erken Çocukluk E¤itimi’ne hizmet veren farkl› kiflilerin baflucu kitab› olmas›

gereken bir kaynak kitap bu y›lda AÇEV taraf›ndan Türkiye’ye kazand›r›l›yor. 

Bu y›l ilk defa AÇEV’de kaynak yaratma amac› ile tebrik kartlar› haz›rlan›yor. Tan›t›m

ve faaliyetlere ça¤r› için TV spotlar›n›n kullan›m› da bu y›lda bafll›yor.

Bu y›l AÇEV’e kat›lanlar ve AÇEV’den ayr›lanlar

1996 y›l›n›n ikinci yar›s›nda AÇEV idari aç›dan bir de¤ifliklik yafl›yor. ‹nci Mübarek

AÇEV genel koordinatörlü¤ünden ayr›l›yor. ‹nci Mübarek’in AÇEV’den ayr›lmas› yumuflak bir

geçifl olmuyor. Ayflen Özye¤in’in bu süreçte s›k›nt›l› zamanlar geçirdi¤ini gayetli iyi hat›rl›-

yorum. ‹nci Mübarek ile AÇEV çal›flanlar›n›n idare anlay›fl›ndaki farkl›l›k galiba s›k›nt›y›

yaratan önemli bir neden. AÇEV bürokrasiden çok uzak ve ifllerin h›zl› ilerledi¤i bir idare

tarz›n› benimsemeye çal›fl›rken ‹nci Mübarek’in bunun tersine daha bürokratik bir idari tarz›n›

benimsemesi farkl›l›¤›n temel nedeni. Bir müddet bofl kalan bu yere çok k›sa bir süre Sema

Kenan geliyor. 1997 y›l›n›n bafl›nda  Ayla Göksel London School of Economics’den yüksek

lisans›n› alarak geri dönüyor ve genel koordinatörlük görevini üstleniyor. Kendisi daha sonra

1998’in sonunda bu görevi Efza Evrengil’e b›rakacak ve Johns Hopkins Üniversitesi’nde

STK’larla ilgili bir çal›flma için burs alarak  ABD’ye gidecektir. 

Bu y›l AÇEP’de Nur Sucuka Çorapç›, ‹YOP’da Mahan Do¤rusöz ve hala AÇEV’de olan

ikinci floför Ertu¤rul Kaya ifle bafll›yor. Mahan Do¤rusöz çal›flt›¤› ilk y›llarda özellikle ‹YOP’ta

e¤itici e¤itimi içeri¤inin ve saha sorumlusu e¤itimi içeriklerinin gelifltirilmesi çal›flmalar›nda yer

al›yor. ‹YOP ekibi kendisini programa önemli bir katk› yapan kifli olarak tan›ml›yor. Kendisi

daha sonra iletiflim birimine destek veriyor ve 1999 y›l›nda da AÇEV’den ayr›l›yor. Nur

Sucuka Çorapç› o hep bizimle birlikte. fiu anda k›z› Elif’e bak›yor olsa da AÇEV’in her önem-

li projesine katk›s› hep devam ediyor. Kendisi 1996–1999 y›llar› aras›nda AÇEP’te koordi-

natör yard›mc›s› konumunda çal›flt›. Ünvan› “yard›mc›” idi ama bana göre iflin mutfa¤›n›n

koordinatörüydü. Vitrini koordinatör olarak Suzan Özkök’e b›raksa da. Nur Sucuka

Çorapç›’n›n o y›llarda görevlerinden biri de önemli toplant›larda “sunuculuk” yapmakt›. Zaman

geçip de yeni ö¤renci profilleri ile karfl›laflt›kça Nur Sucuka Çorapç› gibi eski ö¤rencilerimin

farkl›l›¤›n› ve ne kadar flansl› oldu¤umu hep düflünüyorum. AÇEP yayg›nlaflmakta ve yeni bir

bölge sorumlusu gerekiyor. Enise Aras AÇEV’e Karadeniz Bölgesi AÇEP sorumlusu olarak

al›n›yor.
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1997: Uluslararas› kimli¤e sahip olmada ilk y›l

AÇEP 34 ilde uygulan›yor, ‹YOP ve BADEP ise bir ilde. AÇEP’teki yayg›nlaflma üç

yeni Bölge Sorumlusu’nun AÇEV’e girmesini gerektiriyor. Güney Anadolu Bölge Sorumlusu

Nurgün Baydur, Güney Do¤u Anadolu Bölge Sorumlusu Serpil Akkaya ve Marmara Bölge

Sorumlusu Yeflil Baflar. Bölge sorumlular› o bölgedeki bir ilde yaflamalar›na ra¤men 7-8 ilden

sorumlu oluyorlard›. Bu da sürekli seyahat demekti. Yapt›¤› seyahatlerin amac›n› flu andaki

Ankara Temsilcisi Seda Y›lmaz ‹nal, o zamanki Orta Anadolu Bölge Sorumlusu, bak›n nas›l

anlat›yor. “Bir ile Anne Çocuk E¤itim Program›’n› sa¤l›kl› bir flekilde yerlefltirmek istedi¤im için

gidiyordum, bendeki o ifl seyahatinin karfl›l›¤› oydu. Dolay›s›yla gitti¤imde valiyle de

görüflmem gerekiyordu, Milli E¤itim müdürüyle de görüflmem gerekiyordu, Halk E¤itim

Baflkan›’yla da yani bizimle birebir iliflkisi olan kimse onlarla görüflme yapmam gerekiyordu.

Valinin karfl›s›nda nas›l konuflaca¤›n›, neyi söyleyece¤ini bilmen gerekir ki karfl›mdaki insan

bana sayg› duysun söylediklerimi dinlesin. Ö¤retmenlere gitti¤imde ö¤retmenlere ne

konuflaca¤›m› onu bir ayarlamam gerekir. Yani söylemek istedi¤im: Bu dengeler çok önem-

liydi.” Tabii ki bu seyahatler s›ras›nda bölge sorumlular›n›n bafl›na gelen bir çok olaylar da

oluyordu. Gene Ankara Temsilcisi Seda Y›lmaz ‹nal’a kulak verelim ve o günlerden bir an›s›n›

dinleyelim. ”Giresun’da bütün bu çal›flma içinde yer alan ö¤retmenler, koordinatörler hepsiyle

müthifl güzel bir çal›flma yapt›k ve böyle olumlu bir enerjiyle beni yolcu ettiler. Trabzon’a

giriflte otobüsten birileri haber vermifller. Öyle bir sistem varm›fl ilk giriflten itibaren özellikle

de sar›fl›n olanlar› Rusya’dan geldi zannediyorlarm›fl ve karfl›lan›yorlarm›fl. fioför bu yanl›fl

anlaflmay› anlay›p ‘Bac›m sen tan›yor musun onlar›’ dedi? ‘Yok’ dedim ‘tan›m›yorum’ kap›lar›

falan kilitledi. Onlar afla¤›da mücadele verdiler. Sonunda kazas›z belas›z kurtulduk.”

AÇEP’teki çal›flmalar

AÇEP’in üreme sa¤l›¤› bölümü revizyondan geçiyor. Bu süreçte AÇEP, Anahit

Coflkun, Nezihe K›z›lkaya, Ayfle Y›ld›z ve Nevin Hotun’dan destek al›yor. AÇEP’in MEB’le

iflbirli¤i içinde uygulanmas›n›n takip araflt›rmas› da bitiyor ve sonuçlar yap›lan iflin etkinli¤ini

göstermek ad›na tan›t›m toplant›lar›n›n önemli bir bölümünde yerini al›yor.

MEB bünyesi içinde etkili bir biçimde çal›flabilmek için AÇEP’in tan›t›lmas› gerekiyor-

du. Bunun için tan›t›m toplant›lar› faaliyetlerde önemli bir yer tutuyor. Tan›t›m toplant›lar›

Ankara, ‹stanbul, Samsun, ‹zmir gibi farkl› illerde oluyor. Bu toplant›lara Genel Müdür Esat

Sa¤can, Suzan Özkök, Nur Sucuka Çorapç› ve ben gidiyoruz. Toplant›n›n ilk bölümünde

Suzan Özkök AÇEP’i tan›t›yor, daha sonra ben AÇEP araflt›rma sonuçlar›n› anlat›yorum ve

en son Esat Sa¤can, teflkilat›na bir konuflma yap›yor. 

BADEP’le birlikte AÇEP’te de babalar›n önemi daha fazla öne ç›k›yor. Babalar senede

iki ya da üç kere toplant›lara ça¤r›l›p onlarla da iflbirli¤i toplant›lar› yap›l›yor. Burada amaç

babalara AÇEP’i tan›tmak ve evdeki uygulamalarda onlar›n deste¤ini almak. Annelere destek

olmalar›n› sa¤lamak.



AÇEP / AÇEV’den ayr›lmak zor 

AÇEP birimine sürekli yeni personel gerekiyor. Bu arada BADEP program›na destek

veren Banu Vardar kendi özel ifl yerini açmak için AÇEV’den ayr›l›yor. Yeni olarak AÇEP’e

Dilek Kaplan ve Deniz fienocak al›n›yor. ‹kisi de ö¤rencim. Dilek Kaplan art›k AÇEV’le de¤il.

Kendisi 2000 y›l›nda deprem sonras› ‹stanbul’u terk etmek amac› ile göç etti. 2006 itibari ile

‹stanbul’a geri gelmesi ile AÇEV’e proje kapsam›nda destek olmaya devam etmeye bafllad›.

Deniz fienocak AÇEV’de çal›flmaya bir süre ara verdi ancak flu anda bizimle birlikte. Ö¤ret-

menli¤in güzel bir meslek oldu¤unu bana hat›rlatan ö¤rencilerimden. Gördü¤ünüz gibi

AÇEV’den kopmak baz› kifliler için kolay olmuyor. AÇEV’de bedenen olmayanlar›n da  yürek-

leri hep AÇEV’le birlikte. ‹flte tam burada BADEP’in son dönemlerde benim de çal›flmaktan

çok zevk ald›¤›m eski BADEP e¤itim sorumlusu Serkan Kahyao¤lu’nun AÇEV’de çal›flt›¤›

y›llar› nas›l tan›mlad›¤›n› görelim: “AÇEV’i duyunca ne ifl yap›yordu bilmiyordum aç›kcas›.

Sonra biraz ö¤rendim, araflt›rd›m falan ve buras› tam benim arad›¤›m bir yer diye düflündüm.

Bunun sebebi de hakikatten, kurulufl amac› ve niyeti aç›s›ndan benimle çok örtüflüyordu.

Yani, e¤itim ve ihtiyac› olan insanlara ihtiyaçlar› do¤rultusunda bir fley yapmak gibi bir niyeti

vard›. Bu beni çok motive eden birfleydi. Hatta o zamanlar iflte baflka yerlerde daha çok para

yerine burada daha az bir ücretle çal›flmak bile benim için çok keyifli olur diye düflünmüfltüm.

AÇEV’le ilgili baflka arkadafllar›mdan duydu¤um fleyler o zamanlar çok hofltu ve beni çok

memnun etti. Çal›fl›rken ilk bafllarda hakikatten benim için bir ö¤renme süreci oldu. BADEP

bir destek program›. Kendine özgün bir program ve proje. AÇEV’in kendisi bence zaten öyle.

Çok kendi içerisinde geliflen ve büyüyen bir proje. Benle en çok örtüflen fley BADEP’in hala

geliflecek ve büyüyecek, yap›lanacak bir hali vard›. O s›ra içerisinde ilk önce söyleyebi-

lece¤im fley bir kere çok fley ö¤rendim. Hep sürekli ö¤renen ve beslenen bir haldeydim ve

ö¤rendi¤im fleyler beni çok, çok motive ediyordu. Ayn› zamanda uygulama taraf›na da bunu

yans›t›yorduk. Hem teoriyle hem de uygulaman›n birleflmesiyle kendinize özgü birfley

yap›yorsunuz. Onun içinde olmak da benim için çok keyif vericiydi. AÇEV benim için bir okul

oldu.”

BADEP 

Bu y›l BADEP Kristal ‹fl’le birlikte Paflabahçe cam fabrikas›nda ikinci pilot uygulama-

s›nda. BADEP uygulamalarda ortak bulma amac› ile farkl› sendikalarla temaslara devam

ediyor. Birime AÇEV’de sadece bir sene kalacak Aflk›n Koç ve 2004’e kadar AÇEV’de

çal›flacak ve BADEP’e önemli katk›lar› olacak Erçin Kimmet al›n›yor. Art›k BADEP, AÇEV

içinde ayr› birim. BADEP’in uygulamalar› s›ras›nda yaflananlar AÇEP ve ‹YOP’dan çok farkl›

de¤il. Eski BADEP Koordinatörü Erçin Kimmet bu s›k›nt›lar› flöyle anlat›yor: “Baba Destek

Program›’n› uygularken karfl›lafl›lan önemli sorunlardan biri de akflam saatinde okullar›n aç›k

kalabilmesiydi. MEB’in okullar›n›n bulundu¤u bölgenin e¤itim merkezi olmas›na ve bölgenin
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e¤itim ihtiyaçlar›n› örgün e¤itim d›fl›nda da karfl›lamas› gerekti¤ine yönelik yasal düzenleme

olmas›na ra¤men, okullar›n akflam saatinde aç›k olmas› sorun olmufltur. Bir gün Mustafa

Kemal Mahallesi’nde bir okulda k›fl aylar›nda yani havan›n erken karard›¤› zamanda bir uygu-

lama yap›yoruz. Kap›ya bir polis arabas› yanaflt›, polislerden biri yukar› ç›kt› ve bizim kim

oldu¤umuzu, bu saatte okulda ne yapt›¤›m›z› sordu. Aç›klamak biraz zaman ald›. En

zorlan›lan konu polislere okulda bu saatte 15 tane erke¤in ne yapt›¤›n› aç›klamak oldu.

Polislerle BADEP’in buluflmas› bu olayla s›n›rl› de¤ildir. Gazi Mahallesi’nde toplum merke-

zinde yap›lacak bir uygulama için tan›t›m toplant›s› düzenlenmiflti. Bu toplant› için kat›l›m›n

yüksek olaca¤› düflünülerek, toplant› yeri olarak mahalledeki bir spor kulübünün lokali seçil-

miflti. Toplant›ya gitti¤imizde ilginç bir durumla karfl›laflt›k, spor kulübünün önünde bir panzer

ve elinde telsiz olan bir çok sivil polis oldu¤unu gördük. Toplant› için gelenler polisleri ve pan-

zeri görünce lokale girmekten vazgeçip, yandaki kahveye giriyorlard›. Biz polislerin aras›ndan

geçerek lokale girdik. ‹zinli bir toplant›yd›, o arada gelen kifli öncelikle resmi yaz›flmalar› kont-

rol etti, bir süre sonra bir polis memuru d›flar› ç›kmam›z› istedi, bomba inceleme ekibi geldi ve

lokalin tamam› arand› ve bizim tekrar girebilece¤imizi söyledi, sonras›nda kimlik kontrolümüz

yap›ld›. Daha sonras›nda da toplant›n›n bafllamas›na izin verildi. O zamanda baflka bir sorun

oldu. Bu sefer polisleri görenler toplant›ya gelmiyordu. Bunun üzerine kahvede defalarca

yap›lan duyuru sonras› kat›l›mc›lar da geldi ve toplant› bafllad›. O zaman toplum merkezinin

sorumlusu Deniz Hayat’›n halkla kurdu¤u sa¤l›kl› iliflki bu toplant›n›n yap›labilmesini sa¤lad›.

O toplant› sonras›nda Gazi Mahallesi’nde 2000 y›l›ndan beri her dönem BADEP uyguland›.

Bu uygulamalar o toplant› ile bafllad›. ‹lginç olan o toplant› s›ras›nda toplant›ya kat›lan polis-

lerden bir kaç› da BADEP’in karakolda uygulanmas›n› istedi ama bu bir türlü olmad›.”

‹YOP

AÇEV‘in programlar›n›n araflt›rmalarla de¤erlendirilme çal›flmalar› devam ediyor. Bu

y›l Koç Üniversitesi iflbirli¤i ile “Kad›n Destek Programlar›” araflt›rmas› bafll›yor. Amaç, ‹YOP’a

kat›lan kad›nlar›n güçlenmesi ve TV haberlerini alg›lamalar›n›n araflt›r›lmas›. Buna ek olarak

‹YOP de¤erlendirme araflt›rmas› da tamamlanm›fl ve raporu yaz›lm›flt›r. Takip araflt›rmas›n›

Ayd›n Durguno¤lu, Banu Öney, Hilal Kuflcul ve Meltem Cantürk yapm›flt›. ‹YOP araflt›rmalar-

la de¤erlendirmelerini yaparken ilk kademe ‹YOP 1’in yetersiz kald›¤› fikri ile okuma yazma

program›n› 90 saatten 120 saate ç›kar›yor, 80 saatlik ‹YOP 2 program›n› da pilot olarak uygu-

luyor. ‹YOP kurslar›n›n saatlerinin artmas›n› ve de ‹YOP 1’den sonra ‹YOP 2’nin de geliflti-

rilmesinin nedenini ‹YOP Saha Sorumlusu Filiz ‹flmen çok net olarak dile getiriyor: “‹YOP’un,

aç›l›m› zaten ‹fllevsel Okuryazarl›k Program›’d›r. Amaç burada bir kifliye sadece okuma yaz-

may› kazand›rmak de¤il okuma yazmay›, günlük hayat›nda kullan›l›r hale getirmek. Amac›m›z

budur. Biz bir kifliye sadece okuma-yazmay› ö¤retmek istemiyoruz, onun bu okuma-yazmay›

günlük hayat›nda kullanmas›n› istiyoruz.” ‹YOP’da bu y›l kurslar›n düzenli takip edilmesi için

bir e¤itim ekibi de kuruluyor. 
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BADEP Kurs Görüntüsü

AÇEP Kurs Görüntüsü
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Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile birlikte yap›lan AÇEV tan›t›m
toplant›s›, 1997

Antalya Semineri s›ras›nda AÇEP ekibi birarada, 1996
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AÇEV’in uluslararas› kimli¤e sahip olmas›ndaki önemli giriflimler 

AÇEV uluslararas› kimli¤ini sadece programlar› arac›l›¤› ile de¤il alanla ilgili mevcut

örgütlenme a¤lar›n›n bir parças› olarak da kazan›yor. Erken Çocukluk E¤itiminde uluslararas›

kimli¤e sahip “Early Childhood Education Consultative Group”una (Erken Çocukluk E¤itimi

Dan›flma Grubu) dahil oldu. Bu AÇEV’in uluslararas› tan›n›rl›¤›n›n artmas›na AÇEV’in de

alanla ilgili politikalar›n geliflmesine katk› yapmas› demekti. Bu grubun üyeli¤inin hemen

arkas›ndan AÇEV “Erken Çocukluk E¤itimi Orta Asya Temsilcisi” s›fat›n› da ald›. Bu

ba¤lamda AÇEV’i temsilen Cressida Evans daha sonraki y›lda Tacikistan, Kazakistan ve

Özbekistan’› içine alan bir gezi yapt› ve bu ülkelerde erken çocukluk e¤itimi alan›ndaki kifliler-

le temaslar kurdu.

Bilimsel içerikli sempozyum gelene¤ini AÇEV bu y›l da “Yayg›n E¤itim: Bir Toplumsal

Geliflme Arac›” bafll›kl› sempozyumu düzenlemekle sürdürdü. Bu sempozyum Ç›rakl›k ve

Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i içinde yap›l›yor. Yer Harbiye Askeri Müze tarih

22–23 May›s 1997. Yurt d›fl›ndan özellikle okuma yazma ve erken çocukluk e¤itiminde bili-

nen uygulamalar› olan üç farkl› yabanc› uzman ile her iki alanda Türkiye’deki uzmanlar ve

farkl› kurulufllar davet ediliyor. Geleneksel olarak bu sempozyumun da bildirileri Türkçe ve

‹ngilizce olarak “Yayg›n E¤itim: Bir Toplumsal Geliflme Arac›” bafll›¤› alt›nda bir kitap içinde

toparlan›p da¤›t›l›yor.

Geliflen tan›t›m çal›flmalar› ve yurt d›fl› uygulamalar› 

AÇEV’in programlar›n›n üniversitelerde ders olarak yer almas›, ulusal ve uluslararas›

bilimsel kongrelerde sunum olarak anlat›m› bu y›lda da devam ediyor. Asl›nda bu AÇEV’in

çal›flanlar› için bir vizyon gelifltirme etkinli¤i de oluyor. Hem AÇEV ismini farkl› bir platformlar-

da duyuruyor hem de çal›flanlar› e¤itilmifl oluyor. 

Daha yayg›n kitlelere ulaflma istemi AÇEP içeri¤inin k›sa TV filmlerine dönüfltürülme

çal›flmalar› ile bafll›yor. 25 adet k›sa film TV’lerde dönmeye bafll›yor. Bu AÇEV’in tan›n›rl›¤›n›

artt›rd›¤› gibi AÇEV uzmanlar›n›n TV programlar›na ça¤r›larak AÇEP’in içeri¤ini anlatma

imkan›n› da tan›yor. Bu da bir e¤itim. Yüzyüze e¤itimden daha az etkili, ama bir e¤itim. Bu

etkinlikle efl zamanl› AÇEV’in e¤itim uzmanlar› farkl› kurulufl ve ilkokullarda ailelere seminer-

ler vermek için davet olunmaya bafll›yorlar. AÇEP’in her iki bölümünü de (ADP ve ZEP) içeren

ilk yurt d›fl› uygulamas› da Belçika Gent’te Türk iflçi aileleri için bafll›yor.

Gönüllü çal›flmalar›n›n yap›lanmas›, iletiflim çal›flmalar› ve yeni kat›lanlar

Bu zamanlarda ‹YOP birimine halen AÇEV’de çal›flan Gülseren Kümüfl Demir asistan

olarak al›n›yor. Gönüllü çal›flmalar›n› Sema Güler’i bünyesine alarak a¤›rl›k veren AÇEV en

önemli faaliyetini ilk olarak gönüllü teflekkür töreni düzenleyerek yap›yor. Bu törenler daha

sonra AÇEV’de gelenek haline geliyor. Ayr›ca, gönüllüler ile ilgili bilgi formu gelifltiriliyor. 
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‹letiflim birimi de programlar› tan›t›c› posterler, yan›nda kursiyerlerle faaliyetler düzen-

lemek ve broflür ve ajanda ç›karmak gibi faaliyetlerde bulunuyor. TEMA Vakf› ile iflbirli¤i

içinde AÇEV orman› için a¤aç dikme faaliyeti de düzenleniyor.

1998: ‹ki yeni projeye daha ad›m at›lan y›l

AÇEP

Yurt d›fl›ndan AÇEP’le ilgili gelen talepler do¤rultusunda AÇEP ‹ngilizce’ye tercüme

edildi. Bu y›l Avrupa’n›n d›fl›nda Bahreyn’den de AÇEP’i uygulama ile ilgili bir talep geldi. fiu

anda AÇEP Bahreyn’de Arapça uygulanmakta ve de¤erlendirme araflt›rmas› da Poverty

Begins at Home (Yoksulluk Evde Bafllar) bafll›¤› ile kitap olarak ç›kt›. Bahreyn’de bu ifli üstle-

nen kifli Julie Hadeed’dir. Julie Hadeed University of London, Institute of Education’da dok-

toras›n› al›rken AÇEP’in ilk de¤erlendirme araflt›rmas›n› duymufl ve doktora tezi olarak

Bahreyn’de ayn› araflt›rma deseninde bir çal›flmay› yürütmeyi planlam›flt›. Kendisi daha sonra

müflterek arkadafl›m›z Kathy Sylva arac›l›¤› ile benimle temas etmifl ve doktora tezinde

AÇEP’in araflt›rma desenini kullanm›flt›. Böyle bafllayan dostlu¤umuz AÇEP’i Bahreyn’e

tafl›makta da etkili oldu. 

AÇEP’in de¤erlendirme araflt›rmas›n›n sonuçlar› Türkçe “Eflit F›rsat” ve ‹ngilizce “Fair

Chance” bafll›klar› ile kitap olarak bas›ld›. Araflt›rmay› yapan kifli olarak burada önemli bir bul-

guyu da paylaflmak istiyorum. AÇEP bir müdahale program› olarak çocuklar›n yaflamlar›ndaki

destek faktörlerini ço¤alt›p, risk faktörlerini azaltmay› amaçlamaktad›r. Sonuçlardan bir tane-

si AÇEP’e kat›lan çocuklar›n kat›lmayanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu çocuklar›n içinde bulun-

duklar› olumsuz flartlar›n üstesinden gelebildi¤ini istatistiki anlaml›l›k düzeyinde göstermifltir.

Bu sonucun aram›zda ne denli coflku ile karfl›land›¤›n› anlatmama gerek yok herhalde. Y›llar

sonra 2007’de yap›lan bir toplant›da AÇEP’in etkileri gündeme geldi¤inde Çi¤dem Ka¤›tç›-

bafl›’n›n bana dönüp “Hani o benim sevdi¤im histogram burada var m›” diye sormas› bu sonu-

cun aram›zdaki önemini çok güzel anlat›yor. Evet, AÇEP olumsuz koflullarda yaflayan çocuk-

lar›n hayatlar›nda baflar›y› yakalamalar› için önemli bir f›rsat. Ancak, bundan bu çocuklar›n

elveriflli flartlarda yaflayan çocuklar›n seviyesini yakalad›klar› ve onlarla ayn› seviyeye geldik-

leri anlam›n› ç›karmak yanl›fl olur. Burada gerçekleflen sadece iki grup aradaki fark›n azal-

mas›d›r, yok olmas› de¤ildir.

Daha önceki y›llarda bafllayan AÇEP’le ilgili çal›flmalar devam etmektedir. AÇEP ekibi

özel okullarda anne-babalara yönelik seminerler vermekte, AÇEP’in içeri¤ini yans›tan 25 tane

TV filmi TRT, GAP, CTV ve 46 yerel kanalda MEB iflbirli¤inde gösterilmekte, AÇEP ders

olarak üniversitelerde okutulmakta ve ulusal ve uluslararas› bilimsel toplant›larda sunumlarla

yer almaktad›r.



AÇEP’in MEB bünyesindeki kabulu 

AÇEP art›k sahada daha kabul edilmeye bafllan›yor. Eski Karadeniz Bölge Sorumlusu

Enise Aras bu olguyu “Gerçekten Türkiye genelinde flu anda tan›mayan kimse yok, çok

rahatl›kla da anneler flu anda hiç tarama yapmadan kendili¤inden gelip, öteki kurslar gibi kay›t

oluyorlar” diye dile getiriyor. Eski Ege Bölgesi Sorumlusu Berin Aslan ise program›n uygu-

land›¤› bir beldenin kaymakam›n›n sözlerini aktararak bu kabulü baflka bir biçimde dile getiri-

yor. “Kaymakam geldi ve kursa girip kursu dinledi. Daha sonra ben baba de¤ilmiflim demek

ki diye kalkt› aya¤a. Bana dedi ki ne tür yard›m istiyorsan›z yapaca¤›m ben size dedi özel

idareden para bulaca¤›m. Paray› problem etmeyin dedi.” ‹stanbul’daki bir Halk E¤itim Merkez

Müdürü Muhsin Demir AÇEP’le ilgili görüfllerindeki de¤iflikli¤i “Böyle bir program acaba nas›l

uygulan›r? Yani biraz da acaba ne yapmaya çal›fl›yorlar gibi böyle ilk fikrimi çok iyi

hat›rl›yorum. Befliktafl Halk E¤itim Merkezi’nde hat›rlad›¤›ma göre bu konu orada aç›ld› bir

toplant› halindeydik. Uygulama biçimi flimdi önce Halk E¤itim Merkez’inde e¤itim yap›l›yor,

e¤itimin sonuçlar› da evlerde takip ediliyordu. O acaba olur mu tereddüdünde bulundum.

Ö¤retmenimiz eve gidecek nas›l karfl›lan›r filan. O da zaman içerisinde oturdu, yani hem okul-

daki e¤itim, ondan sonra da ev ortam›nda o çocuklar›n izlenmesi, gayet de hoflumuza gitti.

Evet, evet sistem baflar›l› oldu iflte biz ilk bafltan “bu olmaz, nas›l olur?” dedi¤imiz proje gayet

iyi yürüdü” diyerek anlat›yor. ‹lk baflta kuflku ile bak›lan AÇEP zaman içinde kabul edilmifl ve

MEB-Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü bünyesine dahil edilmifltir.

AÇEP’in yayg›nlaflmas›nda yaflanan zorluklar 

AÇEV’in o y›llardaki temel üç program›ndan AÇEP, MEB iflbirli¤i içinde biraz zorla-

narak yol al›yor. E¤itilmifl ö¤retmenlerin baz›lar› AÇEP’i açmak yerine kendi alanlar›nda kurs

açmay› tercih ediyorlar. Ankara’dan gelen bir yaz› çerçevesinde e¤itim seminerlerine yollanan

ö¤retmenler ne için geldiklerini bilmeden geldikleri ya da tayin ve do¤um nedenleriyle baflka

illere gittikleri ya da ifllerine ara verdikleri için e¤itim seminerlerinde e¤itilen ö¤retmenlerin

tümü kurs açmamaktad›r. AÇEP ö¤retmenlerinden Zekiye Okuyucu “Seminer için görevlen-

dirildi¤imi söylediler ve aç›kças› çok dürüst olmak gerekirse gidip bir görün, Antalya’da bir

seminer varm›fl, 15 gün bir tatil yap›n hoflunuza giderse ikincisine devam edersiniz, iflinize

gelmezse devam etmezsiniz, zorla hiç bir fley yok dediler”. Bu sözler AÇEV’in y›llard›r çöze-

medi¤i görevlendirilen ö¤retmenlerin istekli ve uygun olmamas› sorununa neden olan tavr› ne

kadar güzel anlat›yor. AÇEV, her zaman MEB’e program›n ö¤retmenlere tan›t›m›nda ya da

görevlendirilecek ö¤retmenlerin seçiminde kendisinin de söz hakk›na sahip olmas›n›n

gere¤ini anlatmaya çal›flt›. Hiç bir zaman da bunu kabul ettiremedi. Bu da baz› durumlarda

zaman ve emek kayb›na neden oldu.

Ayr›ca, bu y›lda Dünya Bankas› ikraz anlaflmas› çerçevesindeki paran›n STK arac›l›¤›

ile kullan›lmas› bakanl›k içinde baz› kiflilerce kabul edilmemektedir. Bu durum zaman zaman
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para ak›fl›n›n durmas›n› ve bunun sonucu olarak malzemelerin bas›m›n› geciktirmektedir. ‹flte

gene böyle nedenlerden 1998-1999 ö¤retim y›l›nda e¤itim malzemelerinin bas›m onay›n›n

Bakanl›k’tan geç ç›kmas› nedeni ile e¤itim Aral›k ay›nda bafllam›flt›r.

SHÇEK ile iflbirli¤i devam etmekte ve AÇEP Toplum Merkezleri’nin programlar›

aras›nda yer almaktad›r. Bütün bu s›k›nt›lara ra¤men AÇEP yayg›nlaflma yolunda ilerlemek-

te ve toplam 51 ilde uygulanmaktad›r. Sistemde yer alan bölge sorumlular›, il koordinatörleri

ile toplant›lar yap›lmakta ve etkinli¤i artt›rmak için çal›flmalar sürmektedir. Eski Bat› Akdeniz

Bölgesi Sorumlusu fieyda fiiflman da AÇEP’de çal›flmaya bafllar. Seda Y›lmaz ‹nal, Orta

Anadolu Bölgesi Sorumlulu¤u görevini Selda Bayraktar’a b›rak›r ve kendisi AÇEV Ankara

Temsilcisi konumunda devam eder.

AÇEV’de iki yeni proje

Bu y›lda AÇEV, bünyesine iki farkl› projeyi katma çal›flmalar›na da bafllam›flt›r. ‹lki

“Aile Mektuplar›” di¤eri “Mezun Anneler Projesi”dir. Aile Mektuplar› 0-3 yafl aras› çocuklar›n

annelerini ve hamileleri hedefleyen “anne-babaya” mektup biçiminde yaz›lm›fl bilgilerdir.

Bunun çal›flmas›na bu y›lda bafllanmas›na ra¤men uygulamaya geçmesi 2003 y›l›n›

bulmufltur. Bu projenin benzeri Almanya’da uygulanmaktad›r ve Deniz fienocak bu projeyi

AÇEP biriminin dikkatine getirmifltir. Çal›flmalar yavafl yavafl bafllam›flt›r. Mezun Anneler

Projesi ise AÇEP’i bitiren annelerin SHÇEK’e ba¤l› çocuk yuvalar›ndaki 6-7 yafl›ndaki çocuk-

lar›n okuma yazma becerilerini gelifltirmek için ZEP’leri onlarla uygulamalar›d›r.

‹YOP

AÇEV gelene¤i ba¤lam›nda süren revizyonlardan ‹YOP’un kitaplar›n›n ikinci revizyonu

bu y›lda yap›lm›flt›r. Araflt›rmalarla de¤erlendirme süreci bu y›l “Yetiflkin Okuryazarl›¤›: Kiflisel

Geliflim ve Toplum Geliflmesine Etkisi” araflt›rmas› Ayd›n Durguno¤lu taraf›ndan gerçekleflti-

rilmifltir. Bu ‹YOP’un üçüncü önemli de¤erlendirme araflt›rmas›d›r. ‹YOP bu y›l ‹zmir ve

Gaziantep olmak üzere ‹stanbul d›fl›nda iki ilde daha uygulanmaktad›r. Gaziantep’te Sani

Konuko¤lu Vakf› ile bafllayan iflbirli¤i halen devam etmekte. Ça¤dafl Yaflam› Destekleme

Derne¤i ve Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› ile ortak çal›flma devam ederken, ‹nsan Kayna-

¤›n› Gelifltirme Vakf› ve Kad›köy Aile Dan›flma Merkezi ile yeni iflbirlikleri bafllat›lm›flt›r. ‹YOP

1’in devam› olan ‹YOP 2 kursunun e¤iticilerinin e¤itimi yap›lmaktad›r. AÇEV içinde ‹YOP bi-

rimi farkl› STK’larla en yak›n çal›flan birim konumundad›r. ‹YOP’un uzun y›llar koordi-

natörlü¤ünü yapan Hilal Kuflcul di¤er STK’larla çal›flmakla ilgili görüfllerini flöyle ifade ediyor:

“fiimdi bir sürü fleyi çok iyi yap›yorsunuz, olabildi¤ince, görebildi¤imiz kadar iflte

programlar›m›z›, seminerlerimizi, bütün o form sistemlerinizi, veri taban formlar›n›z›, her

fleyinizi haz›rl›yorsunuz. Hiçbirfleyi tek bafl›na, bafl›ndan sonuna götüremiyorsunuz, ifl birli¤i

yapt›¤›n›z kurumlar gerekiyor. Bütün çal›flmalar, karfl›daki di¤er kifli veya kurumlar›n kapa-
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Aile Mektuplar› Seminerleri, 2004



63

siteleriyle s›n›rl› oluyor. Oralarda istedi¤iniz kapasiteyi veya sizinle ayn› misyonu, vizyonu

sa¤lamak zor. Kaliteli bir yard›mlaflmay› sa¤laman›z da mümkün olmuyor, bir sürü önlem

alman›za ra¤men. Di¤er kurumdan gelen insanlar›n kapasiteleriyle de ilgili bir sorun var. Ben

bunun çözümlenebilir bir fley oldu¤unu düflünmüyorum. Sadece bir optimum yakalan›r ve

bunun üzerinden iflbirli¤i yap›l›r diye düflünüyorum, art›k öyle kabul ettim.”

‹YOP’dan mezun olan birçok kursiyer vard›r. ‹flte onlardan birinin Hamdiye ‹peko¤lu’-

nun hikayesi birçok di¤er kursiyerinki ile ayn›. Hamdiye ‹peko¤lu diyor ki “Dedim ki, okuma

yazma bilmeyen bir insan›n, kör insandan hiçbir fark› yok. Ben flimdi flurda oturuyorum, bana

bir fley laz›m oldu¤u zaman, ben kendim kalk›p da onu yapabiliyorsam, o çok güzel bir fley.

Eflime ba¤›ml›, kör gibi yani, eflime ba¤›ml› yaflamak daha kötü yani. Ben okuma-yazma

ö¤rendikten sonra flimdi böyle hani fley, her konuda böyle kendimi birazc›k gelifltirdim. Ben

onlar› ö¤renince, o¤lan bana dedi ki, “anne” dedi, ‘sen hakikatten’ dedi, ‘bilmiyor muydun

okuma yazma?’ Baz› fleyleri sormak icap ediyordu tabii ki, matematik bilhassa, ne kadar zor-

lan›yordum. ‘Sen bunlar› hakikatten bilmiyor muydun, anne’ dedi. “Evet” dedim bilmiyordum.

”Ve iflte onlar› da orda ö¤rendim. Eflime de, bildirmedim kursa gitti¤imi. Yok, izin vermez diye

de¤il. Gururuma dokundu herhalde. Hiç kimseye de söylemedim, gittim geldim. Okuma-

yazma bilmedi¤imi söyledi¤imde komflular›mdan çok büyük tepki ald›m, sen nas›l okuma

yazma bilmiyorsun diye. ‹flte biraz da ondan ben de biraz gurur meselesi yapt›m, söyleme-

dim.” Güleser S›rt›kara’n›n okuma yazma ö¤rendikten sonraki hedefini kendi sözleri ile aktar-

mak istiyorum: “Hedef, ilkokul diplomas›n› almak. Onu al›rsam liseyi de d›flar›dan okumak

isterim. Eski Saha Sorumlular›ndan Rezzan Avunduk kursiyerler için “Okuma yazma ö¤ren-

dikten sonra kendilerine sayg› bafllad›. Kendilerine çeki düzen vermeye bafllad›lar. Ço¤u gizli

de geliyordu. Annesi bilmiyor, babas› bilmiyor, kaç›yor ama ona ra¤men o iki saati iyi

de¤erlendirmek için yapmad›klar› fley kalmad›.” diyor ve devam ediyor “Ben üniversite

mezunu de¤ilim ama AÇEV Üniversitesi’nden mezun oldum diyebilirim.”

BADEP

BADEP’in etkileri babalara verilen mülakatlarla takip olunmaktad›r. Ayn› zamanda

program›n revizyonu gündemdedir. BADEP birimi ayn› zamanda ‹stanbul T›p Fakültesi tara-

f›ndan gelifltirilen “Baba Aday› E¤itim Program›”na da destek vermektedir. BADEP’de uygu-

lamalar için ortak aray›fllar› hep sürdü. Bunu biraz da BADEP’in al›fl›lm›fl programlardan farkl›

olmas›na ba¤l›yorum. Eski BADEP Koordinatörü Erçin Kimmet bu günleri flöyle anlat›yor:

“Baba Destek Program›’n›n ilk y›llar›nda yayg›nlaflmas›n›n iflçi ve memur sendikalar›n›n

babalara ulaflmak için en etkili kanal oldu¤u düflünülmüfl ve bu yönde çal›flmalar yap›lm›flt›.

Bu çal›flmalar s›ras›nda iflçi ve memur sendikalar› ile o dönemde yanl›fl hat›rlam›yorsam 60’a

yak›n görüflme yap›lm›flt›. Bir ço¤u Kadir Akbulut taraf›ndan gerçeklefltirilen görüflmelerden

birine Ankara’da beraber gitti¤imizde o zaman Hak-‹fl Sendikas›’n›n ismini hat›rlamad›¤›m
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e¤itimden sorumlu olan kifli ile bir görüflmemiz oldu. Bu görüflme esnas›nda flöyle bir ifade

geçti. ‹flçi sendikalar› size eleman verir ama sonras›nda bu program uygulamaya geçmez

onun içinde ben isterseniz size eleman gönderirim ama bilin ki; bu program› iflyerlerinde bu

kifliler uygulayamaz. ‹lk defa bir kifli bunu söylüyordu. Biz devam ettik ve ilk e¤itici e¤itimini

iflçi ve memur sendikalar› ile yapt›k ve bir y›l sonra gördü¤ümüz bize o görüflmede söylenen

oldu. ‹flçi sendikalar› program› uygulayamad›. Keflke söz dinleseydik. Ama o e¤itimde E¤itim-

Sen gibi y›llarca programa destek veren bir kurumu tan›m›fl olduk.” 

Uluslararas› kimli¤in kazan›lmas›na devam 

Bu y›l AÇEV, UNESCO’nun bafllatt›¤› Erken Çocukluk ‹flbirli¤i Program› çerçevesinde

UNESCO Orta Asya Erken Çocukluk ‹flbirli¤i Merkezi olmufltur. Bu iflbirli¤i bir protokol

çerçevesinde 2002 y›l›na kadar sürmüfltür. AÇEV Orta Asya çal›flmalar›n› gerek Erken

Çocukluk E¤itimi Dan›flma Kurulu Orta Asya Temsilcisi olarak gerekse UNESCO’nun Erken

Çocukluk ‹flbirli¤i Merkezi olarak yürütmüfltür. Bu ortak çal›flmalar ba¤lam›nda 2006’da

Türkiye’de önemli bir slogan olacak “7 Çok Geç”in temeli bu y›lda at›lm›flt›r. AÇEV, UNESCO

ve Erken Çocukluk E¤itimi Dan›flma Grubu taraf›ndan haz›rlanan ‹ngilizce “8 Çok Geç”

bafll›kl› kitapç›¤› ”7 Çok Geç” bafll›¤› ile tercüme etmifl ve da¤›t›m›n› üstlenmifltir. Tercümesi

ve uyarlamas› Nur Sucuka Çorapç› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bana da her zamanki gibi yap›lan›n

üstünden geçip gereken düzeltmeleri yapma görevi verilmiflti. Kitapç›¤›n daha sonra yayg›n

bir biçimde da¤›l›m› yap›ld›.

AÇEV’de yeni çal›flmaya bafllayanlar 

‹letiflim Birimi’nin en temel kiflisi Filiz Öztürk AÇEV’e bu y›l giriyor. Filiz Öztürk halen

AÇEV’de. Kendisinden sonra birime çok kifliler geldi baz›lar› ayr›ld› baz›lar› hala AÇEV’de.

Bana göre ‹letiflim Birimi’nin temel dire¤i Filiz Öztürk’tür. Onsuz bu birimi düflünemiyorum.

Çal›flkanl›¤›, güler yüzü ve vitrini baflkalar›na b›rakarak hiç yorulmadan as›l yükü tafl›mas›

onu özel k›lan taraflar›d›r. Bu y›l Kader Göktafl da Mali ve ‹dari ‹fller Birimi’ne giriyor. Kendisi

hala AÇEV’de.

1999: Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program›’n›n gelifltirildi¤i y›l

Erken yafllardaki çocuklar için AÇEV yeni bir program gelifltirmeye bafll›yor. “Okul

Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program›” (OVÇEP) anas›n›f›na giden çocuklara okulda baz› yaz›l›

faaliyetlerle okuma–yazma öncesi beceriler kazand›rmay› hedefliyor. Bunu da haftal›k

çal›flma formlar› ile yap›yor. OVÇEP’in üç farkl› bölümü var. S›n›fta uygulanan çal›flma form-

lar› (s›n›f ÇEP’i), evde paralel olarak uygulanan formlar (ev ÇEP’i) ve annelerle yap›lan

toplant›lar (Veli Destek Program›). OVÇEP çocu¤a okuma yazma ile ilgili okul öncesi becer-

iler kazand›rmas›n›n yan›nda bir okul-veli iflbirli¤i faaliyeti de. Velilerin evde çocuklar› ile okul-
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OVÇEP’in uyguland›¤› s›n›flardan görüntüler
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da yap›lan bu faaliyetlere benzer faaliyetler yapmas›n› öngören çal›flma formlar› (ev ÇEP’leri)

aile kat›l›m› faaliyetlerinden “evde e¤itim faaliyeti”ne güzel bir örnek. Amaç, anne ya da

baban›n evde çocukla birlikte faaliyet yapmas›. Bu hem anne-babaya okulda ne yap›ld›¤› ile

ilgili bilgi veriyor hem de çocukla anne-baban›n birlikte vakit geçirmesini sa¤l›yor. Veli kendi-

ni okula daha yak›n hissediyor. Bunun yan›nda anne-babalar›n her ay bir kere çocuklar›n›n

geliflimini nas›l destekleyecekleri ile ilgili çocu¤un ö¤retmeni ile bir toplant›ya kat›l›yorlar. Bu

bölüm de velilerin ebeveynlik becerilerini destekliyor. Bu da “aile kat›l›m› faaliyetleri”nden “aile

e¤itimine” iyi bir örnek. 

Bu program›n Okul Öncesi E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i içinde uygulanmas›

uygundu. ‹flte onun için Ayla Göksel ile ben Ankara’ya zaman›n Okul Öncesi E¤itim Genel

Müdürü Özcan Tekinel’le konuflmaya gidiyoruz. Gayet olumlu bir toplant› geçiyor. Ankara

havaalan›nda uça¤› beklerken Ayflen Özye¤in’i aray›p haberi veriyoruz. Arkas›ndan da Ayla

Göksel ile birer bira içerek bunu kutluyoruz. 

Ankara’dan büyük bir zafer kazanm›fl olarak kutlamas›n› yapt›¤›m›z bu karar daha

sonralar› AÇEP ekibine oldukça zorluk yaflatacakt›r. Program›n haz›rlanmas›n›n son

çal›flmalar› depremle ayn› zamana gelir. Yo¤un ifl temposu, bir program›n bitirilme zorunlu-

lu¤u ve deprem sinirleri iyiden gerer. ‹flte o günlerde yaflananlar bana ifli as›l yapacak kifliler-

le birlikte planlama yapman›n önemini ö¤retti. Bu programda çal›flma formlar›n› a¤›rl›kl› olarak

Deniz fienocak ve Dilek Kaplan gelifltirdiler. Anne-baba toplant›lar›n› içeren Veli Destek

Program› AÇEP’in ADP bölümü temel al›narak Ayfle Özdemir, Canan Erman, Nur Sucuka

Çorapç› taraf›ndan gelifltirildi. Benim görevim Kadir Akbulut’un dedi¤i gibi gene “kaptanl›k”

yapmak ve her yap›lan›n üstünden geçmek ve ekiple birlikte tek tek tart›flmakt›. 1999 y›l›n›n

Eylül ay›nda yap›lan ö¤retmen semineri ile okul öncesi ö¤retmenleri e¤itildi ve program›n ilk

uygulamas› da Kad›köy ilçesinde bafllad›. ‹lk uygulama bilimsel bir araflt›rma çerçevesinde

de¤erlendirildi. De¤erlendirmeyi ben ve AÇEV’in araflt›rma biriminde Bilge Topaç yapt›. 

AÇEP’te yaflananlar

1999–2000 ö¤retim y›l›nda AÇEP’in uygulanmas›na AÇEV özkaynaklar› ile devam

ediyor. Bir anlaflman›n bitip di¤erinin bafllama sürecinde yaflanan s›k›nt›lar bu durumu gerek-

tiriyor. AÇEP’in MEB’e devredilebilmesi için MEB bünyesinde bir ekip kuruluyor. Asl›nda bu

organizasyon / de¤erlendirme ve gözlem / e¤itimden sorumlu iki ayr› ekip. AÇEP e¤itimcileri

kendi görevlerini MEB elemanlar›n›n üstlenmesi için onlar› e¤itiyorlar. Bu kolay olmuyor. Ekip

AÇEP’e karfl› tav›rl›. Asl›nda kendi içlerinde de anlaflma olmayan bir ekip. Bu çal›flmalara da

yans›yor. AÇEP ekibi hem flaflk›n hem de üzgün. Elleri ile büyütüp yayg›nlaflt›rd›klar› bu prog-

ram› nas›l b›rakacaklar›ndan, daha da do¤rusu b›rakt›ktan sonra ne olaca¤›ndan endifleliler.

Ancak, en iyiyi yapmak için ellerinden her geleni yap›yorlar. Bu e¤itim seminerlerinden birine

ben de gidiyorum. Kendileri ile AÇEP’in araflt›rmalar›n›n sonuçlar›n› paylafl›yorum.
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Aralar›ndan baz›lar› bu sonuçlar›n do¤rulu¤unu dahi sorguluyor. Kendilerine verecek cevap

ne olabilir ki.

AÇEP’in uygulanmas› MEB-Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü’ne devir olun-

duktan sonra sahada baz› zorluklar yaflanmaktad›r. AÇEP ‹zmir koordinatörü Ülker Eryürek

s›k›nt›s›n› “ZEP’lerin ulafl›m›nda zorluk, geç geliyor, toplu olarak gönderiyorlar. AÇEV öyle

yapm›yordu. Çok rahatt›, flimdi bizim afla¤›da göstersem size ZEP’leri üç y›ll›k göndermifller”

diyerek dile getiriyor. Eski Ege Bölge Sorumlusu Berin Aslan da “AÇEP çok kan kaybetti Milli

E¤itim’e kat›ld›ktan sonra. Ama bizler gene iflte seminerde AÇEV’in program› güya

uygulan›yor ama o program›n amac›n› gerçekten kavram›fl bu ifli özümsemifl kimseler yok

Bakanl›k’ta. Bundan kesin eminim. Gözlem ekibine tasarruf tedbirleri var, gözlem için

Ankara’n›n d›fl›na ç›kamayacaks›n›z  dendi¤i zaman herkes aya¤a kalkt› z›plamaya bafllad›

yaflas›n Ankara’da kal›yoruz diye. Milli E¤itim’e geçtikten sonra onun ac›s›n› çekiyorum. Ben

bu programa bir sene için girdim AÇEV’de çal›fl›r›m dedim. Dokuz buçuk y›l çal›flt›m ilerleyen

senelerde özellikle Milli E¤itim’e devir olduktan sonra o heyecan›n, kalitenin kayboldu¤unu

biliyorum. Bu beni çok üzüyor. Çok yaral›yor bofluna çal›flm›fl›z diyorum. Sahadaki ö¤retmen-

ler “Bakanl›k’tan sizinle ayn› görevi yapmak üzere gelenler bizim bildi¤imiz müfettifl gibi geli-

yorlar iflin esas›na bakm›yorlar” dediler. Ayn› fleyi Çanakkale söyledi, ayn› fleyi Mu¤la söyle-

di. Mesela Milli E¤itim’de bizimle ayn› görevi yapacak insanlar› hem müdürleri ile tan›flt›rmak

için birlikte gezerken “on iki oldu tamam ö¤le tatili oldu” dediler. Ö¤le tatili falan biz bilmezdik

yani hani bir fley al›rs›n atars›n a¤z›na, ö¤le tatili. On iki mi bitti, bire kadar ifl yok. Halbuki o

arada bir ilçe daha görebiliriz. Ö¤retmenlerden iflte vak›f bizi niye b›rakt› bizi arkan›zdan

sürüklediniz, güzel yetifltirdiniz b›rakt›n›z diye üzüntü öfke dolu telefonlar ald›k. Ayr›lanlar

oldu.” diyor. Devirden sonra AÇEP’le ilgili E¤itim Dan›flman› Nilüfer Tapt›k “Kas›m’›n sonu

olmufl anneler geliyor gidiyor daha malzemeler ellerinde yok. Ocak ay›nda daha ZEP’lerin

yeni gelmesi mesela olacak ifl de¤il tabii. Siz varken bunlar olmazd› diye, hep bunlar› duy-

duk.” diyor. AÇEP’in ilk ö¤retmenlerinden Muazzez Olcay “Bir kere ZEP’ler gelmedi. Oyalay›n

dendi, gelen gruplar› oyalad›k. AÇEV’in koordinatörlerinden sonra Milli E¤itimin

Koordinatörleri çok eksikler.” Koordinatör Ülker Eryürek “Çünkü onlar (MEB) say›ya bak›yor

kaliteye bakm›yor. Ben bu seferkinde gene söyledim say›ya bak›yorsunuz kalite düflüyor

dedim. Düflmez, düflmez dedi. U¤rafl›yoruz ama yapacak bir fley yok ki. Hakikatten program

güzel ama Ankara’ya gittikten sonra ben sevmiyorum.” diyor. Bir STK olarak program› sürek-

li olarak AÇEV’in sürdürmesi imkans›z. STK’lar›n görevi de bu de¤il. Ancak, AÇEV’in çekilme-

si program›n uygulanmas›n› da olumsuz etkilemektedir. 

Önceki y›llarda da gördü¤ümüz gibi AÇEP üniversitelerde ders olarak okutulmaya

devam ediyor, özel okullarda AÇEP içeri¤inin anne-baba seminerleri çerçevesinde veriliyor

ve bilimsel toplant›larda AÇEP sunum olarak yer al›yor.



‹YOP’da yaflananlar

Bu y›lda Koç Üniversitesi taraf›ndan iki y›l önce bafllat›lan ‹YOP kursiyerlerinin de bir

de¤erlendirmesi olan “Kad›n Destek Programlar›” araflt›rmas› sonuçlar› bir sempozyum

çerçevesinde sunuldu. Araflt›rma, Fatofl Gökflen, Sami Gülgöz ve Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›

taraf›ndan yap›lm›flt›. Sempozyuma zaman›n MEB müsteflar› Bener Cordan da kat›lm›flt›r. 

‹YOP gönüllüleri ile ba¤› sürdürebilmek için onlara yollanacak ‹YOPostas› ad› alt›nda

bilgi veren bir haber bülteni gelifltiriliyor. Amaç, gönüllüler ile ba¤› koparmamakt›r. Bu posta-

lar 2005 y›l›na kadar senede iki kere yolland› daha sonra bunun yerini AÇEV’in genel haber

bülteni ald›. ‹YOP gönüllülerinin kurs açma faaliyetini sürdürebilmek amac› ile onlarla farkl›

de¤erlendirme toplant›lar› düzenleniyor. Buna ek olarak mezun olan kursiyerlere yönelik

Mektup Var bülteni de yollanmaya bafllan›yor. 

‹YOP kursiyerlerinden Dudu Akp›nar “Tek ‹stedi¤im Bir Kitap Yazmakt›” bafll›¤› ile bir

kitap yaz›yor ve büyük bir ses getiriyor. Kendisi okuma yazma ö¤renme sürecini ve sonras›n›

flöyle anlat›yor: “Ben ben oldu¤umu hat›rlad›m. Neden, birincisi, bak en güzel bir olay›m›

söyleyeyim. Ben istedi¤im kifliye oy veririm, istemesem vermem. Gazete okuyorum, ilaç

al›yorsun, yani tarihine bak›yorum, süt al›yorum, bir süt, meyve suyu, içinde ne var? Zararl›

m› yararl› m›? Bunlara bak›yorum, su, elektrik faturas› geliyor. E ben flimdi suyumun,

elektri¤imin gelifli kaç, ne kadar gelmifl, ne kadar yani günü geçmifl veyahut da cezas› ne,

hepsine, onlar› okuyorum. Ben, ben oldu¤umu hat›rlad›m. Ben tekrardan do¤dum. Vard›m

ama fark›nda bile de¤ildim. Ben kendi kendimi tan›d›m. Çocuklar›m ‘utan›yorum anne sen

çocuk gibi ders çal›fl›yorsun’ derdi. Bir arkadafllar› bize gelmifl, ‘ben çok utan›yorum anne,

arkadafllar›m›n yan›nda’ dedi. E dedim niye utan›yorsun, ben utanm›yorum, sen ders

çal›flt›¤›nda. Daha sonra bir gazetede resmim ç›km›fl ve bir yaz› ç›km›flt› benim hakk›mda,

‘anne ne kadar güzel bir fley, keflke ben daha önce destek olsayd›m’ dedi. Sonra çok

yard›mc› oldu kitab› yazarken, iflte flu bu, hep sorard›m, beraber çal›fl›rd›k. Her fleyi AÇEV’e

borçluyum, bu bir gerçek. Neden? Diyorum benim benli¤imi hat›rlatt›lar. Yani, ben var›m,

yafl›yorum, görüyorum, gözüm vard› ama kördüm. Ne oldu? AÇEV, ‘dur sen vars›n, biz seni

yaratal›m’ dedi.” 

Ve BADEP’te neler oluyor? 

BADEP bu y›lda E¤itim-Sen’le iflbirli¤ine bafll›yor. Ayn› zamanda program Mercedes-

Benz fabrikas›nda da uygulan›yor. ‹lk e¤itici e¤itimi pilot çal›flmas› da bu y›l yap›l›yor. Sadece

babalar›n program› de¤erlendirmeleri ve derinlemesine mülakatlarla program›n etkilerinin

araflt›r›lmas›n›n eksik kalaca¤› fikri ile Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Deniz

Albayrak Kaymak’›n yönetiminde bir “baba tutum envanteri” gelifltirilme çal›flmalar›na da bu

y›l bafllan›yor. Galiba BADEP’teki en büyük de¤ifliklik Erçin Kimmet de BADEP’e kat›ld›ktan

sonra program›n revize edilerek 15 haftaya ç›kmas›. Sanc›l› bir devre. Revizyonda etkili görev
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alanlar Kadir Akbulut ve Erçin Kimmet. Her ikisi için de yazmak çok kolay de¤il. Öbür tarafta

benim gibi çabuk ifl ç›kartmay› bekleyen biri var. Ayn› y›l BADEP’e kat›lan Tayfun Sever de

yeni BADEP kitab›n›n bafl›na Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok Babam› Sevdim” fliirinin ve

kapsaml› bir teflekkürün konmas›nda destek veriyor. En sonunda BADEP’in 15 haftaya ç›kt›¤›

revizyonu da bitmifl oluyor. 

E¤itim-Sen’le iflbirli¤inde gönüllü ö¤retmenler BADEP’i çal›flt›klar› ilkö¤retim

okullar›nda uygulamaya bafll›yorlar. BADEP’i ilk uygulayan gönüllü ö¤retmenlerden ve daha

sonra e¤imcilerin e¤iticili¤ini de yapan Cemal Candafl BADEP’le ilgili görüfllerini flöyle dile

getiriyor: “Paket program oldu¤u ve çok da paket programlarla çal›flmad›¤›m için belki o tep-

kiyi göstermifltim; her fleyin e¤itici taraf›ndan nas›l yap›laca¤›ndan, nas›l hareket

edilece¤inden, ne söylenece¤inden, hangi örne¤in verilece¤inden tutun hep, bütün ayr›nt›lara

kadar flekillendirilmiflti; buna tepki göstermifltim; yani bize siz konuyu ö¤retin, biz onu

bildi¤imiz gibi anlatal›m diye… Zaman flunu gösterdi ki gerçekten bir paket program olmal› bu,

ve ö¤retmene, o bizim bahsetti¤imiz flekilde bir özgürlük tan›nmamal› çünkü çok riskli yetiflkin

e¤itimi oldu¤u için ve belli bir sürede, belli riskleri bertaraf ederek, program›n ordaki kiflilere

do¤ru ulaflmas›, bir de kifliler aras›nda beklenmedik iliflki bozukluklar› yaflanmamas› için

gerçekten bir paket program›n uygulanmas› gerekiyor. Bunun böyle olmas› gerekti¤ini

zamanla fark ettik.” Ve devam ediyor: “E¤er bu ülkede demokrasi istiyorsak, onun, bu

toplumun en küçük birimi olan aileden bafllamas› gerekti¤ini herkesin fark etmesi laz›m,

bunun için de, çok iyi bir vas›ta, çok iyi bir araç BADEP. Mesela, en güçlü taraflar›ndan birisi

flu; BADEP e¤itimine kat›lm›fl olan bir birey, bir ö¤retmen ya da bir gönüllü ya da kimse, bilgi

olarak hiçbir fley ö¤renmese bile, ilk girdi¤i günle, on gün sonunda ki arada çok temel bir fark

var, o da… çok de¤erli bir varl›k oldu¤unu hissederek ordan ayr›l›yor. Ben de¤erli birisiyim.

Benim düflüncelerim dinleniyor. Ben, bulundu¤um sürece katk›da bulunacak kadar de¤erliy-

im ve ben de düflünebilirim, söyleyebilirim; söylersem, dinlenir ve uygulamaya konur. Ha, bu

bu çok güçlü bir fley. ‹nsanlar kendine güven kazanarak ordan ç›karken; ben, yapabilirim

düflüncesinde oluyorlar” diyor. Bir e¤itici olarak Cemal Candafl’›n görüflü önemli. Bir di¤er

gönüllü ö¤retmen, BADEP E¤itimcisi Zeki Kolay “Babalara bir fleyden bahsediyorsun, yar›n

onun aksini okulda yapamazs›n. Ve bu da beni di¤erlerine karfl› daha güçlü hissettiriyor.

Daya¤›n olmad›¤› bir ortam… Benim için çok hofl bir ortam. Bu babalar için oldu¤u kadar

ö¤retmen için de geçerli oluyor.” Bu aç›klama bana BADEP’in eski e¤itim sorumlusu Serkan

Kahyao¤lu’nun sözlerini hat›rlat›yor. “BADEP bu ö¤retmenlere farkl› aç›l›mlar ve yöntemler

gösterdi¤i için bu ö¤retmenlerin hayat›nda da babalar kadar önemli bir rol oynuyor.” BADEP

sadece babalar›n çocuklar›n›n geliflimindeki rolünü desteklemiyor ayn› zamanda e¤iticiler

konumundaki ö¤retmenleri de s›n›f yönetimi ve ö¤renci iliflkilerinde destekliyor.

Ancak, program›n uygulanan yerlerde kabul görmesi çok da kolay olmuyor. Bu zor-

luklardan birini eski BADEP koordinatörü Erçin Kimmet flunlar› söyleyerek dile getiriyor: “Bir
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mahallede uygulama yap›l›rken kat›l›mc›lardan biri mahallenin bakkal›yd›, devams›zl›k

sorunu yafl›yordu, çünkü baz› günler bakkala b›rakacak kifli bulam›yordu. Ben gruba gözleme

gidiyordum. O zamanlar her oturumu gözlemleme gibi bir lüksümüz vard›. Oturumun birinde

kap› çald› ve bir amca geldi. Girer girmez ilk söyledi¤i ‘Siz benim o¤luma ne yap›yorsunuz?

O¤lumu k›l›b›k m› yapacaks›n›z?’ oldu. Bakkal›n babas› olan o amcayla yaklafl›k bir saat soh-

bet ettik, grup devam ederken baflka bir odada an›lar›n› dinledik. Bu kifli ayn› zamanda

mahallenin ileri gelenlerindenmifl. O¤lunun programa kat›l›m›na yönelik fikrini de¤ifltirdi¤i gibi,

o mahallede program›n en güçlü destekçisi oldu.”

AÇEV Cumhurbaflkanl›¤› köflkünde 

AÇEV bu y›l önemli bir toplant› yafl›yor. fiubat ay›nda zaman›n Cumhurbaflkan›

Süleyman Demirel’e AÇEV’in çal›flmalar›n› tan›tmak amac› ile Yönetim Kurulu taraf›ndan

yap›lan ziyaret s›ras›nda Cumhurbaflkan› köflkte bir tan›t›m toplant›s› yapmay› önermifltir. Bu

teklif AÇEV taraf›ndan büyük bir memnuniyetle karfl›lanm›fl ve 11 Haziran 1999 tarihinde

Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in ev sahipli¤inde AÇEV’in Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü’nde

tan›t›m toplant›s› gerçekleflmifltir. Meclis baflkan›, Milli E¤itim Bakan›, Devlet Bakan› ve di¤er

üst düzey bürokratlar, yabanc› misyon çal›flanlar› ve çeflitli STK’lar bu tan›t›m toplant›s›na

kat›lm›fllard›r.

AÇEV’de bilim kurulu

Bu y›l AÇEV onyedi akademisyenden oluflan bir bilim kurulu oluflturuyor. Amaç, bilim

kurulu ile zaman zaman toplanmak ve çal›flmalar› onlarla ayr›nt›l› olarak paylaflmak.

Yeni bir bilimsel toplant› ve Orta Asya çal›flmalar› 

AÇEV, Orta Asya ile ilgili çal›flmalar› çerçevesinde Okuma Yazma Enstitüsü ile iflbirli¤i

içinde “Orta Asya Okuma Yazma Formu”nu 22–25 Haziran 1999 tarihinde gerçeklefltiriyor.

Toplant›ya MEB, Dünya Bankas›, UNICEF, UNESCO, ILI temsilcileri de kat›ld›. Bu toplant›da

yurtd›fl› ve yurt içinde uzmanlar okuma yazma konusunu farkl› boyutlar› ile tart›flm›fllard›r.

Foruma Orta Asya ülkelerindeki temsilcilerin kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Orta Asya ile ilgili bilgi

a¤lar› AÇEV’in WEB sayfas›nda yerini al›yor. Asl›nda bu y›l Nilgün Aydo¤an’›n da AÇEV’e

girmesi ile Orta Asya Çal›flmalar›’n›n h›z ald›¤› bir devre. UNICEF’in ‹stanbul’da yapt›¤› ulus-

lararas› bir toplant›da AÇEV Orta Asya çal›flmalar›n› anlat›yor. Gene bu y›l Erken Çocukluk

E¤itiminde Dan›flma Grubu (Consultative Group) çal›flmalar› çerçevesinde Orta ve Bat›

Avrupa’da alanla ilgili bilgi a¤› kurma amac› ile yap›lan bir toplant›da AÇEV bir sunum yap›yor.

Yeni gelenler 

Bu y›lda AÇEP ekibine Ayfle Özdemir, ‹YOP ekibine de Mutlu Yasa Budak
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Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü Tan›t›m Toplant›s› 11 Haziran 1999

“Orta Asya Okuma Yazma Forumu” 22 - 25 Haziran 1999
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kat›lm›fllard›r. Her ikisi de hala AÇEV’deler. Ayfle Özdemir Bo¤aziçi Üniversitesi’nden benim

eski ö¤rencim. AÇEP’e de hiç yabanc› de¤il çünkü yüksek lisans tezinde de konusu AÇEP’in

de¤erlendirilmesiydi. Mutlu Yasa Budak ‹YOP’ta bir çok e¤itici e¤itimi seminerlerinin ve

yayg›nlaflma çal›flmalar›n›n etkin çal›flan›. AÇEV’e kat›lan ve hala AÇEV’de olan bir üçüncü

kifli de BADEP biriminin asistan› Ayflen Akgül. Ayflen Akgül BADEP ekibi ve e¤itimcileri ile

çok iyi bütünleflmifl biri. Kendisi ayn› zamanda BADEP’in de¤erlendirme çal›flmalar›na

katk›da bulunuyor. BADEP Birim Asistan› Ayflen Akgül’ün BADEP ekibi ile ne denli

bütünleflti¤ini kendisinin bir an›s› çok güzel anlat›yor. “Elmada¤’daki ofiste çal›fl›rken, yine bir

revizyon çal›flmas›yd› san›r›m. Cinsel geliflimle ilgili arkadafllar›m birfleyler konuflurken ben

de onlara kendimden bir örnek vermifltim. K›saca flöyle bir fleydi. Dokuz yafl›mda okulda

sanc›dan ölmek üzereydim. Okulun müsdahdemiyle beni bir dispansere gönderdiler, orada

doktor doktor dolaflt›r›ld›m. Akflam eve gidince de regl oldum. Kötü bir deneyimdi. Öyle bir

fleyden hiç haberim olmam›flt›. Bunu onlarla paylaflt›m. Aradan bir süre geçti Kadir Akbulut

bana gelip bu olay› baz› baba gruplar› ile paylaflt›¤›n› ama ad›m› söylemedi¤ini sadece bizim

ekipten bir arkadafl olarak bahsetti¤ini söyledi. Çok komikti, Kadir’e hem güldüm hem k›zd›m.

Çünkü bizim ekipte benden baflka kad›n yoktu.”

2000: Farkl› bir sorumlulu¤un üstlenildi¤i y›l

Bu dönemde AÇEV hiç de uzmanl›k alan› olmad›¤› bir alanda faaliyet göstermeye

bafll›yor. 17 A¤ustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonras›nda AÇEV de sorumlu-

luklar› çerçevesinde bu felakete cevap verme çal›flmalar› içinde ‹zmit, Yahyakaptan'da bir

rehabilitasyon merkezinin kurulmas›na önderlik ediyor. Yerli ve yabanc› kurulufllar›n

katk›lar›yla gerçeklefltirilen bu merkezde afetler ve travmatik olaylar sonras› ortaya ç›kan fizik-

sel, ruhsal ve sosyal rahats›zl›klar›n tedavi edilmesi hedefleniyor. ‹zmit Rehabilitasyon ve

E¤itim Merkezi (‹REM) ayn› zamanda bir e¤itim merkezi olarak hizmet vermifl ve farkl› e¤itim

faaliyetleri uygulam›flt›r. Bu e¤itim faaliyetleri Anne Çocuk E¤itim Program›, Baba Destek

Program› ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›’d›r. ‹REM'in yerel ortaklar› ‹zmit

Büyükflehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’ydi. Metro AG taraf›ndan yap›lan bina belediye

taraf›ndan Rehabilitasyon Merkezi için tahsis edilmifltir. ‹REM fizik, psikolojik ve sosyal reha-

bilitasyon kavramlar›n› birbiri ile entegre eden, gereksinim halinde bu hizmetleri modern pro-

tez-ortez atölyesini de devreye sokarak destekleyen bir sa¤l›k merkezi olarak hizmet

vermifltir. ‹REM bünyesinde, 1.000'den fazlas› psikoloji ve psikiyatri merkezinde, 3.400'ü fizik

tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, 600'ü de protez-ortez merkezinde olmak üzere

5.000'den fazla hasta tedavi edilmifltir. 2002 y›l› sonunda ‹REM'in iflletme sorumlulu¤u AÇEV

taraf›ndan Kocaeli Üniversitesi'ne devredilmifltir.

Bu y›l örgün e¤itimdeki ö¤rencilere yönelik “Afet Sonras› Psikolojik Destek Program›”

haz›rlanm›fl ve bunu bölgedeki çocuklara ulaflt›rmak üzere 1.000'e yak›n ö¤retmene bu konu-
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da e¤itim verilmifltir. Destek Program› için haz›rlanan Ö¤retmen El Kitab› 20.000 adet

bast›r›larak Milli E¤itim Müdürlükleri arac›l›¤› ile afet bölgesindeki ö¤retmenlere da¤›t›lm›flt›r.

Ayr›ca, depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ve bunlar›n çözümlerine yard›mc› ola-

bilecek k›sa bilgileri içeren broflürlerinden 10.000 adet bas›larak afet bölgesinde da¤›t›lm›flt›r.

Bar›fl Manço'nun efli Lale Manço ve Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl›kara'n›n katk›lar›yla AÇEV

taraf›ndan "Depreme Bar›fl ile Haz›rlan›yoruz" adl› bir kitap haz›rlanm›fl ve bast›r›lm›flt›r. Kitap

ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara resimli olarak depreme haz›rlanma ve depremden korunma

yöntemlerini ö¤retmeyi amaçl›yordu. Kitapta Bar›fl Manço temel karakter olarak yer al›yor ve

yöntemler onun ö¤ütleri olarak anlat›l›yordu. Bu kitap ilkö¤retim ö¤rencilerine ücretsiz olarak

da¤›t›lm›flt›r.

Güney Do¤u’daki çal›flmalar›n ilk ad›m› 

2002 y›l›nda bafllayacak Güney Do¤u Anadolu Okul Öncesi ve Anne Destek

Program›’n›n temellerini oluflturacak Türkiye’de Okul Öncesi Çocuk E¤itimi: ‹htiyaç

De¤erlendirmesi Araflt›rmas› ve Dil Yetisi Düzeyi De¤erlendirmesi ön çal›flmas› bu y›l bafll›-

yor. Araflt›rma projesi, Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Ayhan Aksu Koç, Eser Taylan ve benim

taraf›mdan yürütülüyor. Bu araflt›rman›n iki amac› vard›. Bir tanesi yayg›n bir örnekleme

ulaflarak farkl› kiflilerden (anne, ö¤retmen) okul öncesi e¤itime duyulan ihtiyac› belirlemekti.

‹kincisi de gene bu yayg›n örneklemdeki çocuklar›n Türkçe dil bilgisi becerisini saptamak ve

dil becerisinin okul baflar›s› ile iliflkisini irdelemekti. Araflt›rma iki y›l sürdü. 

Yönetimde ve çal›flanlardaki de¤ifliklikler : AÇEV’de yaflanan deprem

Bu y›l AÇEV’de birçok de¤ifliklik oluyor. AÇEV’in idari aç›dan süreklili¤i yakalad›¤› y›l

bu y›l. Efza Evrengil kendi iste¤i ile AÇEV genel koordinatörlü¤ünden ve Vak›f’tan ayr›l›yor.

Yerine A.B.D.’den dönen Ayla Göksel geçiyor. AÇEP biriminde de önemli bir de¤ifliklik olu-

yor. Suzan Özkök birim koordinatörlü¤ünden ve AÇEV’den ayr›l›yor. Nur Sucuka Çorapç› o

zamanda bir y›ll›¤›na gitti¤i A.B.D.’den dönmüfl. AÇEV’e bu sefer koordinatör olarak giriyor.

AÇEP biriminin önemli bir elaman› Dilek Kaplan ailevi nedenlerden dolay› Bodrum’a tafl›n›yor.

Deprem Marmara Bölgesi’nde etkili olurken AÇEV’de de ciddi bir deprem yaflan›yor. Di¤er

olanlar› kapsamadan AÇEV’in iki önemli kiflisinin ayr›lma sürecine de¤inmek istiyorum. 

Suzan Özkök bu y›l bir o¤lan çocuk do¤uruyor ve bir müddet AÇEV’den izine ayr›l›yor.

Dönüfl zaman› geldi¤inde AÇEP biriminde uzun süredir yaflanmakta olan s›k›nt›lar› ben

Suzan Özkök’le paylaflmak istiyorum. Bu paylafl›mda genel koordinatör olarak Efza

Evrengil’de haz›r bulunmak istiyor. Bundan do¤al› ne olabilir ki. Üçümüz toplan›yoruz ve ben

daha önceden yapt›¤›m listedeki s›k›nt›lar› tek tek Suzan Özkök’le paylafl›yorum. Toplant›

ola¤an biçimde geçiyor. Tabii ki Suzan Özkök uzun zamand›r AÇEP birimi içinde süregelen

s›k›nt›lar› bu kadar aç›kl›kla duymaktan çok mutlu de¤il. Ancak, bu Suzan Özkök’le benim
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yapt›¤›m ilk bu tür konuflma de¤il. Bu toplant›dan k›sa bir zaman sonra Efza Evrengil beni

tekrar okuldaki odamda ziyaret ediyor ve AÇEV genel koordinatörlü¤ünden ayr›laca¤›n›

söylüyor. Neden olarak da kendi genel koordinatörü oldu¤u bir kurumda çal›flan bir kiflinin

(Suzan Özkök) benim söylediklerime muhatap olmas›n› kald›ramayaca¤›n› söylüyor. Ben çok

flaflk›n›m, ayn› zamanda üzüntülüyüm. Kendisi çal›flanlar› taraf›ndan sevilen ve takdir edilen

bir genel koordinatör. ‹yi bir çal›flan gitmemelidir diye düflünüyorum. Her zamanki duy-

gusall›¤›mla e¤er sorun ben isem bunun hallinin kolay oldu¤unu söylüyorum, AÇEV’deki

görevlerimi en aza indirebilece¤im sözünü veriyorum. Kendisi hala ayr›lmakta ›srarl›.

Arkas›ndan Suzan Özkök de ayr›lma iste¤inde oldu¤unu bildiriyor. Suzan Özkök’e de telefon-

la ulafl›p benzer sözleri söylüyorum. Suzan Özkök daha ›l›ml› bir tav›r içinde. Tabii durumdan

ayn› zamanda Ayflen Özye¤in’in de haberi oluyor. Asl›nda her ikisi de gitmek istiyor ancak bir

aç›k kap› da b›rak›yorlar. ‹stedikleri flartlar önemli ancak bu flartlar› aç›k olarak Ayflen

Özye¤in’e söylemeye çok da cesaretleri yok. Belki de Ayflen Özye¤in’in onlar›n gitmemesi

için yap›lmas› gerekeni onlara söylemeden ö¤renmesini ve bu gidifli önlemek için o istenileni

yapmas›n› bekliyorlar. Ayflen Özye¤in her ikisi ile de bir çok defalar temas ediyor. Ancak,

durum uzuyor çünkü tam bir kararl›l›k yok. Sonuçta her ikisi de ayr›l›yorlar. Asl›nda her ikisine

de bu kitap yaz›m› öncesi ulafl›p di¤er sorularla birlikte bu konuyu da araflt›rmak istedim.

Profesyonel kifliler kendileri ile temasa geçti. Ancak, her ikisi de konuflmay› reddetti. Kitap

yaz›m› s›ras›nda bu ayr›lman›n nedenini Suzan Özkök’ün AÇEV’deki yak›n arkadafl› Hilal

Kuflcul’a da sordum. Kendisi Suzan Özkök’ün koordinatörü oldu¤u birimin s›k›nt›lar›n› benim

a¤z›mdan duymas›n›n ona bu karar› ald›rd›¤›n› söyledi. Birimin üyelerinin bunu do¤rudan ona

söylemesini bekledi¤ini k›r›lgan bir dönem yaflad›¤› do¤um sonras› günlerde böyle bir karar

ald›¤›n› aç›klad›. Bana anlat›lanlar bunlar. Bu olaya ait kendi “senaryomu” burada paylaflmak

istemiyorum. 

Tabii bu iki istifa AÇEV’e bir bomba olarak düflüyor. Efza Evrengil, Suzan Özkök ve

Bilge Topaç üçlüsünün aras›ndaki yak›n “dayan›flmadan” rahats›z olmayanlar çok üzgün.

Özellikle ‹YOP ve BADEP ekipleri. AÇEP ekibi daha uzaktan de¤erlendiriyor bunu. 2001’in

bafl›nda da Bilge Topaç ayr›l›yor. Efza Evrengil’i çok tan›mam. Ancak, hem eski ö¤rencim

olan hem de yedi sene çok yak›n çal›flt›¤›m Suzan Özkök için hala içim yanar. Neden mi? Bu

kapasitesi ile AÇEV’de flu anda oldu¤u konumdan çok daha iyi bir konumda olabilirdi. Ancak,

ne mant›¤›m ne de duygular›m onu affetti.

‹YOP birimindeki çal›flmalar 

Bu y›l ‹YOP için de önemli bir y›l. AÇEV-Hürriyet Gazetesi iflbirli¤i çerçevesinde sekiz

ilde okuma yazma kampanyas›na bafll›yor. Hürriyet projesi ‹YOP için büyümede / yayg›n-

laflmada bir dönüm noktas›. Program ‹stanbul, ‹zmir ve Gaziantep’te uygulan›rken birden

Hürriyet’in deste¤i ile 10 ilde birden uygulan›r hale geliyor. Bu uygulama bir y›ll›k bir proje kap-



sam›nda oluyor. Kurslar›n kurulmas› say›lar›n oluflturulmas› bu illerdeki e¤iticilerin e¤itilmesi

hepsi yeni tecrübelere yelken açmak demekti. ‹YOP tarihinde ilk toplu- kamp fleklindeki se-

miner Kayseri’de 100 kiflilik bir kat›l›mla gerçeklefliyor. Bu iller, Diyarbak›r, Bursa, Samsun,

Kayseri, Hatay, Batman, Adana, Ankara, ‹zmir, ‹stanbul. Saha Sorumlular›n›n her bir kifli bir

ilden sorumlu oldu. Hem Hürriyet gazetesi ile temaslar, hem yeni illerde AÇEV’i ve ‹YOP’u

tan›tmak ve gönüllü yap›s›n› ve okuma yazmadaki yeni methodolojik yaklafl›m› il Milli E¤itim

Müdürleri’ne anlatmak zorlu bir süreç oluyor. Ekip için di¤er bir zorluk da Hilal Kuflcul’un

hamileli¤i boyunca 6 ay yatmak zorunda kalmas›yd›. Ama tüm zorluklar Meltem Cantürk ve

di¤er e¤iticilerin liderli¤inde üstesinden gelindi. Hürriyet’ten sonra ‹YOP Adana, Diyarbak›r

gibi illerde devam etti. Bursa gibi baz› iller daha sonraki projeler için tan›ma f›rsat› bulunan

iller oldu.

‹YOP 2’nin pilot uygulamas› ‹YOP 1’le birlikte uygulanmakta. Di¤er STK’larla iflbirlik-

leri de devam ediyor. E¤itici e¤itiminin daha görsel olabilmesi için seminerlerde gösterilmek

üzere e¤itim süreci videoya çekilerek kullan›lmaya bafllan›yor. Yurt d›fl›ndan Spencer Vakf›

taraf›ndan desteklenen “Yetiflkin Okuryazarl›¤›: Kiflisel Geliflim ve Toplum Geliflmesine Etkisi”

araflt›rmas› da sonuçlanm›flt›r. ‹YOP’da Filiz Aslan yeni bir eleman olarak bafll›yor. Özellikle

Hürriyet’le iflbirli¤i projesinde ve e¤itici e¤itimi ve yayg›nlaflmalarda önemli görevler

üstlenecek ve AÇEV’den 2005 y›l›nda ayr›lacakt›r. ‹YOP biriminde önemli bir de¤ifliklik de

Hilal Kuflcul’un birim koordinatörlü¤ünden dan›flmanl›k statüsüne geçmesi yerini Meltem

Cantürk’e b›rakmas›d›r. 

BADEP ve yeni bir bilimsel sempozyum

AÇEV’de gelenek haline gelmifl sempozyumlardan bir tanesi daha “Baban›n Çocuk

Gelifliminde Rolü ve Önemi” konusunda gerçeklefltirildi. Toplant›ya alan›n en önemli uzman›

Micheal Lamb de davet edildi. Gene alandaki farkl› uzmanlar konuyu bu sempozyum

çerçevesinde tart›flt›lar. Daha sonra sempozyumdaki bildiriler kitap olarak ayn› bafll›kla

bas›ld› ve da¤›ld›. 

BADEP de ayr›nt›l› bir de¤erlendirme araflt›rmas› çal›flmalar› bafll›yor. Tutum envan-

terinin gelifltirilmesine devam ediliyor. Ayn› amaçla derinlemesine mülakatlar›n pilot çal›flmas›

da yap›l›yor. Bütün bu çal›flmalar içinde BADEP birimine Serkan Kahyao¤lu al›n›yor. Kadir

Akbulut ise kendi mesle¤i olan dan›flmanl›¤a dönüyor. Bu sempozyuma kat›lan Micheal

Lamb’in ekibe katk›lar›ndan bir tanesini Eski BADEP Koordinatörü Erçin Kimmet flöyle dile

getiriyor: “Michael Lamb’in Türkiye’ye gelifli ve Baban›n Çocuk Geliflimindeki Rolü ve Önemi

Sempozyumu da BADEP’in gelifltirilmesinde önemli bir noktad›r. Bu sürede Michael Lamb’in

hem sunumunda hem de sohbetler s›ras›nda söyledi¤i “Siz ailedeki bir tafl›n yerini de¤ifltiri-

yorsunuz, hangi tafl› çekti¤inize dikkat edin, çekti¤iniz tafl binay› çökertebilir de” demiflti. Bu

söz bize baban›n aile içinde var olan rolüyle desteklenmesi noktas›nda önemli bir fark›ndal›k
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yaflatm›flt›r. Program›n baban›n rolünü de¤ifltirmek de¤il, babay› güçlendirmek olmas› gerek-

ti¤i görüflünü kuvvetlendirmiflti.”

OVÇEP’in yayg›nlaflmas›..

OVÇEP ikinci pilot uygulamas›na ‹stanbul d›fl›nda bafll›yor. Tabii ki OVÇEP’in Anadolu

illerindeki uygulamalar›n›n da araflt›r›lmas› gerek. Bunun için de OVÇEP’in geçen y›l baflla-

yan ‹stanbul uygulamas›n›n de¤erlendirme araflt›rmas› sonuçlan›rken Anadolu uygulama-

lar›n›n araflt›r›lmas› bafll›yor. 

Yayg›nlaflt›rma amac› ile ‹stanbul d›fl›nda Ankara, ‹zmir, Samsun ve Gaziantep illerin-

de program› tan›tmak amaçl› toplant›lar düzenleniyor. Bu toplant›lara MEB Okul Öncesi

E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nden bir kifli, ben ve AÇEP ekibinden bir temsilci kat›l›yor. Amaç,

MEB bünyesindeki anas›n›flar›na ve ba¤l› olduklar› ilkö¤retim okullar› müdürlerine bu prog-

ram› tan›tmak. Her program›n ilk zamanlar›nda oldu¤u gibi burada da zorluklar var tabii ki. En

önemlisi OVÇEP belirli yay›n evlerinin ürünü olan okuma yazma öncesi faaliyetlerin ilkö¤retim

okullar› taraf›ndan ücretli al›nmas›na bir engel oluflturuyor. OVÇEP’in malzemeleri o ürünler-

den daha iyi planlanm›fl ve içeri¤i daha kuvvetli ve bedava olarak da¤›l›yor. Bu durum

yerleflmifl bir sistemi bozmak demek. Okullardaki yetkililerden “zaten bizim ö¤rencilere bun-

lar› yap›yoruz” “bunlar› fotokopi ile da¤›t›yoruz” “bunun ne fark› var ki” gibi sorular ve söylem-

ler hepimizin cevaplama zorunlu¤unda kald›¤› itirazlar oldu. Hatta geç bir akflamüstü evimde

otururken ünlü bir yay›n evinin sahibi beni arad›. “Hocam sen ne yap›yorsun benim

ekme¤imle oynuyorsun. Bu olur mu?” diye bir konuflma yapt›. Evimi aramaya cesaret edip

suçlay›c› bu konuflma beni oldukça düflündürdü. Tabii ki çal›flmalara devam ettik. Ancak,

OVÇEP’in çok h›zl› yayg›nlaflamamas›n›n nedenini de yerleflmifl bir tüketim sistemini

de¤ifltiriyor olmas›na ba¤l›yorum.  

Di¤er  Erken Çocukluk E¤itimi Programlar› 

AÇEP 58 ilde. Uzun zamand›r süregelen sistem devam etmekte. MEB’e devirden son-

raki sürdürebilirlik için gözlem/e¤itim ekibinin e¤itimi devam ediyor. Tabii SHÇEK’le iflbirli¤i

de.

Mezun Anneler Projesi Küçükyal› SHÇEK çocuk yuvas›nda uygulanmakta. Ayn› pro-

jenin ‹zmir’de bafllamas› için de çal›flmalar bafll›yor. Aile Mektuplar› projesinin çal›flmalar›

devam ediyor. Projede genifl bir ekip yer al›yor. Benim d›fl›mda, fieyma Do¤ramac›, fiule

Yazgan ve Selda Özen dan›flman olarak görev al›yor, Aylin Koçak da mektuplar›n yazar›.

‹stanbul T›p Fakültesi Kad›n ve Çocuk Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma Birimi’nden Janet Molzan

Turan, Nuriye Ortayl›, Sevgi Gökdemirel, Canan Özer ve ‹stanbul Üniversitesi Çocuk Sa¤l›¤›

Enstitüsü’nden Yusuf Sahip ve Beykoz Sümer Holding iflletme doktoru Ali Kemal Çetin’de

projeye destek veren di¤er kifliler. 
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ADP Hollanda ve Belçika-Gent’den sonra Almanya’da da uygulanmaya bafll›yor.

AÇEP de (ADP ve ZEP) Brüksel’de ve Fransa’da uygulanmakta. 

Daha ilerde AÇEP flimdiki ad› ile EÇE biriminin bir faaliyeti olacak olan Güney Do¤u

Anadolu Projesine veri taban› sa¤layacak olan okul öncesi ihtiyaç saptama ve dil yetisini

de¤erlendirme araflt›rmas› da sahadan bilgi toplanmaya devam etmektedir.                        . 

AÇEP’e yeni bir elaman geliyor: Aytül Kizir. Kendisi AÇEP biriminde iki sene kal›yor.

Uluslararas› çal›flmalar 

Orta Asya temsilcili¤inin çal›flmalar› daha çok ilgili farkl› ulusal ve uluslararas›

toplant›larda bulunmak ve internet arac›l›¤› ile iletiflim a¤› oluflturmak oluyor. Bir de ‹stanbul’

da AÇEV Orta Asya’dan gelen uzmanlar ve MEB bünyesindeki uzmanlar›n da kat›ld›¤› “Erken

Çocukluk Bak›m ve Geliflim Göstergelerinin Gelifltirilmesi” toplant›s›na ‹stanbul’da ev sahip-

li¤i yap›yor. Baz› Orta Asya ülkelerine ziyaretler de gerçeklefltiriliyor.

‹letiflim faaliyetleri

‹letiflim Birimi de tan›t›m faaliyetlerine tebrik kartlar›, Türkçe ve ‹ngilizce tan›t›m kit-

lerinin  bas›lmas› ve farkl› etkinliklerde tan›t›m masalar› kurarak devam ediyor.

2001: Televizyonla önemli bir buluflmaya ad›m at›lan y›l

Bu y›l AÇEV bir ilke daha imza at›yor ve 65 bölümlük televizyon için bir çocuk program›

gelifltirmeye bafll›yor. AÇEV uzmanlar›ndan Deniz fienocak, Nur Sucuka Çorapç›, Erçin

Kimmet ve Serkan Kahyao¤lu program›n hedeflerini ve senaristin kullan›laca¤› el kitab›n›

yaz›yorlar. Program hem çocuklar› hem de anne-babay› hedefliyor. Asl›nda amaç ADP,

BADEP ve ZEP’lerin hedeflerini TV’ye aktarmak. Genifl bir ekip kuruluyor. Bol dan›flmanl› bir

çal›flma bu. Program dan›flmanl›¤›n› Canan Meray yap›yor. Akademik dan›flmanlar› ben ve

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›. Biz akademisyenlerin ve televizyoncular›n ortak bir noktada buluflmas›

çok zor. Yaz›lan hedefler senaryoya dönüfltürüldü¤ünde e¤itim ile ilgili amaçlar yozlaflm›fl ola-

biliyor. Bir e¤itici gözü bir televizyoncu gözünden çok farkl›. Sürekli “ama seyredilmez ki”

tehditi e¤itimcinin vermek istedi¤i hedefi çok de¤ifltirebiliyor. Ben ilk 65 bölüme dayanabildim.

“Benimle Oynar m›s›n?” 2002 fiubat, 2002 Eylül, 2003 Eylül ve 2004 Eylül tarihlerinde yay›n-

lanarak toplam 4 X 65 bölümden olufltu. Burada çok titiz davranma merak›m, iyinin de iyisi

vard›r felsefem beni buradan uzaklaflt›rd›. Asl›nda benim “ben böyle olursa yokum” söylemi-

mi Ayla Göksel hemen kabul etti. Amaç h›zl› ifl bitirmek olunca senaryolar› çok ayr›nt›l›

okuyan ve e¤itimci gözünde çok da ›srarc› olan birine yer yoktu AÇEV’in aç›s›ndan. Daha

sonra Program Dan›flman› olarak Canan Meray hep oldu. ‹kinci Bölüm’ün Akademik

Dan›flmanlar› Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›, Ayhan Aksu Koç, Deniz Albayrak Kaymak, Emine

Erktin’di. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde yeni akademik dan›flmanlar yerlerini ald›lar; ‹pek
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Gürkaynak ve fiule Yazgan. ‹kinci bölümden sonra senaristler de de¤iflti. ‹lk iki bölümde Çetin

Büyükak›n iken son iki bölümde Muharrem Buhara ve Meriç Özen oldular. Program›n

de¤erlendirme araflt›rmas› Koç Üniversitesi’nden Nazl› Baydar, Fatofl Gökflen, Çi¤dem

Ka¤›tç›bafl› ve Aylin Küntay taraf›ndan yap›ld›. 2003 y›l›nda al›nan sonuçlar program›n etkili

oldu¤u ve programa ne kadar s›k bak›l›rsa etkisinin de o ölçüde artt›¤› do¤rultusundayd›.

AÇEP‘te neler oluyor

2001 y›l›nda AÇEV’in MEB’le iflbirli¤inde yürütülen AÇEP’e katk›s› sadece ö¤retmen

e¤itiminde oluyor. Di¤er koordinasyon, gözlem ve de¤erlendirme yükümlülüklerinin tümü

MEB’e devrediliyor. Dünya Bankas› ikraz›ndan sadece e¤iticiler için bir ücret al›n›yor.

Önümüzdeki y›l bu da kalk›yor. AÇEV s›rf e¤itim seminerlerinde hiç bir ücret talep etmeden

e¤itimci rolünü üstleniyor. Milli E¤itim Bakanl›¤› ile çal›flmak AÇEV’e birçok avantaj sa¤lad›.

Bu bir gerçek. Ancak, kolay da olmad›. Bir Vak›f olarak AÇEV iflbirli¤i yap›lan bir kurumdan

ziyade zaman zaman yard›m sa¤layacak bir kaynak olarak da görüldü. AÇEV’den sürekli bir

yard›m talebi olurdu. Eski Güney Do¤u Anadolu Bölgesi Sorumlusu Serpil Akkaya “AÇEV

deyince zannediyorlar ki biz gidip yard›m edece¤iz kendilerine. Mesela benden hediye

isteyen çok Halk E¤itim Müdürü oldu. Yani siz bunu yapaca¤›n›za annelerin çocuklar›na birer

tane bisiklet al›n diyen çok oldu” diyor. Bunlar› aflmak AÇEV’in amatör ruhlu bir o kadar da

profesyonel ekibine kal›yordu. 

MEB-AÇEV iflbirli¤inde eme¤in eflit olarak paylafl›ld›¤› ancak bunun iyi duyurulmad›¤›

ile ilgili flikayetler ise hep oldu. Özellikle de zaman›n Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürü

Esat Sa¤can taraf›ndan. “Biz bunu tek bafl›m›za yapm›yoruz, evet biz bu program› yapt›k ama

Bakanl›k bize iyi yaklaflt›, iflbirli¤i yap›yoruz, Halk E¤itim Merkezleri’nde pek çok isimsiz ö¤ret-

men bu konuda severek koflturuyorlar bu baflar› varsa hepimizin baflar›s›d›r” dense ifl bite-

cek; iki kelimelik fley. Densin ki flu ifl genel müdürlü¤ün elemanlar›yla birlikte yap›l›yor, bir

cümle, biz bir paye bekledi¤imiz yok, halk bilsin. Adresi yanl›fl gösteriyorlar” sözleri Esat

Sa¤can’›n bu s›k›nt›s›n› dile getiriyor. Halbuki AÇEV buna hep çok dikkat etti. Hala da edi-

yor. Ancak, bu konuda bir anlaflma hiç olmad›. Bu tür flikayetleri tatl›ya ba¤lamak gene Ayflen

Özye¤in’e kal›rd›. Bizzat Ankara’ya giderek. 

AÇEP’in MEB’e devri ile AÇEV, AÇEP’in önünü açan 5 han›m›n (Sezen Malta daha

önce ayr›lm›flt› AÇEV’den) görevini bir müddet ask›ya ald›. Bu karar› bildirmede de biraz

acele etti. Bu durum “han›mlar” ve AÇEV aras›nda bir uzaklaflmaya ve k›rg›nl›¤a neden oldu.

O grubun içinde olan ancak daha sonra AÇEV’de tam zamanl› çal›flan e¤itim sorumlusu

Canan Erman bu konu ile görüflünü “Keflke diyorum o aç›klama onlar› rahatlat›c› bir flekilde,

nedenleri, niçinleri anlat›larak söylenseydi daha rahat olurlard›.” diyor. Do¤ru da diyor. AÇEV

ileriyi görerek karar almak yerine anl›k bir karar al›yor. Bu da ileride AÇEP’in “e¤itici e¤itim-

cisi” bulmas›ndaki s›k›nt›y› getiriyor. E¤er AÇEV bu befl han›mdan o zaman “e¤itici e¤itimcisi”

79



80

TRT iflbirli¤inde haz›rlanan “Benimle Oynar m›s›n?” TV Program›



81

yetifltirmek için destek alsayd› flimdi e¤itici s›k›nt›s› içinde olmazd› diyorum.

AÇEP’te yurt d›fl› uygulamalar› devam ediyor; Almanya, Belçika, Fransa. Bahreyn

uygulamas› için AÇEP Arapça’ya tercüme edilirken Belçika’da Türk olmayanlara uygulanmak

için de Flemenkçe’ye tercüme ediliyor. Yeni program Aile Mektuplar›’n›n gelifltirilmesine

devam ediliyor. Mezun Anneler Projesi de uygulanmakta. OVÇEP 5 ilde. OVÇEP’in Anadolu

illerini kapsayan de¤erlendirme araflt›rmas› bitiyor. AÇEP ekibi tekrar bir revizyon çal›flmas›n-

da. Bu sefer ADP’yi revizyona al›yorlar.

‹YOP Ulusal E¤itime Destek Kampanyas›’nda 

Bu y›lda ‹YOP, zaman›n Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in efli taraf›ndan

bafllat›lan “Ulusal E¤itime Destek Kampanyas›”na hem programla destek oluyor hem de kam-

panyan›n il yürütme kurulunda yer al›yor. Bu proje çerçevesinde hizmet amaçl› “okuma

yazma hatt›” kuruluyor. AÇEV bunu Finansbank Bilgi ‹fllem Merkezi deste¤i ile hayata geçiriy-

or. Bu hat arac›l›¤›yla okuma yazma bilmeyenler ve konuyla ilgilenenler bilgilendiriliyor ve

yönlendiriliyor. Projede yaklafl›k 5.000 kifliye ulafl›l›yor. 

‹YOP biriminde Güney Do¤u Anadolu Projesi çerçevesinde içeri¤ine kad›n› da

güçlendirme bölümünü eklemek için çal›flmalar bafll›yor. Daha sonra program›n ismi Kad›n

Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› olarak de¤iflecektir. Burada amaç kad›n›n

okuma yazma ö¤renirken toplumsal hayata kat›l›m›n› artt›racak konularda bilgilendirmektir.

Bu arada ‹YOP 1 ve ‹YOP 2 uygulanmakta. ‹YOP’un iflbirli¤i yapt›¤› iki temel STK Ça¤dafl

Yaflam› Destekleme Derne¤i ve Sani Konuko¤lu Vakf› ile iflbirli¤i de devam ediyor. 

‹YOP, Koç Üniversitesi ile iflbirli¤inde yeni bir de¤erlendirme araflt›rmas›na bafll›yor. Yeni

revizyonlar da birimin faaliyetleri içinde. ‹YOP, en çok araflt›rma yap›lan program AÇEV’de.

Bunun nedenini Hilal Kuflcul’a sordum. Kendisi alternatif bir okuma yazma program› oldu¤u

için etkinli¤inin ispatlanmas›n›n önemli oldu¤unu, onun için de farkl› kiflilerce araflt›rmas›n›n

yap›ld›¤›n› söyledi. 

Bu y›l ‹YOP birimi ilk defa gönüllü profil çal›flmas›n› bafllat›yor. Burada amaç gönüllü-

lerin profilini ortaya ç›kartmak ve bu hedef kitleye ulaflma yollar›n› gelifltirmektir. 

BADEP’te neler oluyor ve BADEP için neler diyorlar? 

BADEP ekibi de ikinci revizyonunda. Tutum envanteri çal›flmalar› da devam ediyor.

E¤itim-Sen’le iflbirli¤i d›fl›nda yeni uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Saha Deniz

Kumandanl›¤› bünyesinde askerlere yönelik bir çal›flma. Di¤eri de Do¤ufl Otomotiv floförle-

rine çocuk ile iletiflim semineri vermek. 

BADEP kursuna kat›lanlar›n BADEP ile ilgili görüfllerine yer verdi¤imizde, babalardan

Ali Yalman “Sal› günlerini iple çekmeye bafllad›m ben. Çok zevkli bir ortamda çok güzel bir

e¤itim ald›k, yani oyun oynar gibi e¤itim ald›k seve, seve yapmaya bafllad›k. ‹lk etapta ben bir



tereddüt içindeydim yani böyle fleye acaba ne gibi bir faydas› olabilir diye, ilk defa çünkü,

daha önce duymam›flt›m ben AÇEV’i. Ne faydas› olabilir bana dedim tereddüt ettim bir iki

defa bakt›m ondan sonra kofla, kofla gelmeye bafllad›m. Her geçen gün hakikatten, ben bir

fley bilmiyormuflum daha ö¤renecek çok fleyimiz varm›fl, diyorum. Herkes de diyor. Daha da

gelifltirmeye çal›flaca¤›m ben kendimi. Mesela bir çocuk e¤itimiyle ilgili kitap okumak. Ne

bileyim yani art›s›n›n oldu¤una inan›yorum.” Di¤er bir baba Sefattin Ceylan “Bir defa çocuk-

lar›m›n da bir birey oldu¤unu…onlara daha farkl› yaklaflmay› k›saca ö¤renmeye çal›flt›m, tabii

bundan sonraki hayat›mda da onu yapmaya çal›fl›yorum.” diyor.

Uluslararas› uygulamalara devam ve ödüllerde ilkler...

Orta Asya çal›flmalar› daha fazla e-grup arac›l›¤› ile iletiflim ve bilgi a¤› kurmak

çerçevesinde oluyor. Ayr›ca, birçok uluslaras› toplant›lara kat›l›n›yor.

AÇEV’in ödül almadaki ilkleri bu sene itibari ile bafll›yor. KASAKOM’dan Milenyum

Ödülü ve Yeni Olgu Sanat ve Aktivite Grubu taraf›ndan da Y›l›n En ‹yi Çal›flan Vak›f Ödülü.

2002: Geliflme Dönemi’nin son y›l› 

Geliflme döneminin en son y›l›na geldi¤imizde art›k AÇEP tamamen MEB’e devredili-

yor. SHÇEK’le iflbirli¤i ve özel okullara verilen anne-babal›k seminerleri devam ediyor. Mezun

anneler projesi befl ilde uygulanmakta. AÇEP Fransa’da ADP Belçika’da uygulanmaya

devam ediyor. Bahreynli annelere AÇEP Arapça ulafl›yor. 

OVÇEP bu y›l bir t›kanma yafl›yor. Yayg›nlaflma önerisi MEB taraf›ndan kabul edilme-

di¤i için planlanan›n gerisinde kal›n›yor.

Erken Çocukluk E¤itimi (EÇE) alan›nda yeni bir çal›flma 

Bu y›lda bafllayan önemli bir çal›flma erken çocukluk e¤itimi alan›nda lisans program›

olan üniversitelerle alandaki önemli konular›n tart›fl›ld›¤› toplant›lar düzenlemek. Bunun ilki

17-18 Ocak 2002 tarihinde “Okul Öncesi E¤itim ve Ö¤retmen Yetifltirme” toplant›s› olarak

gerçekleflmifltir. Bu toplant›lar daha sonra 2003 y›l›nda “Erken Çocukluk E¤itimi Politikalar›:

Yayg›nlaflma,Yönetiflim” konu bafll›¤› ile ve 2005 y›l›nda da “Okul Öncesi E¤itimde Kalite:

Üniversitelerin Rolü” konusunda olmak üzere üç kere yap›l›yor. Bu toplant›lar alandaki bir çok

ö¤retim üyesi ve di¤er kiflileri bir araya getiriyor ve birlikte paylafl›m yapmalar› konusunda et-

kili oluyor.

Güney Do¤u Anadolu (GDA) Programlar› h›z al›yor

AÇEV, temelini Okul Öncesi ‹htiyaç Saptama ve Dil Yetisi Araflt›rmas› sonuçlar› ile

att›¤› Güney Do¤u Anadolu Projesi çal›flmalar›na h›z veriyor. Araflt›rma sonuçlar›na ek olarak

ihtiyac› orada yaflayanlardan yüz yüze alabilmek için Diyarbak›r’da grup mülakatlar› yap›l›yor.
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Ayr›ca, May›s ay›nda ‹stanbul’da GDA okul öncesi ve anne destek program›n›n hedefleri

do¤rultusunda yurt içi ve d›fl›nda alanda tecrübesi olanlar› bir araya getiren bir çal›fltay düzen-

leniyor. Daha sonra program› yazacak ekip oluflturuluyor ve el kitaplar› yaz›lmaya bafllan›yor.

Okul Öncesi E¤itim Program› yaz›m ekibi Filiz Uzuner Atalay ve Deniz fienocak’tan olufluyor-

du. Bo¤aziçi Üniversitesi’nden ben, Ayhan Aksu Koç ve Eser Erguvanl› Taylan da dan›flman

olarak yer ald›k. Anne Destek Program›’n›n yaz›m ekibi EÇE biriminden Ayfle Özdemir, Nur

Sucuka Çorapç› ve bendim. Bike Kocao¤lu, Anahit Çoflkun ve Haydar Sur’dan da beslenme,

kad›n ve çocuk sa¤l›¤› konular›nda destek al›nd›. 

Diyarbak›r bölge sorumlusu olarak da Filiz Buluttekin AÇEV ekibine kat›ld›. May›s

ay›ndaki uluslararas› uzmanlarla yap›lan toplant›dan sonra Haziran ay›nda Diyarbak›r

Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde AÇEV programla ilgili planlar›n› paylaflmak için bir toplant›

yapt›. Amaç Diyarbak›r’daki farkl› sektörlerle programa kat›l›m ve sürdürebilirli¤i tart›flmak ve

önerileri almakt›. Toplant› çok baflar›l› geçti. Diyarbak›r’dan fieyhmus Diken AÇEV’le ilgili

görüfllerini flöyle ifade ediyor: “Gerçekten de AÇEV bir süre sonra güçlü bir kadroyla geldi.

Burda da bir yerel yap› oluflturdu. Bir mekan sat›n al›nd› iflte sur içinde. O mekan restore edil-

di, hizmete aç›ld›. Mahalle sakinleriyle çok güzel organik ba¤lar kuruldu. Ayr›ca benim çok

önemsedi¤im bir konuyu hayata geçirdiler. Genellikle böyle e¤itim amaçl› çal›flan kurumlar

yöresel ve bölgesel motifleri çok fazla dikkate almadan, merkezi ve resmi yap›n›n hegemonik

yap›s› çerçevesinde bir program uygularlar. AÇEV bunu yapmad› aç›kças›. Mesela buran›n

Kürt orijinalitesini de dikkate alarak, e¤itimde, yani ihtiyaç halinde, Kürtçe’nin de iletiflim kur-

mada, diyalog kurmada, insanlarla iliflki gelifltirmede de kullan›labilece¤ini kan›tlad›. Ve hatta

Kürtçe’yi de bilen e¤itimcileri çal›flmalar›nda tercih ettiler. Meseleye bu cepheden de bakan

bizim gibi insanlar için, ayd›n sorumlulu¤u anlam›nda önemli bir yaklafl›md›. Bence AÇEV iyi

ifller yapm›flt›r, amac›na ulaflan ifller yapm›flt›r. Bundan sonra da ayn› çerçevede bu iflleri

sürdürece¤ine do¤rusu inan›yorum.”

Neden Güney Do¤u Anadolu? 

AÇEV, AÇEP’in ilk uygulamalar›ndan sonra hakiki amaç grubuna Diyarbak›r’da ulaflt›.

Sosyo-ekonomik flartlardan dolay› geliflimleri risk alt›ndaki çocuklara ve onlar›n ailelerine. Bu

flahsen benim için çok büyük bir mutluluktu. AÇEP, MEB-Ç›rakl›k Yayg›n E¤itim Genel

Müdürlü¤ü’ne devir olunduktan sonra ulaflt›¤› amaç grubunun profili geliflimleri risk alt›ndaki

çocuklardan daha çok orta s›n›f çocuklar› oldu. Asl›nda, bu devletin Erken Çocukluk E¤iti-

minin yayg›nlaflmas›ndaki politika yanl›fllar›n›n sonucuydu. Erken Çocukluk E¤itimi planlama

ve programlama çal›flmalar›nda devlet hiç bir zaman ulaflmada öncelikli hedef kitle belirleme-

di. Sadece yayg›nlaflma için bir yüzde belirledi. Ama bu yüzdede öncelik kime verilecektir bu

söz konusu hiç bir zaman olmad›. Hala da de¤il. 

Y›llar sonra Güney Do¤u Anadolu’da anne ve çocuk e¤itim programlar› ile hakiki hedef
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kitleye gene ulaflm›flt›k. Program›n hedef kitleye ulaflt›¤›n›n iyi bir kan›t› da Yaz Anaokulu

Okul Öncesi E¤itim Program› Dan›flman› Filiz Uzuner Atalay’›n yaflad›¤› bir çok olaydan

sadece birindeki çocu¤un aile özelliklerinde de görülüyor: “Okulun ö¤rencilerinden bir

tanesinin kolu bir karton parças›yla kenarlardan tutturulmufl ve üzeri bir yemeni ile sar›lm›fl

olarak okula geldi. Yüzünde a¤r›l› bir ifade vard›. ‹stanbul’dan program› gözlem için gelen

Sevda Bekman çocu¤un a¤r›s› oldu¤unu fark edip bizlere sorunu iletti. Daha sonra Diyarbak›r

sorumlumuz ve ben çocu¤u alarak hemen bir sa¤l›k oca¤›na götürdük. Sa¤l›k oca¤› kolun

k›r›k oldu¤unu bu iflin onlar› aflt›¤›n› ve hemen bir hastaneye gitmemiz gerekti¤ini söylediler.

Hastaneye var›r varmaz röntgen çekildi ve hemen kol alç›ya al›nd›. Doktor bize neden bu

kadar bekledi¤imizi sordu¤unda ve biraz daha beklenseydi kolunun kesilece¤inin haberini

verdi¤inde her ikimizde birbirimize hayretle bakt›k. Çocu¤u anneye götürmek üzere dar yol-

lardan ve bir keçinin bile t›rmanmas›n›n zor oldu¤u bir mevkiden geçerek eve vard›k. Kolunun

ne zaman ve nas›l k›r›ld›¤›n› anneye sordu¤umuzda, aile bireylerinin her birinden farkl›

cevaplar geldi. Anne yerdeki masaya tak›l›p düfltü¤ünden, abla yataktan düfltü¤ünden bah-

setti. Oysa çocuk, yolda annesinin onu döverken kolunun çok ac›d›¤›n› bize anlatm›flt›. Biraz

sinirli, biraz k›zg›n biraz da düflünceli anneye elimizden geldi¤ince, dilimizin döndü¤ünce

yapt›¤›n›n onun hayat›n› nas›l etkileyebilece¤ini anlatmaya çal›flt›k. Teflekkürler Sevda

Han›m...” 

‹flte Diyarbak›r’da böyle ailelere ulaflma flans›m›z oldu. Burada GDA projesinin ortaya

ç›kmas›nda ve koflulsuz deste¤in verilmesinde Ayflen Özye¤in’in katk›s›n› bir kere daha dile

getirmek istiyorum. Bu proje onun fikridir.

‹YOP’taki faaliyetler 

‹YOP ekibi, bu y›l ‹YOP 1 ve 2’nin uygulanmas›, GDA projesi çerçevesinde ‹YOP’un

gelifltirilmesi, Ulusal E¤itime Destek Kampanyas›’nda yer almak gibi çal›flmalar› sürdür-

müfltür. Koç Üniversitesi’nden Sami Gülgöz taraf›ndan yürütülen ‹YOP etkinlik araflt›rmas›

bitmifl ve sonuçlar› de¤erlendirilmifltir.

Ayn› zamanda ‹YOP’un iletiflim amaçl› bilgi hatt› ve haber bültenleri de devam etmek-

tedir. Bu y›l ‹YOP’un yeni bafllatt›¤› “okuma günleri” projesi var. Bu günlerin amac› gönüllü

olarak sosyal sorumluluk almak isteyen gönüllüleri harekete geçirmeyi amaçlayan bir proje.

Hedef ‹YOP 2’yi bitirenlere kurs sonras› okuma-yazma ortam›n› devam ettirmek. 

BADEP yayg›nlafl›yor 

BADEP birimi de E¤itim-Sen iflbirli¤i ve askerlerle ve polis teflkilat› ile sürdürdü¤ü

çal›flmalar›na devam ediyor. ‹flyeri Hekimleri E¤itici E¤itimi çal›flmalar›na da destek oluyor.

Baba Destek Program›’n›n yayg›nlaflmas›nda önemli aflamalardan biri de resmi izin sorunu



olmufltur. Program›n uygulama izni için dönemin ‹stanbul Milli E¤itim Müdürü ile yap›lan

görüflmelerden dönemin Vali Yard›mc›s› ve Halk E¤itim Baflkan›’n›n ilgilenmesi kararlaflt›r›l›-

yor. Fakat bu görüflmelerde de bir sorun yaflan›yordu çünkü program ilkö¤retimde

uygulan›yor ama yetiflkin e¤itimi niteli¤indeydi ve ders saati d›fl›nda uygulan›yordu. Bu

nedenle hangi birimden izin al›naca¤› bir türlü karalaflt›r›lamad›. Sosyal etkinlikler biriminden,

teknoloji e¤itimine kadar bir çok birimle görüflüldü. Her gidildi¤inde Milli E¤itim’deki vali

yard›mc›s›ndan gelen yaz›n›n hep evrak memurunun masas›nda bulunuyordu ve her sefe-

rinde farkl› bir birime gidiliyordu, evrak memuru da ne yapaca¤›n› flafl›rm›flt›. En sonunda vali

yard›mc›s› ile bir görüflme daha yap›ld› ve sonunda ‹lkö¤retim Müfettiflleri Kurulu’na kitap tes-

lim edildi. Bir ay sonra bir telefon geldi. Bir ilkö¤retim müfettifli kitab›n iznini verdiklerini ve

kitaptan kendi evlerinde de bulunmas› için bir tane daha istediklerini, çok be¤endiklerini belir-

tip bize teflekkür ettiler. Böylelikle akflam saatlerinde program› uygularken e¤itimcilerimiz,

kendilerini biraz daha güvende hissettiler.

Uluslararas› faaliyetler ve AÇEV’de mekan de¤iflikli¤i 

Orta Asya Birimi Sorumlusu Nilgün Aydo¤an’›n 2001‘de ayr›lmas› ile bu görevi de Ayla

Göksel üstleniyor. Faaliyetler daha fazla e-grup arac›l›¤› ile haberleflmek ve uluslararas›

toplant›lara kat›lman›n d›fl›na geçmiyor.

AÇEV’de de¤iflme çal›flmalar› bafll›yor. Vak›f Elmada¤’dan Mecidiyeköy’e tafl›n›yor.

AÇEV çal›flanlar› art›k ayr› odalarda çal›flmak yerine herkesin birbirini gördü¤ü aç›k ofis sis-

temi içinde çal›flmaya bafll›yor. Ayn› y›l kurum kimli¤i çal›flmalar› çerçevesinde “logo de¤ifli-

mi,” tüm tan›t›m malzemeleri, web sayfas›, antetli ka¤›tlar zarflar hepsi bir de¤iflime u¤ruyor.

Yeni bir tan›t›m filmi ve bülten çal›flmalar› da bafll›yor. AÇEP biriminin ismi EÇE birimi olarak

de¤ifliyor. Bunlar AÇEV’de yaflanacak de¤iflimin ilk ayak sesleridir. AÇEV bundan sonra h›zl›

bir kurumsallaflma sürecine girecektir. AÇEV bu de¤iflim çal›flmalar› içinde ‹letiflim Birimi’ne

Nevin ‹lhan Koçak’› al›yor.

Devam eden ödüller

AÇEV’e ödüller gelmeye devam etmektedir. Benimle Oynar m›s›n? Program› Radyo

Televizyon Gazetecileri Derne¤i taraf›ndan “En ‹yi Çocuk Program›” seçilmifltir. YA-PA “Y›l›n

TV Çocuk Program›” ödülünü AÇEV’e vermifltir.

Geliflme döneminin sonunda say›larla  AÇEV

2002 y›l›nda AÇEP 57 ilde MEB ve SHÇEK’le birlikte uygulanmakta tabii 57 ilin

49’unda MEB’le sekizinde SHÇEK’le. Bu illerin sekizinde iki kurum ayn› anda hizmet veriyor.

AÇEP’le bu y›la kadar toplam 114.144 anne-çocuk ikilisine ulafl›lm›fl. ‹YOP oniki ilde 31.038
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okumaz yazmaz kifliye ulaflm›fl. OVÇEP alt› ilde toplam 8.016 veli ve çocu¤a ulafl›rken

BADEP 3 ilde 5.248 baba ve çocu¤a ulaflm›fl durumda. Yurt d›fl› uygulamalara bakt›¤›m›zda

AÇEP’in Anne Destek Program› 4 ülkede toplam 1.510 anne-çocuk ikilisine ulaflm›fl. Tüm

programlar› ile AÇEV Türkiye’de toplam 65.109 çocu¤a ve 95.842 yetiflkinle (anne, baba ve

okumaz yazmaz kifli) toplam 160.951 kifliye hizmet vermifl durumda.

AÇEV’i nas›l de¤erlendirdiler?

Bu bölümü AÇEV’i d›flardan izleyenlerin AÇEV ile ilgili görüflleri ile bitirmek istiyorum.

fiu anda UNICEF’in Birleflmifl Milletler Ofisi’nde erken çocukluk geliflimi bölümünün k›demli

dan›flman› ve sorumlusu olan Nurper Ülküer AÇEV ile ilgili görüfllerini flöyle dile getiriyor:

“AÇEV‘de gönüllü kurulufltan daha çok bir sivil toplum örgütüne do¤ru bir yap›lanma, bir

kurumlaflma da var diye düflünebiliriz. Bu çerçevede ele al›rsak AÇEV Türkiye’de Erken

Çocukluk E¤itimi konusunda bilhassa ailelere götürülecek destek ve e¤itim konusunda önem-

li bir aç›¤a cevap vermek üzere ve o aç›¤›n oldu¤unu gündeme, getiren bir gönüllü kurulufl.

On sene içinde AÇEV bir nokta da ulusal bir gönüllü kurulufl olmaktan uluslararas› bir gönül-

lü kurulufl olmaya do¤ru da bir yol ald›.” Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤retim üyelerinden ve AÇEV’le

birlikte baz› projelere de imza atan Ayhan Aksu Koç bir akademisyen olarak görüfllerini flöyle

dile getirmifl “AÇEV’i ben uzun süredir tan›yorum giderek geliflen, üstlendi¤i misyonu da

hakk›n› vererek yapan bir STK’d›r diyebilirim. AÇEV yap›lmas› gereken iflleri do¤ru saptay›p

sonrada onlar› gerçeklefltirmek için gereken neyse yapan bir STK. Bir hedef kondu¤u zaman

bu nas›l yap›lacak? fiöyle yap›lacak, o zaman bunun için ne yapmal›y›z? fiunlar›, bunlar çok

zor, ama olsun bir yolunu bulmal›y›z ve de yapmal›y›z. Hakikatten de böyle bakt›¤›n›z zaman

bunlar gerçeklefliyor. Yani ifl sadece para ile yap›lmad›, ifl sadece gönüllüler bulup “hadi siz

gidin flunu bunu yap›n” fleklinde de yap›lmad›. Programlar›n hepsi bilimsel temele dayanan

programlar onlar› da gayet yakinen biliyoruz.” Erken Çocukluk E¤itiminde önemli bir isim olan

bir baflka akademisyen Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Ayla Oktay ise flunlar› söyle-

yerek AÇEV ile ilgili görüfllerini dile getiriyor. “Bir hedefe ulaflmak için çok sistematik bir

çal›flma gerçeklefltiren bir sivil toplum kuruluflu. Yani, sadece bir tak›m insanlar›n bofl zaman-

lar›nda çal›flmalar›yla ortaya ç›kan bir çal›flma de¤il. AÇEV, hedeflerini ortaya iyi koymufl ve

bu hedeflerini akademik araflt›rmalarla da destekleyerek ad›m ad›m gerçeklefltiren ve giderek

ç›tas›n› yükselten bir kurum gibi görünüyor.”
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TANINMA (2003-2007)

Tan›nma devresine ilk damgas›n› vuran olay AÇEV’in Vehbi Koç ödülünü almas›d›r.

Vehbi Koç ödülü her sene daha önceden belirlenen sa¤l›k, e¤itim, sanat gibi farkl› alanlarda

verilmektedir. Bu sene ödül e¤itim alan›nda veriliyordu. Bu dönemde AÇEV’in isminin duyul-

mas›n› hem yurt içi hem de yurt d›fl›ndaki uygulamalar  ve erken çocukluk e¤itimini ülkede

daha genifl kitlelere yayg›nlaflt›rmay› ve zorunlu k›lmay› hedefleyen “7 Çok Geç Kampanyas›”

sa¤lad›. Ancak, tan›nma ile ismin duyulmas›n› birbirinden ay›rmak istiyorum. Tan›nma,

sadece ismin duyulmas› de¤ildir. Ayn› zamanda AÇEV’in yapt›klar›n›n bilinmesinin, kabu-

lünün ve takdirinin artmas›n› da birlikte getirmektedir.

Tan›nmadaki önemli unsurlar nelerdi? 

Vak›f Baflkan› olarak Ayflen Özye¤in AÇEV’in tan›nmas›ndaki önemli olan unsurlar›

flöyle aç›kl›yor: “En do¤ru bilimsel yaklafl›m ile bafllayan bir STK daha sonra ihtiyac› olan

yere, ihtiyac› olan herkese eriflmeliyiz felsefesine dönüfltü. Bu da bizim tan›nmam›zda önem-

li oldu. Baba E¤itimi Program›, Güney Do¤u Anadolu’daki programlar›m›z, Televizyon

Programlar›m›z. Bana göre ilk do¤ru duyurma Vehbi Koç ödülünü almakla bafllad›. Bu ödül

herkese farkl› bir güven verdi en basiti de bana çok farkl› bir güven verdi. Yurt d›fl›na da

aç›lmalarla bafllayan bir yükselifl tan›nmay› bafllatt›. AÇEP’in bir dünya program› olmas›n›

çok, çok, çok önemli görüyorum. Bu olayda duydu¤um gurur çok baflka bir boyutta. AÇEV ve

erken çocukluk e¤itim program›n›n art›k dünyada konuflulur olmas› tan›n›rl›¤›na önemli bir

örnek. AÇEV’in görevleri aras›na devlette eksik olana bilimsel bir yaklafl›mla destek vermek

hedeflendi¤i gibi devletin politikas›nda bir bask› unsuru oluflturmak da var. Bütün bunlar,

AÇEV’in bir sivil toplum kuruluflundan daha farkl› ifl yapt›¤›n› düflündürtüyor bana. Gerek

bas›nla, gerek devletle iliflkileriyle farkl› bir yapt›r›m gücü kullanarak baz› olaylar›n gerçek-

leflmesini sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Bunlar her kesin kafas›n›n içindeki sivil toplum örgütü-

nün bir ad›m ötesinde bence. Yani amac› var misyonunu yap›yor mu yap›yor, ama mis-

yonunun üzerinde de Türkiye’de yap›labilecekleri, bir ifl dünyas› kafas› ile sürdürüyor.” Ayflen

Özye¤in’e benzer bir görüfl de Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Baflkan› Türkan

Saylan’dan geliyor. Kendisi AÇEV’in baflar›s› dolay›s› ile tan›nmas› için “Keflke bütün alt

yap›s› olan kurulufllar bunlar› yapabilseler, AÇEV kadar cesur bir flekilde projelere girebilse-

ler. Çok çok önemli bir faktör o gücünüz olmazsa ayakta durman›z kolay de¤il tabii, ama

AÇEV bu finansal gücü do¤ru yolda harcad›¤› ve do¤ru yolda de¤erlendirdi¤i için çok sayg›

duyuyorum.” diyor. 

Tan›nma döneminde yap›lan ifllerin içeri¤i ve baflar›s› önemli oldu¤u kadar maddi

güç de çok önemli. Ancak, sadece maddi güç ile bu tan›nma elde edilebilinir mi? UNICEF’in

Birleflmifl Milletler Ofisi’nde erken çocukluk geliflimi bölümünün k›demli dan›flman› ve sorum-



lusu Nurper Ülküer AÇEV’in tan›nmas›ndaki önemli at›l›mlar› anlat›rken sadece maddi

imkan›n yeterli olmayaca¤›n› çok güzel aç›kl›yor. “AÇEV’in önemli özelliklerinden bir tanesi de

iki de¤iflik üniversiteden destek görüyor olmas›, Bo¤aziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi.

AÇEV dünya için önemli bir araflt›rma yap›yor. Programlar› yoksullu¤un ortadan kald›r›la-

bilmesinde önemli bir rol oynuyor. AÇEV’in e¤er uluslararas› düzeyde oynad›¤› iyi bir rol

varsa, bence bir çok var ama en önemlilerinden bir tanesi bu gün bize uzunlamas›na bir

çal›flma sonuçlar›n› sunarak hakikaten erken yafllardaki çocuklar›n geliflmesine destek olan

programlar›n yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›nda önemli bir etken oldu¤unu, etkili bir yol

oldu¤unu göstermesi. Babalar çocuk gelifliminde önemli rol oynarlar. Bu konuda da önderlik

yapt›lar. AÇEV’den baflka Baba E¤itim program›n› yapan yok Türkiye’de! Bu da güzel bir ilk.

De¤iflik ülkelerde erke¤in aile e¤itimi çal›flmalar› içinde yer ald›¤› önemli çal›flmalar var. Ama

herhalde AÇEV’inki flu ana kadar bildi¤im en özel ve de hakikatten hedefine uygun bir

çal›flma. AÇEV dünyaya aç›ld›, de¤iflik ülkelere gitti. Almanya’da, Hollanda’da Türk çocuk-

lar›na dönük programlar yapt›, bunlar da çok önemli! Çünkü oradaki çocuklar›n, annelerin,

ailelerinin de buna ihtiyac› var. Yani di¤er bir görüflle Erken Çocukluk E¤itim programlar›

konusunda bilhassa aile merkezli programlar konusunda önemli bir kurulufl. Bunlar› bilimsel

yöntemlerle gelifltirdi ve uygulad› ve de sonuçta yine uluslararas› standartlar› uygun bir

flekilde dökümante etti. Bak›n Türkmenistan’dan bir an›m› aktaray›m. Bir çocuk Türkçe

konufltu¤umuzu duyunca bizimle konuflmaya bafllad› ve çok güzel bir Türkçe’yle konufltu.

Annesine dedim ki “Türkiye’de mi bulundunuz?” “Yok Benimle Oynar m›s›n? Program›n›

seyrediyor” dedi. Oralarda Türk televizyonlar› seyredilebiliyor. Tabii ki bu bilimsel bir kriter

de¤il ama bir anekdot olarak televizyon program›, bu tür televizyon programlar›n›n çocuklar›n

dil geliflimine ne kadar katk› verdi¤ini gösteriyor. Yine iyi bir kapasite geliflmesi çal›flmas›

yapt›. Bakanl›¤›n›n baflta olmak üzere de¤iflik kurumlar›n hizmet sunucular›n› e¤itti, hem

uygulay›c›lar›n› hem hizmet sunucular›n› ve onlar›n erken çocukluk geliflimi programlar›nda

duyarl› olmalar›n› bilgili olmalar›n›, hatta, hatta belli becerileri de, hizmet sunma becerilerini

de gelifltirmelerine yard›mc› oldu, bu da çok güzel bir katk›! AÇEV’i güçlü k›lan bu Üniversite

ba¤lant›lar›yd› da bence, aksi takdirde de de¤irmenin suyu bitebilirdi o bir dinamik sa¤lad›.

Di¤er taraftan Türkiye’nin öbür ucuna kadar gidip oradaki Halk E¤itim Merkezi’ndeki ö¤ret-

meni de e¤itti. Anneyi e¤itti, yani bir tarafta hizmet verenlerin e¤itimini yaparken, di¤er

taraftan ailelerin e¤itimini yapt›. AÇEV’in bir baflka katk›s› erken çocukluk gelifliminde çok

önemli bir kamuoyu oluflturdular erken çocukluk geliflimi konusunda, çocuk gelifliminin öne-

mini, ailelerinin rolünü ve e¤itim programlar›n›n bu konudaki yerini çeflitli platformlara tafl›d›lar

hem ulusal hem uluslararas›. Ve en güzel taraf› da kurumsal bir STK nas›l çal›fl›r ona örnek

oldular. Bir STK nas›l kurumsallaflmal› ve nas›l çal›flmal› konusunda da bir örnek teflkil etti-

ler. Çünkü o dönem Türkiye gönüllü kurulufllar, sivil toplum örgütleri konusunda fazla, dene-

yimli de¤il. ‹stersek örneklere AÇEV’i bu iyi örneklerden bir tanesi olarak gösterebiliriz. Onun
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deneyimlerini di¤er baflka gönüllü kurulufllar›n, sivil toplum örgütlerinin bilmelerini, ö¤ren-

melerini ve kendilerini ona göre gelifltirmelerini, de¤ifltirmelerini düflünebiliriz. Bilmiyorum

ama evet ben flunu söyleyebilirim… Bilimsel ve profesyonel destekleri vard›. Dedi¤im gibi

üniversitelerde çok de¤erli bu konuda çal›flm›fl, ne yapt›¤›n› bilen insanlar›n oldu¤u bir vak›ft›.

‹kincisi çok iyi bir mali destekleri vard›, yani amatör bir kurum olarak bafllamad›lar, ta

bafl›ndan profesyonel bir vak›f olarak bafllad›lar. Bunun da sebebi elindeki eleman›n kaliteli

olmas›yd›. ‹yi bir vizyonlar› vard› ve de bu ifle gönül vermifl profesyonel insanlar› vard›. Bunda

bence Ayflen Han›m’›n da rolü çok büyük gönül vermifl bir kifli olarak.” 

AÇEV’in baflar›s› dolay›s› ile tan›nmas› bir “tak›m›n” birlikte elde etti¤i bir sonuçtur.

Bu ekip “özverili,” “bilime inanan,” “genifl hoflgörü sahibi,” “eflitlik konusunda çok yüksek ahla-

ki de¤erleri olan” bir Vak›f baflkan›, amatör ruhlu ancak profesyonel çal›flan büyük bir ekip, bu

ekibin önünü açan ve onlar› yönlendiren baflkandan sonraki temel kifli, idareci/ler ve sürece

“bilimsel” bakabilen uzmanlardan olufluyordu. Tabii ki planlananlar› en iyi biçimde gerçeklefl-

tirebilmek için gerekli olan maddi ba¤›ms›zl›¤a sahip olmak da bu sonuçta çok etkiliydi.

Tan›nmadaki önemli unsurlara devam

AÇEV’in tan›nmas›n› sa¤layan ve baflar›y› yaratan etkenlerin ne oldu¤u konusunda

tabii ki benden farkl› düflünenler de var. fiimdi gelin onlara kulak verelim. Vak›f Baflkan

Yard›mc›s› Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› “Devletle iflbirli¤i bence çok önemli oldu. Çevredeki di¤er

kurulufllar ya da kifliler devletle iflbirli¤i yapmay› hem küçümsüyorlard› hem fevkalade

elefltiriyorlard›, bende onlara hiç kat›lmam›flt›m. Yani tamam devletin elefltirilecek taraflar›

vard›r ama devletin öyle bir alt yap›s› vard› ki ondan yararlanmak laz›m, iflte biz onu yapt›k.

Devletle iflbirli¤i yapmak çok önemli oldu.” diyerek bu baflar›daki en önemli etkenin devletle

ifl birli¤i oldu¤unu vurguluyor. Asl›nda Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› bu tespitinde yaln›z de¤il. Vak›f

Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Özye¤in de bu baflar›n›n temelinde “Milli E¤itim Bakanl›¤› ile

iflbirli¤i. Milli E¤itim Bakanl›¤› çok önemli yani devlet politikas› çok önemli e¤itimde. Ayr›yeten,

devlet, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n fiziki mekanlar›, hocalar› tahsis etmesi, yani Milli E¤itim

Bakanl›¤›’n›n deste¤i bu, baflar›da çok önemli bir rol oynuyor. Ayr›ca, AÇEV’i baflar›l› yapan

yöneticileri. Tabii, hepsi o. Bu kadar basit. Her iflten çok farkl› bir fley de¤il bu Ayla Han›m’la

bafllayarak ekip.” diyerek hem devletle iflbirli¤inin hem de yönetimin önemini vurguluyor.

Ayflen Özye¤in kendi felsefesi çerçevesinde “AÇEV bana göre bilim yolu ile eflit f›rsat›

Türkiye’ye kazand›rmaya çal›flan bir Vak›f. Bundan da daha muhteflem bir fley olamayaca¤›n›

düflünüyorum... Baflar›s› da bundan geliyor” diyor. Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel ise

“AÇEV’i baflar›l› yapan sahadaki gücüdür, çal›flanlar›d›r. Temel programlar›d›r.” diyerek daha

farkl› bir tan›m getiriyor. Bu baflar›n›n nedenlerini AÇEV’in ilk y›llar›na hatta kurulma y›llar›na

kadar götürenler dahi var. EÇE E¤itim Sorumlusu Canan Erman, “Özellikle AÇEP’in dolay›s›

ile AÇEV’in ilk y›llar›ndaki ekip ruhu. Hep do¤ruyu yapmak için mücadele verirdik. Birbirimize
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k›r›lmadan çünkü amaç “iyi” yapmakt›”. Eski E¤itim Dan›flman› Alev Özmen de “Ruh ve ekip.

O ekip ve ruh di¤erlerine örnek oldu. Mesela biz sabah›n köründe HEM’de oldu¤umuzda

ö¤retmen de biraz gecikmeyle de olsa da kalk›p geliyordu. ‹lk baflta bizler de yaln›z de¤ildik,

bunu hep beraber yapt›k, her toplant›m›zda sen (Sevda Bekman) vard›n, sonra Ayflen Han›m

(Ayflen Özye¤in) daha s›k geliyordu. Hep o beraber, o birlik olman›n verdi¤i bir güçtü” diyor.

Gerek Canan Erman gerekse Alev Özmen AÇEV’in baflar›s›nda AÇEP’in önemini vurgulu-

yorlar. Asl›nda Ankara Temsilcisi Seda Y›lmaz ‹nal da benzer bir anlat›mla flöyle diyor: “Bir

kere AÇEV’in kuruldu¤unda aya¤› çok yere basan bir projeyle kurulmufl olmas›, bir paketle,

bir paket programla kurulmufl olmas› inan›lmaz hofl bir fley! Yani en büyük fark zaten bana

göre oradan bafll›yor. Yani ne istedi¤ini bilen bir kurum; ne yapal›m› tart›flarak el yordam›yla

bulmaya çal›flan bir kurum de¤il. Zaten kuruldu¤unda elinde çok sa¤lam, temeli çok bilimsel;

ölçülmüfl, biçilmifl, denenmifl bir projeyle, programla bafllam›fl olmas› zaten çok büyük bir

avantaj; yani bir s›f›r önde bafllamas›na neden olan bir fley bence. Üstelikte yaln›zca prog-

ramlar›n olmas› da yeterli de¤il, o programlar›n çok iyi uygulanabilmesi ve sürdürülebilmesi

yönünde de son derece büyük bir titizlik vard›, toplu i¤ne ile kuyu kazmak gibi...” 

Bir “yap bozu” tamamlamak için gerekli olan parçalar  oldu¤u gibi  AÇEV’in tan›nmas›nda ve

baflar›s›nda da farkl› faktörlerin ve kiflilerin etkin oldu¤unu düflünüyorum. Bir parças› eksik

olsa o yap boz nas›l tamamlanamaz ise AÇEV’de de bir faktör eksik olsa bu tan›nma elde

edilemezdi. Dolay›s› ile bu süreçte tek tek kiflileri ya da olaylar› ön plana ç›karman›n do¤ru

olmayaca¤› kan›s›nday›m. Ancak, e¤itim programlar›n›n AÇEV’in tan›nmas›nda önünü

açt›¤›na inan›yorum. fiimdi bu dönemde y›llara göre neler oldu¤una bakal›m.

2003: Tan›nma döneminin ilk y›l›

Bu y›l›n en önemli olay› Vehbi Koç Ödülü’nün al›nmas›. Vak›f Baflkan› Ayflen

Özye¤in bu ödül ile ilgili an›s›n› “Evet Ayla’dan telefon geldi ‘Ayflen han›m flu anda gizli ama

Vehbi Koç Ödülü’nü ald›k’ dedi. Çok çok mutlu oldum. Anlatamam” diye dile getiriyor. AÇEV

birçok çal›flmas›n› devam ettirirken yeni at›l›mlar da yap›yor. Yeni at›l›mlardan bir tanesi

E¤itim Reformu Griflimi’nin (ERG) paydafl› olmak. E¤itim Reformu Giriflimi, bürokrasi, üniver-

site dünyas›, okullar ve sivil toplumu bir araya getirerek kat›l›mc› ve yarat›c› bir fikir üretim

süreci oluflturan ve e¤itim politikalar›n› belirleyenlere ve uygulayanlara, reformlar›n sonuçlar›

hakk›nda bilgi veren bir “izleme merkezi” dir.

EÇE Programlar›

Bu y›l AÇEV’in erken çoçukluk e¤itimi alan›ndaki programlar›na bakt›¤›m›zda AÇEP,

MEB-Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤inde 61 ilde 19.552 anne-çocuk ikili-

sine ulafl›yor. SHÇEK’le birlikte uygulamalarda ise 7 ilde 686 anne-çocuk ikilisine ulaflmakta.

OVÇEP gene MEB iflbirli¤inde, Mezun Anneler Projesi de AÇEV’in özkaynaklar› ile say›lar›
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artarak devam etmekte. AÇEV’in 0-3 yafl çocuklar›n›n annelerini hedefleyen program› Aile

Mektuplar› ‹stanbul ve ‹stanbul’un d›fl›nda Kocaeli’nde uygulanmakta. EÇE biriminin

çal›flanlar› özel e¤itim kurumlar›nda k›sa “Çocuk ile ‹letiflim” seminerleri yapmaktalar. Bu k›sa

seminerler daha sonra “Anne Baba Olmak” seminerleri olarak yayg›n bir projeye dönüflecek-

tir. Avrupa‘da AÇEP’in uygulamalar› sürüyor. Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n içinde yer alan

25 haftal›k Anne Destek Program›’ndan 10 haftal›k k›sa bir program yap›lm›fl ve farkl› ortam-

larda uygulanmakta. Bu on haftal›k program›n ilk yayg›n uygulanmas› okul rehberleri ve s›n›f

ö¤retmenleri ile yap›l›yor.

GDA’daki yaz anaokulu ve anne e¤itimi programlar›

Güney Do¤u Anadolu Bölgesi için kurumsal Okul Öncesi E¤itim Program› ve Anne

Destek Program›’n›n gelifltirilmesi bitmifl ve ilk uygulama bu yaz bafll›yor. Program

Diyarbak›r’da 686 anne ve çocuk ikilisine ulafl›yor. ‹lk uygulamada 43 s›n›f aç›l›yor. E¤itimin

yap›lmas› için Diyarbak›r’›n farkl› semtlerindeki ilkö¤retim okullar›n›n baz› s›n›flar› ana s›n›f›

olarak baz› s›n›flar› da anne e¤itim program›n›n uygulanmas› için donan›yor. Gerek okul

öncesi gerekse anne e¤itim program› için yerel ö¤retmenler seçiliyor ve e¤itim seminerleri ile

e¤itiliyorlar. Mekan MEB taraf›ndan karfl›lan›yor. Di¤er tüm masraflar› AÇEV karfl›l›yor.

Ayr›ca, AÇEV ba¤›fllarla Diyarbak›r’da Alipafla semtinde eski bir Diyarbak›r evi al›yor ve 3

s›n›fl› anaokuluna döndürüyor. Bu yaz Alipafla’da da yaz anaokulu bafll›yor. Daha sonra

Alipafla’daki anaokulu bütün sene e¤itim veren bir merkez olacakt›r. Kendi aram›zda

zaman›nda çok seyredilen “Asmal› Konak” dizisindeki kona¤a benzetti¤imiz bu eve biz de

“Asmal› Konak” ad›n› vermifldik. Hala düflündü¤ümde bu iki evi nas›l birbirine benzetti¤imizi

hiç anlam›yorum. Galiba burada önemli olan evin ortas›ndaki küçük avlu ve avlunun iki

kenar›nda yukar›ya ç›kan merdivenleri ve bir birinden ba¤›ms›z odalar› olmas›yd›.

Diyarbak›r’da çok kaliteli bir okul öncesi e¤itimi veren bu mekan›n nas›l bulundu¤unu anlat-

madan geçemeyece¤im. 2002 y›l›nda gene Diyarbak›r’day›m. Anaokuluna döndürece¤imiz

bir mekan aray›fl›m›z h›zla devam ediyor. Bakmad›¤›m›z semt kalmam›fl. Ya biz be¤enmi-

yoruz ya da bütçesi çok yüksek oluyor. Her iflte hep öyle olmufltur zaten . ‹flte o günlerde kar

ya¤m›fl uçaklar kalkm›yor. Kald›¤›m›z Turistik Otel’de havan›n yumuflamas›n› bekledi¤im bir

geç ö¤leden sonra karanl›k da basm›fl. AÇEV’in Diyarbak›r Temsilcisi Filiz Buluttekin ve bana

göre yaz anaokulunun baflar›s›nda büyük katk›s› olan Filiz Uzuner Atalay beni arad›lar.

“Sevda Han›m harika bir ev bulduk. Gelip sizi al›yoruz.” Karanl›k, kar var dememe kalmad›

karfl›mda ikisini buldum. Alipafla’da elektrikler kesilmifl (Diyarbak›r’da sur içinde elektrik

olmas› zaten o kadar azd›rki) eve girdik elimizde lüks lambas› evi gezdik. Evde gönlümüzü

b›rakt›k. Ne gördüysek o karanl›kta. Ondan sonra evin al›nmas›, inflaat›, tefriflat› bafllad› ve

2003’de e¤itime aç›ld›. 



‹lk y›lki uygulama ve sonuçlar›

Yaz Anaokulu s›ras›nda OEP koordinatörü Filiz Uzuner Atalay ve ADP koordinatörü

Ayfle Özdemir neredeyse 10 haftay› (program 10 haftayd›) Diyarbak›r’da geçirdiler. Arada bir

onlara ben de kat›l›yordum. Bizim okullar aras›ndaki ulafl›m›m›z› sa¤layan o zamanki

flöförümüz k›fllar› Karagöz Köyü’nde ö¤retmenlik yapan yazlar› da ek gelir için soför olan

Zülfü Akelma idi. Maalesef daha sonra kendisini bir rahats›zl›k sebebiyle kaybettik. Gene o

günlerden bir gün +40 derece s›cakta befl ilkö¤retim okulu aras›nda gidip gelirken “Hocam

size bir fley sormak istiyorum. Siz ‹stanbul’dan gelenler hiç ö¤len yeme¤i yemez misiniz?”

diye sordu. O zaman anlad›m ki 8:30-14:00 aras›nda yap›lan e¤itimde hiç bir fley kaç›rmamak

ad›na hepimiz farkl› ilkö¤retim okullar› aras›nda gidip gelmekten Zülfü Bey’in yemek saatini

unutuyorduk. Bu özveri do¤al olarak yaz anaokulunun baflar›s›n› getirdi. Program›n

de¤erlendirme araflt›rmas› da bu yaz bafllad›. Araflt›rmada ben, Bo¤aziçi Üniversitesi’nden

Ayhan Aksu Koç ve Eser Erguvanl› Taylan vard›. Ben daha çok okul öncesi e¤itim

program›n›n genel de¤erlendirmesinden sorumlu olurken Ayhan Aksu Koç ve Eser Erguvanl›

Taylan programdaki dil bölümünün de¤erlendirmesinden sorumluydular. Aynen Okul Öncesi

E¤itim Program›’n›n gelifltirilmesinde oldu¤u gibi. Araflt›rman›n sonuçlar› yaz anaokuluna

kat›lan çocuklar›n biliflsel ve dil becerilerinin bu programa kat›lmayanlara k›yasla çok daha iyi

oldu¤unu gösterdi. Bunun ötesinde yaz anaokuluna kat›lan çocuklar›n neredeyse hepsi o

Eylül ilkö¤retim okullar›na kay›t olurken kat›lmayan çocuklar için bu say› çok azd›. Program

çocu¤un geliflimine katk› yaparken okullaflmay› da olumlu etkiliyordu. Bu bulgu bizler için çok

önemliydi. 

GDA projesi ile ilgili yaflananlar

2007 y›l›nda gene yaz anaokulunun tan›t›m toplant›lar›nda bu de¤erlendirme araflt›r-

mas›n›n sonuçlar›n› sunarken önemli oldu¤u için programa kat›lan ve kat›lmayan çocuklar›n

okullaflma oranlar›n› Diyarbak›r ‹l Milli E¤itim Müdürü, yard›mc›s› ve ilgili ilkö¤retim okullar›n›n

müdürleri ile paylaflt›m. Daha cümlemi bitirmifltim ki ‹l Milli E¤itim Müdürü’nün sandalyesin-

den “Bu yanl›fl bir sonuçtur. Bu do¤ru bir araflt›rma de¤ildir.” diye yüksek sesle itiraz etti¤ini

fark ettim. Do¤rusu bunca y›ld›r sunum yapar›m yapt›¤›m›n “yanl›fl” oldu¤u ilk defa ve

“ba¤›r›larak” bana söyleniyordu. Bir an flafl›rd›m. Daha sonra kendimi toplay›p bu okullaflma

oranlar›n›n yaz anaokulunun örneklemini temsil etti¤ini Diyarbak›r ilini temsil etmedi¤ini anlat-

maya çal›flt›m. Ancak, kendisi bu sonucun Diyarbak›r ili için geçerli oldu¤unda ›srarl›yd›.

Do¤ru olan› bütün ekip olarak araflt›rma ve de halk dilini kullanarak anlatmaya çal›flt›k. Ama

baflaramad›k. Her fleyin bir ilki oldu¤u gibi bu da benim kariyerimde bir ilkti.

Yaz Anaokulu Okul Öncesi E¤itim Program› Dan›flman› Filiz Uzuner Atalay’›n Diyar-

bak›r’da yaflad›¤› bir an›s› da yaz anaokulu araflt›rmas›ndan elde edilen sonuçlar› destekler

nitelikte: “Çok yo¤unca geçen bir yaz›n sonlar›na do¤ru Fatih ilkö¤retim okulundaki bir
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gözlem sürecinin sonuna yaklaflt›¤›m›zda, yo¤un kalabal›¤› da¤›tmaya çal›fl›rken 8-9

yafllar›nda bir çocuk kalabal›k aras›ndan s›yr›ld› ve bana “ben seni tan›yem” dedi. Ben de

“sen beni nereden tan›yorsun?” dedim. Küçük çocuk kocaman siyah gözlerini birazc›k açarak

ve gülümseyerek cevap verdi. “ Sen bizi hava alan›na götürmüflsen” dedi. Ben de “evet,

demek hat›rl›yorsun. Sen kaça gidiyorsun flimdi?” diye sordum. O da bana “Üçüncü s›n›fa

gidiyem” dedi. “Peki dersler nas›l?” diye sordum. O da bana “S›n›f›m›n birincisiyem” dedi.

Asl›nda o geziye ben götürmemifltim. Hepsinin s›n›f ö¤retmeni farkl›yd›. Onlarla ve gözlem-

cilerle birlikte gitmifllerdi geziye. Ama o s›cakta, o yorgunlukla bu sözleri duymak tarifi

imkans›z bir haz yaflatt› bana. Ve ömrüm oldu¤unca bunu hat›rlayaca¤›m. Hatta yafll›l›¤›mda

bütün çocuklarla paylaflaca¤›m. Bana bu kadar hofl bir duygu yaflatt›¤› için AÇEV’e minnet-

tar›m.”

‹YOP’un çal›flmalar› 

Bu y›l, ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› Güney Do¤u Anadolu’da uygulan-

mak üzere farkl› bir revizyona giriyor ve “kad›n destek” boyutu da program›n içinde yerini

al›yor. Program›n ismi de “Kad›n Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuyazarl›¤› Program›” oluyor.

‹YOP Güney Do¤u Anadolu projesi ve projenin de¤erlendirme araflt›rmas› da bu y›l bafll›yor.

Araflt›rmay› Ayd›n Durguno¤lu ve Banu Öney yap›yor. ‹YOP’un ÇYDD ile iflbirli¤i protokolü 17

flubeye yag›nlaflt›r›l›yor. Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsam›nda da çal›flmalar bu y›l

bafll›yor. Sosyal Riski Azaltma Projesi “Baflbakanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma

Genel Müdürlü¤ü” kapsam›nda yer alan bir proje. Hükümet ile Dünya Bankas› aras›nda imza-

lanan ikraz anlaflmas›yla, Türkiye'de k›sa ve uzun dönemde yoksullu¤un azalt›lmas›na

katk›da bulunulmas› temel amaç. Okuma – Yazma Bilgi hatt› kapan›rken, ‹YOPostas› ve

okuma yazma günleri devam ediyor.

BADEP düzenini devam ettiriyor

Baba Destek Program›’n›n uygulamalar› E¤itim-Sen ile devam ediyor. BADEP ekibi

de özel uygulamalarla farkl› gruplara ulafl›yor. BADEP de SHÇEK’le de Sosyal Riski Azaltma

Projesi kapsam›nda iflbirli¤inde. BADEP’in de¤erlendirme çal›flmas› için gelifltirilen tutum

envanteri ve derinlemesine mülakat ile toplanan verilerle araflt›rma raporu Aylin Atmaca

Koçak taraf›ndan yaz›l›yor.

Bu y›l BADEP üç farkl› bilimsel toplant›ya kat›l›yor. Biri ‹ngiltere’deki Fatherhood

Summit, ikincisi gene uluslararas› OMEP kongresi, di¤eri de Ankara Üniversitesi Çocuk Kültür

Araflt›rma ve Uygulama Merkezi taraf›ndan düzenlenen 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi.

Program›n tan›t›mlar› devam ediyor. Bilgi Üniversitesi ve CNR Kitap Fuar› tan›t›m›n oldu¤u

yerlerden baz›lar›. 
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Alipafla Yaz Anaokulu
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Yaz Anaokullar› faaliyetleri

Diyarbak›r OEP Sertifika Töreni
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‹yinin de iyisi var 

Bu y›l AÇEV e¤itici yetifltirdi¤i seminerleri incelemeye al›yor. Bu çal›flman›n da ilk

faaliyeti Daryo Mizrahi’nin yapt›¤› çal›flma oluyor. Kendisi e¤itim seminerlerini gözleyip bu

seminerlerin iyilefltirilmesi için bir rapor yaz›yor.

Tan›t›m faaliyetleri

Tan›t›m faaliyetleri içinde Vehbi Koç Vakf›’n›n ödül alma töreni için bir tan›t›m filmi

haz›rlan›yor. AÇEV’in kurulmas›n›n 10. y›l› ile ilgili kurum içi kutlama etkinlikleri yap›l›yor.

Diyarbak›r’a 26-27 Haziran tarihlerinde ‹stanbul’dan programlar› tan›tmak için farkl› gazete-

lerden onbir gazeteci davet ediliyor. Gazeteciler AÇEV’in Diyarbak›r’daki programlar›n›

tan›yorlar ve AÇEV’in misafiri oluyorlar. Tabii ‹stanbul’a dönünce de bu programlar›n›

gazetelerinde ve köflelerinde duyuruyorlar. Gene bu y›l AÇEV farkl› bir gelir getirici etkinlikle

de ismini duyuruyor. Ünlü tasar›mc›lar At›l Kuto¤lu ve Dice Kayek markas›n›n yarat›c›lar›

Ayfle ve Ece Ege taraf›ndan AÇEV yarar›na yap›lan “T-shirtler” Marks & Spencer Ma¤aza-

lar›’nda sat›l›yor. Gelir getirici etkinliklerde önemli bir ad›m da Dolmabahçe’deki G-Art Sanat

Galerisi’nin Kas›m ay›nda hizmete girmesi ile at›l›yor. Galerinin sahibi ve yöneticisi Gülsen

Çapa. Sanatkarlar sat›fllardan paylar›n› ald›ktan sonra kalan gelirin tümü AÇEV’e ba¤›fl

olarak aktar›l›yor. Bu AÇEV için süreklili¤i olan bir kaynak yarat›yor.

Çal›flanlardaki de¤ifliklikler

Bu y›l, AÇEV’in çal›flanlar›nda da baz› de¤ifliklikler oluyor. Önemli bir de¤ifliklik

2003’ün Ekim ay›nda gerçeklefliyor. 2000 y›l›ndan itibaren Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›l›¤›’n›n yan›nda Genel Koordinatörlü¤ü de yürüten Ayla Göksel Genel Koordina-

törlü¤ü  Derya Akal›n’a b›rak›yor. Asl›nda Derya Akal›n 2001’den itibaren AÇEV’de Genel

Koordinatör Yard›mc›s› olarak çal›fl›yor. Ayla Göksel baflkan yard›mc›l›¤›na devam ediyor.

Ayr›ca, BADEP’den Serkan Kahyao¤lu Koç Lisesi’ne dan›flman olarak gidiyor yerine Hasan

Deniz geliyor. Muhasebeden 1995’te AÇEV’e giren Aynur Alt›ntafl ayr›l›yor ve O¤uz Erifl

geliyor. 2003’de AÇEV’e kat›lanlar 2007 itibari ile hala AÇEV’deler.

2004: Avrupa Birli¤i Projeleri’ne ad›m at›lan ilk y›l

AÇEV, bu y›l Avrupa Birli¤i’ne Türkiye’de Üreme Sa¤l›¤› ve Toplumsal Cinsiyet

konular›nda 3 proje sunuyor ve hepsi kabul ediliyor. Bunlar “Kaynaklar› K›s›tl› Ailelerin

Güçlendirilmesi: Cinsel Sa¤l›k / Üreme Sa¤l›¤› ve Anne Baba E¤itimi Modeli – AB CSÜS

ADP-BADEP (2005–2006)”, “Cinsel Sa¤l›k / Üreme Sa¤l›¤› ve Haklar›m›z için Okuma Yazma

Projesi – AB CSÜS ‹YOP (2005–2006)” ile “E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet

Eflitli¤inin Sa¤lanmas› Projesi - AB GENDER (2005–2008)”.

Vak›f Genel Müdürü Derya Akal›n bu projelerin AÇEV’de son y›llarda gerçekleflen
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önemli hamlelerden biri oldu¤unu “Cinsiyetleraras› E¤itim Eflitli¤i Projesi’ni kazanm›fl olmak

koskocaman, çok önemli bir fleydi. Yani, BADEP’i süper butik bir fleyden daha yayg›n bir

flekilde uyguluyor olmam›z. Bu cinsiyet ayr›mc›l›¤› projesinde Güneydo¤u’da okuma yazma

faaliyetleriyle özellikle, ulaflt›¤›m›z gönüllülerle ve istihdam etti¤imiz saha sorumlular›na

yap›lan katk›lar ve okuma yazma bilmeyen o kad›nlara verilen hizmet çok önemli.” diyerek

dile getiriyor.

EÇE biriminin faaliyetleri

EÇE biriminde uzun y›llard›r devam eden etkinlikler sürüyor. Bunlar MEB–Ç›rakl›k

ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ve SHÇEK ile yürütülen AÇEP, MEB-Okul Öncesi E¤itim

Genel Müdürlü¤ü ile yürütülen OVÇEP, Mezun Anneler Projesi, Aile Mektuplar› ve Çocuk ile

‹letiflim Seminerleri. Ayr›ca özel okullarda yap›lan uygulamalar ve Aile Destek Programlar›.

AÇEP yurt d›fl›nda Almanya, Belçika, Fransa, Ürdün ve Bahreyn’de uygulanmakta. 

K›fl›n Diyarbak›r’da Alipafla’daki anaokulu e¤itime devam ediyor. Yaz anaokulu bu

sene de Diyarbak›r’da toplam 843 anne-çocuk ikilisine ulafl›yor. Art›k program MEB-Okul

Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤inde uygulan›yor. ‹lkö¤retim okullar›n›n kullan›m›

yan›nda ö¤retmenler de MEB’in kadrosundaki okul öncesi e¤itimi ö¤retmenleri oluyor. Yaz

anaokulu çal›flmalar›n› ve de¤erlendirme araflt›rmas› sonuçlar›n› paylaflmak amac› ile

Diyarbak›r’da farkl› sektörlerin davet edildi¤i bir çal›fltay yap›l›yor. Amaç, yap›lanlar› ve plan-

lananlar› yerel kurum ve kurulufllarla paylaflmak. 

Erken çocukluk e¤itimi alan›ndaki yurt d›fl› uygulamalar› aras›nda “Consultative

Group” toplant›s›na kat›l›n›yor ve Orta Asya’da destek oluflturmak için alanla ilgili kapasite

gelifltirici bir çal›fltay yap›l›yor. Bu çal›flmada ortaklar UNICEF, STEP by STEP ve AÇEV.

Amaç, Orta Asya ülkelerinde erken çocukluk e¤itimi ile ilgili destek oluflturma ve savunu

faaliyetleri gelifltirme.

AÇEP için önemli araflt›rma sonuçlar› 

Bu y›l, AÇEV’in kurulmas›na neden olan AÇEP’in uzun vadeli araflt›rmas›n›n

yap›ld›¤› y›l. Araflt›rma ekibi Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›, Diane Sunar, Zeynep Cemalcilar ve ben.

Kurulma bölümünde de anlatt›¤›m gibi AÇEP’in ilk uygulamas› 4-6 yafl çocuklar› için olup iki

y›ll›k bir programd›. 1982 y›l›nda bu program›n de¤erlendirme araflt›rmas›nda olan çocuklara

2004 y›l›nda tekrar ulafl›ld› ve onlarla mülakatlar yap›ld›. Amaç, bu program› alm›fl çocuklar›

almam›fllarla k›yaslamak ve aradaki fark› bulmakt›. Sonuçlar› tabii ki burada anlatmayaca¤›m.

Ancak, bu araflt›rma müdahale programlar›n›n etkinli¤ini boylamsal olarak gösteren dünyada-

ki ikinci araflt›rma. Bu araflt›rman›n AÇEV’in bünyesi içinde gerçeklefltirilmesi AÇEV’e ayr› bir

prestij getiriyor. 
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Di¤er programlar da neler oluyor? 

BADEP’in uygulamalar› da hem E¤itim-Sen hem de SHÇEK ile devam ediyor.

Almanya Bremen‘de ilk yurtd›fl› BADEP kursu aç›l›yor. BADEP kurslar› özel sektöre ait fir-

malarda ve özel okullarda da aç›lmaya devam ediyor. Ayr›ca, MEB’le yap›lan bir protokol

çerçevesinde program ilkö¤retim okullar›ndaki rehberlerle de uygulanmaya bafllan›yor. Bu y›l

E¤itim-Sen’le yap›lan uygulama anlaflmas›n›n son y›l›. Ancak, bu iflbirli¤inde e¤itilen ö¤ret-

menlerden 65’i hala BADEP’in uygulamalar›nda AÇEV’le birlikteler. 

Ulusal E¤itime Destek kapsam›nda ‹YOP, birinci seviye kurslar›na a¤›rl›k veriyor.

Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsam›nda çal›flmalar devam ediyor. GDA araflt›rmas›n›n

raporlamas› yap›l›yor. ‹YOP temel e¤iticilerinin say›s›n› artt›rmak için saha sorumlular›ndan

bir grubu e¤iterek temel e¤itici yapmak için seminer düzenliyor.

Kurumsal çal›flmalar›n ilk ad›mlar› ve çal›flanlardaki de¤ifliklikler

AÇEV’de bu y›l daha sonra gittikçe geniflleyecek olan “kurumsal geliflim” birimi kuru-

luyor. Birimin amac›, yönetim konular›nda strateji oluflturma, yönetimsel planlama yapma,

e¤itim konular›nda ise yeni program/proje gelifltirme, içerik revizyonlar› yapma, e¤itici e¤itim-

leri tasarlama ve vakf›n insan kaynaklar›n› destekleme ve gelifltirmedir. 

AÇEV’e kat›lan yeni insanlar var. fiermin Demircio¤lu Erflan, Elif Aliflo¤lu, Gülnur

Akgül Çobano¤lu ve Diyarbak›r’da okul öncesi ve anne e¤itim programlar›nda çal›flan  toplam

sekiz kifli kat›l›yor. Bu sekiz kifliden alt›s› hala bizimle. Bu y›l AÇEV’e girenlerden Gülnur

Akgül Çobano¤lu ise 2007’de ayr›ld›. Ayr›ca, bu y›l EÇE birimine Bo¤aziçi Üniversite’sinden

yeni mezun Tümay Algan al›n›yor. Benim de ö¤rencim. BADEP ekibine de Cem Kaya giri-

yor. Ayn› birimden Erçin Kimmet özel bir dan›flma flirketinde çal›flmak ve bu dan›flma flirke-

tinin sahibi BADEP biriminin eski koordinatörü Kadir Akbulut ve BADEP biriminin eski e¤itim

sorumlusu Serkan Kahyao¤lu ile birlikte UNICEF için haz›rlad›klar› ismi “Benim Ailem” olan

anne e¤itim program›n›n Türkiye’deki ugulanmas›na destek olmak için AÇEV’den ayr›l›yor.  

Bu süreci biraz anlatmak istiyorum çünkü her STK’n›n yaflayabilece¤i bir deneyim.

UNICEF sahada AÇEV’in iflbirli¤i yapt›¤› ayn› kurumla (MEB-Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel

Müdürlü¤ü) iflbirli¤inde uygulamak için AÇEP ve BADEP benzeri bir program gelifltirmeyi

planl›yor. Bu görevi de özellikle BADEP’in gelifltirilmesi ve uygulanmas›nda yer alan üç temel

kiflinin baflkanl›¤›n› yapt›¤› gruba veriyor. Bu grupta BADEP ve AÇEP’e çok benzeyen bir

program üretiyorlar. ‹nsan›n “eh bu kadar da olmaz ki” diyece¤i bir durum. Uluslararas› bir

kuruluflun yerel bir STK ile sahada rekabete girmesine mi, yoksa program gelifltirmedeki

“uzmanl›¤›” elde ettikleri bir STK’ya sahada rekabet yaratacak bir program› gelifltirenlere mi? 



EÇE ile ilgili politikalar› etkileyecek çal›flmalara bir bafllang›ç

‹lerleyen y›llarda AÇEV’in ismini duyurmas›na büyük katk› olacak olan “7 Çok Geç”

kampanyas› planlan›yor. AÇEV’e, o zamanki Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤retim üyelerinden

Mehmet Kaytaz Türkiye’de erken çocukluk e¤itimi alan›nda fayda maliyet analizi çal›flmas›

yap›yor. Bütün bu faaliyetler AÇEV’in erken çocukluk e¤itimi politikalar›n› etkileme

çal›flmalar›na önemli bir bafllang›ç oluyor.

Yeni bir gönüllü: Günseli Kato 

Bu y›l sanatç› Günseli Kato AÇEV için özel olarak yapt›¤› tablolar›n tüm sat›fllar›n›n

gelirini Vak›f’a b›rakmak üzere bir özel sergi düzenliyor. Sanatç›n›n bu AÇEV’le tan›flt›¤› ilk

y›l. Bundan sonra kendisi AÇEV için daha bir çok sergi açacak ve birlikte bir çok çal›flmalara

imza at›lacakt›r. Günseli Kato art›k AÇEV ailesinin bir parças› olmufltur. Kendisi ile özel bir

konuflmamda çal›flmalar› için “AÇEV’in süregelen çal›flmalar›na eserlerim ile “renk” kat›yo-

rum, AÇEV’de bana ‘yaflam’ kat›yor” dedi. Bir sanatkar taraf›ndan bu kadar benimsenmek

AÇEV için önemli bir flans.

AÇEV’in idari yap›s› ve yönetim tarz› 

Burada AÇEV’in idari yap›s›ndan biraz söz etmek istiyorum. ‹dari yap›da Kurumsal

Geliflim, Mali ve ‹dari ‹fller, ‹letiflim ve program birimleri EÇE, ‹YOP ve BADEP olmak üzere

6 farkl› birim olup her birimin de bir koordinatörü veya yöneticisi vard›r. Bu birimlerin çal›flma

alanlar› farkl›d›r ve Genel Müdür’e ba¤l›d›rlar. Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› da bu

yap›n›n en bafl›nda “faal” olarak yer al›r. 

AÇEV’in yönetim kurulunun isimleri kitab›n arkas›nda var. Onbefl senesini tamamla-

makta olan ve tan›nmas› artan bir Vak›f nas›l idare edilmektedir? Bunun STK’lar için önemli

bir konu oldu¤unu bildi¤im için burada konu ile ilgili farkl› kiflilerin anlat›mlar›na yer vermek

istiyorum. Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel AÇEV’in yönetiminde en yetkin kiflilerin

bafl›nda geliyor. Bak›n AÇEV’in yönetim biçimini nas›l aktar›yor ”Valla AÇEV’in gelece¤i,

gelece¤e yönelik AÇEV’in de¤erleri, AÇEV’in amaçlar› ile ilgili kararlar genel olarak üç, dört

insan taraf›ndan al›n›yor. Sizin (Sevda Bekman), Ayflen Han›m’›n (Ayflen Özye¤in), benim,

Çi¤dem Han›m’›n (Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›). Son zamanlarda, son bir senedir falan belki Derya

da (Derya Akal›n) buna kat›lmaya bafllad›. Bu nas›l yap›l›yor? Bu bazen enformal biçimde

yap›l›yor bazen de formal biçimde yani yaz›l›p, çizilip, sunulup, tart›fl›larak. Bazen de birinin

akl›na bir fikir geliyor heyecanla ortaya ç›k›yor... Ve... Ondan sonra bu burdaki ekiplerle

paylafl›l›p hayata geçiriliyor. Afla¤›dan gelenler var m›? Var ama daha az. Diyelim ki biz

sadece bunu yönetim kurulu toplant›lar›nda tart›fl›yor olsak y›lda dört kere toplanan bir yöne-

tim kurulunun yapt›¤› toplant›larla ne kadar ifl ç›kabilir? Dedi¤im gibi birisinin bir fikir bir fleyler-

den esinlenip heyecanlan›p, bir fleyler ortaya atmas›yla genelde bu Ayflen Han›m oluyor...
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Günseli Kato sergi görüntüleri
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Bana yanl›fl gelmiyor.” AÇEV’de çal›flm›fl kifliler olarak eski BADEP koordinatörü Kadir

Akbulut “Yönlendiren, karar alan ve yapanlar›n aras›ndaki iletiflimler kopuk” derken eski EÇE

koordinatörü Nur Sucuka Çorapç› da buna destek oluyor “E¤itimci grupla, idare aras›nda her

zaman bir kopukluk sezdim ben. Yani idare belki bizim yapt›¤›m›z ifle daha profesyonelce

bak›yordu, yani biz onlar›n gözünde birer profesyoneldik iflte görevimiz neydi, flu kadar

say›da flu ifli yapmak iflte seminere kat›lmak filan. Bizim için öyle de¤ildi. Biz kendimizi vakf›n

iflte bir memuru gibi hissetmedik hiçbir zaman. Ama idarenin bunu alg›lad›¤›n› sanm›yorum.”

Eski BADEP E¤itim Sorumlusu Serkan Kahyao¤lu da bu olguyu destekliyor, “‹dare tarz›,

idareciler ile bu e¤itimciler diyelim, öyle ay›r›yorum, aras›nda baz› kopukluklar oldu¤unu

düflünüyorum. “Benimle Oynar m›s›n? program›n›n›n yaz›l›m› sürecinde orada biz o s›k›nt›lar

içerisinde, zamana karfl› yar›fl›yoruz. Birfleyler yapmaya çal›fl›yoruz falan. ‹flte orada bir

cümle de¤iflecek, bir kelime de¤iflecek, bir karar al›yoruz hep beraber. ‹flte diyelim ki tamam,

bunu sen düzeltebilirsin deniyor. Ben düzeltiyorum, ondan sonra idareden biri bunu sen nas›l

düzeltirsin, müdahele edersin gibi olaylar oluyor. Onlardan çok hofllanmad›¤›m dönemler

oldu. Ayr›ca, bir tarafta bir ifli yaparken akflamlar› bir yerlere gidip gelirken biz gönüllü bir

Vak›f›z deniyor ben bunu ald›¤›m para üç kat› az olsa da ayn› flekilde yapaca¤›m, orada

baflka bir ba¤ kurmuflum çünkü. Fakat oradaki olayla ilgili biz vak›f›z yaklafl›m› oluyor ancak

onlar›n d›fl›na ç›k›ld›¤› zaman iflte, k›yafettir di¤erleridir, buras› profesyonel deniliyor. Tamam

profesyonel olacaksak, o zaman bir flirket mant›¤›yla çal›fl›lacaksa o zaman ben 13 saat

çal›flt›¤›m zaman, mesai almam laz›m. Bazen flirkete benzemesi beni rahats›z ediyor.

Buradaki yöneticilerin AÇEV’in daha fazla e¤itim ekibinin içinde olup orada onlara destek ver-

menin ötesinde biraz onlar›n ana fikrini anlayarak idare etmeleri gerekiyor. Daha çok say›sal

de¤erler üzerinden konuflulan bir hale dönüflmeye bafllam›flt›, flekilcilik tablolar gibi. Bunlar

gereklidir, bir fleyi, planlad›¤›n› görmek aç›s›ndan.” Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Çi¤dem

Ka¤›tç›bafl› “Daha fazla paylafl›m›n oldu¤u yönetim daha iyi olur herhalde” diyor. Eski EÇE

koordinatörü Nur Sucuka Çorapç› “Bazen çok ayr›nt›larda bo¤uldu¤umuzu hissetti¤im

zamanlar olmufltu idari anlamda. Bazen ifllerin çabucak halledilmesi hofl oluyordu bazen

t›kan›klar olabiliyordu yani her dönemde farkl› fleyler yaflad›¤›m›z› söyleyebilirim. ‹darecinin

kendi tarz›na göre farkl› zorluklar veya kolayl›klar yaflayabiliyorduk. Yepyeni projelere aç›lmak

ya da mevcut projelerle yetinmek... Çeflitli fleyler yafland› diye düflünüyorum. Kiflisel özellik-

ler de burada etkiliydi. Ayla’y› (Ayla Göksel) daha önceden tan›d›¤›m›z için. Farkl› de¤il,

bilindik bir yap›yd›. Ama di¤er idareciler yabanc› olarak, farkl›lar. Yeni bafltan tan›yaca¤›n›z

biri oluyor... orada daha büyük zorluklar olabiliyor.”

AÇEV’de yönetim kurulu daima “bilgi verilen” bir kurum oldu. Hiç bir zaman “karar

kurulu” olarak ifllemedi. Bu durum, AÇEV’in “üst yönetimindeki profesyonel yöneticileri” yöne-

tim kurullar›n›n “karar kurulu” olarak iflledi¤i ortamlarda olamayaca¤› kadar “önemli ve etkin”

yapt›. Bu zaman zaman vak›f içinde huzursuzluklara neden oldu¤u gibi AÇEV’i çal›flanlar›n

ço¤unlu¤unun istemi d›fl›nda kalan at›l›mlara ve politikalara da götürdü.



AÇEV’in bir sözcüsü olup olmamas›

AÇEV’in yönetim tarz›na ba¤l› olarak tek bir “sözcüsü” ya da tek bir “temsilcisi”

olmad›. AÇEV hep bir “kurum” olarak var oldu. Bunun do¤ru mu yoksa yanl›fl m› oldu¤u

konusunda farkl› görüfller var. Bu, Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in’in tercihiydi. Kendi sözleri

bunu aç›kl›kla yans›t›yor. “Kurumsallaflmaya katk›m› kendi üstüme düflenle gösterdim. Her

dakika biliyorsun ne kadar merakl›lar öne beni ç›karmaya, ama bunda çok itina ettim, yapma-

maya çal›flt›m bu kurumsallaflman›n en büyük ad›m›yd› bunu yapmaya çal›flt›m.” Vak›f

Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Özye¤in de ”Biz yapt›¤›m›z iflleri bir reklam olarak hiç

alg›lamad›k. Ben de eflimde AÇEV’de hep arka planda durmak istedik” diyor. Vak›f Baflkan

Yard›mc›s› Ayla Göksel bu konudaki görüflünü “Herkes bize AÇEV’in eksiklerinden bir

tanesinin bir “sözcüsü” olmamas› olarak belirtir. Ayflen Han›m’›n öne ç›kmamas›n› bir elefltiri

olarak getirmifllerdir. AÇEV’in bir yüzü olsa Türkan Saylan gibi, Hayrettin Karaca gibi veya

benzer biçimde belki tan›n›rl›¤› daha çabuk olacakt›. Bunun bir eksikli¤i oldu¤unu düflünüyo-

rum ama hemen tersini de düflünüyorum. AÇEV’in belirli bir yüz/kifli ile ba¤daflmamas›

asl›nda AÇEV’e farkl› bir fley katt›. Ayflen Han›m’›n (Ayflen Özye¤in) ben bunu çok bilinçli bir

flekilde yapt›¤›n› düflünüyorum... Yani hem kendisinin böyle bir tercihi olmamas›ndan... Ama

ayn› zamanda bunu biraz da önünü görerek, Ayflen Han›m ( Ayflen Özye¤in) biraz daha öne

ç›ksayd›, bu Finansbank, Hüsnü Özye¤in iliflkisini öne ç›karacakt›... Ve AÇEV’den ziyade

Ayflen Han›m (Ayflen Özye¤in) tan›nacakt›. Kurumun “yüzünün” belirli bir kifli olmamas› kuru-

mu öne ç›kard›. Yani ben kurumun hiç bir zaman “yüzü“ olmad›m, ben kurum ad›na gidiyo-

rum konufluyorum her bir yerde ama herkes biliyor ki ben sadece AÇEV olarak konufluyorum,

anlatabiliyor muyum? Yani burada AÇEV’in kurum olarak “yüzünün” olmamas›n›n sürdüre-

bilirli¤ine daha fazla katk› sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Ama zaman zaman benim de keflke

bizim bir yüzümüz olsayd› dedi¤im oluyor. AÇEV’in di¤er bir gücü de tarafs›z durmas›... Onun

da bir güç oldu¤unu düflünüyorum.” diye yans›t›yor. 

AÇEV’de hep var olan ‘nitelik mi yoksa nicelik mi’ söylemi

AÇEV’in içinde gene yönetim tarz›n›n da etkiledi¤i hep bir nitelik mi nicelik mi

tart›flmas› oldu. Bu tart›flma yukar›da da belirtildi¤i gibi e¤itimciler ile yönetimim

kopuklu¤undan da kaynakland›. Ayr›ca, nitelik demek özellikle programlar› ile var olan bir

vak›fta programlar›n do¤ru gelifltirilmesi ve sa¤l›kl› yayg›nlaflmas› demektir. Ancak, amaç

say›/nicelik oldu¤unda nitelik çok da önemli olm›yabiliyor. Amaç, en çabuk biçimde en genifl

kitlelere ulaflmak oluyor. Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel bu felsefeyi kendi sözleri ile

aç›kl›yor. “AÇEV biraz yavafl bir kurum.... Program› gelifltirmemiz, uygulamam›z, sahaya ç›-

karman›z neredeyse üç senemizi al›yor. Yani verdi¤im bütün örneklerde bunu görebilirsiniz.

‹YOP’un “harekete geçmesi” üç seneyi ald›, BADEP’inki üç seneyi ald›, yaz okullar›n›nki üç

seneyi ald›... Bunun ben daha h›zl› olmas›n› isterim. Türkiye’nin bu programlara bu kadar
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ihtiyac› varken, bizim bunu kendi içimizde daha çabuk döndürebiliyor olmam›z laz›m. Ayflen

Han›m (Ayflen Özye¤in) bir 0-3 program›ndan bahsediyor... Ben habire ona dehflet gözlerle

bak›yorum, bana da k›z›yor. Çünkü böyle bir sürece girmek benim de gözümde böyle bir üç

sene falan gibi görünüyor.” Durum bu oldu¤unda tart›flma devam edebiliyor. Nitelik

tart›flmas›n›n en kuvvetli savunucusu AÇEV’de hep ben oldum. Zaman zaman “›srarc›,” “kat›”

görülmeme ve “ antipatik” alg›lanmama da neden oldu. Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel

bu süreci “Sizin niteli¤e olan ›srarc›l›¤›n›z, dikkatiniz, titizli¤iniz, yani bu vak›f›n çal›flmalar›nda

çok etkin bir rolü vard›, halen de var ve onlar›n bir model oldu¤unu yani o ›srarc›l›¤›nda

asl›nda bir model olufltu¤unu düflünüyorum. Yani o ilk y›llardaki o titizlik ve o ›srarc›l›k

olmasayd› bu kadar ayaklar› yere basan, halen devam etmekte olan, programlar olmazd›. Siz

kendinizi daha fazla geriye çektiniz, ›srarc› de¤ilsiniz art›k eskisi kadar, ama eskisi kadar iflin

içinde de de¤ilsiniz. Siz daha önce program dan›flmanl›¤› yap›yordunuz, size her hafta kifliler

gelip rapor veriyordu, her att›klar› ad›mla ilgili, dolay›s› ile siz her fleyle ilgili geri bildirim vere-

biliyordunuz. Bir kere o mekanizma kalkt›¤› için sizin o geri bildirimleri verme platformunuz da

azald›. Ha bu iyi mi oldu, kötümü oldu?.” 

Nitelik mi nicelik mi tart›flmas›na bir çözüm mü? 

Burada Ayla Göksel AÇEV’deki önemli bir de¤ifliklikten söz ediyor. Bunu aç›klamak

gerek. Eskiden AÇEV’de “program dan›flmanl›¤›” sistemi vard›. Programlar dan›flmanlar› ile

belirli zamanlarda birlikte olurlar ve uygulamalar›n› ve problemlerini ya da dan›flmak istedik-

leri farkl› konular› tart›fl›rlard›. Ancak, dan›flmanla yap›lan toplant›dan elde edilen ç›kt›lar

yönetimin istemi do¤rultusunda olmad›¤› zaman arada kalan e¤itim ekipleri olurdu. Ç›kt›lar ile

yönetimin ayn› do¤rultuda olmamas› biraz da yukar›da da belirtildi¤i gibi AÇEV’in yönetim

kurulunun kararlar› yerine kiflilerin kararlar› ile yönetilen bir Vak›f olma özelli¤inden geliyordu.

E¤er yönetimde tek bir kifli bu ç›kt›y› be¤enmiyorsa o yürürlü¤e girmiyordu. Ç›kt›lar ile yöne-

timin ayn› do¤rultuda olmamas› tabii ki sürtüflmelere neden oluyordu. Kararlar daha kat›l›mc›

biçimde tart›fl›labilseydi bu sürtüflme olmazd› diyorum. AÇEV, “program dan›flmanl›¤›n›”

kald›rarak bu soruna çözüm getirdi. Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel AÇEV’in içinde

hala bir nitelik–nicelik tart›flmas› oldu¤unu ancak bunun boyutlar›n›n art›k farkl›laflt›¤›n› dile

getiriyor. “Vak›f içerisinde sizden ba¤›ms›z olarak, nitelik mi, nicelik mi. Bu hala yaflanmaya

devam ediyor yani en az›ndan benimle Derya (Derya Akal›n) aras›nda yaflan›yor. Ben biraz

daha zorlayan biraz daha ileriye götürmeye, daha fazla, daha fazla diyen kifliyim. Derya

(Derya Akal›n) ve ötekiler yok yapamay›z edemeyiz, kapasite yok diyen kifliler oluyor, yani bu

tart›flma sizin d›fl›n›zda da sürüyor. Oradaki onlar›n belki itirazlar›n›n nüans› biraz daha

sizinkinden farkl›, onlar kapasiteye daha çok “neyi becerebiliriz?” aç›s›ndan bak›yorlar. O ge-

rilim devam ediyor. Ama burada yöneticiler ve çal›flanlar aras›nda yine belli bir güven iliflkisi

oldu¤u için burada ortak yol bulunabiliniyor. Ciddi bir sorun yaratm›yor” diyor. Buradaki fikir
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ayr›l›¤› Ayla Göksel’in de dedi¤i gibi daha fazla istenilen say›lara ulaflmadaki mevcut kapa-

sitenin uygun olup olmad›¤› ile ilgili. Ancak, nitelik mevcut kapasiteyi de içine alan daha genifl

bir anlam tafl›r. Ayr›ca, flu andaki durumun sorun olmamas›na neden AÇEV’de çal›flanlar›n

bireysel olarak yönetimle ters düflmeyi istememesi olabilir mi? Halbuki eski durumda fikir

ayr›l›¤› kendilerinden ziyade dan›flman ve ekibin karar›ndan kaynakland›¤› için kifliler bu fikri

idareye daha rahat ulaflt›rabiliyorlard›. Bu durum da fikir ayr›l›¤›n› daha net gösteriyordu.

2005: 7 Çok Geç Kampanyas›’n›n ilk y›l›

AÇEV, “7 Çok Geç” Kampanyas›n› 2 Mart 2005 tarihinde bütün paydafllar›n da

kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s› ile kamuoyuna duyurdu. Bu kampanyada AÇEV’in paydafllar›

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i, E¤itim Reformu Giriflimi, Kad›n Eme¤ini

De¤erlendirme Vakf›, Türk E¤itim Vakf›, Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› ve Vehbi Koç Vakf›

idi. Kampanya erken çocukluk e¤itiminin önemini duyurmak, hizmetlerde yayg›nlaflmay›

sa¤lamak ve okul öncesi yafla dönük hizmetlerin mecburi e¤itim alan›na al›nmas›n›

sa¤lamakt›r. Kampanya çerçevesinde farkl› faaliyetler yap›lmaya baflland›. ‹lk olarak ‹NFAK-

TO Araflt›rma fiirketi’ne kampanya öncesinde erken çocukluk e¤itiminin kamuoyundaki

fark›ndal›k düzeyini ve bireylerin bu konudaki tutum ve davran›fllar›n› tespit etmeye yönelik bir

araflt›rma yapt›r›ld›. Daha sonra önceki y›llarda yap›lm›fl olan AÇEP Takip Araflt›rmas› ve

Türkiye’de Okul Öncesi E¤itiminin Fayda Maliyet Analizi çal›flmalar› raporlanarak bas›ld› ve

kampanyan›n genel iletiflimine destek olmak amac›yla kullan›ld›. TÜS‹AD ile iflbirli¤i içinde

okul öncesi e¤itim alan›nda bir rapor haz›rland›.  Bu rapor her ne kadar TÜS‹AD raporu olarak

an›lsa da AÇEV’in katk›s› yads›namaz. Raporu ben ve Can Fuat Gürlesel yazd›k. Ayn›

zamanda Aç›k Radyo 94.9 frekans›ndan 2 ay boyunca “7 Çok Geç” program› çerçevesinde

farkl› uzmanlar erken çocukluk e¤itimini  irdelediler. TV8’de “A’dan Z’ye” adl› programda, 17

hafta boyunca haftada iki gün AÇEV’e yer verildi. AÇEV uzmanlar› alanla ilgili konular›

tart›flt›lar. Gene bu kampanya kapsam›nda Cem Y›lmaz AÇEV yarar›na bir gösteri yapt›.

Sinema salonlar›nda kampanya spotlar› gösterildi. Kamuoyunun bilinçlendirmek amac›yla

çok say›da bas›l› malzeme üretildi. 5-6 Mart 2005 tarihlerinde Türkiye Süper Ligi’nde ve 20-

21 Nisan 2005 tarihlerindeki Türkiye Kupas› yar› final karfl›laflmalar›nda sporcular sahaya

erken çocukluk e¤itiminin önemini vurgulayan pankartlarla ç›kt›lar. Bu kampanyaya bir destek

de Terakki Vakf› Okullar› ve di¤er baz› ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinden geldi. Ö¤rencilerin

katk›s› ile “7 Çok Geç” konulu bir çizgi film haz›rland›.

Kampanya kapsam›nda MEB Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü’nün talebi üze-

rine ihtiyaçlar›n en yo¤un ancak e¤itime kat›l›m›n en az oldu¤u kalk›nmada öncelikli Do¤u ve

Güneydo¤u illerimizde okul öncesi e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›n› amaçlayan ”Beslenme

Projesi” faaliyete geçirildi. Bu proje A¤r›, Bitlis, Bingöl, Diyarbak›r, Erzurum, Hakkari, Mardin,

Mufl, fianl›urfa ve Van illerinde yaflayan 5-6 yafl grubundaki toplam 56.200 çocu¤un

109



okullaflt›r›lmas›n› ve okula devaml›l›¤›n› hedefledi. Amaç, çocuklar okula geldi¤inde onlara

ücretsiz bir beslenme sunmakt›. Beslenme Projesi tabii ki uyguland›¤› sürede okul öncesi

e¤itime devaml›l›¤› sa¤lad›. Bu inkar olunamaz. Ancak bu devaml›l›¤›n süreklili¤i nas›l

sa¤land› ya da sa¤lanacak? Bu konuda devletin politikas› sadece “say›y› artt›rmak” olunca bu

tür sorulara da cevap bulmak zor oluyor. AÇEV bu konuda bir “bafllang›ç” yapt›. Sürdürmek

MEB-Okul Öncesi E¤itim Genel Müdürlü¤ü’ne kal›yordu. 

E¤itim Çal›flmalar› ve EÇE faaliyetleri

2005 y›l›, AÇEV’in özellikle AB Projeleri çerçevesinde saha ofis say›s›n› ve ekipleri-

ni geniflletti¤i ve insan kayna¤› aç›s›ndan çok h›zl› büyüme kaydetti¤i bir y›l olmufltur. Bu pro-

jeler çerçevesinde AÇEV var olan il ofislerinin d›fl›nda Adana, fianl›urfa, Mardin, Van, Bursa

ve Erzurum illerinde ek ofisler aç›yor. Ancak, daha sonra Adana hariç hepsi projeler bittikçe

kapan›yor ya da kapanacak. 

AB Projeleri çerçevesinde Anne Destek Program›, rehberlerle uygulanmaya

bafll›yor. MEB’le iflbirli¤i içinde yürütülen çal›flmalar ve yurt d›fl› programlar› devam ediyor.

Önemli bir de¤ifliklik yaz anaokulu projesinin Diyarbak›r’›n d›fl›nda Adana, Ad›yaman, A¤r›,

Batman, Bursa, Elaz›¤, Hakkari, ‹stanbul, Konya, Mufl ve fianl›urfa illerinde uygulanmas›d›r.

Ancak ADP sadece Diyarbak›r’da uygulan›rken OEP bu 12 ilin tümünde uygulanm›flt›r.

Toplam 238 anne ve 538 çocu¤a ulafl›lm›flt›r. Aile Mektuplar› projesi ise ‹stanbul’da yeni bir

iflbirli¤i ile devam etmektedir. 

Ayn› zamanda Avrupa Birli¤i projeleri çerçevesinde Grundtvig program›ndan “Aile

Okuryazarl›¤›” projesine girilir. Bu projedede farkl› paydafl ülkeler vard›r. Bu ülkelerin ortak

yönleri hepsinin “aile okur yazarl›k” programlar›n›n olmas›d›r. Amaç, bu tür programlardaki

deneyimi paylaflmak ve karfl›l›kl› ö¤renme imkanlar› yaratmakt›r. Proje bu konuda deneyimli

oldu¤um düflünülerek bana teklif edilmiflti. ‹lk toplant›dan sonra bu projeden AÇEV’in çok

daha fazla yaralanaca¤› ve katk› yapaca¤› düflüncesi ile AÇEV’i ortak olmas› için önerdim.

Çok da iyi oldu. AÇEV bu iflbirli¤ine AÇEP’ten dolay› girdi. AÇEP “aile okur yazarl›k” program-

lar› içinde önemli bir örnekti. Hiç unutmuyorum Hamburg’daki ilk toplant›da Alman bir uzman

bana dönüp “hayret ettim Türkiye gibi bir ülkede böyle bir program› (AÇEP) gelifltirmeyi nas›l

düflündünüz?” demiflti. Cevab› verilmesi ne zor bir soru de¤il mi? 

‹YOP ve BADEP’in çal›flmalar› 

Bu y›l Okuma-yazma program› ‹YOP, AB projesi çerçevesinde Erzurum, Van, Adana

illerinde bafllat›lm›flt›r. Bu proje ‹YOP’un kurslar›nda Cinsel Sa¤l›k / Üreme Sa¤l›¤› ve

Haklar›m›z konular›n›n program›n içine girmesi zorunlulu¤unu getirmifltir. ‹YOP bir di¤er AB

projesi olan “E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitsizli¤ini Azaltma Projesi

kapsam›nda da iki farkl› paydaflla bir proje bafllatm›flt›r. Paydafllar E¤itim Reformu Giriflimi ve
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Kad›n Adaylar›n› Destekleme ve E¤itme Derne¤i idi. Bu proje ile ‹YOP çerçevesinde kad›n

haklar› ve seçmen bilinçlendirme e¤itimleri yapabilme olas›l›¤› do¤mufl ve politika oluflturma

faaliyetlerine de bafllama f›rsat› yarat›lm›flt›r. 

Bu y›l okuma yazma program›n›n TV’ye aktar›lmas›nda Kanal D bir teklif getirmifl ve

“Bizim S›n›f” ismi ile 65 haftal›k TV projesi hayata geçmifltir. Program›n etkinlik çal›flmas›

yap›lm›fl ve okuma-yazma ö¤reten bölümlerin yo¤un bir flekilde seyredildi¤i ve seyreden

kiflilerin okuma yazma becerilerinde anlaml› geliflmeler oldu¤u görülmüfltür. 

BADEP  AB projesi çerçevesinde Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ve

Özel E¤itim ve Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ile bir anlaflma yapm›fl ve

programlar›n› okullardaki rehberler ve halk e¤itim ö¤retmenleri ile devam ettirmifltir. Ayr›ca,

özel uygulamalara devam edilmifl ve e¤itici say›s›n›n artmas› için çal›flmalar yap›lm›flt›r. 

AÇEP için neler dediler?

AÇEV’in en uzun soluklu program› olan AÇEP’le ilgili anneler ve AÇEP’de çal›flanlar

farkl› duygu ve düflüncelerini aktard›lar. Bunlara burada yer vermek istiyorum. AÇEP Ö¤ret-

meni Zekiye Okuyucu “Aç›kças› Anne Çocuk E¤itim Program›’n› tan›yan kiflilere iflte bu

programda görevli oldu¤umu söylerken gururla söylüyorum ve takdirleri, yüz ifadeleri hofluma

gidiyor. Annelerin bir kaç y›l uygulay›p sonuç ald›¤› çocuklar›ndaki davran›fllar›, güzellikleri

anlatt›kça, eflinin takdiri, bafltan k›skanan, göndermek istemeyen, engel olmaya çal›flan

komflular›n fikir dan›flt›¤›n› söylemeleri, veya bir konuda bahsi geçti¤i yerde daha etkin bir

flekilde konuflup o kendilerindeki farkl›l›¤› ifade etmeleri hofluma gidiyor, gerçekten kendi

kabuklar›na çekilmifl, toplum içinde konuflamayan insanlar en az›ndan bir çocuk e¤itimiyle

ilgili bir konunun oldu¤u yerde aktif bir flekilde kendini ifade ediyor ve dinletebiliyorsa o bile

büyük bir baflar›d›r, hofluma gidiyor. Tek anneyi de¤ifltirmiyorsun sonuçta, annenin ulaflabil-

di¤i yak›n çevresi, efli, çocu¤u, sadece tek çocu¤u da de¤il di¤er çocuklar›n› da etkiliyor.”

AÇEP annesi Deniz Özdikmenli “Çocu¤unuzu, hayata haz›rlayan, çocu¤unuzla aran›zdaki

iliflkileri do¤ru düzenleyen bir program diyebilirim. Benim onunla iletiflimimdeki bütün engel-

leri aflmam› sa¤lad›.” AÇEP Ö¤retmeni Gülören Özcan “Baflka bir fleye yat›r›m›n›z›

yapmay›n, çocu¤unuza yap›n. Bize AÇEP bunu ö¤retti. En güzel yat›r›m çocu¤a yap›lan

yat›r›md›r. Güzel yetifltirmek, güzel e¤itmek s›f›r alt› yafl›n çok önemli oldu¤unu, o yafltan

sonra verilen e¤itimin çok fazla katk›s›n›n olmad›¤›n› o dönemde AÇEP’le birlikte ben bunlar›

söylüyorum.” AÇEP ‹l Koordinatörü ‹lknur Efliz “Bir kere kendime güvenim geldi, bir kere

kendimin fark›na vard›m, becerilerimin, yapabileceklerimin, kim oldu¤umun (…) fark›na

vard›m. Birisi bana bunlar› ö¤retmedi, program içersinde bunlar kendili¤inden geliflti.” AÇEP

annesi Emine fiahinkaya “fiimdi ben huzura kavuflunca bu da yans›yor ailenize, eflinize

yans›yor sakin oluyorsunuz çünkü e¤itimin içindesiniz, e¤itim insan› her zaman güçlendiren

bir fley, paylafl›m içindesiniz sosyallefliyorsunuz ve bu size yans›yor, yans›y›nca da dalga,
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dalga eflinize yans›yor, çocuklar›n›za yans›yor. K›z›mla beni çok yaklaflt›rd›, o çünkü ayn› gün

ayn› saatte haftan›n befl günü onunla oturuyorsunuz özel bir fley paylafl›yorsunuz onun için

özel bir fley.”

Yeni iflbirlikleri ve tan›t›m faaliyetleri 

Bu y›l farkl› kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i projeleri artm›flt›r. Milliyet Gazetesi’nin

uygulad›¤› “Baba Beni Okula Gönder” Projesi içinde AÇEV farkl› yerlerde Anne-Baba

Seminerleri düzenlemifltir. Arçelik ile “E¤itim’de Gönül Birli¤i” Projesi’ne de devam edilmifltir.

Vepa Kozmetik Estee Lauder markas› Kas›m ay›ndaki Meme Kanseri haftas›nda ADP ve

‹YOP kurslar›na devam eden 100 kad›na Meme Vakf›’nda ücretsiz meme kanseri taramas›

yapt›r›ld›. Filiz G›da makarna tarifi kitab› haz›rlayarak DBR Dergi Grubu iflbirli¤iyle yay›nlad›

ve bu kitab›n sat›fl›ndan elde edilen geliri AÇEV’e ba¤›fllad›. Yap› Kredi Worldcard, sosyal

sorumluluk çal›flmalar› kapsam›nda AÇEV’in anne-baba e¤itimlerine ve bunlar›n yayg›n-

laflmas›na destek vermek amac›yla bas›n toplant›s› düzenlemifl ve buna ba¤l› olarak gazetel-

erde konuyu duyuran ilanlar ve televizyonlarda spotlar yay›nlam›flt›r. Bunlar AÇEV’in

tan›nmas› sonucu gelen farkl› iflbirlikleriydi. Farkl› kurum ve kurulufllar›n AÇEV’le ortak proje-

lere girme istekleri artarak devam etti. 

Gelir getirici faaliyetler olarak tasar›mc› At›l Kuto¤lu AÇEV için flal, gene ünlü

tasar›mc›lar At›l Kuto¤lu, Cemil ‹pekçi, Dice Kayek, R›fat Özbek ve Arzu Kaprol’de T-shirt

tasarlam›fl ve hepsi Marks & Spencer ma¤azalar›nda sat›lm›flt›r. Bu y›l da Kad›nlar Günü ya

da 23 Nisan gibi önemli gün ve bayramlarda kursiyerler için özel faaliyetler yap›lmas›na

devam edildi.

Gerekli bir çal›fltay 

Bu y›l SHÇEK bünyesindeki bir yuvada çocuklar›n bak›c›lar› taraf›ndan fiziksel

istismara u¤rad›klar› kamuoyuna yans›yor. AÇEV, bu tür olaylar›n tekrarlanmas›n› önlemek

için SHÇEK ve di¤er kurum ve kurulufllardan ilgili kifllerin kat›l›m› ile “0-6 Yafl Çocuk Kurum-

lar›ndaki Çocu¤a Verilen Hizmet ve E¤itimlerin Desteklenmesi için Durum ve Öneriler”

çal›fltay› düzenliyor.

Vak›f çal›flanlar› için  bir faaliyet

AÇEV tarihinde bir ilk olarak Nisan ay› içinde AÇEV çal›flanlar› için Sakl›köy Country

Club’da 2 günlük bir toplant› düzenlendi. Bu toplant› çal›flanlar için e¤itim ve iletiflim konu-

lar›nda kendilerini gelifltirmeyi hedefliyordu. Bunun yan›nda farkl› spor faaliyetlerine ve oyun-

lara da yer verildi. Amaç, çal›flanlar›n birbiri ile yak›nlaflmalar› ve birlikte ifl d›fl›nda vakit

geçirmeleriydi. 
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AÇEV’deki de¤iflim: Kurumsallaflma

‹daricilerin gözüyle de¤iflim

AÇEV’in tarihi ile ilgili son iki y›l› anlatmadan 2002’den beri bafllayan ve özellikle

2005’den sonra daha da h›z alan AÇEV’deki de¤iflime yer vermek istiyorum. AÇEV’in nas›l

de¤iflti¤ini farkl› kiflilere sordu¤umda tabii ki farkl› cevaplar ald›k. En önemli de¤iflim AÇEV’in

kurumsallaflmas›yd›. Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel bu de¤iflimi iyi özetliyor ve diyor

ki “Küçüktü büyüdü, daha odakl›yd› daha yayg›n oldu. Daha kendi içine kapan›kt›, daha

d›flar›ya aç›ld›. Sahadayken daha politikalara yönlendi. Daha s›rf yurtiçiyken yurtd›fl›na

ç›kmaya bafllad›. Tek bir e¤itim metodu kullan›rken farkl› e¤itim metodlar›na geçti. Yüzyüze

e¤itimde, daha farkl› fleyler düflünmeye bafllad›... Amatörken daha profesyonel oldu... Daha

gönüllüyken daha kurumsal oldu... Gönüllüyü amatör ruhlu anlam›nda söylüyorum. Daha

kurumsal daha profesyonel oldu. Tabii bunlar oldukça da AÇEV aidiyeti da¤›l›yor... AÇEV bir-

likteli¤ini, ruhunu ve ayn› ortak standartlar, görüflleri tutturmak zor oluyor.” Kurumsallaflman›n

vazgeçilmez oldu¤unu Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in “Kurumsallaflman›n en do¤ru bir formül

oldu¤unu düflünüyorum. Daha do¤ru ifl yapmak ve do¤ru bir büyüme için geçerli.” sözleri ile

aktar›yor. Özellikle kurumsallaflmada önemli imza sahibi olan Genel Müdür Derya Akal›n bu

süreci bak›n nas›l anlat›yor. “Çok büyüdük bütçemiz o zamanki bir milyon dolar›n alt›ndayken

flu an dört milyon dolar civar›nda. Bu dört milyon dolarl›k bir bütçeye gelebilmek ve bu kadar

bir kurum olabilmek için de bir tak›m fleyleri önceliklendirmek zorunda kald›k. Bir tak›m eski-

den önemsenen fleyler daha az önemli olmaya bafllad›. AÇEV daha odakl›yd›, yani alan›

daha dard› flimdi daha genifl. Bu de¤iflim sürecinde arzu ederdim, önümde bir örne¤in

olmas›n›. Yoktu. Çok deneme yan›lmayla gitti. Bizim kurumsallaflmam›z› yönlendiren farkl›

etkenler vard›. ‘Di¤er kurumlar ne yap›yor? Bizim kültürümüze uyar m›? Yapsak sonucu ne

olur? Türkiye’deki flirketler nas›l kurumsallafl›yor? Peki bu flirkette oluyor ama bu vak›fta olur

mu acaba? Olur mu, nas›l olur? E peki buradaki insanlar bunu kald›rabilir mi, kald›ramaz m›?’

gibi sorular ve süreçler yafland› kurumsallaflmada. Bu sorular ve süreçlerin sonu kurumsal bir

yap› ve bir yaklafl›m zaten empoze ediyor. Tabii ki el yordam›yla yapt›k ama mümkün

oldu¤unca tartarak, bu d›flar›da, yani özel sektörde veya d›flardaki vak›flarda nas›l yap›lm›fl?

Peki, bu bize, bizim büyüklü¤ümüze, bizim kültürümüze, bizim iflleyiflimize uyar m›, uymaz

m›? Haa.. uyabilir ama flöyle yaparsak uyar, deneyelim… Denedik baz› fleyleri olmad›…

Mesela “performans de¤erlendirmeleri…” Üç sene önce denendi, olmad›, zamanlama çok

yanl›flt›, gördüm, geri çekildim. fiimdi çok ilginç bir de¤iflim yafl›yoruz, bu da beni çok sevin-

diriyor… Ben bir seneden beri böyle çok fazla böyle kurumsallaflma u¤runa yeni teflebbüslere

girmiyorum. fiimdi insanlardan geliyor, “fiunun prosedürünü yazsak ne güzel olur, flunu dökü-

mante etsek,” “flunu fluradan nas›l fluraya koyaca¤›m›z› çizsek, yazsak, herkes taraf›ndan

bilinse ne güzel olur de¤il mi?” ya da, “fiunu flöyle flöyle bir kural›n› koysak da herkes fluna

uysa da, flöyle olsa da, daha net olur de¤il mi?” Çünkü hedefler büyüdükçe, ekipler



büyüdükçe, kaynak artt›kça, bu tarz yöntemler olmadan ifli yapman›n ne kadar zor oldu¤unu

görmeye bafllad› insanlar. Ama burada, bu bak›fl aç›s›na sahip olamayan, bu bak›fl aç›s›n›

benimsemeyen bir sürü insan da gitti. Bir bankadaki gibi giyinmiyoruz, biz kendi orta yolu-

muzu bulduk… Ama o orta yolu bulana kadar da, yani çay partisine ya da piknik veyahut da

plaja gidermifl gibi giyinen bir sürü arkadaflla çat›fla çat›fla geldik bu noktaya.” Vak›f Baflkan

Yard›mc›s› Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› “Yani AÇEV gönüllü düzeyde kalm›fl olsayd› hiç bir zaman

flimdi yapt›¤› iflleri tabiki yapamazd›. Kurumsallaflmasayd›, kurumsallaflma kaç›n›lmaz ve

flart, hem kaç›n›lmaz hem flart, yani gönüllülük ruhu evet ama zaten bir gönüllü k›sm› da var

halen gönüllüler de var” diyor. Asl›nda program bazl› Vak›f olmaktan proje bazl› vak›f olduk

diyen bir çok kifli de var… Buna cevap Genel Müdür Derya Akal›n’dan geliyor: “AÇEV daha

proje baz› çal›flmalara giriyor. Art›k dünyada proje bazl› bir fley var, proje bazl›n›n da art›s›

nedir? Bafl› bellidir, sonu bellidir, bafledilebilir bir süreçtir, herkes ne yapaca¤›n› bilir ve son-

ras›nda e¤er bunu daha büyütmek istiyorsak, daha yayg›nlaflt›rmak istiyorsak yeni bir proje

üretilir. Yani bafl› sonu belli olmayan böyle bir eski daha klasik program mant›¤›ndan ç›km›fl

bir yaklafl›m›m›z var. Art›, bizim kaynak u¤runa ödün verdi¤imizi düflünüyor olabilirler insan-

lar. Ama gerçekten bir fleye bakmak gerekiyor, di¤erleri ne yap›yor? Yani, bizim çevremizde-

ki di¤er oyuncular ne yap›yor, di¤er vak›flar, dernekler ne yap›yor? Nas›l bir ortam içinde re-

kabet ediyoruz sonuçta… Maalesef bizim alan›m›za girmeye çal›flan hem de bize sunulan

fonlardan yararlanmak isteyen bir sürü kurulufl var. Onlar on üzerinden sekiz ödün veriyorsa

biz hala üç ödün veriyoruz. Dolay›s›yla... belki dört ödün veriyoruz belki eskiden bir ödün veri-

yorduk flimdi dörde ç›kt›k ama çevredeki herkes dokuz ödün veriyor. Ana sponsorumuzun

olmas›, bizim sabit ve sa¤lam kalabilmemizi sa¤layan en büyük faktör. Yani, bir o. ‹ki, iflte o

dört direk dedi¤imiz insanlar, baflta o süreklili¤in olmas›, bafl›ndan sonuna kadar yani siz

(Sevda Bekman), Çi¤dem Han›m (Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›), Ayflen Han›m (Ayflen Özye¤in) ve

Ayla (Ayla Göksel). O dört kiflinin bafl›ndan beri olmas› da o süreklilik, tutarl›l›k bütünü gören

bir “ortak bilinç” sa¤l›yor.” Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel de “Yani proje bazl› bir

vak›f... Evet olduk. Yani ben kurumsallaflman›n ve profesyonelli¤in getirisinin bu oldu¤unu

düflünüyorum ama “temel“ ifllerimizden sapt›¤›m›z› düflünmüyorum. Çünkü o “ana sponsoru-

muz“ ile biz “temel” ifllerimizi sürdürüyoruz. Ama büyümeyi ve ek iflleri kaynakla yönlendiri-

yoruz” diyor.

Çal›flanlar›n gözüyle de¤iflim

Eski BADEP E¤itim sorumlusu Serkan Kahyao¤lu “o zamanlar oluflturuyorduk flimdi

oluflturdu¤umuz fleyleri yayg›nlaflt›r›yoruz.” diyor... Eski BADEP Koordinatörü Erçin Kimmet

“Personelin güçlenmesine daha fazla zaman ayr›l›yor AÇEV flu anda cok resmi, mesafeli

duran burnu büyük bir vak›f haline geldi” derken, E¤itim Dan›flman› Tomris Sükan “Bir kere

tabii ki çok amatörlükten gerçekten kurumsallaflm›fl bir hale geldi. Çok bariz bir flekilde
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görünüyor.” ‹YOP Koordinatörü Meltem Cantürk “Hem kurumsallafl›p hem o idealizmi koru-

mak, bana göre hiçbir kurum için zaten kolay bir ifl de¤il” diyor. EÇE E¤itim Sorumlusu Canan

Erman ”Kurumsallaflmak gerekli, ama en büyük düflman› da tam anlam›yla bu kurumsallaflma

belki, misyonunu düflündü¤ümüzde, dengeyi kurmak önemli diye düflünüyorum. Büyüdü. Bu

tabii olumlu bir geliflme. Büyüdü, farkl› programlar› oldu, farkl› programlara ve farkl› güzellik-

lere imza att›. Bunlar çok güzel geliflmeler ve de ad›ndaki sayg›nl›¤›ndan ödün vermeden

yapt› bunu. Bunun da çok önemli bir fley oldu¤unu düflünüyorum bir vak›f için. Asl›nda

d›flardan bak›ld›¤›nda gayretli teknik görülebilir bir Vak›f olarak çünkü ad›n› gayet güzel hani

sayg›nl›¤›na ve de güzel fleylere imza atarak götürüyor ama içerden bak›ld›¤›nda beni zaman

zaman rahats›z ediyor. Ara ara böyle durumlar oluyor ama gene de tabii ki iyi bir ekip içinde-

yiz ki o endifle dalgalanmalarla gidiyor. Yani bir yüze ç›k›yor, sonra arada kay›p oluyor. Belki

de bilemiyorum. Büyümenin verdi¤i bir fley bu, do¤al bir fley belki. Tabii ki büyümede kurum-

sallaflma laz›m ama. Gönüllülü¤ü b›rakt›¤›n›z zaman o kurumsallaflma tehlike de olufltura-

biliyor. Kurumsallaflma gönülle birlikte giderse o ifl çok güzel. Ama devaml› gönüllülü¤ün

devam›nda ne olur? Onu bazen düflünüyorum ben. O gönül devam etmez… Ancak, gönül

beklentiler içinde olmazsa da o zaman, daha farkl› bir yap› olur, belki farkl› bir fley olur.”  Eski

Ege Bölge Sorumlusu Berin Aslan “Vak›f son zamanlarda di¤er vak›flardan çok farkl› gözük-

müyor. Niye öyle düflünüyorum mesela bir Alem Dergisi al›yorum AÇEV’deki insanlar›n iflte

gayet fl›k han›mlar›n filan resimlerini görüyorum. Halbuki bizim zaman›m›zda AÇEV

yapt›¤›m›z iflle gündeme geliyordu. Kurslara kat›lan anneler iflte radyo program›m› yap›yor-

sunuz, iflte televizyona m› ç›k›yorsunuz kursa kat›lan anneyi konuflturuyorduk kendimiz

konuflmuyorduk. Yapt›¤›m›z iflle gündemdeydik. Ama mesela ben isterim ki Diyarbak›r’da

yap›lan bir çal›flma Gaziantep’te yap›lan flimdi AÇEV’in yapt›¤› kurstaki resimler ç›ks›n

gazetede iflte televizyonda onlar konuflulsun.” diyor. 

De¤iflimi kabul etmek herkes için zor oldu¤u gibi AÇEV’le birlikte olmufl ya da halen

birlikte olanlar için de zor olarak görülüyor. Özellikle kamuoyunda 2003’den itibaren AÇEV’in

e¤itim faaliyetlerinden daha çok di¤er faaliyetleri ile gündeme gelmesi, kurumsallaflmas› ve

kurumsallaflman›n “sivil toplum ruhunu” azaltt›¤› duygusu de¤iflimi tan›mlayan söylemlerin

bafl›nda geliyor. Ancak, herkes bu de¤iflimin gerekli oldu¤u fikrinde. Acaba burada önemli

olan denge mi? 

AÇEV’e yeni kat›lanlar

Bu y›l, Avrupa Birli¤i projeleri çerçevesinde Ülkü Sar›ca fienyüksel EÇE birimine,

Emine Kuzutürk de ‹YOP birimine girdi. Ülkü Sar›ca fienyüksel 2006’da Emine Kuzutürk de

2007 y›l›nda AÇEV’den ayr›ld›. Bu y›l Ceren Lordo¤lu Tüz de EÇE birimine giriyor. Mali ve

‹dari ‹fller birimine de Mücahit Meliko¤lu al›n›yor. Her ikisi de  halen AÇEV’de çal›flmaya

devam ediyorlar. 
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2006: E¤itici e¤itimleri ve e¤itim malzemelerinin gözden geçirildi¤i y›l

AÇEV’in bu y›l 31 yeni e¤itici e¤itimi semineri ile tarihindeki en yüksek say›da e¤itim

semineri düzenledi¤i y›l oluyor. Ayn› zamanda e¤itici e¤itim seminerlerinin de iyilefltirilmesi

için çal›flmalar yap›lmakta. Bu y›l AÇEV ayr›ca tüm e¤itim malzemelerinde belirli bir standar-

da uymak için malzemelerinin tasar›m ve görünümünde de¤ifliklikler yap›yor.

Programlar çerçevesindeki faaliyetler

AÇEP 

AÇEP, MEB-Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i içinde sürüyor.

Bu y›l ilk y›llarda da oldu¤u gibi HEM müdürleri ile AÇEV’in ve AÇEP’in tan›t›m›n›n ve AÇEP

uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesinin yer ald›¤› toplant›lar yap›l›yor. AÇEP bu y›l hem ö¤ret-

men ve koordinatör yenileme seminerleri hem de yeni ö¤retmen ve koordinatör e¤itimi semi-

nerleri ile genifl say›da bir e¤itici havuzu oluflturuyor. SHÇEK ile de çal›flmalar devam ediyor.

Kurslar ayn› zamanda Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsam›nda da yürütülüyor. MEB Özel

E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ile ilkö¤retim okullar›nda çal›flan

rehberler ile yürütülen 10 haftal›k Anne Destek Program› için Adana, Bursa ve ‹stanbul’da

e¤itici e¤itimi seminerleri yap›l›yor. OVÇEP, MEB-Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ile

iflbirli¤i içinde devlete ba¤l› anas›n›flar›nda ve özel okullarda uygulanmaya devam ediyor.

Güney Do¤u Anadolu için gelifltirilen ADP-OEP ise Diyarbak›r’daki Alipafla AÇEV-Aile Çocuk

E¤itim Merkezinde bütün y›l boyunca uygulan›yor. Yaz Okullar› ise MEB Okul Öncesi E¤itimi

Genel Müdürlü¤ü ile yap›lan protokol çerçevesinde Diyarbak›r, Adana, Ankara, ‹zmir ve ‹stan-

bul’da. 

Bu y›l bir baflka Grundtvig projesi olan “Ebevynlik Becerisi Gelifltirme Projesi”ne

dahil olunulmufltur. ‹ki sene sürecek olan bu projede, uzmanlar taraf›ndan takip edilen bir

forum ve ailelere yönelik konu bazl›, yap›land›r›lm›fl bir “elektronik kurs” oluflturulacakt›r.

Projenin genel amac›, ailelerin ebeveynlik yetkinliklerinin gelifltirilmesidir. Ailelerin forum ve e-

kursa, “7 Çok Geç” web sitesinden ulaflabilmeleri planlanmaktad›r. Uzaktan e¤itimler kap-

sam›nda yer alan bu proje ile AÇEV, farkl› bir e¤itim modelini uygulama, gelifltirme ve

de¤erlendirme f›rsat›n› bulmufl olacakt›r. 

Yurt D›fl› Uygulamalar› 

Yurt d›fl›nda daha önce bafllayan Almanya-Bremen’de, Belçika- Brüksel ve Gent’te

ve Fransa-Paris’te, Ürdün ve Bahreyn’de uygulamalara devam edilmifltir. Ayr›ca, ‹sviçre

Cenevre Baflkonsoloslu¤u’nun davetlisi olarak ‹sviçre’de 13 Türk ö¤retmene AÇEP e¤itici

e¤itimi verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bir baflka davet de Suudi Arabistan Riyad Büyükelçili¤i

E¤itim Müflavirli¤i’nden gelmifl, orada da Medine, Cidde ve Riyad’dan kat›lan e¤itimciler

AÇEP e¤itimcisi olarak e¤itilmifllerdir. EÇE birimi AB Sokrates Program› olan Grundtvig
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Ürdün Kraliçesinin AÇEV’i ziyareti

Suriye Devlet Baflkan› eflinin AÇEV’i ziyareti

AÇEV’in Yurtd›fl› çal›flmalar›ndan
bir görüntü

AÇEV’in Bahreyn Ziyareti
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çerçevesinde “Aile Okur Yazarl›¤› Projesi” içinde Malta, Dublin ve Roma’da üç ortakl›k

toplant›s›na kat›lm›flt›r. Bu toplant›larda gerek iyi örnekler, gerekse de saha çal›flmalar›ndaki

deneyimler paylafl›lm›flt›r. 

BADEP ve yeni bir TV Program› 

BADEP’in tan›t›m› için NTV ve AÇEV iflbirli¤inde, babal›¤›n önemi ve babal›k konu-

lar›na toplumun dikkatinin çekilmesi amac›yla 8 bölümlük “Baba Olmak Güzel fiey” adl› bir

program haz›rlanm›flt›r ve tekrar› ile birlikte NTV’de her hafta iki kere yay›nlanm›flt›r.

BADEP’in Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ve Ç›rakl›k ve

Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤i içinde uygulanmas›na devam edilmifltir. Ayr›ca

SHÇEK’le iflbirli¤i içinde de Adana, Ad›yaman, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale,

Diyarbak›r, Gaziantep, Giresun, ‹stanbul, ‹zmir, ‹zmit, Kayseri, Mersin, Mu¤la ve Samsun

olmak üzere 16 ilde uygulamalar›n› sürdürmüfltür. BADEP bu y›l gözlemci e¤itimine de a¤›rl›k

vermifltir. Yurtd›fl› uygulamalar için bütün malzemeler ‹ngilizceye tercüme edilmifltir. 21 Aral›k

2004’de bafllayan Avrupa Birli¤i projesi olan Cinsel Sa¤l›k/Üreme Sa¤l›¤› ve Anne-Baba

E¤itimi Projesi çerçevesinde 13.334 anne ve babaya, onlar›n arac›l›¤›yla da 6.717 akrana

ulafl›lm›flt›r. Proje 21 Aral›k 2006’da bitmifltir. BADEP’in uygulanmas› için MEB’de yeni bir

iflbirli¤i orta¤› olarak ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü düflünülür. Amaç, program› ilkö¤retim ö¤ret-

menleri ile birlikte yapmakt›r. Bunun planlanmas›n›n nedeni de ‹lkö¤retim okullar›ndaki

rehberlerin açt›¤› BADEP kursu say›lar›n›n azalmas›d›r. 

‹YOP 

‹YOP yeni ad› ile Kad›n Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›

UNESCO Uluslararas› Okuryazarl›k Ödülü’ne AÇEV ad›na lay›k görülmüfltür. Program AB

projeleri d›fl›nda uygulamalar›na Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, Ankara ve Adana’da devam

etmifltir. Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i’nin (ÇYDD) eski gönüllülerinin tekrar ‹YOP’u

uygulamalar› için sisteme kazand›r›lma çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Gaziantep ilinde Sani

Konuko¤lu Vakf› (SKV) ile iflbirli¤i devam etmifltir. Yine ‹stanbul’da Askeri Dikimevi, Harp

Akademileri ve Hava Harp Okulu Destek Komutanl›¤› ile iflbirli¤inde 3 kurs aç›larak 75 askere

okuma yazma ö¤retilmifltir. ‹YOP Ö¤renci Kitab›, E¤itici El Kitab› ve E¤iticiye Genel Bilgiler

Kitab› teknik, içeriksel ve görsel aç›dan genifl kapsaml› revizyondan geçirilmifltir. E¤itici

E¤itimi revizyonu çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Ulusal E¤itime Destek Kampanyas› ‹stanbul

Yürütme Kurulu çal›flmalar›na kat›l›narak AÇEV ve ‹YOP çal›flmalar›n›n tan›t›m› yap›lm›flt›r.

Cinsel ve Üreme Sa¤l›¤› ve Haklar›m›z için Okuma Yazma Projesi’nde 6 e¤itici e¤itimi

yap›larak, 177 gönüllü e¤itici yetifltirilmifltir. 240 kurs aç›larak, 4.076 okuma yazma bilmeyen

kad›na Adana, Erzurum, Van illerinde ulafl›lm›flt›r. Avrupa Birli¤i’nin “Toplumsal Cinsiyetin

Kalk›nma Programlar› ile Bütünlefltirilmesi” projesi çerçevesinde program Mardin, fianl›urfa,



Diyarbak›r ve ‹stanbul illerinde AÇEV’in koordinasyonunda ve Kad›n Adaylar› Destekleme ve

E¤itme Derne¤i (KADER) ve E¤itim Reformu Giriflimi (ERG) ortakl›¤› ile uygulanmaya devam

etmektedir. Projenin 2007 y›l›n›n son ay›nda bitmesi planlanm›fl olmas›na ra¤men 2008 y›l›

Haziran ay›na kadar uzat›lm›flt›r. Proje ile ilgili illerde izleme toplant›lar› yap›lm›flt›r. ‹lki

Ankara’da yap›lan proje ile ilgili ulusal konferans›n ikincisi ‹stanbul’da yap›lm›flt›r. Ayn›

zamanda “Okulu Terk Nedenleri ve ‹zleme” araflt›rmas› Koç Üniversitesi’nden Fatofl Gökflen,

Zeynep Cemalc›lar ve Marka Dan›flmanl›k hizmetlerinden Can Fuat Gürlesel taraf›ndan

gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma projenin dört ilinin yan› s›ra, Erzurum ve Konya illerinde

yürütülmüfltür. Gene bu proje kapsam›nda düzenlenen “Anne Baba Seminerleri” okul ça¤›nda

çocu¤u olan anne-babalara yöneliktir. Amaç, çocuk geliflimine ailelerin aktif kat›l›m›n›

sa¤lamak ve k›z çocuklar›n›n yaflad›¤› geliflimsel zorluklar ile ilgili fark›ndal›k yaratmak ve

onlar›n okullaflma oranlar›n› yükseltmektir.

Bir kurumsal geliflme faaliyeti ve tekrar bir bilimsel toplant› 

AÇEV’de bu y›l bir ilk olarak, 25-26-27 May›s 2006 tarihlerinde AÇEV Bilgi Günü

düzenlenmifltir. AÇEV Bilgi Günü, tüm AÇEV’lileri bir çat› alt›nda toplamak, AÇEV kimli¤i

alt›nda birlefltirmek ve böylece AÇEV’in yakalad›¤› baflar›y› tüm söz sahiplerinin katk›s›yla

gelece¤e tafl›mak amac›yla gerçeklefltirilmifl demokratik bir diyalog ortam› ve bir tan›flma plat-

formu olmufltur. Program›n son bölümünde yönetim kurulu üyelerinin kat›ld›¤› bir toplant› ve

yemek ile bitirilmifltir. Toplant›da Vak›fta 10. y›llar›n› tamamlam›fl çal›flanlara ödülleri veril-

mifltir. 

AÇEV uzun zamand›r ara verdi¤i bilimsel içerikli konferanslar› bu y›l “7 Çok Geç”

kampanyas› çerçevesinde “Toplumsal ve Ekonomik Kalk›nma için Erken Çocukluk E¤itimi

Konferans›” ile tekrarlam›flt›r. ‹fl dünyas›, kamu yetkilileri, fikir önderleri ve medya yetkililerini

erken çocukluk e¤itiminin toplumsal ve ekonomik kalk›nma üzerindeki olumlu etkileri

konusunda bilgilendirmek amac›yla 24 fiubat 2006 tarihinde Terakki Vakf›’n›n da maddi

deste¤i ile bir konferans düzenlenmifltir. Bu konferansta yurt içinden ve d›fl›ndan uzman

konuflmac›lar gelmifllerdir. Ürdün Kraliçesi’nin onur konu¤u olarak yer ald›¤› konferans

öncesinde kendisi AÇEV’in e¤itim programlar›n›n uyguland›¤› kurslara izleyici olarak

kat›lm›flt›r. 

‹letiflim, tan›t›m ve gönüllü faaliyetleri

Kamuoyunu bilinçlendirmek ad›na 0-6 yafl grubu çocuklar›n›n geliflim evrelerini ve

bu evrelerde anne babalar›n yapmas› gerekenlerle ilgili k›sa bilgiler içeren bir el kitab› da

gene 7 Çok Geç kampanyas› çerçevesinde haz›rlanm›fl ve da¤›t›lm›flt›r.

AÇEV, uzun zamand›r yürüttü¤ü belirli günlerde kursiyerlerle yapt›¤› etkinlikleri ve

gönüllü teflekkür toplant›lar›n› düzenlemeye devam etmifltir. Gönüllü teflekkür törenleri bu y›l
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hem ‹stanbul hem Ankara’da yap›lm›flt›r. Tan›t›m malzemeleri için revizyon yap›lm›fl ve tekrar

bas›lm›flt›r. AÇEV bülteni ve e-bülten bas›lm›fld›r. Farkl› kurulufllarla iflbirli¤i alt›nda ba¤›fl

toplama ve tan›t›m faaliyetleri devam etmifltir. AÇEV bileklikleri yap›lm›fl ve Marks &

Spencers da sat›lm›flt›r. Farkl› kurulufl ve kifliler AÇEV’le iflbirli¤i yapmaya ve ürünlerini sat›p

gelirini de AÇEV’e b›rakmaya bafllam›fllard›r. Hatta ikinci el internet sitesi sat›fllar›ndan elde

edilen gelir de “original seconds” grubu taraf›ndan AÇEV’e b›rak›lm›flt›r.

Yeni kat›lanlar 

AÇEV’e bu y›l Gamze Coflar idari asistan olarak, Melahat Örtülü de Ankara Saha

Sorumlusu olarak al›n›yor. GDA ekibi de iki kifliyi daha aralar›na alarak geniflliyor.

2007: Bu kitab›n kapsad›¤› son y›l

AÇEV, bu y›l da yo¤un olarak e¤itici e¤itimi seminerleri, kurs uygulamalar› ve

de¤erlendirmelerinin yap›laca¤› e¤itim ve saha çal›flmalar›na devam etmektedir ve etmeyi

planlanmaktad›r. Bunun yan› s›ra kapasite gelifltirme, insan kayna¤›n› güçlendirme, e¤itici

e¤itimlerinin gelifltirilmesi, e¤itimlerin revizyonu, e¤itim malzemelerinin yenilenmesi, destek

oluflturma, politika gelifltirme ve lobi çal›flmalar› gibi çeflitli faaliyetler de yürütmektedir. 2007

y›l› sona ermedi¤i için burada biraz ileriye dönük baz› planlardan ve ilk alt› ayda AÇEV’in

ulaflt›¤› say›lardan bahsedece¤im.

AÇEP’de  bafllayan çal›flmalar ve ileriye dönük planlar 

EÇE birimi  AÇEP ile  MEB iflbirli¤inde 2007 y›l›nda 78 ilde 679 kursla 28.518  anne

ve çocu¤a ulaflmay› planlanlam›fl ve ilk alt› ayda 699  kursla 27.428  anne-çocuk ikilisine

ulaflm›flt›r. Bu sene, AÇEP’de AÇEV’in merkez ofisinden gözlemcilerin sahaya gitmesi ve

ö¤retmenleri desteklemesi de gündemdedir.  Burada amaç sahay› güçlendirmektir. ‹sviçre’de

ve Arap ülkelerinde ise AÇEP’le yeni uygulamalara  bafllanm›flt›r. MEB Ç›rakl›k ve Yayg›n

E¤itim Genel Müdürlü¤ü, Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü,

Okul Öncesi E¤itim Genel Müdürlü¤ü, ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü ve Sosyal Hizmetler

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü ile var olan iflbirliklerinin sürmesi ve yeni e¤itimci

ve kurs say›lar›n›n artt›r›lmas›na yönelik çal›flmalar yap›lmaktad›r. SHÇEK’le iflbirli¤i ile 2007

y›l› içinde 23 meslek eleman›n›n 29 AÇEP kursu açarak, 1.450 anne-çocuk ikilisine ulaflmas›

hedeflenmifl ve y›l›n ilk yar›s›nda 28 kursla 1.196 anne-çocuk ikilisine ulafl›lm›flt›r.

7 Çok Geç Kampanyas›

AÇEV, “7 Çok Geç” Kampanyas› kapsam›nda yarat›lan bilinci eyleme dönüfltürmek,

kamuoyunda bu konuda talep yaratmak ve çözümler sunmak ve politikalar› etkilemek

amac›yla lobi faaliyetlerine 2007 y›l›nda da devam etti. Kampanya kapsam›nda haz›rlanan
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Politika Notu bas›ld›. Kampanyan›n hedefleri do¤rultusunda 22 Temmuz seçimleri öncesinde

siyasi partilere, ba¤›ms›z adaylara ve kamuoyuna, önde gelen gazetelerde “7 Çok Geç”in

farkl› STK paydafllar› ile birlikte beklentileri içeren büyük ilanlar verildi. Ayr›ca, pek çok

gazeteciye ilan›n geniflletilmifl içeri¤i haz›rlanan politika notu ile birlikte gönderildi. Konu,

TV’lerin haber saatinde ve gazetelerde çeflitli flekilde yer ald›. Ankara’da seçimleri takip eden

gazetecilere bu dosyalar elden götürülerek konu kendileri ile paylafl›ld›. ‹stanbul’da da çeflitli

gazetelerden köfle yazarlar› ziyaret edilerek bu çal›flmaya destek vermeleri istendi. Ayr›ca bu

duyuru ve politika notu yine bir ön mektup ile siyasi parti liderlerine ve e¤itimle ilgili olan mil-

letvekili adaylar›na da gönderildi. Kamuoyunu erken çocukluk e¤itiminin önemi, anne babalar›

da çocukla iletiflim konular›nda bilgilendirmek amac›yla, TV ve internette yay›nlanmak üzere

spotlar haz›rland›, medyadan al›nan destekle 5 Mart 2007 tarihinden itibaren spotlar yay›nlan-

maya bafllad›. AÇEV’in önemli bir projesi de hem aileleri hem de EÇE alan›nda çal›flan

uzmanlar› bilgilendirmeyi ve desteklemeyi hedefleyen “7 Çok Geç internet sitesi” Mart

2007’de yay›na bafllad›. Bu site ülkede önemli bir aç›¤› kapat›yor. Gelifltirilmesinde en önem-

li deste¤i Deniz fienocak verdi. Ayr›ca, kampanya çerçevesinde “Anne Baba Olmak” seminer-

leri  Digiturk iflbirli¤inde 10 ilde gerçeklefltirildi.  Bir iletiflim ve destek oluflturma kampanyas›

olarak tasarlanan “7 Çok Geç” medya kurulufllar›ndan önemli ölçüde destek görmüfltür. Bu

kapsamda bir çok gazete, dergi haberi ve TV haberi ç›km›flt›r. Ayr›ca, çok say›da yerel ve

ulusal televizyon ve radyo kanallar›nda spotlar yer alm›flt›r. Bir çok gazete ve dergilere ilan-

lar verilmifl ve sinemalarda da spotlar ücretsiz olarak yay›nlanm›flt›r. Metro istasyonlar›, ‹DO

‹skeleleri ve Belediye otobüslerinde olmak üzere afifller as›lm›flt›r. Medya kurulufllar› bu

hizmeti AÇEV’e ücretsiz vermifltir.

EÇE faaliyetleri

K›sa süreli Anne Destek Program› kapsaml› bir revizyondan geçmektedir. Bu sene

‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü ile de bir protokol çerçevesinde s›n›f ö¤retmenlerinin ADP’yi

uygulayabilmesi için iflbirli¤i yap›lmas› planlanmaktad›r. 2007 y›l› içinde 169 ADP kursu ile

6.800 anne-çocuk ikilisine ulafl›lmas› planlanm›fl ve y›l›n ilk alt› ay›nda 93 kursla 3.156  anne-

çocuk ikilisine ulafl›lm›flt›r.

Revizyona giren ikinci program ise Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program›’n›n

Çocuk E¤itim Program›’d›r. Bu revizyon ile Çocuk E¤itim Bölümü faaliyetlerinin ilkö¤retim

müfredat›yla ve okul öncesi müfredat›yla uyumlu hale gelmesi, ayn› zamanda saptanan alan-

larda yenilemelerin yap›lmas› planlanmaktad›r. 2007 A¤ustos ay›nda Van Hizmetiçi E¤itim

Entitüsü’nde 31 yeni OVÇEP e¤itmeni yetifltirilmifltir. 2007 y›l› içinde 89 OVÇEP kursu ile

3.560 anne-çocuk ikilisine ulafl›lmas› planlanm›fl ve y›l›n ilk yar›s›nda 88 kursla 3.380 anne-

çocuk ikilisine ulafl›lm›flt›r. Bu program çerçevesinde özel kurumlardaki uygulamalar devam

edecektir. 
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7 Çok Geç Kampanyas› Bas›n Toplant›s›, 2005

Toplumsal ve Ekonomik Kalk›nma ‹çin Erken Çocuk E¤itim Konferans›, 2006

7 Çok Geç Kampanyas›na futbolcular›n deste¤i, 2005
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MEB Okul Öncesi Genel Müdürlü¤ü ile yap›lan protokol kapsam›nda 2007 yaz döneminde

Okul Öncesi E¤itim Program› (OEP) Yaz Uygulamalar› Diyarbak›r ve Mardin’de derinleme-

sine yayg›nlaflma amac›yla bafllam›flt›r. Diyarbak›r’daki OEP uygulamalar›na paralel olarak

ADP kurslar› da aç›lm›flt›r. Okul Öncesi E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤inde bugüne kadar

yap›lmad›¤› kadar yüksek bir say›da, 60 s›n›f ile 850 çocu¤a yaz anaokulu ile ulafl›lm›flt›r.

Diyarbak›r’da k›fl döneminde Alipafla’da ise toplam 3 s›n›fta 54 çocu¤a Okul Öncesi E¤itim

Program›’n›n annelerine de Anne Destek Program›’n›n uygulanmas› gerçeklefltirilmifltir.

“Grundtvig 2 Ö¤renme Ortakl›klar›” kapsam›nda gerçeklefltirilen Aile Okuryazarl›¤›

projesinde 19-22 fiubat tarihlerinde Hamburg’da, daha sonra da 21-24 May›s tarihlerinde

‹stanbul’da projenin son toplant›s› gerçeklefltirilmifltir.

BADEP’teki faaliyetler 

BADEP’in yayg›nlaflmas›nda mevcut tek iflbirli¤i olan MEB çerçevesinde hem

Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü ile hem de ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü ile pro-

tokol imzalanm›flt›r. ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i çerçevesinde s›n›f ö¤retmenlerinin

de BADEP grup lideri olmas› sa¤lanacakt›r. BADEP uygulama materyallerinin revizyonuna

yönelik çal›flmalar›n 2007 y›l›n›n sonbahar›nda bafllamas› planlanmaktad›r. E¤itici E¤itim

seminerlerindeki de¤iflikliklerin kal›c› olabilmesi için de çal›flmalar sürmektedir. Baba Destek

Birimi, 2007 y›l›nda toplam 178 BADEP grubunda 4.284 baba-çocuk ikilisine ulaflmay› hedef-

lemektedir. Y›l›n ilk alt› ay›nda bu kurslar›n 91’ini açarak 2.062 baba-çocuk ikilisine ulafl-

m›flt›r.

‹YOP’taki faaliyetler 

Kad›n Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›’nda 2007 y›l›nda E¤itimde

ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤i Projesi kurslar› dahil olmak üzere toplam 470 kurs

aç›lmas› ve 7.914 okumaz yazmaz kifliye ulafl›lmas› hedeflenmifl ve y›l›n ilk yar›s›nda 283

kurs ile 4.672 okumaz yazmaz kifliye ulafl›lm›flt›r. Bu y›l 8 e¤itici e¤itimi düzenlenerek yeni

e¤itici e¤itimi program›n›n yayg›n biçimde uygulanmas› sa¤lanacakt›r.

‹YOP’un genel uygulamalar›n›n yürütülece¤i 8 ilde (Ankara, Adana, Bursa,

Gaziantep, Kocaeli, ‹stanbul, ‹zmir ve Diyarbak›r) toplam 321 ‹YOP1 ve 38 ‹YOP2 kursu

aç›lmas› hedeflenmifltir. Y›l›n ilk yar›s›nda 108 ‹YOP1 ve 42 ‹YOP2 kursu aç›lm›flt›r. ‹YOP

genel uygulamalar› kapsam›nda ‹stanbul’da Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Gaziantep

ilinde de Sani Konuko¤lu Vakf› ile ortak çal›flmalara kurs hedefleri art›r›larak devam edilmek-

tedir. ‹YOP uygulamalar› bu y›l ilk olarak Bursa ve Kocaeli illerinde bafllam›flt›r. 

E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤i Projesi’nin 2007 y›l› içindeki uygu-

lamalar›nda ise 111 okuma yazma ve yurttafll›k e¤itimi kursunun, 32 adet anne baba semi-

nerinin ve 28 adet toplumu bilgilendirme toplant›s›n›n hayata geçirilmesi hedeflenmifldir. 2007



y›l›n›n ilk yar›s›nda  133 okuma yazma ve yurttafll›k e¤itimi kursu, 32 anne baba semineri ile

26 toplumu bilgilendirme toplant›s› gerçeklefltirilmifltir. Bunlar›n yan› s›ra, politikalar› etkile-

meye yönelik sivil izleme grubu toplant›lar›, çal›flma atölyeleri çal›flmalar›na devam edilecek,

yerel ve uluslararas› iyi örnekler çal›flmalar› belirlenecek ve dökümante edilecektir. Oluflturu-

lacak raporlar ve belgeler III. Ulusal Konferans ile politika yap›c›lar›n da yer ald›¤› daha genifl

bir kitleyle paylafl›lacakt›r. En ‹yi Örneklerin Saptanmas› kapsam›nda; befl ulusal ve dört ulus-

lararas› iyi örne¤in ve bir politika notunun oluflturulmas› üzerine çeflitli kiflilerle çal›flmalar

yap›lacak bu belgelerin oluflturulmas› sa¤lanacakt›r. 

E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤inin Sa¤lanmas› Projesi çerçe-

vesinde proje illerinden Diyarbak›r’a 7 Haziran 2007 günü bas›ndan da befl köfle yazar›n›n

kat›ld›¤› bir saha ziyareti düzenlenmifltir. Bu ziyarette ilde çeflitli iflbirlikleriyle gerçeklefltirilen

okuma yazma ve yurttafll›k e¤itimi kurslar› gezilmifl, ö¤retmen ve kursiyerleri ile görüflül-

müfltür. 

‹nsan kayna¤›n› gelifltirmede yeni bir at›l›m 

Bu y›l AÇEV’de tüm çal›flanlar ve ileride çal›flacaklar için bir “e¤itim” projesi bafll›yor.

Bu e¤itim projesine “AÇEV-Akademi” ismi veriliyor. Bu yeni projenin amac› vak›ftaki insan

gücünü yap›land›r›lm›fl bir program çerçevesinde gelifltirip, desteklemek. Bu e¤itim çal›fl-

malar› üç bölümden olufluyor. Teorik bölümde, kat›l›mc›lara alanla ilgili teorik bilgi veriliyor ve

bu teorik bilgi ile programlar aras›ndaki iliflkiyi kurmalar› sa¤lan›yor. ‹kinci bölüm, E¤itici

Formasyonu. Bu bölümde amaç kat›l›mc›lar›n e¤itimcilik ve gözlemcilik bilgilerini edinmeleri

ve gelifltirmeleri. Üçüncü bölüm çal›flanlara / çal›flacaklara AÇEV programlar› ile ilgili bilgi ver-

mek, uygulama becerilerini kazand›rmak ve e¤itimci olma sürecinde deneyim kazanmalar›n›

sa¤lamak. Asl›nda bu, her birimin ayr› ayr› yapt›¤› e¤itim çal›flmalar›nda belirli bir standard›

elde etmek amac› ile bir sistem kurulmas›.

Yeni uluslararas› at›l›mlar 

Bu y›l AÇEV’in uluslararas› ortamda varl›¤›n› göstermesi için önemli bir y›l olmufltur.

Vak›f baflkan› Ayflen Özye¤in, AÇEV’de yapt›¤› çal›flmalar nedeni ile 2006 y›l›nda Harvard

Universitesi John F. Kennedy School of Government “Kad›n Liderler Kurulu”na (Women’s

Leadership Board) üye olarak davet edildi. “Kad›n Liderler Kurulu” uluslararas› önde gelen

kad›nlardan oluflan bir kuruldur. Kamu, özel sektör ve sivil toplum sektörlerinde genifl dene-

yime sahip olan kad›nlardan oluflan bu kurulun amac› dünya politikalar› üzerinde kad›nlar›n

etkisini ve çabalar›n› desteklemek ve dünyada kad›nlar› etkileyen politikalar›n iyilefltirilmesi

için katk›da bulunmakt›r. Ayflen Özye¤in Türkiye’den bu kurula davet edilen tek kad›nd›r.

2007 Nisan ay›nda yap›lan “Kad›n Liderler Kurulu”nda AÇEV’in yapt›¤› çal›flmalar

anlat›lm›flt›r. Ayr›ca, gene bu y›lda Harvard Üniversitesi John F.Kennedy School of Govern-
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ment’in içinde Kokkalis Program›, bölgede ve Türkiye’de en baflar›l› sivil toplum giriflim-

lerinden biri olarak gördü¤ü AÇEV’i 2 May›s 2007 tarihinde Harvard Üniversitesi’nde konfe-

rans vermeye davet etmifltir. “Bar›fl ve Erken Çocukluk E¤itimi: Kritik Ortakl›k” bafll›kl› bu

konuflmay› Ayla Göksel gerçeklefltirmifltir. AÇEV’le birlikte Zülfü Livaneli’de “Mutluluk/Bliss”

adl› kitab› çerçevesinde bar›fl›n önemini vurgulad›¤› bir konuflma vermifltir. Genifl kat›l›ml› bu

toplant›ya Harvard Üniversitesi ve Boston flehrinde olan di¤er üniversitelerden akademisyen-

ler, ö¤renciler ve farkl› dinleyiciler kat›lm›flt›r. Ayn› konuflma 4 May›s tarihinde Northwestern

Üniversitesi Graduate School’da da tekrarlanm›flt›r. Dünyan›n en iyi üniversitelerinden kabul

edilen Harvard ve Northwestern Üniversitelerinde AÇEV’in faaliyetlerinin duyulmas› ve çal›fl-

malar› ile uluslararas› çapta örnek çözümler üreten bir kurum olarak tan›t›lmas› Türkiye’deki

STK’lar ad›na önemli bir ad›md›r. 

‹letiflim çal›flmalar› ve AÇEV’e son kat›lanlar 

Bu y›l EÇE birimine Nurcan Büber ve P›nar Keskiner al›n›yor. Her ikisi de Bo¤aziçi

Üniversitesi ö¤rencileri. Nurcan Büber ayn› zamanda benim ö¤rencim. BADEP’e de Koç

Üniversitesi mezunu Deniz Do¤ruöz kat›l›yor. 

AÇEV her zamanki gibi Dünya Kad›nlar Günü, Çocuk Bayram›, Dünya Okuma

Yazma Günü, Ö¤retmenler Günü, Dünya Gönüllüler Günü gibi özel tarihlerde kursiyerlere

dönük kutlama toplant›lar› yapmaya devam etmifltir. Ayn› zamanda AÇEV için üretilen ürün-

lerin (tablo, tiflört, kutu, bilezik, tebrik kart› vb.) sat›fl› da devam etmifltir.

AÇEV’i baflar›ya götüren hamleler

2007’de planlanan ve gerçekleflen faaliyetleri kapsad›ktan sonra geriye dönüp

AÇEV’e baflar›y› bir baflka deyimle tan›nmay› getiren önemli hamlelerin neler oldu¤u ile ilgili

fikirlere yer vermek istiyorum. Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel “Bilinçli ve hususlu bir

flekilde Güneydo¤u’ya odaklanma karar›n›n ben AÇEV için önemli bir hamle oldu¤unu

düflünüyorum. 2000’lerde bir s›çrama var. Bu y›l bizim daha genifl bakt›¤›m›z›n ve daha kay-

naklar›m›z› odakl› kullanmam›z›n ve yeni aç›l›mlara gitmemizin bafllang›c›. Dünya Bankas›

AÇEV’in geliflmesine katk› yapt›¤› için çok önemli, “Benimle Oynar m›s›n?” AÇEV’in genifl bir

kitle taraf›ndan tan›nmas› için… Bir yaz okulu… Tan›nmas› için de¤il, ancak AÇEV’in pro-

gramlar›n›n daha genifl kitleye ulaflt›r›lmas› için önemli. AÇEV’in iyi ifli yap›yoruz, bu kadar

yüzyüze e¤itimler yap›yoruz, insanlara ulafl›yoruz, ancak biz art›k öyle bir etkinlikte ve güçte-

yiz ki daha genel politikalar› da etkileme sürecine, girifliminde bulunmam›z laz›m’› fark etmesi

Yani biz oraya, kendimize çok büyük bir hedef koyduk. Befl y›l içerisinde befl-alt› yafl nüfusu-

nun hepsinin okul öncesi e¤itiminden faydalanmas› için u¤rafl›yoruz diye… Bu, AÇEV’in çok

daha genifl bir bak›fl aç›s›n›n ürünü oldu. Bir sivil toplum kuruluflu olarak politikalar› etkileme

görevinin sorumlulu¤umuz oldu¤unun bilinci oldu¤u için “7 Çok Geç” kampanyas› benim için
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o anlamda önemli. Ayn› zamanda AÇEV’i bir üst boyuta tafl›mas› ve çal›flt›¤› ve bildi¤i konu-

larda söz sahibi oldu¤unu göstermesi ve bu söz sahipli¤i çerçevesinde tan›n›rl›¤›n› ortaya

koymas› aç›s›ndan. AÇEV’in tan›n›rl›¤›n›n ötesinde okul öncesi e¤itiminin önemini de ortaya

koydu¤undan… “7 Çok Geç” kampanyas› çerçevesinde yap›lan faaliyetler örne¤in moda-

c›lar›n üretti¤i tiflörtlerin sat›fl›, Cem Y›lmaz gösterisi, medyaya ile ve farkl› kifli, kurumlarla

yap›lan iflbirlikleri de önemli . En baflta STK’larla biz bir flekilde çal›fl›yorduk ama bu flekilde

yedi STK’› bir proje etraf›nda biraraya getirmek, ortak bir platforma toplamak, e¤itim alan›nda

benim bildi¤im kadar›yla Türkiye’de daha önce yap›lmam›fl olan bir fley. Türkiye’nin en önde

gelen yedi sivil toplum kuruluflunu bir platformda tek bir söylemle ortaya ç›karmak önemli. O

yüzden ben “7 Çok Geç”i önemsiyorum.” Genel Müdür Derya Akal›n “Cinsiyetleraras› E¤itim

Eflitli¤i Projesi’ni kazanm›fl olmak koskocaman, çok önemli bir fleydi. “7 Çok Geç Kampan-

yas›,” “Benimle Oynar m›s›n?” Bunlar bizim sözlü ve yaz›l› bas›nla ilk önemli buluflmalar›m›z.

Son befl sene içine iç kapasite olarak gelifltirdi¤imiz fleyler. Son befl y›l içinde ç›kan çok

de¤erli araflt›rmalar. “Vak›f Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Özye¤in“ “7 Çok Geç” kampanyas›

AÇEV’e çok önemli bir ivme kazand›rd› yani tan›n›r olmas›nda.”

AÇEV’e katk›da bulunanlar

Pekii AÇEV’in daha ileriye gitmesine ve baflar›s›na kimler katk›da bulundu. Kifliler

kendi katk›lar›n› kendileri anlatt›lar. Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in “Hiç gözle gözükmeyen

ama çok önemli bana göre çok önemli fleylerdi onu tekrar ediyorum. Hiç fazla bir zaman sarf

etmeyerek nitelik olarak çok zaman verdim. Bana göre oku çok ileriye f›rlatt›m hep ve onu o

kadar hala da ileriye f›rlat›yorum ki. Görece¤iz inflallah çok güzel olaylar olacak. Gerçekten

buna çok inan›yorum. ‹nan›lmayacak kadar daha farkl› bir yere uygun oldu¤unu düflünüyo-

rum AÇEV’in.” Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel “Dünya Bankas› ve Milli E¤itim’le de o

dönemde o iliflkilerin sürdürülmesinde önemli bir katk›m oldu¤unu düflünüyorum. Son dönem-

de yap›lan ifllerde “7 Çok Geç” olsun, yurt d›fl› aç›l›mlar olsun, Kraliçe Rania‘n›n gelmesi

olsun, “Benimle Oynar m›s›n?” olsun, okuma yazma televizyon program› olsun, bunlar›n

hepsi benim giriflimlerimle ve üzerinde durmalar›mla oldu. ‹REM’de kendimi çok önemli

görüyorum. ‹REM’in gerek kurulmas›nda, gerek yürütülmesinde, gerekse devredilmesinde

yani burada AÇEV’de baflka kimse yoktu bana destek veren. Ayflen Han›m’›n birinci adam›.

Yönetici olarak birinci insan, Ayflen Han›m’dan sonra birinci olarak tepe yöneticisi yani, ister

buna genel koordinatör yard›mc›s› deyin ister baflka bir fley deyin. AÇEV’i yönetmek, idare

etmek, ve büyümesine katk› sa¤lamakta önemli rollerim oldu.” Vak›f Baflkan Yard›mc›s›

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› “Bilimsel bir kimlik, hoca olmufl olmak bir çok kimsenin de yani gerçek-

ten hocas› olmak yani senden tut da iflte Hilal’e (Hilal Kuflcul) kadar. Bir sürü insan›n hocas›

gerçekten olmam veya di¤erlerinin de hoca olarak kabul etmesi önemli oldu burada. Türkiye

gibi bir ülkede bunun bir yeri var. ‹çerikle ilgili fleylerde baz›lar›nda rolümün oldu¤unu



görmüflümdür yani programlar›n içeri¤iyle ilgili, özellikle televizyona gidifllerde falan özellikle

iflte nas›l bir anne çocuk iliflkisi, nas›l insanlar aras› iliflkiler ve ne tür insan yetifltirmek isti-

yoruz konular›nda. Ne kadar yans›m›flt›r bilmem.”

AÇEV’in baflar›s›nda kimlerin katk›s› vard›r sorusuna Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla

Göksel flöyle cevap veriyor: “Ayflen Han›m (Ayflen Özye¤in), çünkü onun... yine fikirleriyle,

vizyonuyla, öngörüsüyle bize verdi¤i cesaretle ve imkânlarla…Sizin (Sevda Bekman), yeni

programlar›n gelifltirilmesinde, uygulanmas›nda, kalitesinin gözetilmesinde, yeni insanlar›n

yetifltirilmesinde… Çi¤dem Han›m’›n (Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›’n›n), o da daha genifl bir vizyonu

oldu¤u için o cesareti bize vermek istedi¤i için. Hüsnü Bey’i koyar›m çünkü yükselme döne-

minde Finansbank’tan ve Fiba Grubu’ndan çok daha fazla destek almaya bafllad›k. Derya’n›n

(Derya Akal›n) yükselme döneminde katk›s› oldu¤unu düflünüyorum. AÇEV’i daha kurumsal-

laflt›rma, daha profesyonellefltirme çabalar›nda, daha sistematik yürümesine katk›da bulun-

mak ad›na. Canan Han›m’a burada önemli bir yer veririm, Canan Meray’a… “Benimle Oynar

m›s›n?” için. Programlar›n gelifliminde destek olanlar. BADEP’te Kadir Akbulut. Kurulma ve

geliflme dönemlerinde Hilal Kuflcul ve Suzan Özkök.” 

AÇEV’in tarihini yazmay› düflünen ve yazan kifli olarak benim katk›m neydi? Bunu

bir an düflündüm. Kitab›n baz› bölümlerinde katk›m anlat›l›yordu ancak ben anlatsam nas›l

anlat›rd›m? Tabii ki bu soruyu kimseye sormad›m. Kendime de... Ancak, mülakatlardan

ald›klar›m› aktar›yorum. BADEP E¤itimcisi Cemal Candafl “fiunu herkeste hissediyorum

…“Ya Sevda Han›m bunu kabul etmezse…” gibi, Sevda Han›m’›n isminde cisimleflen bir fley

var orada, ürkeklik var. fiimdi bu akademik kariyerinden dolay› duyulan bir ürkeklik olabilir; Bu

böyle ise de, ola¤and›r, ama bunun de¤iflmesi gerekir. Mesela arkadafllar yazabilecekleri her

cümle ve örnekte Sevda Han›m’›n gölgesini üstlerinde hissediyorlar, bunu konuflurken

anl›yorsunuz. fiimdi bu denetim, akademik denetim olacak ki böyle ciddi fleyler ortaya ç›ks›n

ama bu kadar ürkeklik yarats›n m›, yaratmas›n m› konusundaki… O ürkeklik benim ordan

alaca¤›m hazz› azalt›yor.” Ankara Temsilcisi Seda Y›lmaz ‹nal “Yani Ankara’da gözleme

geldi¤inizde daha koflulu iyi olan bir yere gidebilirdiniz . ‹nsanlara çok farkl› mesajlar veriyor

bu. Yani Hoca ‹stanbul’dan kalk›p, Bo¤aziçi’nden Ankara’ya; üstelik Ankara’n›n ücra

köflesinde bir kursu izliyorsa; oturup iflte bir otel lobisinde kahvesini içebilir; ama kalk›p

buralara kadar geliyorsa demek ki ”çok önemli bir fley yap›yoruz biz” diye. Ya da kendi ad›ma

düflünüyorum, Sevda Han›m bunu yap›yorsa; bu projenin içinde yer alan, yarat›c›lar›ndan biri

olarak…..bizde ayn› fleyi yap›yorduk. Ya da “Sevda Han›m bu kadar üstünde durdu¤una göre

demek ki bunda bir fley var”, yani noktas›n› virgülünü aksatmadan yap›lmas›n› istiyorsa bu

önemli bir fley demek ki, bizde buna ayn› hassasiyeti göstermemiz gerekiyor diye düflünü-

yorduk”. Eski Ege Bölge Sorumlusu Berin Aslan “Bizim dan›flman›m›z Sevda Bekman’d›. O

da çok çal›flan bütün bu tarz programlar› gelifltiren en ince ayr›nt›s›na kadar bilen kifli odur.

O geldi¤i zaman bize önerilerini söyledi¤i zaman ya da iflte be¤endi¤ini yapt›¤›m›z çal›flman›n
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ki öyle fazla dile getirmez, çok iyi yapm›fls›n aferin demez. Hiç öyle bir fley duymay›z ama

mesela çok mutlu ise… fiimdi söyledi¤im için akl›ma geldi o kad›n benim için çok de¤erli bir

kad›nd›, hiç mecburiyeti yok Bo¤aziçi’nde ö¤retim üyesi. Nas›l derler postallar›n› giyip

kollar›n› s›vay›p, iflin içine alana girip çal›flmay› bilen birisi o. fiimdi Diyarbak›r da filan gidip

çal›flan gene Sevda Han›m. Tan›t›m toplant›s›na geldi Ege Müdürlerini davet ettik. Burada

tan›t›m toplant›s› yap›yor. ‹lk bafllad›¤›m›z sene herhalde. Sevda Han›m konuflmaya bafllad›

h›çk›r›klara bo¤ulduk yani o kadar heyecanland›k ki. Onun program›n›, amac›n› anlatmas›

kendi duydu¤u heyecan yani samimi oldu¤unu biliyorsunuz. Masa bafl›nda ay program

gelifltiriyim diyen yani ifle yukardan bakan akademisyenleri bilirim. Bu öyle de¤il bu iflin içine

giriyor, biliyor o ifli” diyor… Sene 2007 Diyarbak›r’daki flöförlerimizden Kerim Bulufl o kendine

has aksan› ile “Sen bu yaflta burada ne yap›yorsun. Gitsene, evinde otur. Rahat et” diyor. 

AÇEV’in çal›flanlar›na katk›s›

AÇEV’in çal›flmalar›n›n e¤itime, kiflilere ve topluma katk› yapt›¤›n›n örneklerini

kiflilerin söylemleri ile aktard›m. Peki AÇEV’in çal›flanlar› ya da idarecilerine katk›s› oldu mu?

Ya da nas›l katk›s› oldu? Eski BADEP E¤itim Sorumlusu Serkan Kahyao¤lu “‹fl yapma ve

çal›flma disiplini kazand›rd›. ‹kincisi, en önemli fley; bilgi anlam›nda kazand›rd›¤› fley, geliflim

konusunda kendimi iyi hissediyorum.” Eski BADEP Koordinatörü Erçin Kimmet “Sekiz senedir

mutlu olarak çal›flman›n keyfini yaflatt› bana, farkl› konularda uzmanl›klar› görmemi sa¤lad›,

çok önemli insanlarla bir arada çal›flma imkan› sa¤lad›, bana sayg›nl›k kazand›rd›. Yetiflkin

e¤itimi konusunda etkinlik kazand›rd›.” E¤itim Dan›flman› Günefl Çak›r “Bir kere Anadolu’yu

tan›d›m, AÇEV olmasayd› ben Anadolu’yu bilmezdim. Anadolu insan›n› tan›d›m. O gelen çok

yani, çok fleyler katt› hiç tahsili olmayan annelerin dahi çok bilge olabilece¤ini, yani çok önem-

li, birçok anneden öyle bir fikirler kapt›m ki onu çok örneklerde dahi kulland›m. Çok dirayetli

anneler gördüm.” Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› “Çok büyük bir tatmin. Çocuk-

lu¤umdan beri ondan sonraki y›llarda da yani hep arzulad›¤›m fleyin gerçekleflmesidir, büyük

bir mutluluktur yani benim için öyle ve yani bunu sa¤layanlara da çok müteflekkirim

dolayl›s›yla çünkü benim kendi kendime yapabilece¤im bir fley de¤il. Ama yani bunun sa¤lan-

m›fl olmas› bir ekibin hizmetiyle hem madde hem manevi hizmetiyle bunun böyle bir flekilde

ortaya ç›km›fl olmas› benimde bunun içinde merkezi bir rolde olmam fevkelâde bir tatmindir.”

Vak›f Baflkan Yard›mc›s› Ayla Göksel “AÇEV’de çal›flmak bana inan›lmaz bir okul oldu. ‹kin-

cisi bana çok genç yafl›mda çok yetki verildi, hem sorumluluk, hem yetki verildi. O yüzden bu

sorumluluklar›m› ifa edebilmek için çok fley ö¤rendim ve çok fley yapt›m. AÇEV’le çok genifl

iliflkiler edindim. Temel olarak bunlar. Hakikaten bir okul oldu benim için. Yani bir program

nas›l yap›l›r, süreçleri nedir, bir kere sahay› tan›d›m” Projeler Yöneticisi Hilal Kuflcul “Ben

AÇEP’te tabii çok büyük fleyler kazand›m, Anne Çocuk E¤itim Program› süresince ve orada-

ki bilgilerimi ‹YOP’un genifllemesine çok iyi aktarabildi¤imi düflünüyorum. ‹lginç bir flekilde,
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daha az tecrübeli oldu¤um bir dönem olmas›na ra¤men, ‹YOP’ta yani en iyisini yapt›¤›m›

düflünüyorum. 93’le iflte 2000 aras›ndaki dönemlerde, çok üretken bir dönemmifl, onu görü-

yorum. Çok üretken bir ortamd›, hem bilimsel olarak iyiydi, hem bizim vak›f içersinde

kendimizi buradaki insanlarla iflbirli¤imiz, gerçekten birbirimize bir sürü fley katarak, bir kiflinin

ç›karamayaca¤› fleyleri çok daha hofl bir flekilde ç›karabildik.”

Bir STK olarak AÇEV’den beklenenler

AÇEV di¤er STK’larla karfl›laflt›r›ld›¤›nda farkl› bulunuyor, hatta Türkiye’de ayr› bir

model oldu¤u da söylemler aras›nda. Bu farkl›l›k AÇEV’den beklentileri de artt›r›yor. Kad›n

Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› Baflkan› fiengül Akçar “Yani, di¤er sivil toplum kurulufllar› gibi,

hani bizler gibi filan de¤il, debelene debelene böyle para bulup da bir ifl yapmak zorunda

de¤il. ‹flte, üyeleri, daha çok özel sektörden sesleri de yüksek olabiliyor. AÇEV söylerse din-

lenir, hani biz dersek dinlenmez de… Profil de yerinde. Onun için, böyle bir rolü olabilir diye

düflünüyorum AÇEV’in. Milli E¤itim’in programlar›na eklemlenmek yerine, sivil ve alternatif

modelleri öne sürüp onlar›n savunuculu¤unu yapabilir Okuma-yazma kurslar›n› yayg›nlaflt›-

rabilir. Anne-çocuk e¤itimi flimdi nereye baksan herkes yapabilir, o çok ciddi bir kapasite

gerektiren bir fley de¤il diye düflünüyorum. Hibe veren kurulufl olabilir, küçük, fl›k, iyi uygula-

malar için böyle farkl›, yenilikçi uygulamalar için hibe veren bir kurulufl olabilir. E tabii öyle.

Çünkü Türkiye’de, siz daha iyi biliyorsunuz Türkiye’yi yani millet iktidara ve paraya tap›yor

Türkiye’de. Yar›s›n› bu ifli yap›n diye insanlara da¤›tsa, hani ille program›m da program›m diy-

orsa, di¤er yar›s›yla böyle bir araflt›rma, gelifltirme, iflte lobi, bilmem ne, üç misli etkisi, etki

yaratacak. Di¤er STK’lar gibi on kiflinin, daha sonra yirmi kiflinin biraraya gelip de bir giriflimi

de¤il. Direkt para var. Di¤erlerinin ihtiyac› maddi kaynak. AÇEV bizi öyle desteklese. Örne¤in

bir kitap yaz›m› için böyle bir araflt›rma yapacak param›z yok. Okul öncesi e¤itimde maddi

kaynak sa¤lay›c› (grant-maker) olmak, onlar› tek tek desteklemek öyle bir ruh hali de gerek-

tirir ve bence o çok önemli bir misyon olur Türkiye için.” Toplum Gönüllüleri Vakf› Baflkan›

‹brahim Betil “AÇEV’in yönetiminde, gerek bilimsel, gerek profesyonel yönetiminde, y›llar

itibariyle süreklili¤ini koruyabilmifl olmas›n› baflar› faktörlerinden biri olarak de¤erlendiriyorum.

AÇEV’in yapt›¤› da, e¤itimin okul öncesi aya¤›na el at›yor. Bence çok önemli bir alana odak-

lanarak gidiyor. Ama ben, e¤itime önem veren, bu konuya odaklanm›fl, bu konuda okumufl,

bu konuda yurtd›fl›nda yap›lanlar› yak›ndan incelemifl, gözlemlemifl bir kifli olarak yap›lan›n

çok önemli oldu¤unu düflünüyorum. Ben AÇEV’i sivil toplumun önünde önder olabilecek

potansiyelde bir kurulufl olarak görmem dolay›s›yla, Türkiye’de sivil toplumun benimsenmesi-

ni, önder olabilecek baz› düflünceleri sahiplenmesini bekliyorum. Bunun bafl›nda, AÇEV’e

yap›lan ba¤›fllar›n ne kadar›n›n idari giderlere ayr›ld›¤›n›n, ne kadar›n›n AÇEV’in amaçlar›na

yönelik harcand›¤›n›n zaman zaman topluma duyurulmas›n›, örnek olabilece¤ini düflünüyo-

rum. Mesela, AÇEV gibi bir kuruluflun, bunun idari giderlerinin daha az olabilece¤ini, bunlar›
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azaltmay› hedefledi¤ini, amaca yönelik harcamalar›n daha fazla oldu¤unu duyurarak,

savunuculu¤unu yaparak, sivil topluma standart oluflturma noktas›nda bir ön ad›m atmas›n›

bekliyorum. Beklenti olarak. Ayr›ca, hesaplar›n›n, uluslararas› ba¤›ms›z denetim kuruluflu

taraf›ndan denetlendi¤ini, yine bir bayrak edinilerek, bunu da bir standart haline getirilmesini

savunarak, yani vak›flar denetimine ilave olarak, bunu da savunmas›n›, savunuculu¤unu yap-

mas›n› bekliyorum; daha bir sivil sahiplenme, sivil savunuculuk olarak ilerletmesini istiyorum.

E¤itim konusunda, bayra¤› biraz daha yükseklerde sallamas›n›, hareketlendirmesini bekliyo-

rum. AÇEV’le ilgili olumlu düflünüyorum. Ciddi bir duruflu oldu¤unu düflünüyorum. Bir sivil

duruflu oldu¤unu düflünüyorum. Herhangi bir gruba, herhangi bir fikre, ideolojiye ba¤l›

olmaks›z›n, amac›na odaklanm›fl bir sivil anlay›fl›n öncülü¤ünü yapan örnek bir kurulufl olarak

de¤erlendiriyorum. Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Ayla Oktay “Tabii çal›flman›n kendisi

çok önemli çünkü büyük bir gruba hizmet veriyor. Bu e¤itimin, yani sa¤l›kl› çocuk yetifltirmeye

dair e¤itimin yayg›nlaflmas› için, erken dönemin önemi üzerinde vurgu yap›yor ve bu yayg›n-

laflma için, iflte flu anda Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla ve farkl› kurulufllarla iflbirli¤i yaparak, her

gün halkas›n› geniflletiyor. Beni bir akademisyen olarak aç›kças›, bunlar tabii ki çok mutlu

ediyor ve heyecanland›r›yor ama, as›l heyecan›m, bütün bu e¤itimlerin sonuçlar›n›n takip

ediliyor olmas›. Yani, uzun vadeli araflt›rmalarla, gelinen noktan›n her belli periyotta tekrar

gözden geçirilmesi.”

Bundan sonraki planlar

AÇEV bundan sonra nereye do¤ru ve nas›l ilerleyecektir? Bu AÇEV’in kendi kendine

sordu¤u ve farkl› toplant›larla tart›flt›¤› önemli bir soru. Vak›f Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü

Özye¤in “Kurulufllar ayn› çocuklar gibidir. Yani do¤ar, geliflir, büyür. O büyüdükten sonra

onlar› gelifltirmek daha zordur. Çünkü, kendi baflar›s›n›n alt›nda da kalabilir baz› organizas-

yonlar. Bir organizasyonda da süreklilik çok önemlidir. Türkiye’de mesela 100 y›ll›k kurulufl

çok az var. Uluslararas›, bir kurulufl olmas› laz›m geldi¤ine inan›yorum ben. Bölgesel, ya

Avrasya’da, Do¤u Blo¤u’nda, Arap ülkelerinde. Bir de tabii flahsi inanc›m. E¤er evrensel ola-

mazsan›z yerel de olamazs›n›z. (If you’re not global, you’re not local). Uluslararas› kurulufl-

larla ortak projeler yapmal›. Ayr›ca her Vak›f’›n her fleyi yapmamas› laz›m. Her Vakf›n ihtisas-

laflt›¤› konular› olmal›. AÇEV Türkiyedeki di¤er STK’larla da iflbirli¤i içinde ve farkl› iflbirlikle-

rine aç›k.” Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in “Akademik bir kimli¤e kavuflmas› çok önemli

AÇEV’in. Dolay›s› ile kuvvetli bir akademik kadroya da ihtiyaç var tabii ki. Bu kimlikle hem

Devlet’le hem de di¤er STK’larla iflbirli¤i içinde olmak. Di¤er STK’lara iflbirli¤i yap›p onlara

bilgi ve maddi destek bulmalar›nda yard›mc› olan yönlendirici bir kurum olabilir. Dünya prog-

ram› olabilmeyi hayal ettik ve olduk. Bundan sonraki misyonumuzun tamamen Dünya’da

bar›fla yönelik çocu¤un rolü olarak aktif olmay› yani dünyada bar›fl›n olmas› için erken çocuk-

luk e¤itiminin önemini vurgulayan bir vak›f olarak ortaya ç›kmay›, bunu belki farkl› söylemler-



le duyurmay›, arkas›ndan da bir bar›fl ve erken çocuk e¤itimi denince farkl› ülkelerde AÇEV’in

akla gelmesini. Çünkü dünyada büyük olaylar›n küçücük bir sinerjik de¤iflimle oldu¤una

inanan birisi olarak, bunun da AÇEV için çok uzakta olmad›¤›n› biliyorum“ Vak›f Baflkan

Yard›mc›s› Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› “Daha uzaktan ö¤renme taraf›na a¤›rl›k vermeli, daha çok

insana ulaflmal›, benim hep bafltan beri düflüncem o. Mesela uluslararas› alana da çok

aç›lmas›n› istiyorum.” Genel Müdür Derya Akal›n “Bu kadar belki sahada var olmay›p daha

böyle güçlerini toparlay›p farkl› kapasiteleri gelifltirmeye, kurumsal kapasiteleri gelifltirmeye,

yasalar›n de¤iflimine, e¤itimcilerin yetiflmesine, kaynak, zaman ay›ran bir kurum olmay› ben

çok arzu ederdim. Bunu böyle minik minik fleyleri yaparak sahada bireylere olta veriyoruz,

bal›k tutmay› ö¤retiyoruz ama belki olta üreten bir fleye dönüflmemiz gerekiyor” diyor.

Yap›lacak daha çok ifl var. Ancak, hangilerine öncelik verilecek? Yüz yüze e¤itimler

mi yoksa daha çok e¤itim politikalar›n› etkileyecek çal›flmalar m›? ‹¤ne ile kuyu kazmak m›

yoksa kamu oyunun dikkatini çabuk çekecek ve genifl kitlelere AÇEV’in “sesini” duyuraca¤›

çal›flmalar m›? “Uzun vadede” etkileri görülen çal›flmalar m› yoksa “k›sa vadede” “ses getire-

cek” çal›flmalar m›?
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B‹T‹R‹RKEN…
Mülakatlarda herkese “siz AÇEV’in tarihini yaz›yor olsayd›n›z neleri ön plana

ç›kar›rd›n›z?” diye bir soru sormufltum. Bu soruya ve di¤er sorulara ald›¤›m cevaplar›n

›fl›¤›nda ve yaflananlar›n çerçevesinde AÇEV’in çal›flmalar›nda önemli olan baz› temel özel-

likleri belirtmek istiyorum. Ayn› süreci yaflayanlara ya da yaflayacaklara ›fl›k tutmas› amac› ile.

AÇEV’de baflar›y› vakf›n somut bir faaliyet çerçevesinde kurulmas› bafllatt›. AÇEV genel bir

hedef çerçevesinde bir “dernek” ya da “STK” olarak kurulup daha sonra faaliyetlerini sapta-

mad›. ‹lk bafltan belirgin bir hedefi ve odakland›¤› bir faaliyeti vard›. Bu özellik çok h›zl› yol

almas›na neden oldu. Ayn› zamanda odakland›¤› alanda önüne ç›kan f›rsatlar› iyi kullan-

mas›na da yard›mc› oldu. Örne¤in, haz›r ve denenmifl bir program› oldu¤u için AÇEP Dünya

Bankas›-MEB ikraz anlaflmas› çerçevesinde yerini ald›. Geliflme aflamas›nda farkl› kiflilerin

de dile getirdi¤i gibi bu deneyim AÇEV’in baflar›s›nda önemliydi.

AÇEV’in ilk y›llarda çal›flmalar›n› zorlanmadan sürdürecek maddi aç›dan “ana”

kayna¤›n›n olmas› yolunu açan önemli bir unsurdu. Bu kayna¤a daha az ihtiyaç duydu¤u

zamanlarda dahi böyle bir imkan›n›n olmas› AÇEV’in çal›flmalar›n› rahatl›kla sürdürmesine

imkan tan›d›. Hatta ilk bafllarda Dünya Bankas›-MEB anlaflmas›ndan kaynak gecikti¤inde

“ana” kayna¤›n› devreye sokabildi. Kendi amaçlar› do¤rultusunda önemli gördü¤ü ancak kay-

nak bulamad›¤› çal›flmalar›n› da ayn› kaynak ile sürdürebildi. Ancak, AÇEV her zaman bir

kaynak aray›fl› içinde oldu. Kaynaklar›n›n %15-20’sini idari harcamalara %80’ini de hizmet

harcamalar›na ay›rd›. 

AÇEV neredeyse tüm faaliyetlerini “programlar” üstüne kuran bir Vak›f. Bu geliflme

y›llar›n›n sonuna kadar da böyle devam etti. AÇEV’in kurulmas›na neden olan AÇEP daha

sonra bir çok program›n do¤mas›na neden oldu. ‹lkin AÇEP bir BADEP’i getirdi. E¤er

amac›m›z aileyi desteklemekse bu e¤itimde çocuk, anne ve baba olmal›d›r fikri ile yeni bir

program gelifltirildi. Bu iki program (AÇEP ve BADEP) çocu¤un erken yafllardaki gelifliminde

yak›n çevrenin önemini vurguluyor ve onlar› bu geliflimde etkin k›l›yor. Biliyoruz ki geliflimleri

“risk” alt›nda olan çocuklar ne kadar desteklenirlerse desteklensinler e¤er aile bu geliflimde

etkin de¤ilse çocukta elde edilen olumlu geliflmeler zaman içinde yok olabiliyor ve böyle bir

destek program› almayan çocuklarla ayn› düzeye gelebiliyorlar. Durum bu olunca AÇEV için

ailenin tümüne ulaflmak önemli oldu. 

Çocu¤un gelifliminde etkin olan bir çok çevre var. Aile kadar okul da önemli. Bu bi-

linçle ana s›n›flar›na giden çocuklar›n okula haz›rlanmalar›n› destekleyecek ve okul-aile

iflbirli¤ini gelifltirecek OVÇEP gelifltirildi. Müdahale programlar›nda önemli olan erken yafllar

da bafllamak ve uzun süreli olmakt›r. AÇEV’in erken çocukluk e¤itimi ile ilgili programlar›n›n

ço¤u 0 ya da 3 yafl›nda bafllam›yor. Ancak, çocuklara ve ailelere “önemli” bir dönemde

ulafl›yor: Okula bafllamadan önceki y›l. Çocuklar›n örgün e¤itimdeki baflar›lar› onlar›n

yaflamlar›nda çok önemli. Baflar›l› bir e¤itim yaflamda da baflar›n›n garantisi. ‹flte bu neden-

lerle AÇEV bu döneme odaklaflt›. OVÇEP’te okul baflar›s›na a¤›rl›k veren bir program. Aile
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bu programda da bütünün bir parças› ve “veli destek” program› ile ailenin hem çocu¤un

gelifliminde etkin olmas›n› hem de ailenin okul ile daha iyi iliflki kurmas›n› sa¤l›yor. Bu üç

program (AÇEP, BADEP ve OVÇEP) daha sonra “Çocuk ile ‹letiflim”, “Anne Baba Olmak”,

“Mezun Anneler” ve K›sa (10 haftal›k) “Anne Destek Program›” gibi daha küçük ölçekli pro-

jelere yol açt›. 

Geliflimin ve e¤itimin anne karn›nda bafllad›¤› gerçe¤i ile AÇEV yepyeni bir program

daha gelifltirdi. “Aile Mektuplar›” Bu program hamilelikten çocu¤un üç yafl›na kadar olan

döneminde gene aileyi desteklemeyi amaçlayan bir program. Yeni ismi ile “Kad›n Destek ve

‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program›” eski ad› ile ‹YOP AÇEV’in farkl› amaçl› bir program›.

Uzunca bir y›l yetiflkinlere okur yazarl›k ö¤retmeyi amaçlad› daha sonra kad›n deste¤i boyu-

tu ile amac›n› geniflletti. Faaliyetlerinin ço¤unu programlar çerçevesinde yürüten bir vak›f

olarak AÇEV befl temel program ile zengin bir kayna¤a sahip.

Baflar› sadece zengin bir program kayna¤›ndan tabii ki gelmiyor. Programlar›

gelifltirmek kadar uygulamak da önemli. Bence AÇEV’in en önemli farkl›l›¤› programlar›n›n

uygulayac›lar›n› e¤itti¤i “e¤itim seminerleri.” Bu uygulay›c›lar ister gönüllüler olsun ister

MEB’in farkl› genel müdürlüklerine ba¤l› ö¤retmenler olsun AÇEV’in titizli¤i ve özeni hiç

de¤iflmiyor. Bu bütün programlar› için geçerli. Zaten böyle olmasa programlar sahada bu

kadar uzun süre kalamazd›. Bir baflka farkl›l›¤› da programlar›n sürekli araflt›rmalarla

de¤erlendirilmesi. Bu de¤erlendirmeler hem süreç hem de sonuç de¤erlendirmeleri.

Bunlardan elde edilen ç›kt›lar programlar›n iyilefltirilmesi için kullan›l›yor. Zaten AÇEV’in çok

az program› ilk gelifltirildi¤i formatta. Hepsi en az iki kere de¤iflimden geçdi. 

AÇEV sürekli ç›tay› yukar›ya kald›ran bir Vak›f. Elde etti¤i baflar› ile yetinmiyor daha

farkl› alanlara hizmetini götürmeyi kendine hedef al›yor. Farkl› bir alanda yürüttü¤ü

çal›flmalardan en önemlisi “televizyon” arac›l›¤› ile “Benimle Oynar m›s›n?”, “Bizim S›n›f” ve

“Baba Olmak Güzel fiey” gibi k›sa ya da uzun süreli e¤itim programlar›. AÇEV bire bir ya da

yüz yüze e¤itimlerin yan›nda büyük kitlelere ulaflan e¤itim programlar› da gelifltirdi ve uygu-

lad›. E¤itimin hedef kitleye ulaflmas›nda farkl› yöntemler kullan›labilir mesaj›n› verdi ve bunu

da baflar› ile gerçeklefltirdi. Farkl› bir çerçevede di¤er projesi ise Güney Do¤u Anadolu

Projesi. “Kad›n Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuyazarl›¤› Program›” ve yöre için gelifltirilen

“Anne Destek ve Okul Öncesi E¤itim Programlar›” bu projenin temel iki program›. ‹flin ilginç

taraf› bu sefer AÇEV, hedef kitlede bir bölge belirlerken flimdiye kadar yapt›¤› çal›flmalardan

farkl› bir uygulamay› da bafllatt›. Çocuklara do¤rudan ulaflacak bir “yaz anaokulu” modeli

gelifltirdi. Amaç k›sa bir sürede ancak yo¤un bir programla hiç bir okul öncesi e¤itimden yarar-

lanmayan çocuklar› okula haz›rlamak onlar›n tüm geliflimlerini desteklemek. Bu arada aile

tabii ki unutulmad›. Anne Destek Program› bu amac›n bir parças›. 

Çocu¤un gelifliminde etkili olan çok farkl› çevreler vard›r. Aileden politikalar›

gelifltiren yön veren kiflilere kadar. Bu çevrelerin baz›lar› çocukla do¤rudan iliflki içinde

geliflimini etkilerken baz›lar› da dolayl› yolla bunu yapar. Toplum, politikalar ve de politikac›lar

çocu¤un geliflimini dolayl› yolla etkileyen gruplard›r. Bu gruplar da aile ve okul kadar çocu¤un
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yaflam›nda önemlidirler. Zaten bu çevrelerin tümü çocu¤un geliflimini olumlu etkiledi¤i zaman

çocuk desteklenmifl olur. ‹flte bu bilinç AÇEV’e “7 Çok Geç Kampanyas›”n› bafllatt›rd›. Bu

kampanyada amaç erken çocukluk e¤itiminin önemi ile ilgili kamu bilinci yaratmak ve bu

e¤itimin zorunlu olmas› için politika düzeyinde bir bask› oluflturmak. AÇEV bunu çok farkl›

etkinlikler ile gerçeklefltirdi ve gerçeklefltiriyor. 

AÇEV, erken çocukluk e¤itiminin tan›m›n› ülkede yerleflik olan “dar” bak›fl aç›s›n›n

d›fl›na ç›kartt›. Konuya çok daha genifl bir çerçeveden de bak›labilece¤ini gösterdi. Dolay›s›

ile erken çocukluk e¤itiminde farkl› modeller ve yöntemler oldu¤unu ve bunlar›n uygulanabilir-

li¤ini sa¤lad›. Devletle çok uzun süreli bir iflbirli¤i yapt›. Bu AÇEV’e devletin Türkiye geneline

yay›lm›fl örgütünü kullanma imkan› tan›d›. 

Türkiye d›fl›na programlar ihraç etti. Avrupa, Orta Do¤u ve Arap Dünyas› AÇEV’de

gelifltirilen programlar› uyguluyor. Yurt d›fl›ndaki uygulamalar›n bafllamas›nda programlar

kadar de¤erlendirme araflt›rmalar›n›n sonuçlar› da önemliydi. 

AÇEV hiçbir zaman ne programlar› aç›s›ndan ne de yönetim tarz› aç›s›ndan dura¤an

olmad›. Kuruldu¤undan beri profesyonel bir ekiple çal›flt›. Gönüllüler vard› ancak “yerli ekip”

hep profesyoneldi. Bana göre baflar›n›n s›rr› burada. Gönüllü bir ekip amatör ruhu ile çok

önemli ancak hiçbir zaman profesyonel bir çal›flma içinde olam›yor. Dolay›s› ile AÇEV’in en

bafltan seçti¤i bu yol ona büyük baflar› getirdi. Tabii ki her profesyonel ekibin baflar›l› olaca¤›

fikrini burada asla savunmuyorum. Profesyonel ekibin “niteli¤i” de çok önemli. AÇEV’in ekibi

amatör bir ruha sahip, istekli, hedef kitleyi tan›maya aç›k ve kültürden kopmam›fl bir ekipti ve

halen de öyle. Profesyonel ekip AÇEV’in faaliyetlerine bir “ifl” olarak bakmak yerine hedef

kitlenin flartlar›n› ve Vak›f’›n amac›n› sanki kendi sorunu imifl gibi benimsedi. AÇEV’de

çal›flanlar profesyoneldiler ancak amatör ruhlar›n› hep korudular. ‹flte AÇEV’de bu amatör ruh

her zaman profesyonellikten daha bask›n oldu. Özellikle de saha ekiplerinde. Hala da bask›n.

Tabii bu ruhun idare taraf›ndan da desteklenmesi ve idarenin de bu tür bir ruha sahip olmas›

önemliydi. E¤er idare “profesyonellikte” ve “kurumsallaflmada” dengeyi kaç›r›rsa ekiplerin de

bu dengeyi kaç›rmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Bunun AÇEV’de olmayaca¤›n› ümit ediyorum. 

Burada AÇEV’in bu konuma gelmesindeki farkl› etkenleri sayarken tabii ki “insan”

faktörüne de de¤inmek istiyorum. Baflar›l› olmada bir çok fley etkiliydi. Ancak, en önemli

etkenlerden bir tanesi de “iflini sevmek ve yapt›¤› iflten haz almakd›r.” ‹flte AÇEV’de

çal›flanlardaki bu tatmin sahadan gelen geribildirimler sayesinde oldu, hep de olacak. Bir

annenin yüzündeki çocu¤u ile olumlu bir iliflki kurduktan sonraki mutluluk, okuma yazma

ö¤renen bir kad›n›n kendi bafl›na otöbüse binip hastahaneye gitmesindeki gurur, bir çocu¤un

“ö¤retmenim sen beni havaalan›na götürmüfltün” demesi, bir kad›n›n “eflim bu programa

geldikten sonra bambaflka bir baba” oldu demesi. Bunlar AÇEV’in çal›flanlar› ve idaresi için

hep itici bir güç  oldu. Ben bu kadar “yo¤un” çal›flmada ve bir yerlere gelmede sahadan gelen

bu gücün önemli oldu¤una inan›yorum. AÇEV’in çal›flanlar› programlara kat›lanlar ve uygu-

lay›c›larla kurduklar› iletiflime hep önem verdiler. Onlar da kendilerini hep AÇEV’in gözünde

“önemli” olarak gördüler ki önemliydiler de zaten. Bu hem kat›l›mc›lar›n hem de uygulay›-
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c›lar›n programlar› benimsemesini getirdi. Dolay›s› ile karfl›l›kl› birbirini etkileyen olumlu bir

iliflki kuruldu. Bu da AÇEV’in tüm çal›flmalar›na olumlu yans›d›. Odaklanm›fl bir amaç ve bu

amaç do¤rultusunda gene odaklan›lm›fl faaliyetler, bilimsel bazl› e¤itim programlar›, bilimsel

etkinlik araflt›rmalar›, dinamik, profesyonel, yeniliklere aç›k bir yap› ve belirli bir esneklik

tan›yan maddi olanak. Bunlar AÇEV’in yolunu açan çal›flma özellikleri. 

Vak›f içi insan iliflkilerine de biraz de¤inmek istiyorum. Vakf›n üst yönetimi al›fl›lagel-

miflten farkl› iflledi ve iflliyor. E¤er Vak›f Baflkan› Ayflen Özye¤in olmasayd› bu vak›f nerede

olurdu bilmiyorum. Bunu olumsuz bir anlamla söylemiyorum. Ancak, Ayflen Özye¤in’in çok

“özel” insan yan›n›n Vakf›n yolunu açt›¤›na inan›yorum. Bu “özel”li¤i tan›mlamak istiyorum.

Herkesle ve kendi ile bar›fl›k, engin bir hoflgörü, eflit f›rsat olana¤›na çok inanan, bildi¤ini

paylaflan bilmedi¤inde bilmedi¤ini kabul eden bir yap›. Bu özelliklerin yaratt›¤› ortamda “üst

yönetici” olmak çok kolayd›r ancak bir o kadar da sorumluluk ister. AÇEV’de önemli kararlar›

hep “tek kifli ya da bir kaç kifli” ald› ve h›zl› ald›. Bu AÇEV için ifle yarad› ya da çok büyük bir

s›k›nt› yaratmad›. Her kurulufl için ayn› olur mu bilmiyorum. Asl›nda farkl› bir durumda AÇEV

nerede olurdu onu da bilmiyorum. Kat›l›mc› bir yönetimi her zaman yönetimin bir kaç kiflinin

elinde olmas›na tercih eden bir insan olarak (karar alan bir kaç kifliden biri de olsam) bu duru-

ma neredeyse 15 koca y›ld›r al›flt›¤›m› söyleyemeyece¤im. Ama benim al›fl›p al›flamam o

kadar da önemli de¤il tabii. 

AÇEV’i bundan sonra çok önemli bir “s›nav” bekliyor. Geldi¤i bu noktadan daha m›

ileriye gidecek yoksa düz bir plato yaparak çal›flmalar›na devam m› edecek? Afla¤›ya inece-

¤ini hiç düflünmüyorum. Zaten AÇEV’in o kocaman ve güçlü ailesi önündeki bu zorlu süreci

fark›nda. Bu s›navdan da baflar› ile ç›kaca¤›na eminim. Tabiki ileriye dönük farkl› planlar var.

Yurt d›fl›nda daha sistemli çal›flmalar yürütmek, kamuoyunu ve politikalar› etkileyecek

çal›flmalara a¤›rl›k vermek. Bu ba¤lamda  AÇEV Ocak 2008 tarihi itibari ile yurt d›fl›nda  EÇE

ile ilgili politikalar› ve uygulamalar› etkileyecek yeni bir oluflum içine giriyor. Harvard Üniver-

sitesi’ndeki Geliflen Çocuk Merkezi’nin (The Center on the Developing Child at Harvard

University) uluslararas› kurucu orta¤› oluyor. Bu ortakl›k çerçevesinde AÇEV geliflmekte olan

ülkelerde özellikle geliflimleri aç›s›ndan örselenmifl çocuklar› hedefleyen erken çocukluk

e¤itimi ile ilgili bilinç yaratma ve yerel güçleri harekete geçirme çal›flmalar›na destek olacak

ve birikimini bu amaçla da kullanacak. AÇEV hiç bir zaman program uygulamaktan ve

de¤erlendirme araflt›rmalar› yapmaktan vazgeçmeyecek. Ayr›ca, programlar›nda var olan

“uzlaflma, farkl›l›klar› kabul etme ve baflkalar›n›n duygu ve düflüncelerine sayg›l› olma” gibi

ögelerin alt›n› çizerek daha “bar›flç›l” bir dünya yaratman›n temelinin erken yafllarda aile

içinde bafllad›¤›n› eskiden daha çok vurgulayarak bunun gerçekleflmesine destek olacak.

AÇEV’in ileriye dönük bir baflka yeni projesi “örnek” bir AÇEV ana okulu açmak ve buradaki

bilgi ve birikimi Türkiye geneline yaymak.

Yolu aç›k olsun......
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An›, duygu ve düflüncelerini mülakat yap›lan kiflilerden paylaflmalar›n›, mülakat yap›lmayan

kiflilerden de yazmalar›n› istedim. Afla¤›da, ilkin düflünceler sonra da an›lar var. Paylafl›mda

öncelik mülakatla ulafl›lamayanlarda ve alfebatik s›raya göre. Mülakat yap›lmayanlar›n hep-

sine burada yer verdim. Ancak, mülakat yap›lanlar›n hepsini buraya koymama imkan olmad›.

Sözlü ve yaz›l› olarak anlat›lanlar› bir kaç gerekli düzeltme yapman›n d›fl›nda oldu¤u gibi

aktarmay› tercih ettim.

AÇEV ile ilgili duygu ve düflünceler

Mülakat yap›lmam›fl olanlar

Destek Görevlisi MEHMET AKÇAOVA

AÇEV önce gelece¤in elinden tutan bir e¤itim kurulufludur. Öncelikle ülkemize bilinçli insan-

lar yetifltirmek için gece gündüz, uzak yak›n, kar k›fl demeden çal›flmaktad›r.

BADEP Birim Asistan› AYfiEN AKGÜL

Vakf›n benim için kiflisel bir anlam› var. Benim için “Aile”yi ifade ediyor. Ve içinde çal›flt›¤›m

BADEP’le asl›nda tam olarak, örtüflmüfl durumda. Babam› 16 yafl›mda tan›d›¤›m için, belki

dolayl› olarak bir eksikli¤i tamamlamakta. Hislerim öyle oldu¤unu söylüyor. Çok farkl› yollara

giden köprüleri olan, koca bir aile.

EÇE E¤itim Sorumlusu TÜMAY ALGAN

AÇEV benim için çal›flmay› en çok hayal etti¤im ve sahaya ç›kt›¤›mda “Evet, iflte hayatta

bunun için çabalamaya de¤er” dedi¤im ifl alan›. Hayatta hiçbir yat›r›m, insana yap›lan yat›r›-

m›n sonucunda al›nan manevi tatmini veremezdi benim için. Baflka hiçbir çal›flma alan›nda

bu duyguyu yaflayamazd›m. Ama burada insanlardaki, hayatlardaki o de¤iflim çok k›sa bir

zamanda bile gözle görülür boyutta olabiliyor. ‹nsanlar›n hayatlar›nda dokunuluyor ve fark

yarat›l›yor. Ve en çok gururland›ran da; bu fark› yarat›rken AÇEV’de gelenekselleflen, üstle-

nilen görevi insan sevgisiyle, en iyi, en kaliteli yapma çabas›, bu pahada zoru seçebilme

yüreklili¤i, bu ifli tek yapan ben olay›m bencilli¤i ve h›rs› ile hareket etme de¤il de gerçekten

ihtiyac› olanlara hizmet götürmenin önemli oldu¤unu düflünerek sorumlulu¤u paylaflmaya ve

iflbirli¤ine aç›kl›k. Baflka bir yerde çal›flan insanlar belki de hep ayn› ifli yapay›m, iyi yapt›¤›ma

inand›¤›m ifli yapay›m diyerek her günü ayn› yaflama çabas›nda olabilirler.

‹letiflim Birimi Sorumlu Yard›mc›s› EL‹F AL‹fiO⁄LU

AÇEV kökleri sa¤lam güçlü bir a¤aç gibi… AÇEV denince akl›ma ilk gelenler güven, sayg›,

titizlik, insani ve toplumsal de¤erlere verilen önem, baflar›, do¤ru kiflilere ulaflma çabas›,

ilkelere ba¤l›l›k. Böyle bir yap›ya ve inanca duydu¤um hayranl›k nedeniyle ve zamanla
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çal›flmalar›n içinde de yer ald›kça gönül ba¤›m›n güçlendi¤ini ve bir ailenin üyesi gibi

oldu¤umu hissediyorum. 

‹YOP E¤itim Sorumlusu MUTLU YASA BUDAK

AÇEV’de yapt›¤›m ifli severek ve keyif alarak yap›yorum. Yapt›¤›m›z ifllerin, yürüttü¤ümüz

projelerin bilimsel temellere dayanmas› benim için çok önemli. ‹nsanlarla çal›fl›yoruz ve çok

insani fleyler yap›yoruz. Hedeflerimiz büyük, insanlarda tutumlar› de¤ifltirmeye çal›fl›yoruz.

Bunlar› yaparken emeklerimin/emeklerimizin bofla gitmeyece¤ini biliyorum. Çünkü biliyorum

ki att›¤›m›z her ad›m›n bilimsel bir temeli ve öngörüsü var. AÇEV’de çal›fl›yorum derken bun-

lar› bilmek, sorular›-sorunlar› bu temeller çerçevesinde çözümlemeye çal›flmak çok önemli

benim için. ‹nsani de¤erlerin her zaman ön planda tutuldu¤unu biliyorum AÇEV’de.

Vak›f Asistan› GAMZE COfiAR

AÇEV ailesine kat›lal› yaklafl›k bir buçuk sene oldu. AÇEV ailesi diyorum evet bir ailem art›k..

Y›llard›r duyard›m vak›flar›, vak›f okullar›n›.. Hep düflünürdüm nas›l bu kadar köklü ve uzun

y›llar ayakta kalabilip süregelifllerini. AÇEV ailesine kat›l›fl›m ve beni kucaklay›fllar›yla

beraber daha iyi anlad›m sonsuz güçlerini ve sevgilerini. Bir gülüflün, bir merhaban›n ve bir

teflekkürün açt›¤› kap›lar›, hatta bu hayatta olmaz diye bakt›¤›m›z fikirlerin nas›l hayata geçir-

ildi¤ini; emek emek nas›l birlik ve beraberlik içinde sonuca ulafl›ld›¤›n› keflfettim ailemde.

Yaflam içinde yap›lacak fleyler için asla geç olmad›¤›n›, aksine bunlar› erteleyerek kendimize

ve çevremize ne kadar zarar verebilece¤imizi gözlemledim. ‹nsanlara de¤er vermenin önem-

ini, s›n›f ve cinsiyet ayr›m› yapmaks›z›n sevgi, anlay›fl ve sab›rla çok büyük kitlelerin e¤itilerek

nas›l hayata kazand›r›labilece¤ini ö¤rendim.  “E¤er herkes bir baflkas› için birfley yaparsa

dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz.”  Ne mutlu ki bizler bu amaç için biraraday›z.

‹YOP Birim Asistan› GÜLSEREN KÜMÜfi DEM‹R

Annelere, babalara ve yetiflkinlere e¤itim veren bir vak›ft›r. AÇEV’le ilgili duygular›m›,

yapt›¤›m ifli çok seviyorum. ‹nsanlarla iletiflim kurmak beni çok mutlu ediyor. ‹flimi sahip-

lenerek yap›yorum. AÇEV benim ikinci ailem gibi yapabilirim diye düflünen insanlar var.

Bilimsellikten en etik yollarla faydalanarak ve sürekli kendini yap›c› ve elefltirel bir gözle

de¤erlendirerek programlar›n› yeniliyor. Bilimsellikle kolkola yürüdü¤ü için sürekli iyiye do¤ru

güncellenmesi de yap›lan iflte ç›tay› yükseltiyor, bu da özgünlü¤ünü ve özelli¤ini ortaya

ç›kar›yor.

EÇE Birim Asistan› EL‹F TANRIVER

Anne Çocuk E¤itim Vakf› benim okul bittikten sonra ilk ifl hayat›m oldu ve çok uzun zaman-

lard›r da burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. AÇEV, özellikle çocuk ve aileye
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yap›lan en önemli katk›n›n e¤itim oldu¤unu, sürekli kendini yenileyen, her zaman bilimsel,

profesyonel olarak çal›flan bir kurum. Ailelerde ve çocuklarda gözle görülür de¤ifliklik yapan

onlar›n hayatlar›nda önemli yeri olan bu de¤iflikliklerde ufakta olsa katk›m›n olmas›n› bilmek

büyük mutluluk verici. Özellikle EÇE gibi yo¤un ama zevkli bir bölümde çal›flmak, sürekli yeni

projelerde görev almak, ilk bafllad›¤›m zamandan bu zamana kadar kendimdeki olumlu

de¤ifliklikleri görmek ve kendi hayat›mda uygulamak.

BADEP Birim Koordinatörü HASAN DEN‹Z

Benim için AÇEV herfleyden önce, toplumsal bir sorunun çözümünde devletten ba¤›ms›z

olarak siviller taraf›ndan gerçeklefltirilen bir giriflim. Alan›nda uzman olan kiflilerin, kendi alan-

lar›nda yürüttükleri bilimsel faaliyetler do¤rultusunda ulaflt›klar› sonuçlar› topluma tafl›ma pro-

jesi. Ondört y›l gibi bir sürede çok önemli iflbirlikleri sa¤lam›fl ve kendini (Toplum, devlet,

akademi, di¤er STK’lar) kabul ettirmifl bir kurum. Kurumsallaflm›fl ve kiflilere ba¤›ml› olmak-

tan ç›km›fl bir yap›. Program ve faaliyetleri ile ulaflt›¤› say›lar› reklam etmek yerine, program-

lar›n kiflilerin hayat›ndaki etkisini herfleyden üstün tutuan bir hassasiyet ve çal›flma tarz›.

Dürüst; kaynaklar›n› ve imaj›n› gerçekten amaçlar› ve faaliyetleri için kullananan bir kurum.

Farkl› ülkelerdeki iyi uygulamalar› takip etmek, bu kiflilerin/uygulamalar›n deneyim ve bilgileri-

ni paylaflmak.

Kurumsal Geliflim Birimi Asistan› fiERM‹N DEM‹RC‹O⁄LU ERfiAN     .

AÇEV daha önce çal›flt›¤›m yerlerden çok farkl› bir yer. Telefonda AÇEV’in sesi ve karfl›lama-

da ilk yüz olmak a¤›r bir sorumluluk asl›nda. Ama bir o kadar da gurur verici. Elektronik mesaj

gönderen ya da telefonla arayan kiflilere bilgi vermek, sorunlar›n›, endiflelerini paylaflmak, ve

e¤itim konusunda onlar›n sesindeki çaresizli¤e çare olup yard›mc› olabilmek, gönüllülerin

heyecanlar›na, mutluluklar›na, birfleyler yap›yor olabilmenin sevinciyle tafl›d›klar› gurura ortak

olabilmek çok güzel. AÇEV yenilikçi, güvenilir, kurumsal, profesyonel yönetilen bir yap›.

Bende bu yap›n›n bir parças› olabildi¤im için kendimi flansl› hissediyorum. 

BADEP E¤itim Sorumlusu CEM KAYA

Bilimsel yöntemleri kullanarak, e¤itimcilerine yönelik devaml› geliflim hizmeti ve bilgileri kul-

lan›labilir hale getirerek de toplumun yarar›na sunan bir kurum olarak düflünüyorum. Özellik-

le ailenin tüm fertlerine yönelik olarak ve hepsine ihtiyaçlar› do¤rultusunda, farkl›l›klar›na,

sorumluluklar›na önem vererek ihtiyaçlar› olan bilgiyi vermeye çal›flan programlar haz›rlamak

ve bu programlar› devaml› de¤iflen ihtiyaçlara göre revize etmesi AÇEV’i farkl› k›lan fleyler-

den biri. AÇEV’i insana de¤er verdi¤i için, e¤itimlerinin hepsini ücretsiz verdi¤i için, kendi

uzmanl›k alanlar› ile s›n›rl› kalarak bu uzmanl›k alanlar›nda en iyisini yapmaya çal›flt›¤› için,

çal›flmalar›nda devlet kurumlar›na ve di¤er STK’lara lokomotif görevi üstlendi¤i için, daha iyi

ne yapabilir sorusunu hep sordu¤u ve hep cevab›n› buldu¤u için seviyorum. 
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Ulaflt›rma Görevlisi ERTU⁄RUL KAYA

AÇEV benim için çok önemli bir kurum. 1996 y›l›ndan bu yana bana ve aileme çok fleyler

katt›. Ben iki kez BADEP kursuna, eflim de iki kez AÇEP kursuna kat›ld›. Çocuk geliflimi ile

ilgili çok fley ö¤rendik. Burada olmaktan dolay› ailem ve ben çok mutluyuz. 

Ulaflt›rma Görevlisi ZEKA‹ KESK‹N 

AÇEV’de 12 y›l›m bitti, 13. y›l›ma girdim. Geriye dönüp bakt›¤›mda bu kadar y›l›n ne kadar

çabuk geçti¤ini anlayamad›m. Arkadafllarla gitti¤im sertifika törenlerinde kursiyerlerden dinle-

di¤im övgü sözleri bu kurslarda en az›ndan e¤itim materyallerini ulaflt›rarak e¤itimci

arkadafllar› kurslara götürerek bu e¤itimlerde birazda olsa benimde tuzum oldu¤unu bilmek

beni gururland›r›yor ve mutlu oluyorum.

‹letiflim Birimi Yöneticisi NEV‹N ‹LHAN KOÇAK

Anne Çocuk E¤itim Vakf› benim için uzun y›llar özel sektör kurulufllar›nda sürdürdü¤üm ifl

yaflam›m›n farkl› bir alana kaymas› ve sivil toplum sektöründe gönüllülükten profesyonelli¤e

geçiflim anlam›na geliyor. Burada iletiflim alan›nda ald›¤›m e¤itim ve önceki ifl deneyimlerim-

den elde etti¤im bilgi birikimine hem Vak›f’›n çal›flma alanlar› hem de sivil toplum sektörüne

iliflkin özel bilgileri de ekleme flans›m oldu. Burada çal›flmaya bafllad›¤›mda farkl› bir hedef

kitleye yönelik olarak yürütülen çal›flmalar›n sonuçlar›, kar amac› güdülmeyen, sadece

topluma fayda sa¤lamay› hedefleyen projeler beni çok mutlu etti, e¤itime iliflkin edindi¤im bil-

gilerin kendi yaflam›ma da önemli katk›lar› oldu. San›r›m burada pek çok e¤itimciyle birlikte

çal›flmak ve onlardan ö¤rendiklerim beni duygusal aç›dan olgunlaflt›r›p, özellikle kendi aile

iliflkilerime de olumlu yans›d›. AÇEV, bireysel çekiflmelerin ve rekabetin çok yo¤un yafland›¤›

özel sektörden sonra benim için daha huzurlu ve gerçekten mutlu olabildi¤im bir ifl ortam›

oldu.

EÇE Birim Koordinatörü CEREN LORDO⁄LU TÜZ

AÇEV bundan yedi ay önce benim için Türkiye’de e¤itim alan›nda çal›flan di¤er e¤itim kurum-

lar›ndan fark› olmayan bir sivil toplum kuruluflu idi. Hatta ismindeki anne-çocuk ibaresi,

kad›n›n annelik rolünü ön plana ç›karmas› nedeniyle ben de kuruma karfl› tereddüt dahi

yaratm›flt›. fiu anda neler hissetti¤imi soracak olursan›z: Çal›flt›¤› alanda benzeri olmayan bir

sivil toplum kuruluflu oldu¤unu düflünüyorum. Ayn› alanda çal›flan baflka örnekleri ile

k›yasland›¤›nda sürekli bir yenilenme çabas› içinde olmas› benim için bir kurumu kurum

yapan, elefltirel olmas›n› sa¤layan, dolay›s›yla sürekli geliflimini sa¤layan en önemli özellik.

Bu nedenle de burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce çal›flt›¤›m ya da

iliflkide oldu¤u di¤er sivil toplum kurulufllar›nda hep bir huzursuzluk, tatminsizlik, biraz eksik

kalm›fll›k duygular› yaflam›flt›m. Ilk defa hem kendi ad›ma geliflebildi¤im, hem katk› sa¤laya-
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bildi¤im, hem de iflini do¤ru flekilde yapma çabas› içinde bir kurumda oldu¤um için kendimi

mutlu ve huzurlu hissediyorum.

EÇE E¤itim Sorumlusu AYfiE ÖZDEM‹R

AÇEV deyince akl›ma ilk çocuklar geliyor. Bir de “bizden geçti art›k, bari çocuklar›m›z kurtul-

sun” diyen anneleri…

‹letiflim Birimi Sorumlusu F‹L‹Z ÖZTÜRK

Öncelikle çok severek ve kendimi iyi hissederek çal›flt›¤›m iflyerim. Çok sayg›n ve önemli bir

sivil toplum kuruluflu ve ben bu kurulufla dahil olmaktan çok mutluyum. AÇEV içinde bulun-

du¤um birim Vakf›n en hareketli birimlerinden biri. Ben burada yapt›¤›m ifli özel sektörde bir

çok kurumda belki daha kolay yapabilirim (imkanlar, bütçeler, insan kayna¤› vb.). Fakat bura-

da yaflad›¤›m süreç bana ayr› bir e¤itim, keyif ve sonucunda da baflar› getiriyor. Baflar› diyo-

rum. Çünkü kendi birimimle ilgili yapt›¤›m›z tüm çal›flmalardan (tan›t›m, etkinlik, organize

etti¤imiz her konferans, seminer, tören vb.) sonra AÇEV bir kez daha an›l›yor, yerlefliyor,

sayg›nl›k kazan›yor. Bu da benim için bir baflar› ölçüsü. Organizasyon d›fl›nda yapt›¤›m di¤er

bir ifle bakt›¤›mda; materyal üretimi takibi, bask›s› vb... Tüm zorluklara ra¤men, yo¤un emek-

le üretilen her e¤itim, tan›t›m materyalinin ortaya ç›kmas›nda benim de katk›m oluyor ve bu

da beni bana önemli k›l›yor. Bunlar d›fl›nda; özel çevremde AÇEV’de çal›fl›yor olmamdan

ald›¤›m güzel tepkilere çok mutlu oluyorum. AÇEV’in tan›n›rl›¤›n›n artmas›ndan ve topluma

katk›lar›n›n öneminden art›k herkesin haberdar olmas›na çok seviniyorum. De¤erli oldu¤u-

muzu hissetmek hepimizin iste¤i ve ben burada bunu hissediyorum.

Kurumsal Geliflim Birimi Projeler Yöneticisi DEN‹Z fiENOCAK

Buna çocuklara da soruldu¤u gibi bu “sözcü¤ün” bana ça¤r›flt›rd›¤› fleyleri yazarak cevap ver-

mek istiyorum: Uzmanl›k, bilimsellik, okul, Sevda Bekman, de¤erli arkadafll›klar (Nur, Filiz,

Dilek, Gülnur…), yo¤unluk, sayg›nl›k, eflit f›rsat, Ayflen Özye¤in, erken çocukluk e¤itimi, ekip,

proje- program, hedefler, titizlik, de¤erli dan›flmanl›klar, yetiflememe duygusu.
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Mülakat yap›lm›fl olanlar

BADEP Eski Koordinatörü KAD‹R AKBULUT 

Bir kelimeyle söylesem güven ifade ediyor. Daha açarsam iyi ifl yapan, iyi program, iyi e¤itim

program› gelifltiren, iyi e¤itim yapan bir kurumu ifade ediyor; ama ben böyle çok fazla bir sivil

toplum örgütü de¤il, yani sivil toplum örgütü olsa bile o aç›dan program›n yapt›¤› ifl ve

kalitesinden dolay› çok güçlü bir örgüt olarak görüyorum, bir yap› olarak görüyorum ve iyi ifl

yapmas›ndan dolay›; yani iyi iflten kast›m flu, flimdi Türkiye’de okul öncesinin önemi iflte

toplumda güncelleflti, iflte devlet olsun, di¤er kesimler olsun sorumluluk almad›lar ama AÇEV

bunu ta 90’l› y›llarda fark etti. Bir de bir program yaparken önceden o programla ilgili bir

araflt›rman›n yap›lmas›, uzun bir gelifltirme sürecinin olmas›, uygulama s›ras›nda sürekli

denetlenmesi, her zaman kendini gelifltirmesi.

BADEP E¤itimcisi CEMAL CANDAfi 

Bir kere, AÇEV için flunu söylemek içimden hep geliyor: AÇEV'le ilgili müthifl bir güven

tafl›yorum içimde. Biliyorum ki oradaki insanlar›n hepsi, bütün olanaklar›n›, olanaklar› elver-

di¤i ölçüde, becerebildikleri ölçüde, hep bu topluma iyi fleyler vermek istiyorlar. Bu konuda

hiçbir kayg›m yok. Zaten beni hiçbir kuvvet böyle bir kayg›ya düfltü¤üm ve güvensizli¤e

düfltü¤üm bir ortamda bulunmaya zorlayamaz; onu kabul etmem, reddederim. Tabi ki! 98’den

bu yana ben AÇEV’le bir biçimde iliflki içerisindeyim. ‹flte, yaklafl›k yedi y›l oldu. Bu yedi y›l

içerisinde, bu güvensizli¤i ve kayg›y› hiç duymad›m, hiç yaflad›¤›m an olmad›. Bence benim

AÇEV çal›flanlar› ve yöneticileri hakk›nda böyle düflünüyor olmam müthifl bir fleydir AÇEV

ad›na, AÇEV aç›s›ndan çok büyük bir pozitif bir fleydir. Programlar›n bilimselli¤iyle ilgili de

kayg›m ve kuflkum yok. E¤er bilimsel de¤ilse, ya da ihtiyaçlar› cevapland›rmayacak bir durum

ya da yeniliklere ayk›r› düflen bir nokta varsa, mümkün oldu¤unca, en k›sa zamanda

düzeltiliyor. Çünkü bunu çeflitli flekillerde yaflad›k. Ve hep akademik kayg›lar›n ön planda

oldu¤unu görüyorum bu tür fleylerde. Neye, nas›l müdahale edersek yanl›fl yapar›z ya da

yapmay›z kayg›s›n› herkes tafl›yor. AÇEV’de, hiçbir zaman laçka bir iliflkiye giremedim,

girmedim, ama girmeye çal›flsam da izin verilmeyecekti. Yani oran›n yap›s› laçkal›¤a da izin

vermez çünkü ciddi bir duruflu var. Ama flunu da, bütün o ciddiyetine ra¤men kendimi de çok

de¤erli hissediyorum orda, ordaki insanlar›n içinde. E, bu da çok önemli bir fley yani, hem

ciddi görüp de hem de kendinizi orda de¤erli hissetmeniz, bu da AÇEV’in becerebildi¤i çok

önemli bir fleydir diye düflünüyorum. 

‹YOP Birim Koordinatörü MELTEM CANTÜRK

AÇEV hayat›m›n 10 y›l›na tan›k oldu, adeta yuvam haline geldi. Gönül ba¤›yla ba¤land›¤›m,

idealist bireylerle bir arada çal›flma f›rsat› veren, akademik alt yap›s›yla destekleyen iflyerim.

Mesle¤imi icra etme f›rsat›m› hem de ticari amaç gütmeyen bir iflte yakalamak AÇEV’in
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hayat›mdaki önemini daha da art›r›yor. AÇEV’de çal›fl›yor olmak her zaman gurur verdi.

AÇEV’in ö¤renen, geliflen, özelefltiri yapabilen, amac› araç olarak (her yol mubaht›r yaklafl›m›

gütmeyen) gören bir kurum oldu¤unu düflünüyorum.

AÇEP E¤itim Dan›flman› GÜNEfi ÇAKIR 

Gurur duyuyorum. Mesela AÇEV’de çal›fl›yorum AÇEV’in dan›flmal›¤›n› yap›yorum, AÇEV’in

seminerini yap›yorum demek bana gurur veriyor.

Güneydo¤u Anadolu Projesi Dan›flma Kurulu Üyesi fiEYHMUS D‹KEN 

AÇEV büyük ölçüde projelerle çal›flan bir sivil toplum örgütü, ama anlad›¤›m ve tan›d›¤›m

kadar›yla, salt projelere ba¤l› olmayan, ayn› zamanda gönüllülük ve kurumsal iflbirlikleri

temelinde de faaliyet yürüten bir vak›f, sivil toplum örgütü gibi duruyor. Yani sorunu tespit

ediyor, projesini haz›rl›yor, ondan sonra da kurumsal iflbirliklerine ya da gönüllü iflbirliklerine

veya ikisine birden yöneliyor. AÇEV’in asl›nda bir de flans› flu: Kendini çok iyi tarif edebilmifl,

anlatabilmifl ve ilgi alan›n›, çok iyi ezberlemifl, saptam›fl, biliyor, ve o ilgi alan› çerçevesinde,

kamuoyunda, aç›k konuflmak gerekirse bir sivil toplum örgütü olarak da bir güven ifade etmifl,

yaratm›fl, tazelemifl. O güven, AÇEV’in iflte gitti¤i yerlerde daha rahat paydafl bulma, daha

rahat ifl yapabilme olana¤›n› da beraberinde getiriyor. Bu tabiî ki her sivil toplum örgütü için

geçerli de¤il! AÇEV, tabii bir baflka flans› da, bir k›s›m finans kurulufllar› da AÇEV’i Türkiye’de

destekliyor; Bu da tabii AÇEV ve AÇEV gibi örgütleri büyük ölçüde rahatlat›yor kanaatime

göre.

EÇE E¤itim Sorumlusu CANAN ERMAN 

Anne Çocuk E¤itim Vakf› eflittir bir nevi ikinci bir ailem diyebilirim.

AÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› AYLA GÖKSEL

Bana hayat diyor. AÇEV benim hayat›m… AÇEV bana aile diyor. Çünkü burada gerçekten

siz, Ayflen Han›m… Benim ailem gibisiniz art›k. Huzur duygusu veriyor AÇEV… Bana çok iyi

geliyor. Onu seviyorum. Ö¤renme, büyüme duygular› hissettiriyor... Yani bir çocu¤un büyü-

mesini izlemek gibi, yani hakikaten AÇEV benim için çocu¤um... Benim için çok farkl›,

çocu¤um, bafl›ndan beri o yüzden bu kadar sahibim ki, k›skanacak derecede sahibim. 

AÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ç‹⁄DEM KA⁄ITÇIBAfiI 

Çok deli gibi, çok seviyorum! AÇEV hayat misyonumun gerçekleflmesi oldu. Çok büyük bir

ba¤l›l›k hissediyorum, o duygular iflte ba¤l›l›k, çok sevgi, çocu¤um gibi bir fley hissediyorum,

öyle hissediyorum. Bir fley olsa çok üzülürüm yani gerçekten üzülürüm.
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Kurumsal Geliflim Birimi Projeler Yöneticisi H‹LAL KUfiCUL

Ayflen Han›m›n “merhaba çocuklar”diyerek içeri girifli, Ayla’n›n bir fleylere söylenmesi,

Derya’n›n odas›nda 5 kifliyle bilgisayar bafl›nda çal›flmas›, uzun toplant›lar, s›k s›k toplant›lar

AÇEP, e¤itim programlar›, seminerler, seminerler, seminerler, etkinlik araflt›rmalar›, kurs kur-

mak, yayg›nlaflmak, HEM’lerle u¤raflmak, Güneydo¤u illerini tan›mak ve anlamak, y›ll›k

raporlar, planlar, bütçeler...

AÇEP Ö¤retmeni MUAZZEZ OLCAY 

Bir kere burada çok önemsendi¤imi hissettim, kendime güvenim artt›. Bu çok önemliydi benim

için, ben çok mutlu oluyorum buraya gelince. Belki bilmiyorum burada çal›flanlar›n tavr›, tarz›

her fley beni etkiliyor, gerçekten çok mutlu oluyorum ve tabi yafl›m çok genç de¤il yani

sa¤l›¤›m bozulursa bu ifli b›rak›rsam diye çok endifleliyim. Çok mutluyum.

AÇEV Baflkan› AYfiEN ÖZYE⁄‹N 

AÇEV o kadar güzel bir fley ifade ediyor ki bana, haz›rdan sahip oldu¤um bir çocuk gibi.

Eskiden sorulsayd› hayat›mda en önemli fley çocuklar›m ailem, ailem, yak›nlar›m sevdiklerim

derdim. AÇEV flimdi yaflam›m›n o kadar bafl›nda geliyor ki. Zaman›m› verip vermeyeyim

benim için bir ba¤›ml›l›k oldu¤unu düflünüyorum Beni çok dolduruyor onu söyleyeyim. Her

sabah içimde AÇEV’le ilgili konuflacak bir fley bulabilmem çok güzel. Hayal kurdu¤um zaman

da AÇEV’ etraf›nda oluyor.

AÇEV Yönetim Kurulu Üyesi HÜSNÜ ÖZYE⁄‹N 

Valla AÇEV profesyonel bir vak›f ve sivil toplum örgütü diye tan›mlar›m. Yani kap›s› herkese

aç›k olan, herkesle iyi diyalo¤u olan ve kendini sürekli gelifltirmeye çal›flan, ileriye dönük

olarak, sürekli kendini sorgulayan. Geçmiflte yapt›klar›yla yetinmeyen, tatmin olmayan, gele-

ce¤e yönelik daha iyi fleyler yapmaya çal›flan, daha iyi performans göstermeye çal›flan,

asl›nda, vak›ftan ziyade bir “ifl” gibi profesyonelce “idare” olunan bir yer bence AÇEV. AÇEV

ne demek? AÇEV bence, Türkiye’de yap›lacak çok fleyin oldu¤unu ve bir fleyler yap›nca da

güzel fleyler oldu¤unu ifade ediyor. ‹nsanlar böyle iyi bir fley yapmak üzere yola ç›kt›¤›

zaman, güzel fley yap›labiliyor, Türkiye’de.

AÇEP E¤itim Dan›flman› TOMR‹S SÜKAN 

Çok severek ikinci meslek sahibi oldu¤um bir yer.

AÇEP E¤itim Dan›flman› N‹LÜFER TAPTIK 

AÇEV bir kere bence bir hedefi olan bir yer, hedefi belli ve o hedefine ulaflt›. Hem e¤itime,

hem bakanl›¤a, hem halka, hem kamuoyuna sesini duyurdu, ayr›ca bence AÇEV bir de örnek
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oldu. Yani sivil toplum kuruluflunun STK’n›n hani belirli bir anlam kazanmas›na Türkiye’de

bence öncü oldu, de¤il mi?

AÇEV ile ilgili an›lar

Mülakat yap›lmam›fl olanlar

Destek Görevlisi MEHMET AKÇAOVA

‹YOP’la ilgili anlatmak istedi¤im bir an›; Küçükbakkalköy semtinde bir sertifika törenine

gitmifltik; orada han›mlardan birisi flöyle dedi “Bizler daha önce okuma yazma kursuna

gelmezden önce me¤er körmüflüz. fiimdi art›k her tarafa kendim gidip gelebiliyorum.” Dedi ve

ben orada çok duyguland›m ve çok sevindim. Ben BADEP’e kat›larak sertifika ald›m, insan

bu e¤itime kat›l›nca çocuklara ve insanlara yaklafl›m› daha faydal› oluyor. Benim kat›ld›¤›mda

her meslekten babalar vard› ve daha çok babalar›n kat›lmas›n› arzu ediyorum. Önceki AÇEP

flimdiki EÇE birimi için ZEP’lerin zaman›nda kursiyerlere yetifltirilip derslerin aksamamas› için

seve seve haz›rl›yorum. 1996 y›l›nda Gebze’ye gidip AÇEV orman› dikmifltik o zaman çok

sevinmifltim. Bu fidanlar çocuklarla birlikte büyüdü.

EÇE E¤itim Sorumlusu TÜMAY ALGAN

AÇEP yenileme seminerinde karfl›laflt›¤›m 10 küsur senelik ö¤retmenlerdeki ba¤l›l›k, Canan

Han›m ve Nilüfer Han›m ile kurduklar› samimi iletiflimin gücü, onlar› onca sene birbirine

kenetleyen ve AÇEV’e duyduklar› içten sevgi ve ba¤l›l›¤›n nedenleri üzerine uzun uzun

düflünmem...

Diyarbak›r’a bir gidiflimde bak›c› abla odas›nda 2 ayl›k bebe¤i kuca¤›ma al›fl›m›n ard›ndan, 2

gün sonra ADP ö¤retmenlerinden biriyle gitti¤im ev ziyaretinde o bebekle yeniden karfl›-

lafl›fl›m... Annenin çal›flmayan bir efli ve öyle bir kay›nvalidesi vard› ki... Kay›nvalidenin evde-

ki maddi gücü elinde tutan kifli olarak diktatörlü¤ü, “sakat olsun, erkek olsun 12 tane do¤ur

k›z›m. Daha çok o¤lum olayd›, öldürülen evlad›m›n intikam›n› al›rd›” deyifli karfl›s›nda annenin

ürkek ve çaresiz bak›fllar›...

A¤r›’ya gözleme gitti¤imde tadilat nedeniyle kullan›lmayan s›n›flar yüzünden kap›da bekleyen

çocuklar için önce ilkö¤retim s›n›flar›ndaki s›ralar› d›flar› tafl›y›fl›m›z, anaokulu müdürünün

paçalar›n› s›vay›p bu s›n›flar› y›kamas› ve ard›ndan anas›n›f› malzemelerini bofl ilkö¤retim

s›n›flar›na tafl›y›fl›m›z... Ama as›l o müdürün çocuklar kap›da kalmas›n diye telafllan›fl›, sonra

onlar› s›n›fa al›nca gözlerinin parlamas›.

‹letiflim Birimi Sorumlu Yard›mc›s› EL‹F AL‹fiO⁄LU

Annelerle, babalarla ve çocuklarla birebir iliflkide olmasam bile e¤itimden, seminerden dönen

her e¤itimcinin yaflad›¤› hofl ve duygusal anlar›ndan/an›lar›ndan baz›lar›n› anlatt›¤›nda ayn›

heyecan›, ayn› duyguyu yaflayabiliyor ve ofisten yürüttü¤üm çal›flmalar arac›l›¤›yla da onlara
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ulaflt›¤›m› hissedebiliyorum. Bir gönüllüden gelen mektup, bir kursiyerin teflekkür telefonu ya

da e¤itimlerde çekilmifl foto¤raflardaki çocuklar›n gülen gözleri kolayl›kla motive olmam›,

daha çok kifliye ulaflma iste¤i içine girmemi sa¤l›yor.

Ayr›ca Aile Mektuplar› ile hem hastanede düzenlenen seminerlerde hem de anne adaylar›na

projeyi anlat›p seminerlere kat›l›mlar›n› sa¤lamak için bilgi verdi¤imizde karfl›laflt›¤›m baz›

durumlar oluyor. Özellikle ilk konuflmada kat›lmak istemedi¤ini, ihtiyaç duymad›¤›n› ya da

eflinin izin vermeyece¤ini düflünen anneler oluyor. Ancak seminere kat›ld›ktan sonra de¤iflen

fikirleri, eflini beraberinde getirebilmesinin memnuniyeti, ayn› durumu yaflayan annelerle

tan›flmas›n›n ona verdi¤i rahatl›¤›, yeni fleyler ö¤renmesinin heyecan›, bebe¤inin ilk hediyesi-

ni bizden almas›n›n mutlulu¤u, sorusunu çekinmeden doktora sorabilmesinin verdi¤i güven

bizim ne kadar do¤ru bir ifl yapt›¤›m›z›n göstergesi.

‹YOP E¤itim Sorumlusu MUTLU YASA BUDAK

Mardin-K›z›ltepe’de kurs gözlemine gitmifltim, 20 kiflilik s›n›fta kursiyerlerin taramalar›na

bakt›¤›mda birkaç kursiyerin di¤erlerine göre daha iyi durumda oldu¤unu gördüm. Onlara

daha önce kursa gidip gitmediklerini sordum, gitmediklerini söylediler. Herhalde evde de

çal›fl›yorsunuz ki epey ilerlemiflsiniz dedim. Evde de çal›flt›klar›n› ama yaz›n televizyonda

‹YOP’un “Bizim S›n›f” program›n› takip ettiklerini, her gün TV bafl›nda oturup çal›flt›klar›n›

söylediler. Emeklerimizin karfl›l›¤›n› al›yor olmak gerçekten çok sevindirdi beni.

‹YOP Birim Asistan› GÜLSEREN KÜMÜfi DEM‹R

‹YOP’la ilgili pek çok benzer an›lar›m olmufltur. ‹zmit’ten 50-55 yafllar›nda bir kursiyerimizin

telefon görüflmesi s›ras›nda telefon numaralar›n› kimseden destek almadan çevirdi¤ini ve

askerdeki o¤luna mektup yazd›¤›n› a¤layarak söylemesi beni çok etkilemiflti. AÇEV’in

sayesinde bunlar› yapt›¤›n› defalarca dile getirdi. Yeniden dünyaya geldi¤ini okuma yazma

ö¤rendikten sonra yaflant›s›n›n çok farkl› oldu¤unu, mutlulu¤unu dile getirdi. AÇEV’e çok

teflekkür edip kapatt›.

EÇE Birim Asistan› EL‹F TANRIVER

“7 Çok Geç” kampanyas›nda insanlar›n yaflad›¤› tedirginlikleri onlarla paylaflmak, çocuk-

lar›n›n büyüdü¤ünü ve okul öncesi e¤itim almad›klar› için flimdi çocuklar›yla yaflad›klar›

sorunlar›n okul öncesi e¤itim almad›klar› için oldu¤unu düflünmeleri, aile mektuplar›nda

annelerin babalar›n aramalar›n› cevaplarken onlar›n yaflad›klar›n› paylaflmak, onlar› ilgili yer-

lere yönlendirmek…

BADEP Birim Koordinatörü HASAN DEN‹Z

2005 y›l›n›n Kas›m ay›nda Adana’da bir kaç akflam BADEP grubu gözlemlerine gittim.

152



Gözlem o akflam Adana’n›n Yüre¤ir ilçesinin mahallelerinden birindeydi. Zaman yaklafl›nca

grup lideri ile flehir merkezinde buluflup birlikte okula gittik. Gruptakiler çok yoksul flartlarda

yafl›yorlard› ve büyük bir ço¤unlu¤unun devaml› bir ifli yoktu. Büyük bir toprak sahibinin

yan›nda so¤an tarlas›n› sulamak, s›vac›l›k, bir çiftlikte ah›rdaki hayvanlara bakmak gibi ifllerde

çal›fl›yorlard›. ‹flleri a¤›r, yorucu ve çal›flma saatleri belirsizdi. Buna ra¤men hepsi tam zama-

n›nda grupta haz›r oldular ve yüzlerinden inan›lmaz mutlu bir ifade okunuyordu. Gerçekten

burada olmaktan keyif ald›klar› her hallerinden belliydi. Di¤er yandan gruptakilerin hepsi Arap

kökenli babalard› ve çok bask›n bir flive ile konufluyorlar, genelikle de birbirileri ile de

konuflurken Türkçe bafllayan cümle Arapça devam ediyordu. Grup bafllad› ben de gruba

tan›flt›r›ld›m, tan›flt›r›lma s›ras›nda grupta iki tane de imam oldu¤unu ö¤rendim. Gerçekten

grup konuya çok ilgiliydi. Kendilerine iliflkin paylafl›mlarda bulunuyorlar, grupta kazand›klar›n›

evde nas›l uygulad›klar›na dair deneyimlerini aktar›yorlard›. Grup lideri de gayet yetenekli ve

konuya hakimdi. Paylafl›mlar› al›yor, grubu tart›flt›r›yor ve bilgi vermesi gereken yerde de bilgi

veriyordu. Ancak grup liderinin her bilgilendirmesinden sonra imamlardan biri söz al›p verilen

bilginin do¤rulu¤una iliflkin Arapça olarak hadis, Kur’an’dan bir ayet ya da ‹slam alimlerinden

birinin bir sözünü aktar›yor, ard›ndan Türkçe’ye çevirip BADEP’teki bilgilerin do¤rulu¤unu bu

hadis ve ayetlerle desteklemeye çal›fl›yordu. 

Kurumsal Geliflim Birimi Asistan› fiERM‹N DEM‹RC‹O⁄LU ERfiAN

AÇEP/ BADEP program›na kat›lan anne ve babalar›n ald›klar› e¤itim sayesinde çocuklar›n›

daha bilinçli yetifltirmelerinden duyduklar› memnuniyetleri paylaflmak, onlardan gelen bir

teflekkür telefonunu cevaplamak… ‹YOP kursuna kat›lan ve yazmay› ö¤rendikten sonraki ilk

mektuplar›n› AÇEV’e gönderen kiflilerin yazd›klar›ndan mutluluklar›n› hissetmek, gönüllülerin

bu konuda gösterdikleri sab›r, anlay›fl, içtenlik. Baflka biryerde yaflanmas› çok güç bir duydu.

BADEP E¤itim Sorumlusu CEM KAYA

Bir BADEP grubunu tamamlad›ktan sonra sertifika törenine kat›lan babalardan birinin efli

bana yaklaflarak teflekkür etti, nedenini sordu¤umda gruba kat›lan babalardan birinin eve

geldi¤inde kendisine “hoflgeldin baba” diyen 17 yafl›ndaki k›z›na “hoflbulduk, can›m k›z›m”

demesiymifl. fiimdiye kadar k›z›na bu tür tepkilerde bulunmaz onunla çok mesafeli ve so¤uk

bir iliflki kurarm›fl.

2000 y›l›nda geçirmifl oldu¤um rahats›zl›ktan dolay› evimde yatarken BADEP ekibi geçmifl

olsun notu ile bana çok hofl bir çiçek göndermiflti, o zaman bu insanlar›n benimle iliflki

gelifltirirken öncelikli olarak yapaca¤›m ifli de¤il beni önemsediklerini hissetmifltim bu düflünce

benim çal›flma fleklimi, ba¤l›l›¤›m› olumlu yönde etkiledi.

2005 y›l›nda Diyarbak›r OÖEP’e kat›lan çocuklar›n babalar› ile yap›lan baba toplant›s›nda

babalardan biri befl yafl›ndaki o¤lunun sigaray› bu e¤itime kat›ld›¤› için b›rakt›¤›n› söylemesi

beni gururland›rm›fl ve çok mutlu etmiflti.
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Ulaflt›rma Görevlisi ERTU⁄RUL KAYA

BADEP’le ilgili bir an›m› anlatmak istiyorum. BADEP’in ilk y›llar›nda  Kadir Akbulut ve Erçin

Kimmet’i ald›m, Gazi Mahallesi’nde BADEP’i uygulamak için cemevinde tan›t›m toplant›s›na

götürüyorum. Toplant›y› yapacaklara yere bir gittik toplant›ya kat›lacaklardan çok polisler

vard›. Çünkü BADEP deyince bizim siyasi bir tan›t›m yapaca¤›m›z› zannetmifller. Bugünü hiç

unutmuyorum.  ‹YOP’la ilgili de birgün ‹YOP’un çekimleri var Vakfa çevre ilçelerden okuma

yazma programlar›na kat›lan kursiyerleri getirmemiz laz›m üç tane bayan üç ayr› ve z›t yer-

lerde oturuyor. Gülseren bayanlara onar dakika arayla randevu vermifl ama aralar›nda en az

k›rk dakika olmas› laz›m ve Vakfa da çok geç kal›yoruz. Gülseren’de benimle geldi ama

gelece¤ine de piflman oldu. Ben insanlar› toplay›p Vakfa yetifltirmek için uçak h›z›yla ilçeler-

aras› tur at›nca Gülseren’in surat›nda renk kalmam›flt›. O yolculuktan sonra Gülseren üç gün

izin kullanm›flt›. 

Ulaflt›rma Görevlisi ZEKA‹ KESKIN 

Unutamad›¤›m an›lar›mda; Adapazar› ve Düzce depremlerinden sonra e¤itim ya da yard›m

amaçl› buralara gitti¤imizde gördü¤üm üzücü manzaralard›. Anadolu insan›n›n ne kadar s›cak

ve misafirperver oldu¤unu bir daha gördüm, o so¤uk havada depremzedelerin dertlerini din-

lerken çad›rlarda prefabrik konutlar›nda bizleri davet edip s›cak bir çay ikram etmelerin unuta-

mam. AÇEV burada da gerçek bir STK oldu¤unu gösteriyor. AÇEV’i kuranlara, y›llard›r bu

e¤itim kurumunda bizlerin çal›flmas›na vesile olanlara çok teflekkür ediyorum.

‹letiflim Birimi Yöneticisi NEV‹N ‹LHAN KOÇAK

Geçti¤imiz May›s ay› sonunda Diyarbak›r Alipafla’daki AÇEV binas›nda yap›lan k›fl dönemi

uygulamalar›n›n sertifika törenlerininde kad›nlar›n yaflamlar›ndaki tüm yetersizlik ve olumsu-

zluklara ra¤men ald›klar› e¤itimle gösterdikleri geliflim ‹stanbul’dan götürmüfl oldu¤umuz mis-

afileri çok etkiledi. Çocuklarla bire bir kurduklar› iletiflim ve birlikte geçirdikleri iki saat sonu-

cunda ayr›l›k vakti oldukça zor oldu. Hele çocuklardan birinin bizim okulun kap›s›ndan ç›kmak

üzere oldu¤umuzda annesinin elini b›rak›p koflarak gelmesi ve misafirlerimize iyi yolculuklar

dileyip, tekrar onlar› görmeye gelmek üzere davet etmesi göz yafllar› içinde bir veda sahnesi

yaratt›. Bu çocuklar okula bafllad›klar›nda sosyal aç›dan çok zay›f olmalar›na ve kendilerini

ifade etmekte zorlanmalar›na ra¤men y›l sonunda gösterdikleri bu geliflim hepimizi çok etkiledi.

Beni etkileyen bir baflka an›m ise gene bir grubu Baba Destek Program›’n› izlemek üzere

Gaziosmanpafla’ya götürdü¤üm s›rada yafland›; Gruba kat›lan babalardan biri çocu¤uyla ve

efliyle yaflad›¤› sonu fliddetle biten olaylar›n bu grup çal›flmalar›ndan sonra gitgide azald›¤›n›

ve eflinin programa kat›lma saatlerini çok dikkatle takip edip kaç›rmamas› için büyük çaba

sarfetti¤ini anlatt›. Daha önceleri babas›n›n sert hareketlerine maruz kalan küçük k›z›n›n

asl›nda eve geç kalmas›ndan hofllanmad›¤›n› ama annesinin de etkisiyle derslere kat›lmak
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üzere evden okula gidiflini teflvik etti¤ini aç›k sözlülükle anlatmas› beni etkiledi Buradaki

erkekler asl›nda geleneksel yap›daki ailelerde yetiflmifl bir gruba mensuplard› ve benim onlar-

dan beklemedi¤im bir aç›kl›kla tüm yanl›fl davran›fllar›n› birbirlerine anlat›yor ve ö¤rendikleri-

ni uygulad›klar›nda ortaya ç›kan farkl›l›klar› paylafl›yorlard›.

EÇE Birim Koordinatörü CEREN LORDO⁄LU TÜZ

AÇEV’de daha an› biriktirecek kadar bir vakit geçirmedim. Yaflad›klar›m bütünüyle koflar-

cas›na ö¤renme/ çal›flma. En keyifli zamanlar do¤umgünü vb. pasta yiyerek kutlad›¤›m›z

zamanlar, bir de y›lbafl› faaliyetleri. Herhalde birlikte az vakit geçiriyoruz, ö¤le yeme¤i-ne bile

birlikte ç›kam›yoruz. 

‹letiflim Birimi Sorumlusu F‹L‹Z ÖZTÜRK

Her y›l 23 Nisan haftas›nda kursiyer ve çocuklar›n› Emek Sinemas›’na götürüyoruz. Bir defa-

s›nda sinema ç›k›fl›nda annelerden birinin yan›ma gelerek “bugün benim do¤um günümdü

bana en güzel do¤umgünü hediyesini siz verdiniz çünkü ben ilk defa sinemaya geliyorum”

demiflti.

Yine böyle bir etkinlikte bir baflka annenin “kocam bana ilk defa Beyo¤lu’na ve sinemaya git-

meme izin verdi bu sizin sayenizde” diye a¤layarak teflekkür etmesi. 

SHÇEK yuvas›ndaki çocuklardan birinin biz oradan ayr›l›rken beni durdurup dolab›na yap›fl›k

duran resmini y›rtarcas›na ç›kar›p bana vermesi. 

Bütün bu örnekleri yaflad›¤›mda AÇEV’de profesyonel olarak çal›flmam›n yan› s›ra duygusal

bir ba¤l›l›k da yaflad›¤›m› hissediyorum.

Kurumsal Geliflim Birimi Projeler Yöneticisi DEN‹Z fiENOCAK

Hemen akl›ma gelen Ürgüp AÇEP semineri sonras›nda (1998) kalabal›k bir ekip ile uçaktay›z.

Günefl Han›m, Canan Han›m, Nilüfer Han›m, Tomris Han›m, Dilek, Suzan, Yeflil Han›m.

Tomris Han›m ve Günefl Han›m kucaklar›nda tuttuklar›, Ürgüp’ten ald›klar› “kufllar›n›” (toprak)

yar›flt›r›yorlar. S›tk› m›? Cavit mi? Hangisi güzel/ hangisi de¤erli. Aniden uçak salland›. ‹çimiz-

den birisi “fiimdi uçak düflse Vak›f’›n nerdeyse ço¤u yok olur” dedi. Ve etraf›m›za bakt›k

gerçekten de öyle. Sonras›nda yorumlar yap›ld› ve gülüflmeler bafllad›. “Acaba hangimizin

cenazesine, kim gelir?” Canan H., Nilüfer H. ve ben Erenköy Galip Pafla’dan kald›r›l›r›z diye

düflündük kalabal›k oldu¤umuzdan bize mutlaka gelinir diye konufltuk. Ayla’n›n “Ufff bu da

nereden ç›kt› flimdi.” diye söylenece¤ini ve Ayflen Han›m’›n çocuklar›m›za destek olaca¤› için

gözümüzün arkada kalmayaca¤› gibi… Seminer yorgunlu¤u ile iyice konuyu uzatt›k ve çok

güldük. Gerçekten de o zamanlar seminerden çok keyif al›yorduk.

Di¤er bir an›m OVÇEP gelifltirme süreci. Zaman›m›z›n k›s›tl› (her zaman oldu¤u gibi)

olmas›ndan dolay› çok yo¤unduk. Bir gece evimde sallant› ile uyand›m (1999 depremi).

155



Evden h›zl›ca ç›kt›k, sonras›nda hemen elektrikler de kesildi. D›flar›ya ç›kt›¤›mda o panikle

eflime “ÇEP’ler yukar›da kald›. Onlar› ç›k›p alabilir miyiz?” diye sordum. Sonras›nda artç›lar

s›ras›nda ÇEP’leri kendimce güvenli sayd›¤›m Vakfa götürdüm. “DEPREM’de ‹LK KURTAR-

ILACAKLAR”

Mülakat yap›lm›fl olanlar

AÇEV Genel Müdürü DERYA AKALIN

Kad›nlar›n, annelerin, babalar›n o tepkilerini görmek. Beni çok sevindiren ve olumlu etkileyen

fleylerden bir tanesi. AÇEV’in d›flar›dan ne kadar iyi bir yere sahip olmas› ve bunu

gözlemleyen insanlar›n, bunda benim de katk›m›n oldu¤unu söylemeleri. Genç ve farkl› bir

bak›fl aç›s›na sahip bir yönetici olarak benim ne kadar son befl sene içinde geliflti¤imi

söyleyen ve bir kaç tane eski STK’c›n›n sözleri çok sevindirdi beni. Birlikte evet, yani hep bir-

likte sevindi¤imiz veyahut da hep birlikte üzüldü¤ümüz veyahut da hep birlikte oturup “Eyvah

ne yap›ca¤›z buna…” dedi¤imiz fleyler.

AÇEP Eski  Bölge Sorumlusu EN‹SE ARAS

AÇEP’de bir han›m eflim göndermiyor diyordu. Biz ö¤retmenlerle beraber evine gittik, efliyle

görüfltük, iflte kay›nvalidesiyle görüfltük. Neyse ikna ettik, tamam dediler, geldi han›m. ‹flte bir

hafta iki hafta, üç hafta, befl hafta, sene sonunda beyi bize iflte pasta yapm›fl ve bu bey de

seyyar sat›c›yd› iflte yani burada, Samsun’da, ve bize iflte köfte yapm›fl kendi yapt›¤› köftel-

erden, geldi ve ö¤retmenlerimize çok teflekkür etti. Han›m›n›n çok de¤iflti¤ini, evde çok

farkl›laflt›¤›n›, önceleri çocuklar›n› dövdü¤ünü, art›k çocuklar›n› dövmedi¤ini, kendine çok

daha farkl› davrand›¤›n› yani bize bunu teflekkür ederek, bir seyyar sat›c›yd› beyi yani

han›m›n, bizim çok hoflumuza gitmiflti, yani bizi çok etkilemiflti.

Mesela sürekli dayak atan anne dayak atm›yor, çocu¤una iyi davran›yor mesela çocuk diyor,

“Annem benim çok de¤iflti art›k beni dövmüyor” diyor iflte “bana çok iyi davran›yor” diyor.

Sonra çocuklar okula bafllad›klar› zaman iflte ö¤retmenlerden bize çok güzel tepkiler geliyor.

‹flte çocuk, mesela ö¤retmenler çok fark ediyor s›n›f›n içindeki çocuklar›n de¤ifliminden

anneleri veliyi ça¤›r›yor anneyi iflte “siz bunu nereye gönderdiniz bu çocu¤u ana okuluna m›?”

yok diyor iflte böyle bir programa gittim diyor ama ö¤retmen çocu¤un baflar›s› çok fazla

s›n›fta. Sonra anne sürekli çocu¤unu takibe gidiyor okula bu programa kat›lan anneler. Sonra

anneler de sosyal faaliyetlere çok kat›lmaya bafllad›lar, bu programa giden anneler. ‹flte kendi

aralar›nda irtibat kurdular anneler iflte yard›m faaliyetlerine baz› çocuk esirgeme kurumlar›na

iflte sürekli gitme, gruplar oluflturdular ne bileyim çok güzel fleyler oluyor.

AÇEP Eski Bölge Sorumlusu BER‹N ASLAN

‹flte e¤itim seminerindeyiz gece kap›m›z çal›n›r a¤layarak AÇEP ö¤retmen adaylar›ndan biri
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gelir kimse duymas›n size bir fley aç›klayaca¤›m diye. Ertesi gün ders anlatacakt›r onun heye-

can›ndad›r. Di¤er arkadafllar›na bunu söylemekten utan›r ben size anlat›y›m derse yar›na

mahçup olmayay›m. Provas›n› benle yapard›. Birlikte ayn› odada kald›¤› arkadafl›na bunu

söyleyemez bizim odaya gizli gelir anlat›r provas›n› yapt›r›r. Onlar beni tabi yorard› bitaraftan

da hofluma giderdi. Güveniyor bir kere k›zm›yaca¤›m› kendisine iflte k›nam›yaca¤›m› biliyor.

O kadar kalabal›k içerisinde bize güvenip geliyor yard›mc› olmamak mümkün de¤ildi tabii.      . 

‹YOP Eski Saha Sorumlusu REZZAN AVUNDUK

Hatta bir kere de do¤um günümü de ‹YOP kursiyerleri ile kutlad›m. Ama abart›s›z ayran ve

po¤aça götürdüm. Onlar›n biri evden kopartt›¤› iki çiçek, bahçesinden domates, her eve dö-

nüflümde bir fley götürürdüm. Yani bu kendi içlerinden gelen ve teflekkürlerini dile getiriyor-

lar. Son derece sevimli insanlar ve de içim gidiyordu, hepsini hakikatten hala çok seviyorum

ve hepsinin isimleri var.

BADEP E¤itimcisi CEMAL CANDAfi

Bundan yaklafl›k bir 15 gün önce bir toplulu¤a kat›ld›m. Bir e¤itimcilerin bulundu¤u bir toplu-

luktu ve toplant› an›nda içeriye girdim. Girdim, e¤itimi veren arkadafl davet etmiflti. ‹çeri girer

girmez özür diledim ve gruba da çok bakmadan geçtim oturdum hemen, ve arkadafl›m dedi

ki; iflte Cemal Hocam geldi; o kendini k›saca bir tan›ts›n bize ondan sonra devam edelim, ben

davet ettim filan dedi. Ben daha kendimi tan›tmaya f›rsat bulmadan gruptan birisi “Cemal

Hocam› ben tan›taca¤›m” dedi. “Bize o kadar çok güzel fleyler söylediniz ki geldi¤inizde, ben

onlar› halen ne kadar iflime yarad›¤›n› size anlatamam” dedi. 

Böyle bir çal›flman›n içerisinde oldu¤um için, sokakta, s›k s›k, böyle fleylerle karfl›lafl›yorum

“Arkadafllar, Cemal Bey benim eflime BADEP kursunda e¤itim verdi ve adam›n karakteri

de¤iflti” dedi. Drama kursunu da AÇEV’in verdi¤ini san›yor, ben onu düzeltmeye gerek duy-

mad›m. Ki yani bizim bu faaliyet sayesinde yapt›¤›m›z bütün güzel fleyleri AÇEV’den

ö¤rendi¤imiz ya da AÇEV’le birlikte yapt›¤›m›z düflünülüyor. Mesela, sizin AÇEV, sizin AÇEV

diyor insanlar.

‹YOP Birim Koordinatörü MELTEM CANTÜRK

Bir gün bir genç k›z telefon etti, numaram›z› televizyondaki bir duyurudan alm›fl. ‹stanbul’a

yeni tafl›nm›fllar ve a¤abeyleri kursa gitmesine izin vermiyormufl. A¤abeylerini ikna etmemizi

istedi. Saha sorumlumuz abilerle görüfltü ve genç k›z kurslar›m›za kat›ld›. 

Fatih’te bir kursumuzda on yafl›ndaki bir k›z çocu¤u önlü¤ü ile kursumuzda oturuyordu. Ben

herhalde kursiyerlerden birinin okuldan gelmifl çocu¤udur diye düflünmüfltüm. Ancak elinde

kitab›m›z derse kat›l›yordu, ders bitiminde ö¤reticimizden ö¤rendim ki bu k›z çocu¤u bizim

“misafir” kursiyermizmifl. Ö¤retmenimiz ve di¤er kursiyerler onu motive etmek için önlük,
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çanta defter alm›fllar! Maalesef 9-14 yafl aras› okula gidememifl çocuklarla ilgili hala kampa-

nyalarla bir fleyler yap›lmaya çal›fl›lmas› hazin bir tablo. Oysa o çocuklar›n hepsinin zaten

okulda olmas› gerekirdi... 

Bir e¤itici e¤itiminde gönüllülere “‹lkokul y›llar›n›z› düflünün ö¤retmeninizle olan bir an›n›z›

hat›rlamaya çal›fl›n, isteyenler paylafl›n vb.. gibi bir iletiflim egzersizi yaparken bir gönüllümüz

“benim hiç ö¤retmenim olmad› ki” dedi! Belli etmemeye çal›flsam da çok flafl›rm›flt›m. “Öyle

mi?” diyebildim. Allah’tan sözüne kald›¤› yerden devam etti. “Ben hep d›flar›dan bitirdim ilk-

orta-liseyi” dedi... Biz demografik bilgi formlar›nda hangi liseyi bitirdikleri bilgisini al›yoruz ama

o kadar. Bir insan›n ö¤retmeni olmas› gibi bir nosyonun ne kadar hayati oldu¤unu anlad›m ve

bu benim için unutamayaca¤›m bir tecrübe oldu. Daha sonra bu gönüllümüz semineri

baflar›yla tamamlad›, kurs da açt›... 

E¤itici e¤itimi sürecindeki duyurularda arayanlara lise mezunu olma flart›ndan bahsetti¤imde

o s›rada lise mezunu olmayan pek çok gönüllü liseyi azimle d›flar›dan bitirip 1-2 y›l sonra

e¤itimimize kat›l›r, bu inan›n çok bafl›ma geldi... 

Diyarbak›r’da bir kurs gözleminde bir al›flt›rma yapt›rm›flt›k kursiyerlerimize… Boylar›n›n kaç

oldu¤unu bilip bilmediklerini sorduk. Yan›t kimse bilmiyordu. Ö¤renmek ister misiniz?

Dedi¤imizde çok heyecanland›lar, mezura ile klasik duvara dayanma yöntemi ile tek tek boy-

lar›n› ölçtük. Çok e¤lendiler ve hem boylar›n› ö¤rendiler hem de say›lar› tekrar ettiler. Di¤er

derse de baskül getireceklerdi!

Bir kursiyerimiz kursa kat›lma nedenini flöyle aç›klam›flt›: “Ben de kocam gibi haftasonlar›

ayaklar›m› uzat›p gazete okumak istiyorum.”

AÇEP E¤itim Dan›flman› GÜNEfi ÇAKIR 

Suzan’la birlikte. Sisli bir günde Ba¤c›lar’a gidicem, Mahmutbey kavfla¤›n› kaç›rd›¤›m an,

Silivri yolunday›m. Felaket o zaman, arabalar›m›z da Murat, sis lambalar› da yok, art›k ben

bittim dedim. Allah’tan Mahmutbey kavfla¤›n› gördüm ve, orada bir benzinci vard›r, durdum.

Orada iki üç bey geldi, arkamdayd›, bir fley mi oldu dediler, ben gidemem dedim, birisi benim

arabama bindi, iki bey, arkadan takip etti, beni götürdüler, kendi arabamla götürdüler

gidece¤im yere. Böyle fleyler de vard›. Yani flimdi, ne bileyim ben, hani, flimdi gayet yani, sis

olsa sis var deyip, gitmeyiz de¤il mi, yok, düflünmedim öyle fley.

Bir han›m vard›, de¤iflik bir han›md›, hat›rlarsan›z da. fiimdi mesela Çermik’e gidiyoruz

beraber, bana diyor ki; flimdi hani geçenlerde bir ö¤retmen öldü ya, iflte tam burada diyor, oto-

büste kurfluna dizdiler diyor. Mesela biraz daha gidiyoruz, floför diyor ki, bafl›n›z› flöyle biraz

e¤in diyor, yani böyle geziler yapt›k. Ama niye yapt›k da demedik, niye yap›yoruz demedik.

Çok inand›k, programa hakikatten sevdik, hepimiz sevdik yani. ‹nand›k bir kere.
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AÇEP Eski Ö¤retmeni BEYHAN ÇEV‹KUZ

Mesela bir anne var depremden yeni ç›km›flt› dedi¤im birkaç kifliyle irtibat halindeler çok

yard›mlaflt›lar flimdi k›z› niflanlan›yormufl diyor ki “evimizde bir yatm›yorsunuz, hep siz

vars›n›z” diyor. Niflan törenini evde yapacaklar. Zaten durumu çok iyi olmayan bir aile “ne olur

yar›m saat de olsa sizi görmek istiyorum” diyor evimizde hep siz vars›n›z diyor” ve bu da beni

mutlu ediyordu.

EÇE Eski Birim Koordinatörü NUR SUCUKA ÇORAPÇI 

Bahreyn’den bir çocu¤un bana resim yollamas› mesela beni çok çok etkiledi. Kalk›p orda

benim resmimi yap›p yollamalar›.

Artvin gözlemi sonunda Müdür Bey beni otobüse bindirdi ve ordaki fioför Bey’e emanet etti.

Yolculuk Artvin-Rize aras› gerçekleflecekti. Rize’den sonra fioför Bey beni Trabzon oto-

büsüne bindirecekti. Asl›nda ben böyle bir talepte bulunmam›flt›m ancak Müdür Bey nedense

sa¤ salim gitmem konusunda kendince bir sorumluluk ald›. Neyse yolda bir han›m da (Rus

as›ll› oldu¤u çok belli boy, fizik vs.) bindi. O da Trabzon’da uça¤a binecekmifl tesadüf. fiöför

Bey her ikimizin de sorumlulu¤unu ald› bizi Rize’den sonra gidece¤imiz otobüse bindirmek

için. Son durak Rize’de indik. Görüntü gözümün önünden hiç gitmiyor. Ben, Rus Han›m ve

fioför Bey ve bavullar›m›z çevre yolunda bekliyoruz. fiöförün görevi de bizi otobüse sa¤ salim

bindirmek. Bir otobüs geçti olmad›, iki geçti olmad› ben art›k sab›rs›zlan›yorum. Uçak kaça-

cak. Bir bakt›m birkaç adam yanaflt› bize Rusça birfleyler söylüyor. Ben de Türkçe cevap

verdim. “Ne istiyorsunuz?” diye o da “Abla ne kadar iyi Türkçe konufluyorsun” deyince art›k

sinirden gülmeye bafllam›flt›m. Ben Türkçe konuflmamama ra¤men Rus zannetmiflti.

Seyehatlerde çeflitli olaylarla karfl›laflabiliyorduk. Bu da onlardan biriydi. fiimdi gülerek

hat›rl›yorum. Bayburt’un bir köyünde de çok etkilendim. Köydekilerin ço¤u kad›n ve çocuklar-

dan olufluyordu. Efllerin hepsi yurtd›fl›ndayd›. O köyde benim geliflimi megafonla haber

vermifllerdi. “Han›mlar, Ö¤retmen Han›m geldi hepinizi bekliyoruz” herbiri yavafl yavafl

evlerinden ç›k›p sobal› olan odaya dolufltular. Kendimi Çal›kuflu’nun Feride’si gibi

hissetmifltim. Çocuklar çok sa¤l›kl› görünüflteydi. Ordaki insanlarla görüflmek, s›k›nt›lar›n›

duymak benim için çok güzel bir tecrübeydi. 

AÇEP Koordinatörü ÜLKER ERYÜREK

Annenin üç çocu¤u var. Üç çocu¤u da alt›n› ›slat›yor. Biz onlar› flimdi ald›¤›m›z verilere göre

anlat›yoruz. Altlar›na kesinlikle bez ba¤lamak yok, muflamba sermek yok dedi¤imde “Nas›l ne

diyon Ülker han›m? Ba¤lamazsam, sermezsem göl olur, göl olur.” Formülleri verip yapt›ktan

sonra bir ayda, buçuk ayda o anne sonuca ulaflm›flt›. 
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AÇEP Ö¤retmeni ve ‹l Koordinatörü ‹LKNUR Efi‹Z 

Kapadokya’daki seminerdeydik. Böyle çok ya¤murlu bir günde ben Kapadokya’ya gitmifltim.

Korkunç ya¤mur vard› ve çok so¤uktu. Fön makinas›yla ›s›nmaya çal›flt›m ben, onu takt›m

fifle ve onunla oda ›s›ns›n diye. O gün kaloriferleri yakmam›fllar. Sonraki gün yakt›lar ama…

Aaa, ben uyumuflum, saat on olmufl, bir bakt›m kap›da Sezen Han›m… Sabah olmufl! O hoca

için ben o kadar önemliydim ki, kap›ma kadar gelmifl. Ne kadar utanm›flt›m, ne kadar! “Özür

diledim, yüz kere” dedim, “Bir daha olmas›n!” dedi. Bu seminerler Milli E¤itim’in görüp

görece¤i en s›k› seminerlerdi. Onbefl, onbefl, otuz günlük devre içersinde ö¤retmen yetiflir

mi? Ama siz yetifltirdiniz! Gerçekten kendinizle ne kadar övünseniz azd›r, kesinlikle azd›r,

inan›lmaz bir fley! 

Telefon çald›. Açt›m telefonu, tan›mad›¤›m bir adam. Buyurun, dedim. Siz ‹lknur Han›m

m›s›n›z? Evet. “Hocam,” dedi, “ben sizin b›rak›n elinizi, aya¤›n›z› öpece¤im,” dedi. “Niye”

dedim ya, hay›rd›r, n’oldu?” Çocukla alakal›… Biz dedi, kopacak olan evlili¤imizi düzelttik.

Eflim art›k benim fark›ma vard›. Ya! Böyle bir telefon ald›m ben, ki mesle¤in ilk y›llar›ndayd›m

üstüne üstlük. Ay, dedim ya, ben neymiflim! Hemen Günefl Han›m’a tabii, n’olursa c›rt Günefl

Han›m’a…Yani, aç›kças› evinde bile rahat vermezdim Günefl Han›m’a. Bazen telefonu

meflgul oldu¤unda da k›z›yordum. Ay diyordum, neden meflgul?

AÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› AYLA GÖKSEL

Vehbi Koç Ödülü benim için çok hofl bir an›yd› hakikatten…Dünya Bankas›’yla ilk anlaflman›n

imzalanmas› hofl bir an›yd› yani benim için o çok büyük bir baflar›yd› çünkü… Kat›ld›¤›m

diploma törenleri… Hepsi hofl an›lar yani… Kad›nlarla konuflmam, yani istisnas›z bütün diplo-

ma törenlerinde a¤lam›fl›md›r. Onlar›n hepsi benim için apayr›… Okuma yazma olsun,

BADEP olsun, BADEP’teki Askeriye’ye gitti¤imiz o gün, sizinle gitmifltik.

Ankara Temsilcisi SEDA YILMAZ ‹NAL 

Bir seminerdeyiz, mevsim itibariyle inan›lmaz so¤uk. Ama bizde böyle daha baharl›k, yazl›k

k›yafetler var. Dolay›s›yla ancak seminer bitiminde resmi görevin d›fl›nda giydi¤imiz eflofman

tarz› bir fleyleri giymeye bafllad›k so¤uktan. Hiç yap›lmayan bir fley. Seminerlerde hep resmi

k›yafetler giyilir. Bakanl›ktan da bir yetkili gelmifl “flu semineri bir ziyaret edeyim” demifl. O

mesela çok hofltu özellikle han›mlar›n yaflad›¤› pani¤i hiç unutam›yorum.

‹YOP Saha Sorumlusu F‹L‹Z ‹fiMEN

Bizim bu caddede iflportac› bir han›m var. Kaflkol filan satar. Ben bir flekilde onun okuma-

yazma bilmedi¤ini ö¤renmifltim. Ondan sonra, onu kursa yönlendirdim. Orada okuma-yazma

ö¤rendi. Ona bir fleyler kazand›rmak, yani hayat demeyeyim de, o bana mesela çok mutluluk

verdi. 
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AÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ç‹⁄DEM KA⁄ITÇIBAfiI

Diploma törenleri... Do¤rusu o Vehbi Koç ödülü almak çok, çok güzeldi.

BADEP Eski E¤itim Sorumlusu SERKAN KAHYAO⁄LU

BADEP El Kitab›n›n üzerine benim, ismimin ilk olarak yaz›lmas› konusunda sizin söyledi¤iniz

bir fley, o beni çok iyi etkilemiflti. “Kim hakediyorsa ya da kim yap›yorsa onun isminin geçme-

si gerek” gibi bir sözdü.

Kurumsal Geliflim Birimi Projeler Yöneticisi H‹LAL KUfiCUL 

‹lk Zincirlikuyu’daki Vak›f’ta, Sevda Han›m da her gün gelirdi ve çal›fl›rd›k. Böyle bir toplant›

masam›z vard›, hatta ilk baflta masalar›m›z bile yoktu. Mesela orada plan, program yapard›k.

‹flte ben Anadolu sorumlusuydum. Hem keyifli zamanlar olarak da geliyor onlar, çok motive

oldu¤um dönemdi de. Yeni bir çal›flmayd› ve çok merak uyand›r›yordu bende ve Sevda

Han›m’›n da çok, iyi ve hofl bir yönlendirmesi var. Zaman, zaman zorlay›c›yd› ama çok husus-

ta, çok fley kat›c› bir yönlendirmeydi. O aç›dan hani o dönemden çok fley ald›m diye düflünü-

yorum ama yani böyle tam bir an› olarak de¤il ama, enstantane olarak o masan›n bafl›nda

zaman plan, program› yapt›¤›m›z dönemleri hat›rl›yorum uzun, uzun. 

Ben bir yerlerde bir siste mi karda m› bir yerde kald›m, uçakla dönemedim, Sevda Han›m,

merakland›, beni otellerde arad›. O zamanlar tabii cep telefonu filan yok, evden, ordan

buradan. Onu hat›rl›yorum.

Mesela Ayla Göksel’le birlikte uzun, uzun proje ve rapor yazma çal›flmalar›n›, yan yana,

dirsek dirse¤e. ‹flte yok bütçeye onu koy, bunu koyma, flunu koy, flunu koyma, böyle filan

baya¤› bir, birbirimizle de mücadele etti¤imiz hani çok iyi bir rapor ve çok iyi bir proje önerisi

ç›ks›n diye u¤raflt›¤›m›z. 

Avrupa Birli¤i’nden gelen çok iyi bir proje önerisi diye bir faks vard›, o mesela sabah› hiç unut-

muyorum, çok sevinmifltik falan, havalara uçmufltuk. Gerçi sonra alamam›flt›k paray› ama o,

bunlar hep, baya¤› önemli u¤rafllard›. 

fiey, yani hala mesela, bugün de çok eskilerden birisi arad›, siz benim çok önemli bir ö¤ret-

menimdiniz diye, yani çünkü sizin için seminerlerde e¤iticilik yapmak, ö¤retmen, gönüllü e¤iti-

cileri yetifltiriyor olmak da çok önemli bir fley. Yani en çok haz veren fleylerden biri. ‹flte siz

benim çok iyi ö¤retmenlerimden biriydiniz iflte. Normal örgün ö¤retimde görmedi¤im kadar iyi

bir ö¤retmendiniz filan diye birisi, mesela bugün ö¤retmenler günüydü, yani bunlar çok önem-

li, hofl fleyler.

Zincirlikuyu’da Ayflen Han›m pastaneden gelen bir çocu¤a yüklü bir bahflifl vermiflti. Çocu¤un

patronu çocu¤a inanmam›fl. Tutup elinden getirmifl. Bu paray› siz mi vermifltiniz diye

sormufltu. Çocu¤un hali çok flaflk›nd›. Pastane sahibi tabii Ayflen Han›m’› tan›m›yordu.           

‹lk y›llarda cep telefonu yok.. Her gitti¤im yerin otel telefonu Sevda Han›m’da var. Otele
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girerim var›p varmad›¤›m› kontrol etmek için arar. Nas›l bu kadar iyi zamanlama yapar diye

düflünürüm.1993’deki ilk seminer Ankara Baflkent Ö¤retmenevi’ndeyiz. SHÇEK’den gelen

ö¤retmenlerle flimdi hat›rlamad›¤›m bir sorun yafl›yoruz ve çok dirençliler. Benim ilk seminer-

im ilk konu anlat›m›m ve karfl›mda böyle sorun yaflayan bir grup benden çok çok tecrübeli

di¤er e¤iticiler (Nilüfer Han›m, Canan Han›m...) gerginim, içim titreyerek ç›k›yorum ve flimdi

konusunu hat›rlamad›¤›m konuyu anlat›yorum. Sorun da ç›km›yor. SHÇEK lilerle de baflka

sorun yaflam›yoruz… Hatta içlerinden gayet sevdiklerimiz oluyor. Füsün ve Aysema gibi. ‹lk

seminer tecrübesi böyle... Belki de ilk tecrübenin böyle olmas› iyi oldu. Sonra nice seminerler

de pek çok sorun atlatt›k...

AÇEP Eski E¤itim Dan›flman› SEZEN MALTA 

Zeytinburnu’nda Alev’le ayn› zamanda program yapard›k iki ayr› odada sabah ayr› gurup,

ö¤leden sonra ayr› gurup, o ö¤len saatlerinde iflte getirdi¤imiz küçük ›s›t›c›yla sular tafl›rd›k

falan haz›r çorbalar›m›z› yapard›k ve ondan bir saat sonra, havam›z de¤iflirdi paylafl›rd›k ve

ondan sonra yine programa aynen devam ederdik.

AÇEP Ö¤retmeni ZEK‹YE OKUYUCU 

Bir üstün zekâl› çocu¤umuz vard›. Ev ziyaretine gitti¤imde fark ettim, anne soruyor ZEP’ler de

cevab› kapat›yor, “neden kapat›yorsun” dedim? Dedi “okuyor çocuk” Dedim “çek elini.” Bir kaç

yer sordum, baflka kitap, gazete, çocuk su gibi okuyor. Onun da d›fl›nda üç basamakl› say›lar›

alt alta, yan yana yaz›p topluyor, çarp›yor, bölüyor ama üç basamakl› say›lar. Kendi kendine

ö¤renmifl, nas›l ö¤renmiflse. Özel bir okulda birinci s›n›ftan bu yana burslu olarak ücret ver-

meden okuyor ve flu anda ‹stanbul’dan Galatasaray okulu yani, çok ciddi okullardan, yani laf

olsun diye s›nava giriyor ve birincilikle kazan›yor. Fakat aile burada oldu¤u için tatile gittik-

lerinde giriyor s›navlara birincilikle kazan›yor. Aile burada ‹stanbul’da yaflama flans› yok da

Antep’te Senka Koleji’nde yine bedava burslu okuyor.

AÇEP Ö¤retmeni MUAZZEZ OLCAY

Biz amcam, bütün aile ayn› binada oturuyoruz, amcam yaln›z yafl›yor yafll›, üst kat›ndakiyle

devaml› biraz da huysuz, iflte hiddetleniyor, k›z›yor, gürültü yap›yor çocuklar k›z›yor, söyleniy-

or art›k birbirlerine hakaret ediyorlar, hal› as›l›yor, d›flar›dan ç›k›p resimlerini çekti

belediyelere, yani devaml› u¤rafl›yor böyle, o hal› silkelemesine çok takm›flt›. Amca dedim

“flurada ben dili diye bir, bir fley var onunla halledelim istersen.” “Ne demek o dedi, ben anla-

mam.” Dinleyin dedim. ‹flte yeme¤ini dökmüfl bir kere hal›s›n› silkelemifl camekanl› bir

balkonu var, yap›yor yemekleri so¤usun diye oraya koyuyor amcam. “Valla” dedi “bak

yeme¤imi döktüm” dedi, toz “içinde kald› diye” dedi. Birsen Han›m› görünce deyin ki dedim

“Birsen Han›m, bak hal›n›z› silkeledi¤iniz zaman iflte yemek oraya koyuyorum toz oluyor,
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geçen gün yeme¤imi döktüm bana haber verirsen en az›ndan koymam.” “Neyse bir deneyey-

im” dedi. Art›k böyle birazc›k fley umutsuz ama, söylemifl o, üzülmüfl Birsen Han›m. Birsen

de benim yafl›mda, boynuna sar›lm›fl “amcac›¤›m, niye daha önce bana söylemedin” demifl.

Bir süre Bayram vard› bir kutu çukulata, buyrun, yani iliflkileri düzeldi, bu da beni çok mutlu

etti.

AÇEP Ö¤retmeni GÜLÖREN ÖZCAN

Bir annem, Urfal› bir annem anlatt›, hastaneye gidiyor baz› ifllemlerinde aksakl›klar yap›yor-

lar, bir s›k›nt› yaflat›yor ondan sonra. “Ben baflhekime ç›kaca¤›m,” diyor. Ya sen de kimsin

demifller “Ben kimim ne demek diyor” ondan sonra Baflhekime ç›k›yor. Baflhekim bak›yor

konuflmalar›na, “sen ne okul mezunusun” diyor. Diyor ki ben “AÇEV mezunuyum. Ben

AÇEV’in kursuna gittim, biliyor musun?” “AÇEV ne?” demifl, bafllam›fl anlatmaya ve diyor bil-

gilerime hayran oldu, baflhekim ondan sonra hemen kap›y› açt› diyor. Geldi sonra bana bunu

“Hocam!” dedi. Beni hiç adamdan saymayan insanlar ben konuflurken iflte “sen hangi okul

mezunusun” dediler, bana sordular ben de dedim ki “AÇEV’liyim, mezunuyum ve gerçekten

de konuflmalar›m o kadar çok etkiledi ki” bu da hofluma gitmiflti. Tabii ki yani ben AÇEV’liyim,

ben AÇEV’den mezunum ve ben güçlüyüm hatta dediler onu söyledim ben güçlüyüm, benim

çok fleyden haberim var, ben hakk›m› arayabilirim dedi. Bunlar da hofluma gitmiflti. Ayr›ca bir

kursiyerim de flunu söyledi geçenlerde bize “Hocam!” dedi, “benim hayat›mda en güzel

yapt›¤›m bir ifl AÇEV’in kursuna kat›labilmek” dedi. 

Üniversite mezunu bir kifli de “Ben…” dedi, “hayat›mda çok fleyler yapt›m, çok güzel fleyler

ama en güzel yapabildi¤im ifl…” dedi, “AÇEV kursuna kat›lmak”

AÇEP Annesi MÜfiERREF ÖZÇEL‹K

Beni mutlu eden, bu program› bitirip, sertifikalar›m›z› almam›zd›. O zaman çok mutlu

olmufltuk; Yani çocu¤umla beraber, o da geldi mesela, Halk E¤itim’de verilmiflti sertifikalar. 

AÇEP Ö¤retmeni AYfiE ÖZKARADUMAN

Mesela bir tane anne vard› demiflti ki “hocam e¤er ben bu kursa kat›lmasayd›m intihar ede-

cektim, ben o kursa kat›ld›¤›m için çocu¤uma nas›l davranmam gerekti¤ini, aileme nas›l

davranmam gerekti¤i için bu kursa kat›ld›m ve intihar›n efli¤inden döndüm.” O beni çok mutlu

etmiflti çünkü bir anne kazanm›flt›m. 

Bir anne çocu¤u okula bafllad›¤› zaman bana telefon açm›flt›. “‹flte hocam sana çok teflekkür

ederim,” dedi. Niye dedim? “Sizin sayenizde ben çocu¤umun seviyesini bildim seviyesini

gördüm ve okulda ne derece baflar›l› olaca¤›n› anlayabildim” dedi. Bu beni çok mutlu etti,

bunun gibi bir sürü an›m var ama flu anda hat›rlamak zor.
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AÇEP Eski E¤itim Dan›flman› ALEV ÖZMEN 

Zeytinburnu’nda anne bulmak için, arabam› bir yere koymuflum, yan›mda senin taleben,

oras›, buras› derken arabam› kaybetmiflim ben, nerelere gitmiflim. Arabay› bulmak için ben

k›rk befl dakika yol arad›m, düflünebiliyor musun? Arabam yok, hangi sokakta b›rakm›fl›m

yani biz ifl yapmaya bafllad›¤›m›z zaman, böyle kendimizden geçiyorduk. 

AÇEV Yönetim Kurulu Baflkan› AYfiEN ÖZYE⁄‹N

Hastaneye ameliyata Melek’le beraber Vak›f’tan bir paket geldi, o gün çok etkilenmifltim ve

çok mutlu olmufltum. ‹kincisi de Ankara’daki bir toplant›da hiç unutmuyorum sen konuflmana

bana teflekkür ederek bafllad›n.

AÇEV Yönetim Kurulu Üyesi HÜSNÜ ÖZYE⁄‹N

Evet, valla benim AÇEV’le ilgili en güzel an›m, an›lar›m diploma törenlerinde oluyor. Birkaç

diploma törenine gittim. Bu programlara kat›lan, Ümraniye’de gittim bir kere, Fatih’te gittim.

Diyarbak›r’da kurduklar› Alipafla’daki ana okuluna gittim. Çok etkileniyorum tabii. Sertifika

törenlerine kat›lan han›mlar›n yüzündeki o mutluluk çok etkileyici.

AÇEP E¤itim Dan›flman› TOMR‹S SÜKAN 

Ö¤retmen seminerinde kat›lanlara belge veriliyor. Milli E¤itim, Belediye reisi protokol geldi

yerlerine oturdular, bütün anneler onlara teflekkür etmeyi bir tarafa b›rakt›lar hepsi bize

teflekkür ediyor. Belgeler veriliyor iflte arada bizler de ç›k›yoruz falan, hepimiz için öyle bir

alk›fl kopuyor Çok dikkat çekici bir fleydi böyle donup kald›lar çünkü kendileriyle ilgilenmiyor

ö¤retmenler, tamamen bize döndüler çünkü bizden ayr›lacaklar ertesi gün. Çok güzeldi o, o

tabii biraz program› ciddiye almalar›n›, böyle bir silkindiklerini hat›rl›yorum orada aralar›nda

konuflup.

Seminerler süresinde mesela saat onda on birde ö¤retmenler çok s›k›flt›klar›nda rahats›z

edebilir miyim diye geliyorlard›. Bizim onlar› kabulümüz onlar› rahatlat›yordu. Yani biz bu

saatten sonra iflimiz bitti havas›na hiç girmedik.

AÇEP E¤itim Dan›flman› N‹LÜFER TAPTIK 

Ben ‹zmit’e gidiyorum iki sene evvel Gebze’de bir kad›n gözleme yap›yor… K›z›n için burada

çok güzel bir kurs var, biliyor musun diyorum? “AÇEV’in kursuysa biz gittik” diyor. Ben

kalakald›m. Art›k nereye gitsen, Mardin’de minibüse biniyorum, ‹stanbul’dan misafir geldim

diyorum “AÇEV’den mi?” diyor kad›n. Minibüsteki kad›n. Yani AÇEV art›k bir marka.
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EK-1 Y›llara Göre Yönetim Kurulu

1994 

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Sevda Bekman Baflkan Vekili

Süleyman Sözen Muhasip Üye

Hüsnü M. Özye¤in Üye

1995

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Sevda Bekman Baflkan Vekili

Süleyman Sözen Muhasip Üye

Hüsnü M. Özye¤in Üye

1996

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Sevda Bekman Baflkan Vekili

Süleyman Sözen Muhasip Üye

Hüsnü M. Özye¤in Üye

1997

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Sevda Bekman Baflkan Vekili

Süleyman Sözen Muhasip Üye

Hüsnü M. Özye¤in Üye

1998

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Sevda Bekman Baflkan Vekili

Süleyman Sözen Muhasip Üye

Hüsnü M. Özye¤in Üye
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1999

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Sevda Bekman Baflkan Vekili

Ayla Göksel Muhasip Üye

Hüsnü M. Özye¤in Üye

2000

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Sevda Bekman Baflkan Vekili

Ayla Göksel Muhasip Üye ve Murahhas Aza

Hüsnü M. Özye¤in Üye

2001

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Ömer Aras Üye

Ayla Göksel Muhasip Üye ve Murahhas Aza 

Hüsnü M. Özye¤in Üye

2002

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Ömer Aras Üye

Ayla Göksel Muhasip Üye ve Murahhas Aza

Hüsnü M. Özye¤in Üye 

2003

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Vekili

Ömer Aras Üye

Ayla Göksel Muhasip Üye ve Murahhas Aza 

Hüsnü M. Özye¤in Üye
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2004

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Yard›mc›s›

Ayla Göksel Baflkan Yard›mc›s›

Hüsnü M. Özye¤in Üye

Ömer Aras Üye

2005

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Yard›mc›s›

Ayla Göksel Baflkan Yard›mc›s›

Hüsnü M. Özye¤in Üye

Ömer Aras Üye

2006

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Yard›mc›s›

Ayla Göksel Baflkan Yard›mc›s›

Hüsnü M. Özye¤in Üye

Ömer Aras Üye

Sevda Bekman Üye

Tosun Terzio¤lu Üye

2007

Ayflen Özye¤in Baflkan

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› Baflkan Yard›mc›s›

Ayla Göksel Baflkan Yard›mc›s›

Hüsnü M. Özye¤in Üye

Ömer Aras Üye

Sevda Bekman Üye

Tosun Terzio¤lu Üye

169



170

Son Yönetim Kurulu - 2007

‹lk Yönetim Kurulu - 1994
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EK-2 Y›llar ‹çinde AÇEV’de Çal›flm›fl Olanlar ve Halen Çal›flanlar* 

Bugüne kadar AÇEV’in farkl› ofislerinin e¤itim ve idari birimlerinde ve  sahada e¤itici e¤itim-
cisi, gözlemci, saha sorumlusu, bölge sorumlusu olarak çal›flm›fl olanlar ve halen çal›flanlar
afla¤›da alfabetik olarak s›ralanm›flt›r.

A - Ç

Ruken Acer

Serap Ad›yaman 

M. Yeflim A¤ao¤lu 

K›yas Ak

Derya Akal›n 

Kadir Akbulut 

Mehmet Akçaova

Zeynep Akda¤

Ayflen Akgül

Serpil Akkaya 

Sibel Akses

Tümay Algan

Elif Aliflo¤lu

Müesser Alkan 

Zerrin Alt›n›fl›k

Aynur Alt›ntafl

Enise Aras

Gülsüm Ar› 

Selda Artuko¤lu 

Ahmet As›k

Alin Aslan 

Berin Aslan 

Filiz Aslan 

Zerrin Aslan

Filiz Uzuner Atalay

Rezan Avunduk

Serpil Ayd›no¤lu 

Nilgün Aydo¤an 

Selim Babao¤lu

Semra Babatafl

Nefise Balyemez

Helin Baran 

Jale Bar›flt›ran

Yeflil Baflar 

Meltem Baflkal

Fatma Batmaz

Zerrin Baydar

Nurgün K. Baydur 

Selda Bayraktar

Sibel Akkus Binici 

Güher Birand

Mutlu Yasa Budak

U¤ur Budak

Filiz Buluttekin 

Nurcan Büber 

fienda Bülbül

Cemal Candafl

Gülten Cantimur

Meltem Cantürk

Beyhan Cink›l›ç 

E. Gamze Coflar

Feyzullah Coflkun

fiefik Ça¤›r

Cemal Çakmak

Hatice Çam

Sema Özünal Çam

Revflan Çeliker

Fisun N. Kaymaz Çavuflo¤lu

Beyhan Çevikuz

Günefl Çiçek Çak›r 
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Ç - K

Gökmen Çiçekdemir

Dilek Çilingir 

Gülnur Akgül Çobano¤lu 

Nur Sucuka Çorapç› 

Hasan Da¤

Fatma Zengin Da¤›d›r

Fatma Day›o¤lu

Gülseren Kümüfl Demir

Mevhibe Demircio¤lu 

Asl› Gülkan Demirkol

Hasan Deniz

Gülnur Dinçer

Fatma Dinçer

Ayflesim Diri 

Tamer Do¤an

Nurhan Do¤rul 

Deniz Do¤ruöz 

Mahan Do¤rusöz 

Filiz Duran

Özgen fiimflek Duran

Selvi P›nar Durman 

Zafer Durukan

Nergiz Elmas 

Yusuf Ziya Eren

O¤uz Erifl

Sinem Erken 

Canan Erman

fiermin Demircio¤lu Erflan

Efza Evrengil 

Olcayto Ezgin

Sevgi Galiba

Çi¤dem Gedik 

Hediye Gezgin 

Sibel Giley 

Hatice Girgin 

Berivan Göko¤lu 

Nalan Göksu 

Kader Göktafl 

H›d›r Görgü

Ayfle Gücenmez

Ahu Neriman Güler

Sema Güler 

Leyla Gültekin 

Arzu Güvenç 

‹nci Hac›bano¤lu 

Zuhal Ilg›t

Çi¤dem Il›cal›

Nadire Il›man

Nezahat Ifl›k 

Çimen ‹nce 

Seda Y›lmaz ‹nal

Filiz ‹flmen

Serkan Kahyao¤lu 

Hacer Kak› 

Hulusi Kalayc›

Bernan Kalender 

Ethem Kalyoncuo¤lu

M. Dilek Kaplan 

Alper Karabak›r 

Özlem Karacalar

Aladdin Karacan

Nilay Karaman 

Tülay Kartal

Ayla Kaya

Berna Kaya

Ertu¤rul Kaya

‹. Cem Kaya

Nursel Kaya

Meltem Aran Kazanc›

Sema Nur Kenan

Zekai Keskin

P›nar Keskiner 
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K - U

Gülhan K›l›çöte 

Ercan K›z›lkaya

Erçin Kimmet 

Aytül Kizir 

Aflk›n Koç 

Nevin ‹lhan Koçak

Zeki Kolay

Mustafa Kovanl›k

Muharrem Köse

Dilek Kurto¤lu

Hilal Kuflcul

Emine Kuzutürk

Tu¤yan Küçüklerli

Asuman Levent 

Sezen Malta 

Mücahit Meliko¤lu

Canan Meray 

Fatma Mercan 

P›nar Mungan 

‹nci Mübarek 

Samettin Nesipo¤lu

Urania Nikolaidis

Muazzez Olcay

Gülan Osmano¤lullar›

Nesrin Ölçmen

Nuray Öner

Melahat Örtülü

Harika Özat›c›

Gülseren Özçelik

Ayfle Özdemir

Tu¤ba Olcay Özdemir

Handan Filiz Özer

Ayfle Didem Özerman 

Özlen Özerol 

Esin Özgül

Senem Özgür 

Burcu Özgülük

F. Nüzhet Özkök 

Suzan Özkök 

Alev Özmen 

Dilek Özmen 

Filiz Öztürk

Nurflen Öztürk

Selen Pehlivano¤lu

Leyla Salti 

Berivan Sar›ca

Nilgün Sebuktekin 

Tayfun Sever 

Asl› Silahdaro¤lu

Tomris Sükan 

Ayla Sümbül 

Gülden Süren 

Özlem fiahan

Deniz fienocak

Ülkü Sar›ca fienyüksel 

fieyda fiiflman 

Oktay fiubatl›o¤lu

Bahar Taluer

Elif Tanr›ver 

Nilüfer Tapt›k 

Fatma Tafl 

Derya Tafler

Kamile Taflk›n

Arzu Tekgül

Ruken Tekin

Bilge Topaç

Zeki Topalo¤lu

Nilgün Torun

Nuray Turan

Nurgünay Turgut

Zerrin Tutunan

Ceren Lordo¤lu Tüz
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U - Z

Nilgün Ural

Halit Uysal

Melike Uz 

Ayla Uzun

Natafla Uzun

Banu Vardar 

O¤uz Varl›k

Durdu Yal›m

Mürvet Yap›c›

Gülseven Yafler

P›nar Yeflilkaya 

Nezahat Y›ld›r›m 

Kadriye Y›lmaz

Ayfer Yürük

H. Erdi Zencirli 

Denetçiler

Mehmet Güleflçi 

Arslan Hisli 

F. Olcayto Onur

* AÇEV’de ayr›ca bugüne kadar 4.500 gönüllü, grup lideri ve e¤itimci yetiflmifltir. 
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EK-3 Bilim Kurulu

Prof. Dr. Bahattin Akflit

Prof. Dr. Sevda Bekman

Prof. Dr. Ayd›n Durguno¤lu

Prof. Dr. Y›lmaz Esmer

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç

Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›

Prof. Dr. Mübeccel K›ray

Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç

Prof. Dr. Emre Kongar

Prof. Dr. Esin Küntay

Prof. Dr. Olcay Neyzi

Prof. Dr. Ayla Oktay

Prof. Dr. Necla Öner

Doç. Dr. Banu Öney

Prof. Dr. Diane Sunar

Prof. Dr. Eser Erguvanl› Taylan

Prof. Dr. Güzver Y›ld›ran
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EK-4 1993-2007 E¤itim Programlar› ile Ulafl›lan Kifli Say›s›
*2007 y›l›nda AÇEV’in programlar›yla ulafl›lan say›lar y›l›n ilk 6 ay›n› kapsamaktad›r.
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EK-5 1993-2007 Programlara Göre E¤itim Seminerleri ve E¤itilen Ö¤retmen Say›s›
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EK-6 Yurtd›fl› Uygulamalar›
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Program yay›nlar› e¤itim kitaplar›



EK-7 Yay›nlar

A. PROGRAM YAYINLARI (E¤itim Kitaplar›)

Okuma Yazma E¤itimi Birimi

• Kad›n Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› 1 ve 2 E¤itici El Kitab›  

• Kad›n Destek ve ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› 1 ve 2 Ö¤renci El Kitab›

Baba Destek E¤itimi Birimi 

• Baba Destek Program› E¤itici El Kitab›

Erken Çocukluk E¤itimi Birimi

• Aile Mektuplar› Bilgi ve Destek Seti

• Anne Destek Program› E¤itici El Kitab› 25 Hafta

• Cinsel Sa¤l›k Üreme Sa¤l›¤› Anne Destek Program› E¤itici El Kitab›

• Cinsel Sa¤l›k Üreme Sa¤l›¤› Anne Destek Program› Bilgi Seti 

- Bulafl›c› Hastal›klar - Aile Planlama

- Güvenli Annelik - Akran E¤itim Kitab›

• Cinsel Sa¤l›k Üreme Sa¤l›¤› Anne Destek Program› Hizmet Rehberi

• Çocuk E¤itim Program› (ÇEP) Formlar› Ev ÇEP 28 Hafta

• Çocuk E¤itim Program› (ÇEP) Formlar› Çocuk ÇEP 25 Hafta

• Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Anne Destek Program› El Kitab›

• Okul Öncesi Veli Çocuk E¤itim Program› - Veli Destek Program› E¤itici El Kitab›

• Okul Öncesi E¤itim Program› Ö¤retmen El Kitab›

• Okul Öncesi E¤itim Program› (OEP) Çocuk E¤itim Program› (ÇEP)

Çocuk Formlar› 10-24 Hafta

• Okul Öncesi E¤itim Program› (OEP) Çocuk E¤itim Program› (ÇEP)

Ö¤retmen Formlar› 10-24 Hafta

• Zihinsel E¤itim Program› (ZEP) Formlar› 1-25 Hafta
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Alanla ilgili yay›nlar
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B. ARAfiTIRMALARLA ‹LG‹L‹ YAYINLAR

• Erken Müdahalenin Eriflkinlikte Süren Etkileri 

Ka¤›tç›bafl› Ç., Sunar, D. Bekman, S. Cemalcilar, Z.; Nisan 2005

• Türkiye’de Okul Öncesi E¤itiminin Fayda Maliyet Analizi 

Kaytaz, M.; Mart 2005

• Eflit F›rsat: Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n De¤erlendirilmesi 

Bekman, S.; A¤ustos 1998

C. ALANLA ‹LG‹L‹ YAYINLAR

• Ekonomik ve Toplumsal Kalk›nma için Erken Çocukluk E¤itimi: 

Önemi, Yararlar› ve Yayg›nlaflma Önerileri

fiubat 2007

• Erken Çocukluk Dönemi Anne-Baba El Kitab›

fiubat 2006

• Do¤ru Bafllang›ç: Türkiye’de Okul Öncesi E¤itim

Bekman, S., Gürlesel, C. F., TÜS‹AD,

May›s 2005

• Okul Öncesi E¤itimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplant› Raporu*

Nisan 2005

• "Erken Çocukluk E¤itimi Politikalar›: Yayg›nlaflma, Yönetiflim ve Yap›lar Toplant›s›" 

Raporu* Aral›k 2003 

• Okul Öncesi E¤itim ve Ö¤retmen Yetifltirme Toplant›s› Raporu *

Ocak 2002 

• Benim Tek ‹stedi¤im Bir Kitap Yazmakt›: Dudu’nun ‹lkleri 

Akp›nar, D.; 2000

• Depreme Bar›fl ile Haz›rlan›yoruz 

Alpöge, G., Gündüz, E.; 2000

• "Çocu¤un Yaflam›nda Baban›n Rolü ve Önemi" Sempozyum Raporu 

Aral›k 2000 

• 7 Çok Geç! Erken Çocukluk E¤itiminin Önemi Üzerine Düflünceler ve Öneriler 

1999

• Yayg›n E¤itim: Bir Toplumsal Geliflme Arac› Sempozyum Raporu 

May›s 1997

• Hayatta Kalan Oniki 

Myers, R.; 1996

• “Erken Çocukluk E¤itiminin Önemi” Sempozyum Raporu

1995

* Bu raporlar›n bas›m› gerçeklefltirilmemifltir.
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Hikaye kitaplar› serisi



H‹KAYE K‹TAPLARI SER‹S‹

• Alpöge, G.

- Ah fiu Su

- Bütün Çocuklar Dondurma Sever

- Derekuflu ve Çiçekler

- Kozal› Konak-Kazal› Konak

- fiakac› Kaya

- fiaflk›n

- Televizyoncu Ali

- Tembel Kelo¤lan

- U¤rafllar

D. TANITIM

HABER BÜLTEN‹
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Araflt›rmalarla ilgili yay›nlar
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EK-8 Araflt›rmalar

ERKEN ÇOCUKLUK E⁄‹T‹M‹ B‹R‹M‹
• Erken Çocukluk E¤itimi Fark›ndal›k ve Kampanya Takip Araflt›rmas› - Son Test

Temmuz 2005
• Erken Müdahalenin Eriflkinlikte Süren Etkileri 

Ka¤›tç›bafl› Ç., Sunar, D. Bekman, S. Cemalcilar, Z.; Nisan 2005
• Türkiye’de Okul Öncesi‹ E¤itiminin Fayda Maliyet Analizi 

Kaytaz, M.; Mart 2005
• Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde Bir Erken Müdahale Modeli: "Yaz Anaokulu" Pilot 

Uygulamas› 
Bekman, S., Koç, A. A., Taylan, E. E.; Bo¤aziçi Üniversitesi Anne Çocuk E¤itim Vakf›,
Ocak 2004

• “Benimle Oynar M›s›n?" Program› Etkinlik Araflt›rmas› 
Baydar, N., Gökflen, F., Ka¤›tç›bafl›, Ç., Küntay, A.; Koç Üniversitesi, 2003

• Türkiye’de Okul Öncesi E¤itimi: Hizmete Duyulan ‹htiyaçlar›n Saptanmas› ve Çocu¤un   
Dil Yetisi Düzeyinin De¤erlendirilmesi Araflt›rma Raporu 
Koç, A. A., Taylan, E. E., Bekman, S.; Bo¤aziçi Üniversitesi-Anne Çocuk E¤itim Vakf›,
Ocak 2002

• "OVÇEP Anadolu Pilot Projesi" De¤erlendirme Araflt›rmas› 
Bekman, S., Bo¤aziçi Üniversitesi; Topaç, B., Anne Çocuk E¤itim Vakf›; 2000-2001

• "III. OVÇEP ‹stanbul Pilot Projesi" De¤erlendirme Araflt›rmas› 
Bekman, S.; Bo¤aziçi Üniversitesi; Topaç, B.; Anne Çocuk E¤itim Vakf›; 1999-2000

• Eflit F›rsat: Anne Çocuk E¤itim Program›’n›n De¤erlendirilmesi 
Bekman, S.; A¤ustos 1998

BABA DESTEK B‹R‹M‹
• Baba Destek Program› De¤erlendirme Raporu 

Koçak, A. A.; 2004

OKUMA YAZMA E⁄‹T‹M‹ B‹R‹M‹
• Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› De¤erlendirmesi 

Durguno¤lu, A.Y., Minnesota Üniversitesi; Öney, B., Illinois Üniversitesi; Haziran 2003
• ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Pragram› De¤erlendirme Araflt›rmas› 

Gülgöz, S., Koç Üniversitesi, Nisan 2003
• ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› ve Kad›n›n Güçlendirilmesi 

Gökflen, F., Gülgöz, S., Ka¤›tç›bafl›, Ç., Koç Üniversitesi, 2000
• Yetiflkin Okuryazarl›¤› Kiflisel ve Toplumsal Geliflim 

Durguno¤lu, A. Y., Minnesota Üniversitesi, A¤ustos 2000 
• ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› Uygulama ve De¤erlendirmesi 

Durguno¤lu, A.Y., Minnesota Üniversitesi; Öney, B. Bo¤aziçi Üniversitesi; Kuflcul,
H. Ö., Cantürk, M., Anne Çocuk E¤itim Vakf›; Nisan 1997

• Türkiye’de ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› Program› Gelifltirilmesi ve De¤erlendirmesi
Durguno¤lu, A.Y., Minnesota Üniversitesi; Öney, B., Bo¤aziçi Üniversitesi; Kuflcul,
H. Ö., Anne Çocuk E¤itim Vakf›; 1997
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Vehbi Koç Ödülü, 2003

King Sejong Okuma - Yazma Ödül, 2006

Y›l›n En ‹yi Çocuk Program› Ödülü, 2002



EK-9 Ödüller

2000 "Y›l›n En ‹yi Çal›flan Vakf› Ödülü"
Yeni Olgu Sanat ve Aktivite Grubu

2001 "Milenyum En Baflar›l› Gönüllü Kurulufl Ödülü"
KASAKOM

2002 "Kad›nlar ‹çin Çal›flan En ‹yi Vak›f Ödülü"
Türkiye Jokey Klübü

2002 "Y›l›n Çocuk E¤itimini Önemseyen Sivil Toplum Örgütü Ödülü"
YA-PA

2002 "Y›l›n En ‹yi Çocuk Program› Ödülü" Benimle Oynar m›s›n?
Radyo Televizyon Gazetecileri Derne¤i

2003 "Vehbi Koç Ödülü"
Vehbi Koç Vakf›

2004 "E¤itime Hayat Verenlere ve E¤itim için Hayat Verenlere Sayg› Ödülü"
Forum ‹stanbul

2004 "Tüketiciyle Dost Alt›n Kalite Onur Ödülü"
Tüketici Raporu Dergisi ve Bilinçli Tüketici Temsilcileri

2006 "E¤itime Hayat Verenlere ve E¤itim için Hayat Verenlere Sayg› Ödülü"
Forum ‹stanbul

2006 "King Sejong Okuma Yazma Ödülü"
UNESCO
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EK-10 1994-2006 Gider Da¤›l›m›

AÇEV’in ana destekçisi F‹BA fiirketler Grubu, 1994-2006 y›llar› aras›nda Vakf›n gelir
bütçesine %38 oran›nda nakdi katk›da bulunmufl, ayr›ca Vak›f giderlerine %25 oran›nda
ayni katk› yapm›flt›r. 

AÇEV, programlar›n› ihtiyaç sahiplerine çeflitli paydafllar›n›n deste¤i ile ulaflt›rabilmekte-
dir. Her y›l kamu ya da özel sektör paydafllar› Vakf›n e¤itim programlar›n›n uygulan-
abilmesi için kendi bütçelerinden %30 oran›nda bir pay ay›rmakta, çal›flmalara ayni ve
nakdi olarak katk›da bulunmaktad›rlar.

•

•






