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AÇEV olarak 26 yıldır ihtiyaç sahibi çocukları ve 
anne babalarını eğitim yoluyla destekliyoruz. 
Ülkemizde, erken yaşlardan itibaren gelişimleri 
desteklenen çocukların, onların bakım ve 
gelişiminde sorumluluk alan babaların, çocuklarını 
özgüven ve umutla büyüten annelerin sayısının 
artması için çalışıyoruz. Eğitim programları ve saha 
çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı 
artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere savunu 
faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Birleşmiş Milletler 
Küresel Kalkınma Hedefleri çerçevesinde de 
özellikle vurgu yapılan, erken çocukluk döneminde 
nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde 
ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam 
boyu öğrenme konularına tüm faaliyetlerimizin 
içinde yer veriyoruz. Erken yaşlardaki çocukların 
gelişiminde yakın çevrenin önemine olan 
inancımızla, anne babalar için eğitimler 
gerçekleştiriyor, çocukların iyiliğine katlı sağlayacak 
ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Toplumun değişen 
ihtiyaçları ve yaptığımız sosyal etki araştırmaları 
doğrultusunda eğitim programlarımızı geliştiriyor, 
bilgi birikimimizi uluslararası işbirlikleriyle 
yurtdışına da taşıyoruz.

1993 yılında kuruluşumuzdan bu yana 
eğitimlerimizle ulaştığımız 1.100.000 
katılımcımız, 14.000’e yakın gönüllü 
eğitimcimiz, on binlerce bağışçımız ve 
giderek güçlenen işbirliği ağımızla her 
geçen gün daha da büyüyoruz.

HAYALİMİZ, ERKEN YAŞTAKİ HER ÇOCUĞUN 
GÜVENDE, SAĞLIKLI, MUTLU VE ÖĞRENİYOR OLMASI… 



Sevgili AÇEV Dostları, 

Her çocuğun hayata eşit 
fırsatlarla başlaması ve 
gelişiminin desteklendiği 
güvenli bir ortamda 
büyümesi hayalimize 
yönelik olarak çalıştığımız 
bir yılı daha geride bıraktık.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, paydaşlarımızın erken çocukluk bakım 
ve eğitim hizmetleri ile ebeveynlik programlarını uygulama 
konusunda kapasitelerinin artırılması 2019’da da önceliğimiz oldu. 
GAP İdaresi ve farklı belediyelerle bu konuda çalışmalar yürüttük. 
Hayat Dolu Buluşmalar kadın güçlenme programımızın yerel ve 
bölgesel devri bu çalışmalar arasında öne çıkanlar arasında yer aldı. 
Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenme 
alanında yürüttüğümüz çalışmaları “Eşitliğe Değer”adını verdiğimiz 
sosyal girişim çatısı altında birleştirmek üzere adımlar attık.  Çocuk 
yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için farklı programlarımız 
kapsamında eğitim ve iletişim çalışmalarına başladık.

Öte yandan, program ve faaliyetlerimizin yaygınlık ve etkinliğini 
artırma hedefimiz doğrultusunda, bilgi teknolojilerinin getirdiği 
olanaklardan, çevrimiçi ve dijital mecralardan yararlanma 
yetkinliğimizi de artırma yönünde önemli adımlar attık. Eğitime 
erişimin bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, yüz yüze 
eğitimlerimizle ulaşamadığımız geniş kitlelere bilgi birikimimizi 
sunabilmek için gerekli olan dijital altyapı çalışmalarına hız verdik. 
Dijital dönüşüm sürecimizde, daha fazla faydalanıcıya erişmenin yanı 
sıra, topluluk olarak güçlenmeyi de önceliklendirdik. Kurum içi 
kapasite güçlendirme çalışmalarımızı yetkinlik temelli bir yaklaşımla 
yeniden ele alırken, kalite standartlarımızı ve izleme-değerlendirme 
sistemimizi geliştirmeye odaklandık.

Çalışmalarımıza yön veren, her zaman olduğu gibi “her çocuğun 
potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için onu ve çevresini eğitim 
yoluyla desteklemek ve bunu bilimin ışığında yapmak" misyonumuz 
oldu.

Biz AÇEV olarak, erken çocukluk gelişiminin, nesiller arası ve yapısal 
yoksulluğun önüne geçilmesinde ve özellikle çocukların etkilendiği 
eşitsizliklerin azaltılmasında büyük rol oynayacağına inanıyoruz.  Bu 
yönde yürütülen çalışmaları,  21. yüzyılda karşı karşıya olduğumuz 
insani krizlerin önlenmesi için en temel gereklilik olarak görüyoruz. 

Bu vizyonla AÇEV’le birlikte olan, tüm bu çalışmaları mümkün 
kılan ve başarılarımıza katkısı bulunan eğitimcilerimiz, 
gönüllülerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kuruluşlar, 
destekçilerimiz ve danışmanlarımızı da kapsayan sayısız 
paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor 
olması için daha uzun yıllar işbirliğimizin devamını diliyorum. 

Sevgi ve saygılarımla,

Ayşen Özyeğin 
Yönetim Kurulu Başkanı

2019 yılında da; erken yaşlardan 
itibaren gelişimleri desteklenen 
çocukların, onların bakım ve 
gelişiminde sorumluluk alan 
babaların, çocuklarını özgüven 
ve umutla büyüten annelerin 
sayısının artması için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
ettik. Çalışmalarımızı çocuk, aile 
ve toplum eksenlerinde 
yürüterek; gelişimleri risk 
altındaki çocuklara yönelik 
bakım ve eğitim hizmetlerinin 
geliştirilmesine, çocuğun 
bütünsel gelişimini destekleyen 
ilgili ebeveynlik davranışlarının 
yaygın-laşmasına, genç 
kadınların çok yönlü gelişimine 
ve işbirliği yaptığımız kurumlarla 
birlikte toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin yaygınlaştırılmasına 
odaklandık.

BAŞKAN’IN
MESAJI



AÇEV’İN 
26 YILLIK YOLCULUĞU…

AÇEV 1993 yılında, Kurucu Başkan Ayşen Özyeğin’in 
önderliğinde faaliyetlerine başladı. AÇEV’in ilk adımları 
1980’li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Diane Sunar ve 
Prof. Dr. Sevda Bekman tarafından yürütülen bir 
araştırma projesi ile atıldı. 

Uluslararası işbirliklerimiz 
çerçevesinde, Birleşmiş Milletler 
Küresel Kalkınma Hedefleri dahil 
olmak üzere, BM’nin daha geniş 
kapsamlı hedeflere yönelik 
faaliyetlerini ve BM Global 
Compact ilkelerini destekliyoruz. 
Bu hedef ve ilkeler, AÇEV’in 
geleceğe yönelik planlarında ve 
hedeflerini belirlemede bizler için 
rehberlik vazifesi görmektedir.

Burcu Gündüz Maşalacı, 
Genel Müdür

Araştırmada o yıllarda Türkiye’de okul öncesi 
eğitimin çocukların sadece %7’sine ulaştığı 
gerçeğinden yola çıkılarak alternatif bir okul 
öncesi eğitim modeli olan Anne Çocuk Eğitim 
Programı (AÇEP) geliştirildi ve ilk uygulamalara 
başlandı. Elde edilen başarılı sonuçlar ışığında, 
Kurucu Başkan Ayşen Özyeğin’in önderliğinde 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı kuruldu ve eğitimlerin 
Türkiye çapında yaygınlaştırılmasını amaçlayan 
kurumsal bir yapıya kavuştu. 

AÇEV’in kurucuları “Bilim sadece bilim için 
değildir, topluma da dönmelidir, o zaman daha 
önemli olur” yaklaşımını temel alarak, kuruluşu 
ve sonraki yıllardaki çalışmalarıyla sosyal bilim-
lerin soyut kalmadığını, insanların esenliği için 
ulaşılabilir ve yararlı bir etkiye dönüşebileceğini 
gösterdi. AÇEV’in bilimsel programları Türkiye’de 
üniversite, devlet ve sivil toplum işbirliğinin 
başarılı modellerine dönüşerek, yeni eğitim 
politikalarına örnek oldu.



Uygulamalarında “ekolojik” yaklaşımı temel alan AÇEV, 
gelişen bireyin çevresini de eğitmek yoluyla gelişime katkıda 
bulunmayı hedefleyen programlar üretmeye başladı. Okul 
öncesi yaş çocuğunu ve yakın çevresini güçlendirme 
amacıyla yola çıkan AÇEV, anne eğitimlerinin yanı sıra, baba 
eğitimleri, okul öncesi eğitimler, kadın okuryazarlığı, 
kadınların güçlenmesi gibi birçok alandaki çalışmaları da 
arka arkaya geliştirdi. AÇEV bilim ve müdahale/uygulama 
arasındaki kesişim kümesinde kalma odağını koruyarak, 
programlarındaki ölçme-değerlendirme öğesini istikrarlı 
biçimde sürdürdü. Uygulamalara yön verecek bilimsel 
araştırmalara da imza atmaya devam etti. Böylelikle, bilimsel 
bilgiyi üreten, uygulamaya koyan ve son olarak da 
yaygınlaştıran bir kurum olarak, bilimin topluma hizmet 
etmesinin belirgin örneklerinden biri konumuna geldi. 
AÇEV’de, bilimin topluma sunduğu katkı, erken çocukluğun 
gelişimsel olarak yaşamın en kritik dönemi olduğuna dair 
bulgulardan hareketle, bu döneme yönelik müdahaleler ve 
savunu faaliyetleri üzerinden fırsat eşitliği sağlamak, bu 
çalışmalarını da sürekli olarak araştırmalarla 
desteklemektedir.

Uygulamalarını her zaman ulusal ve uluslararası işbirlikleri 
ile gerçekleştiren AÇEV, yaygınlaşabilmek için özellikle insan 
kaynağı ve lojistik anlamda işbirliği yaptığı kurum ve 
kuruluşlardan destek almaktadır. Uygulama yaptığı 
alanlarda bölgelerin ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacıyla 
yerel ortaklarla birlikte hareket etmektedir. AÇEV’in bilimsel 
programları üniversite, devlet ve sivil toplum işbirliği ile 
başarılı modellere dönüşerek Türkiye’de yeni eğitim 
politikalarına örnek olmuş, yol göstermiş, devletin aile 
eğitimlerine bizzat katkıda bulunmuştur. AÇEV, aynı zamanda 
programlarını yurt dışında uygulayacak uluslararası 
işbirliklerine de sahiptir ve böylece yurt dışına bilgi birikimi 
aktarımı yapmaktadır.

AÇEV’İN 
26 YILLIK
YOLCULUĞU…



Eğitim programları ve saha 
çalışmalarının yanı sıra, toplumsal 
farkındalığı artırmak, bilinç ve destek 
oluşturmak üzere farkındalık ve savunu 
faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri çerçevesinde de özellikle vurgu 
yapılan, erken çocukluk döneminde 
nitelikli eğitim, gelecek nesillerin 
yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenme 
konularına tüm faaliyetlerimizin odağında 
yer veriyoruz.



Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) resmi 
olarak kuruldu, İstanbul’da ilk ofisini açtı 
ve Anne Çocuk Eğitim Programı’nın 
(AÇEP) ilk uygulamaları yapılmaya 
başlandı. 

Annelerde görülen ihtiyaç üzerine 
yetişkinlere yönelik okuma yazma 
programı geliştirme çalışmaları başladı ve 
bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
ile protokol yapıldı. 

Geliştirilen program çerçevesinde, İşlevsel 
Yetişkin Okuryazarlığı Programı (İYOP) 
adıyla kurs uygulamalarına başlandı. 

Annelerden gelen talep üzerine Baba 
Destek Programı (BADEP) geliştirilmeye 
başlandı ve ilk pilot uygulamalar yapıldı. 
AÇEV programları yurt dışında: AÇEV’in 
anne eğitimleri ilk kez Hollanda’daki Türk 
göçmenlere yönelik olarak uygulanmaya 
başlandı. 

AÇEV, “Erken Çocukluk Eğitimi Danışma 
Grubu”na dahil oldu ve “Erken Çocukluk 
Eğitimi Orta Asya Temsilcisi” ilan edildi. 

Yurt dışından gelen talepler 
doğrultusunda Anne Çocuk Eğitim 
Programı (AÇEP) İngilizce olarak 
Bahreyn’de uygulanmaya başladı. 

Ana sınıflarında öğretmenlerle birlikte 
uygulanan Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitim 
Programı (OVÇEP) geliştirildi. 

Anne Çocuk Eğitim Programı Belçika ve 
Fransa’da, Anne Destek Programı (ADP) 
ise Almanya’da da uygulanmaya başladı.
 

AÇEV’İN 
KİLOMETRE TAŞLARI
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AÇEV’e KASAKOM’dan Milenyum Ödülü, 
Yeni Olgu Sanat ve Aktivite Grubu 
tarafından da Yılın En İyi Çalışan Vakfı 
Ödülü verildi. 
 
TRT ile işbirliğinde hazırlanan okul öncesi 
yaş grubundaki çocuklara ve ailelerine 
yönelik TV programı “Benimle Oynar 
mısın?” yayınlanmaya başladı ve program 
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 
tarafından “En İyi Çocuk Programı” seçildi. 
 
Diyarbakır ili Alipaşa semtinde AÇEV Aile 
ve Çocuk Eğitim Merkezi açıldı ve Okul 
Öncesi Eğitim Programı (OEP) ile bunu 
destekleyen Anne Destek Programı’nın 
ilk uygulamaları Diyarbakır’da Yaz 
Anaokulları olarak başladı. 
 
AÇEV’in Baba Destek Programı Türkiye’de 
16 ile yaygınlaştı ve ilk kez yurt dışında, 
Almanya’da Türk göçmen ailelere yönelik 
olarak uygulanmaya başladı. 
 
AÇEV erken çocukluk eğitiminin önemi 
konusunda kamuoyunda bilinç yaratmak, 
destek oluşturmak ve politika geliştirmek 
amacıyla eğitim alanında çalışan 6 
STK’nın da güç ortaklığında 
“7 Çok Geç” Kampanyası’nı başlattı. 

AÇEV, UNESCO’nun her yıl düzenlediği ve 
dünya çapında uygulanan en iyi okuma 
yazma projelerinin değerlendirildiği 
yarışmada İşlevsel Yetişkin Okuryazarlık 
Programı (İYOP) ile “King Sejong Okuma 
Yazma” ödülünü kazandı.



“7 Çok Geç” Kampanyası’nın 2. faz 
iletişimleri, yeni mesajlarla gazete/dergi 
ilanları ve TV/radyo spotları hazırlanarak 
devam etti ve kampanyayı anlatan ve 
aileleri erken çocukluk konusunda 
bilgilendiren 7cokgec.org web sitesi 
yayına alındı. 

Harvard Üniversitesi Graduate School of 
Education bünyesinde kurulan Center on 
the Developing Child (HCDC) ile AÇEV 
arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. 

Türkiye Vodafone Vakfı tarafından 
desteklenen Geleceğe İlk Adım Projesi 
uygulanmaya başladı.

AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Programı 
(AÇEP) ile WISE (The World Innovation 
Summit for Education – Dünya Eğitim 
İnovasyonu Zirvesi) ödülünü kazandı. 

 Bilgisayar yoluyla eğitim hedefleri 
doğrultusunda Bilgisayar Tabanlı Okuma 
Yazma Programı “AÇEV’de Oku Yaz” 
geliştirildi. 

Baba Destek Programı çerçevesinde, “Sen 
Benim Babamsın” Kampanyası başladı ve 
2 yıl devam etti. 

AÇEV genç kadınlara yönelik okuma 
yazma faaliyetleri nedeniyle ”EMPower 
Champions of Youth Award” çerçevesinde 
ödüle layık görüldü. 

AÇEV, Türkiye Vodafone Vakfı ile kaliteli 
bir okul öncesi eğitime destek vermek 
amacıyla “Geleceğe İlk Adım Projesi” 

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
15

20
14

20
16

20
17

20
18

20
19

kapsamında yürüttüğü işbirliğini, “İlk 6 Yıl” 
mobil uygulaması ile çocuk gelişimine dair 
bilgilerle anne babaların cep telefonlarına 
taşıdı. 

AÇEV, Koç Topluluğu’nun yürüttüğü 
“Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum” Projesi’nin ortaklarından 
biri oldu. 

UN Women Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Fonu’nun desteğiyle, genç kadınların 
çok yönlü gelişimine yönelik “Hayat Dolu 
Buluşmalar” adlı yeni bir kadın güçlenme 
ve okuryazarlık programının pilot 
uygulamalarına başlandı. 

AÇEV, Türkiye’de Babalığı Anlamak serisi 
çerçevesinde babalık konusunda ülkemizde 
en kapsamlı bilimsel çalışma olan 
“Türkiye’de İlgili Babalık ve Belirleyicileri 
Raporu”nu yayınladı ve “ilgili babalık” 
konusunu odağına alan “İlk İş Babalık” 
Kampanyası’nı hayata geçirdi. 

AÇEV, Diyarbakır’daki yeni merkezini hizmete 
aldı. Sur Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde 
Okul Öncesi Eğitim uygulamaları, 0-8 yaş 
çocuklara yönelik çeşitli atölyeler, çocuk
ve ebeveyn kütüphanesi ve oyun grubu 
faaliyetleri uygulanmaya başlandı.

AÇEV, ABD’nin en önde gelen 
üniversitelerinden olan Pennsylvania 
Üniversitesi bünyesindeki Wharton School 
tarafından, sosyal fayda alanında liderlik ve 
yenilikçilik yönleriyle öne çıkan dünyada üç 
sivil toplum kuruluşuna verilen Barry & 
Marie Lipman Ödülü’ne layık görüldü.

AÇEV’İN 
KİLOMETRE TAŞLARI



Mütevelli Heyeti 

Ayşen Özyeğin 
Başkan 

Sevda Bekman
Ayla Göksel 
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Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç
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Prof. Dr. Sevda Bekman 
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MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM KURULU 
VE DANIŞMANLARIMIZ



SAYILARLA
2019

* Portalın Üye Sayısı  
**  Sitelerin Görüntülenme Sayısı 
*** Toplam Takipçi Sayısı

Genel Toplam
985.140 KİŞİ

TOPLAM

27.383 KİŞİ

Yüz Yüze Eğitim Programı
(Yurt içi)

TOPLAM

4.612 KİŞİ

Farkındalık Yaratıcı
Seminerler

HEDEF  KİTLE
İlk6yıl App
acevokuloncesi.org**
ilk6yil.com**
ilkisbabalik.acev.org**

SAYI    
524.903
263.501 

30.454 
8.502

TOPLAM

749.370 KİŞİ

Uzaktan Eğitim
Farkındalık Çalışmaları

HEDEF  KİTLE
Facebook***
Twitter***
Instagram***
Linkedin***
Youtube***

SAYI 
161.175 

16.543 
17.744 

7.666 
647 

TOPLAM

203.775 KİŞİ

Sosyal Medya Çalışmaları
Takipçi Sayıları



GÜÇ ORTAKLARIMIZ VE 
DESTEKÇİLERİMİZ
AÇEV için güç birliği yapan ortaklarımıza ve destekçilerimize 

teşekkürlerimizle…



GÜÇ ORTAKLARIMIZ
2019

ULUSLARARASI ORTAKLAR

UNESCO, UNICEF, UNWOMEN, UNDP, UNFPA

Harvard Üniversitesi

Erken Çocukluk Danışma Grubu

Yale Üniversitesi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği

Plan International

Child Care Association

Bernard Van Leer Vakfı

International Step By Step Association (ISSA)
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Değişime hazır, genç kadınların çok yönlü 

gelişimine katkı sunma amacıyla 

düzenlediğimiz Hayat Dolu Buluşmalar, 
kadınlara günlük hayatın sınırlarından 

çıkıp, kocaman bir dünyayla tanışma 

fırsatı veriyor.

“HAYATTA ÖĞRENECEK 
 NE ÇOK ŞEY VAR!”



PROGRAM VE 
UYGULAMALARIMIZ

ERKEN ÇOCUKLUK 
EĞİTİMLERİ Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP)

AÇEP, kadınları annelik rollerinde güçlendirmek, 
çocuklarının bilişsel, fiziksel, sosyoduygusal 
gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacı ile 
oluşturuldu. Anneleri evde çocuklarının eğitimine 
verebilecekleri destek konusunda yönlendirme 
hedefini taşır. 5 yaş itibarıyla daha önce okul öncesi 
eğitim hizmeti almamış çocuklara ve annelerine 
yönelik bilimsel temelli ve ev merkezli bir eğitim 
programıdır. 

Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) 
4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olarak geliştirilen 
Çocuk Eğitim Programı ile çevreleri tarafından 
yeterince desteklenemeyen, sosyoekonomik açıdan 
olumsuz koşullarda yaşayan çocukların dil 
becerilerini geliştirmeleri ve okuma yazma öncesi 
faaliyetlerle okula en iyi şekilde hazırlanmaları 
amaçlanıyor. Programın uygulama kitabının desteği 
ile çocuklara ders çalışma alışkanlığının 
kazandırılması ve güven duygusunun 
geliştirilmesi de hedefleniyor. 

Erken çocukluk dönemi yani 
yaşamın ilk 6 yılı, çocukların iyi 
yetişmesi için olağanüstü fırsatların 
olduğu yıllardır. Erken yaşlar beyin 
gelişiminin en hızlı ve çocukların 
çevresi ile etkileşimden en fazla 
yararlandığı yaşlardır. Aynı zamanda 
öğrenmenin en yoğun olduğu, temel 
alışkanlıkların, zihinsel yeteneklerin 
geliştiği ve biçimlendiği bir 
dönemdir. Bu dönem sağlıklı 
gelişimin, mutlu ve başarılı 
yetişkinliğin, adil ve eşit bir 
toplumun temelini oluşturur. 
Toplumun dezavantajlı nüfusunu 
hedef alan Erken Çocukluk Eğitimi 
müdahaleleri, eşitsizlikleri ve 
özellikle eşitsizliklerin nesiller arası 
geçişini azaltmada önemli rol oynar. 
AÇEV bu kapsamda; erken 
yaşlardaki çocuklara yönelik eğitim 
programları geliştirir ve uygular.

Erken çocukluk eğitimleri ile 
hayata sağlam bir başlangıç 
için her çocuğa eşit fırsat...



Yaz Anaokulları Uygulamaları 
AÇEV, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak ve aileleri 
bilinçlendirmek amacıyla ihtiyaç görülen bölgelerde ve ihtiyacı olan hedef kitlelere yönelik olarak 
uygulanmak üzere 5-6 yaş grubu çocuklar için hızlandırılmış bir Okul Öncesi Eğitim Programı 
(OEP) uyguluyor. Program, daha önce okul öncesi eğitim alamamış çocukları desteklerken 
anneleri bilgilendirerek çocukların temel eğitim becerilerini kazanmalarını hedefliyor. Program 
kapsamında eğitim alan çocukların annelerine yönelik destek programı da uygulanıyor.

Yaz anaokulu uygulamaları Suriyeli mülteci çocuklar ile de uygulanabilmek için bu hedef kitleye 
göre adapte edilmiştir. Suriyeli mülteci çocuklar ile yapılan uygulamalarda sınıflarda çocukların 
anadilini konuşabilen bir öğretmen ile bu program uygulaması gerçekleştiriliyor.

Okuyan Bir Gelecek 
Araştırmalar, ebeveyn ile birlikte kitap okumanın 
çocukların sözel dil becerilerini geliştirdiğini, kelime 
hazinelerinin genişlemesine yardımcı olduğunu ve 
alfabe bilgisine olumlu etki yaptığını gösteriyor. 
Hart-Risley araştırması (1995) düşük gelirli ailelerin 
çocuklarının, daha 4 yaşına gelmeden, yüksek gelirli 
ailelerin çocuklarına göre 30 milyon daha az kelime 
duyduğuna işaret ediyor. Bu gerçekler doğrultusunda 
geliştirilen “Okuyan Bir Gelecek” Projesi kapsamında 
ihtiyaç görülen bölgelerde 4-7 yaş çocuklarına 
yönelik Okuma Grupları Programı, 2-3 yaş 
çocuklarına ve ebeveynlerine yönelik Miniklerle 
Okuyoruz Atölyeleri, ebeveynlere yönelik Aile 
Seminerleri uygulanıyor. Projenin uygulandığı resmi 
eğitim kurumlarında okuma kültürünü geliştirmek 
için Okuma Alanları kuruluyor ve Birlikte Okuma 
Günleri ilan ediliyor.

PROGRAM VE
UYGULAMALARIMIZ



“İlk6Yıl” Mobil Uygulama 
Türkiye Vodafone Vakfı ve AÇEV işbirliğinde geliştirilen “İlk6Yıl” Mobil Uygulama Projesi 
kapsamında mobil teknolojiler yardımı ile bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlanması 
amaçlanıyor. İnternet erişiminin yaygınlaştığı, akıllı telefon ve tablet kullanımının hızla arttığı 
ülkemizde, ailelerin bu teknolojik araçları kullanarak, çocuk gelişimi ve anne-babalık 
becerileri konusunda bilgi alabilmeleri hedefleniyor. Mobil uygulama, bu teknolojiler aracılığı 
ile tüm aileler için kullanışlı, pratik ve hızlı bir destek sağlarken, çocuk gelişimi konusunda 
güncel bilgilerin yer aldığı kapsamlı bir “çocuk büyütme rehberi” olarak ebeveynler 
tarafından tercih ediliyor. 

Acevokuloncesi.org 
AÇEV Okul Öncesi web sitesi, kaliteli bir okul öncesi eğitimin temel bileşenlerinden biri olan 
okul öncesi öğretmenleri desteklemek amacıyla geliştirildi. Sitede, öğretmenlere kaynak 
olabilecek geniş bir faaliyet/ etkinlik havuzu yer alıyor. Platform, 2019 yılında çeşitli eğitim 
araçlarından örnekler, görsel ögeler ve videolarla zenginleştirildi ve yeni tasarımıyla yayına 
alındı. 

PROGRAM VE
UYGULAMALARIMIZ



Hayalimiz, erken yaştaki her çocuğun 
güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor 
olması… Biz AÇEV olarak 26 yıldır 
ihtiyaç sahibi çocukları ve anne 
babalarını eğitim yoluyla 
destekliyoruz. 

Ülkemizde, erken yaşlardan itibaren 
gelişimleri desteklenen çocukların, onların 
bakım ve gelişiminde sorumluluk alan 
babaların, çocuklarını özgüven ve umutla 
büyüten annelerin sayısının artması için 
çalışıyoruz.



PROGRAM VE
UYGULAMALARIMIZ

 

AÇEV YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMLARI 
NASIL UYGULANIYOR?

Programlar, yıl boyunca Güz
(Eylül-Ocak) ve Bahar (Şubat-Haziran) 
dönemlerinde olmak üzere iki defa 
uygulanıyor. 

Program uygulamaları AÇEV tarafından
düzenlenen eğitici eğitimine katılan 
gönüllü eğitimciler tarafından program 
dokümanlarına bağlı olarak 
gerçekleşiyor. 

Yetişkin eğitimi ve çocuk gelişimi
alanlarında deneyimli olan eğitimciler, 
program uygulama süresi boyunca 
süpervizyon ziyaretleriyle destekleniyor. 

Programlar katılımcıların kolaylıkla
ulaşabilecekleri belediyelere ait kreşler, 
semt ve toplum merkezleri, sivil toplum 
kuruluşları, işyerleri, okullar vb. 
mekânlarda uygulanıyor.

Programlar en az 6 en fazla 13 hafta
boyunca haftada bir gün 2-2,5 saat 
süren oturumlar halinde uygulanıyor. 

Yetişkinlere yönelik program
uygulamaları, 15-20 kişilik grupların U 
düzeninde oturduğu, yetişkin eğitimi 
yöntem ve tekniklerinin uygulandığı ve 
katılımcıların karşılıklı olarak deneyim 
ve görüşlerinin paylaşılmasına imkân 
veren bir ortamda gerçekleşiyor. 

Programlar; sorular, küçük grup
çalışmaları, resimler, posterler, evde 
çocukla yapılabilecek oyunlar gibi çeşitli 
aktiviteler yoluyla uygulanıyor. 

Uygulamalar sırasında katılımcılara,
programda işlenen konuları destekleyici 
ekler, kitaplar ve materyaller dağıtılıyor. 

Program sonunda, programı
tamamlayan katılımcılara katılım belgesi 
veriliyor.

Programa katılım ve dağıtılan
materyallerin tamamı ücretsiz olarak 
hedef kitleye ulaşıyor.



Gelişim ve öğrenme, çocukların 
çevreleri ile etkileşimi sonucunda 
gerçekleşir. En yakın çevre olarak 
anne-babalar çocukların beyin 
gelişimi dahil her türlü 
gelişimlerinde en önemli role 
sahiptir. Çocukların 
potansiyellerinin ortaya 
çıkmasında; iyi beslenmeleri, tekrar 
eden, tutarlı, ön görülebilir ve 
destekleyici deneyimler yaşamaları 
çok önemlidir. Bu türde deneyimleri 
bir çocuğa ebeveynleri sağlayabilir. 
AÇEV, farklı sosyoekonomik hedef 
kitlelere ve yaş gruplarına yönelik 
olarak geliştirdiği ve uyguladığı 
anne-baba eğitimleriyle, 
çocuklarının gelişimine destek 
olmaları için ebeveynleri 
güçlendirmeyi hedefler.

AİLE
EĞİTİMLERİ

Anne Destek Programı (ADP) 
AÇEV tarafından geliştirilen Anne Destek Programı, 3-6 ve 
7-11 yaş çocuğu olan düşük sosyoekonomik düzeydeki 
annelere yönelik olarak 13 hafta boyunca haftada 1 gün 
2,5 saat süreyle uygulanıyor. Programa katılan anneler 
çocuk gelişimi konusunda bilgilendiriliyor, ebeveynlik 
rollerinde destekleniyor ve annelerin kendilerine güvenleri-
nin artması sağlanıyor. Programda annelerin çocuklarının 
gelişimlerini etkili bir şekilde desteklemeleri, çocuklarıyla 
aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeleri, onlarla etkili iletişim 
kurmaları ve birlikte etkinlikler yapmaya zaman ayırmaları 
hedefleniyor. 15-20 kişilik anne gruplarıyla uygulanan 
program, büyük ve küçük grup çalışmaları, örnek olayların 
ve hikayelerin okunması, oyunlar oynanması gibi farklı 
yöntemler de kullanılarak annelerin aktif katılımıyla 
gerçekleştiriliyor. Ayrıca 13 hafta boyunca annelere çocuk-
larıyla evde uygulayabilecekleri etkinlik önerileri paylaşılı-
yor. Her anne grubunda, programa katılan annelerin 
eşlerinin katılımıyla 1 defa Baba Toplantısı gerçekleştiril-
mesi hedefleniyor.

Programın Suriyeli Annelere yönelik versiyonu da aynı 
hedef ve yöntemlerle, 3-6 yaş çocuğu olan düşük sosyoeko-
nomik düzeydeki Suriye’den göç etmiş annelere yönelik 
olarak uygulanıyor. Uygulamalar 11 hafta boyunca haftada 
1 gün 1,5 saat olacak şekilde, iki dilli bir eğitimci tarafından 
hayata geçiriliyor. Annelere 2 haftada 1 defa, bir adet 
hikaye kitabı hediye ediliyor ve bu kitabı çocuklarıyla evde 
nasıl okuyacakları, nasıl sorular soracakları ve kitapla ilgili 
ne gibi etkinlikler yapabilecekleri konuşuluyor. 

PROGRAM VE
UYGULAMALARIMIZ



Baba Destek Programı (BADEP) 
AÇEV tarafından geliştirilen Baba Destek 
Programı, 3-6 veya 7-11 yaşları arasında 
çocuğu olan babalara destek vererek 
çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda 
bulunmayı hedefliyor. Program 
oturumlarında babalar, çocuklarının bakım 
ve gelişimlerindeki önem ve 
sorumluluklarına dair bilgi ediniyor, 
çocuklarının gelişim alanlarını destekleyecek 
ortamları oluşturma konusunda farkındalık 
kazanıyor. Programa katılan babaların ayrıca, 
çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesi, 
karşılıklı yakın ilişki içinde olması, 
çocuklarının okul süreçlerini takip ederek 
destek vermesi ve aile içi her türlü şiddet ile 
çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine 
yönelik tutum ve davranış değişikliği 
göstermesi hedefleniyor. Babanın edindiği 
bilgi ve deneyimleri hayata geçirmesinde 
destek olmak ve tutumlarda ortaklaşabilmek 
amacıyla anneler de iki ayrı oturuma 
katılıyor.

PROGRAM VE
UYGULAMALARIMIZ



TOPLUMSAL 
CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ VE 
KADIN 
GÜÇLENME 
EĞİTİMLERİ

HAYATIN HER ANINDA VE HER 
ALANINDA "EŞİTLİĞE DEĞER"!

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici çevrenin 
oluşabilmesi için son yıllarda özel sektörle yoğun olarak 
çalışan AÇEV, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın 
güçlenme alanlarında uyguladığı eğitim programlarını 
“EŞİTLİĞE DEĞER” Girişimi altında birleştirerek yeniden 
yapılandırdı.

EŞİTLİĞE DEĞER Girişimi, kurumları 2 hedef kapsamında 
geliştirilen programlarla destekliyor:

• Çalışma kültürünün daha kapsayıcı ve eşitlikçi olmasına yönelik
tüm çalışanlarda ve yönetim kadrolarında farkındalık ve beceri 
geliştiren “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri"

• Özellikle düşük sosyo-ekonomik gruplardan gelen ve risk
altındaki kadın çalışanların desteklenmesine yönelik “Hayat Dolu 
Buluşmalar – Kadın Güçlenme Programı”

Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin yaygınlaşması 
ve nesiller arası aktarımı için 
çalışıyoruz.

PROGRAM VE
UYGULAMALARIMIZ



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Eğitimleri

AÇEV, özel sektör kuruluşlarına yönelik 
uyguladığı toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimleri ile eşitlikçi işyerlerinin 
oluşmasına katkıda bulunuyor. Eğitimlerle 
çalışanları harekete geçirerek kurumların 
cinsiyet eşitlikçi yönde dönüşümünü 
destekliyor ve çalışanları aracılığıyla 
kurumların potansiyellerini açığa 
çıkarmalarını kolaylaştırıyor. Uzun vadede 
bu faaliyetlerin kurumlarda toplumsal 
cinsiyet eşitliği yönünde kültür değişimine 
katkıda bulunması ve toplumun önemli bir 
bileşeni olan işyerlerindeki bu kültür 
değişiminin toplum için de yansımaları 
olması amaçlanıyor. 

Kurumlarla yapılan eğitimlerde, 
çalışanlarda toplumsal cinsiyet rolleri, 
gelişimi, bireylerin hayatındaki ve iş 
dünyasındaki etkileri, gibi temel farkındalık 
çalışmalarının yanı sıra, çalışanların 
kurumlarının içinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğini gündemde tutacak beceriler 
geliştirmeleri hedefleniyor.
Eğitimlerin temel hedef kitlesini, üretim ve 
ofis çalışanlarının yanı sıra, üst düzey 
yönetici ve uzman gibi farklı pozisyonlarda 
sorumluluk alan çalışanlar oluşturuyor. 

Eğitimlerde çalışanlar, sadece iş yerinde 
değil, aile ve toplumdaki bireyler olarak 
da yapabilecekleri konusunda eyleme 
geçmeye teşvik ediliyor.

“Hayat Dolu Buluşmalar” Eğitim 
Programı 

AÇEV tarafından geliştirilen Hayat Dolu 
Buluşmalar Programı, 18-40 yas arası ve 
lise altı kademede eğitim seviyesine sahip 
kadınların ileri okuryazarlık becerilerini 
destekleyerek toplumsal hayata 
katılımlarını artırmayı hedefliyor. Kendini 
geliştirme, bireysel sağlık, emeğini 
değerlendirme, eğitime devam etme, 
çocukları koruma, zamanını planlama, 
kendini geliştirmeye vakit ayırma, haklar, 
hayatın içinden matematik, eleştirel 
okuryazarlık gibi konuların ele alındığı 
programda, kadınların bu alanlarda beceri 
ve farkındalık geliştirmesi amaçlanıyor.

PROGRAM VE
UYGULAMALARIMIZ



2019
FAALİYETLERİMİZ





ERKEN ÇOCUKLUK 
EĞİTİMLERİ

İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Okuyan Bir 
Gelecek Projesi 

Programın sahada en doğru hedef 
kitleye, daha yaygın bir şekilde 
ulaşabilmesi için 2019 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
bir işbirliği Protokolü imzalandı. 
İhtiyaç görülen bölgelerde çocukların 
erken okuryazarlık becerilerini 
geliştirmek üzere İstanbul, İzmir ve 
Diyarbakır’da uygulanan proje 
kapsamında uygulamalar, işbirliği 
geliştirilen belediyelerde, sivil toplum 
kuruluşlarında ve ilköğretim 
okullarında gerçekleştirildi. 

2019 yılında toplam 137 okuma 
grubu açıldı ve 3067 çocuğa ulaşıldı. 
Miniklerle Okuyoruz Atölyeleri 3 
grupta uygulandı ve 45 ebeveyn ile 
45 çocuğa ulaşıldı. 6 Aile Semineri 
düzenlendi ve 299 ebeveyne ulaşıldı. 
3 okula Okuma Alanları kuruldu.

AÇEV, 2019 yılında Adım 
Adım Oluşumu’yla birlikte 
katıldığı yardımseverlik 
koşularında “Okuyan Bir 
Gelecek Adımlarımızla 
Gelecek” kampanyası ile 
programa kaynak ve 
farkındalık sağlamak için 
koştu. Mart ayında 
koşulan Antalya 
Maratonu’nda ve Kasım 
ayında gerçekleştirilen 41. 
Vodafone İstanbul 
Maratonu’nda toplam 
309 koşucu ve onlar adına 
projeye destek olan 2.914 
bağışçı kampanyaya 
katıldı.

2019 
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GAP İdaresi, TKV ve UNICEF 
işbirliğinde Yaz Anaokulları

Yaz Anaokulları Projesi’nde uygulanmak 
üzere geliştirilen 10 haftalık Okul Öncesi 
Eğitim Programı, 2016 yılında UNICEF ve 
GAP İdaresi Başkanlığı işbirliği ve Türkiye 
Kalkınma Vakfı’nın kolaylaştırıcılığında, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 9 GAP ili 
ve Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu 
Hatay ili olmak üzere toplam 10 ilde hayata 
geçirildi. 

Sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda, 2017 ve 
sonrasındaki yaz dönemlerinde her yıl 140 
ya da 150 anasınıfında yaklaşık 2500-2700 
çocuğun bu projeden faydalanması 
sağlandı. Bu 140-150 sınıftan 30-40 sınıf 
bölgede yaşayan Türkiyeli çocuklara eğitim 
hizmeti sağlarken diğer sınıflar Suriyeli 
mülteci çocukların okul öncesi eğitimi 
almasını sağladı. 2019 yılında açılan 111 
sınıf ile Suriyeli çocuklara, 39 sınıf ile 
bölgede yaşayan Türkiyeli çocuklara 
eğitim hizmeti sağlandı; 1998 Suriyeli 
çocuk ve 702 Türkiyeli çocuk okul öncesi 
eğitimi aldı.

İlk6Yıl Mobil Uygulama

UNICEF, GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) 
desteği ile, İlk6Yıl mobil uygulamasının 
Suriyeli mülteci ailelerin ihtiyaçlarına 
uygun Arapça versiyonu hazırlanarak 
yayına alındı.Uygulama içerikleri, Suriyeli 
aileler için çocuk gelişimi konusunda 
kullanışlı, pratik ve hızlı bir destek 
sağlamak amacıyla, güncel bilgilerin yer 
aldığı kapsamlı bir rehber olarak Arapçaya 
uyarlandı. iOS ve Android marketlerde 
yayına alınan İlk6Yıl Arapça mobil 
uygulaması için toplamda 8.249 yükleme 
gerçekleşti.

Uygulamanın 2014 yılından bu yana 
yayında olan Türkçe versiyonu ise  yıl 
sonunda toplam 446.913 kullanıcı 
sayısına ulaştı.
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Çocuğun gelişiminin desteklenmesi için, yakın çevresi ve 

ebeveynleri ile kurduğu ilişki kritik bir önem taşıyor. Bu 

gerçekten hareketle uyguladığımız Anne ve Baba Destek 
Programlarımızla, anne ve babaları ebeveynlik rollerinde 

desteklemeyi, onları çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmeyi 

ve çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

İLK İŞİMİZ 
EBEVEYNLİK



Generali Sigorta ile “Aile 
Eğitimleri” Projesi

Generali Sigorta işbirliğinde 
gerçekleştirilen proje, anne ve babaları 
ebeveynlik rollerinde desteklemeyi, 
onları çocuk gelişimi konusunda 
bilinçlendirmeyi ve çocuklarıyla 
iletişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Erken yaşlardan itibaren çocuğun 
ebeveynleri ile kurduğu ilişkinin kritik bir 
önem taşıdığı gerçeğinden hareketle 
oluşturulan proje kapsamında, İstanbul 
ve İzmir’in ihtiyaç sahibi bölgelerinde 
AÇEV’in Anne Destek Programı ve Baba 
Destek Programı uygulandı.  

AÇEV’in gönüllü eğitimci kadrosu 
tarafından uygulanan programlarla, 
çocuklarını özgüven ve umutla büyüten 
annelerin ve çocuklarının bakım ve 
gelişiminde sorumluluk alan babaların 
sayısının artması amaçlanırken, Generali 
Sigorta gönüllüleri de farkındalık ve 
kaynak geliştirme faaliyetleriyle projeye 
destek verdi.

Koçsistem’le Ekranların Olumlu 
Kullanımına Yönelik “Aile Saati” 
Projesi 

KoçSistem’le birlikte hayata geçirilen “Aile 
Saati” projesiyle, ebeveynlerin ekran 
kullanımı ve çocuklarıyla  geçirdikleri zaman 
içerisinde onların gelişimlerini nasıl 
destekleyebileceklerine dair bilgi düzeylerini 
artırmaları hedefleniyor. 

Proje kapsamında, ekranların olumlu 
kullanımı konusunda Anne Destek 
Programı’nın 13. oturumu olan “Çocuk ve 
Oyun” oturumuna teknoloji kullanımının çocuk 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine ve 
ebeveynlerin çocuklarını teknolojiyi bir 
öğrenme, üretme ve iletişim aracı olarak 
kullanmaları için nasıl destekleyebileceklerine 
yönelik içerikler geliştirilerek eklendi.  

İçerikler, İstanbul ve İzmir’in çeşitli 
semtlerinde açılan Anne Destek Programı ve 
Baba Destek Programı eğitimlerine dahil 
edildi. Bütüncül  bir yaklaşım gözetilerek, 
sahada yüz yüze eğitimlerin yanı sıra,  kurum 
içi gönüllü faaliyetler,  kitle iletişim araçları ve 
sosyal medya platformları üzerinden 
farkındalık çalışmaları yürütüldü.
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AİLE
EĞİTİMLERİ

UNTF / “Cinsiyet Eşitliği için Babalar 
Burada” Projesi
2016-2019 yıllarını kapsayan bu proje, hem 
babalara yönelik program uygulamalarını hem 
de ilgili babalık ve eşitlik için erkeklerin rolü 
konusunda savunu ve kampanya faaliyetlerini 
içeriyor. Proje kapsamında; bir yandan 
babaların çocukların bakımı ve gelişimindeki 
rollerini fark etmelerini ve bu alanda 
sorumluluk üstlenmeleri, diğer yandan da 
babalığın dönüşümünde etkili olabilecek tüm 
aktörlerin harekete geçirilmesi hedeflendi.

Bu çerçevede, Mart ayı sonuna kadar çeşitli 
faaliyetler yürütüldü. Üç ay boyunca sürdürülen 
faaliyetler arasında, Baba Destek Program 
(BADEP) uygulama, BADEP gönüllü eğitimcileri 
yenileme eğitimi, yerel oluşumların 
kapasitelerini destekleme, “Babayım” 
kampanyasının yaygınlaştırma çalıştırmaları ve 
projenin  dış değerlendirme raporunun 
hazırlanması yer aldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 
(UN Women) / Batı Balkanlar 
ve Türkiye’deki Kadına Yönelik 
Şiddeti Sonlandırma: 
‘Normların Uygulanması, 
Zihniyetlerin Değiştirilmesi’ 
Bölgesel Programı

‘Normların Uygulanması, Zihniyetlerin 
Değiştirilmesi’ programı kapsamında Batı 
Balkanlar ve Türkiye’de yürütülen farklı 
projeler ile, özellikle en dezavantajlı 
kadın gruplarına odaklanılarak, kadınlara 
ve kız çocuklarına karşı toplumsal 
cinsiyet temelli ayrımcılığın ve şiddettin 
sonlandırılması hedefleniyor. 

Bu hedefe yönelik olarak 2019 yılında 
Manisa, Denizli, Aydın, Batman, Mersin, 
Trabzon, Antalya, Bursa illerinde Baba 
Destek Programıyla 70 grup açıldı ve 867 
baba oturumlara katıldı.

‘Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında 
Erkeklikler Atölyeleri’ düzenlenerek, 
katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusundaki teorik bilgileri içselleştirme, 
program uygulamaları ve kampanya 
faaliyetleri ile bu bilgileri yaygınlaştırma 
kapasitelerin artırılması hedeflendi.
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Ülkemizde ilgili babalık davranışlarının benimsenmesi 

ve yaygınlaşması hedefiyle yürüttüğümüz savunu ve 

farkındalık faaliyetleri kapsamında, tüm babaların çocuklarını 

eşitlikçi ve şiddetten uzak bir ortamda büyütebilmeleri için 

“Babayım” kampanyasını hayata geçirdik.

BEN
BABAYIM



Avrupa Birliği / Sivil Toplum Destek Programı: “İlgili Babalık 
için Daha Güçlü Sivil Toplum Projesi”

Türkiye’de ilgili babalığın desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için etkili bir sivil 
toplum yaratılmasına katkı sağlanması hedefiyle gerçekleştirilen proje, 
Türkiye’nin 11 ilinde (Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çanakkale, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun) 2019 yılı Nisan ayından itibaren 
uygulanmaya başlandı. Proje, Türkiye’nin çeşitli illerinde, farklı örgütlenme 
kapasitelerine, motivasyonlara ve hedeflere sahip olan “yerel oluşumlar”ın 
yönetişim, iletişim ve savunuculuk kapasitelerini, kendi istekleri doğrultusunda 
geliştirmeyi amaçlıyor. 

Proje kapsamında, Baba Destek Programı gönüllü eğitimcileri ve saha 
danışmanlarına yönelik atölye ve kapasite geliştirme eğitimleri düzenlendi. 

AİLE
EĞİTİMLERİ
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) uygulayıcı partnerliği ile 
ortak program kapsamında yürütülen “Çocuk Yaşta, Erken 
ve/veya Zorla Evliliklerin Önlenmesi için Babaların ve Toplumun 
Desteklenmesi Projesi”

Proje, erken ve/veya zorla evliliklerin, hem kız hem de oğlan çocuklarının yaşamlarını 
etkileyecek birçok olumsuz sonucu olduğu konusunda farkındalık yaratmak amacını 
taşıyor. Projede, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, erkeklere yönelik farkındalık 
toplantıları, toplum bilgilendirme seminerleri, kampanya ve savunuculuk faaliyetleri 
de yer alıyor.

Proje kapsamında, çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler ile ilgili içerikler hazırlanarak, 
gönüllü eğitimciler tarafından gerçekleştirilen toplantı ve seminerlerle 642 kişiye 
aktarıldı. Baba Destek Programı’na da entegre edilen içerikler, 2019 yılı boyunca 
açılan 76 Baba Destek Programı grubu ile 1140 babaya ulaştırıldı. 

Proje, toplumun farklı kesimlerinden babaları harekete geçirerek, babaların çocuk 
haklarının korunması konusundaki rollerinin önemini fark ettirmeye yönelik iletişim 
çalışmarıyla desteklendi.

AİLE
EĞİTİMLERİ
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"EŞİTLİĞE DEĞER"!

KADIN GÜÇLENME
EĞİTİMLERİ

UN Women Fund for Gender 
Equality (FGE) işbirliğinde Temsil 
Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi 
Projesi

UN Women Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Fonu’nun desteğiyle, 2016 yılında genç 
kadınların kararlara katılımına yönelik bir 
güçlenme projesine başlandı. Bu proje ile 3 yıl 
boyunca 15-35 yaş arası, eğitime ve 
kaynaklara erişimi kısıtlı genç kadınların, ileri 
okuryazarlık becerilerinin yanı sıra ev, 
mahalle ve ilçe düzeyinde kararlara katılımla 
ilgili bilgi, farkındalık ve becerilerini 
geliştirilmelerini hedeflendi.. Proje 
kapsamında, “Genç Kadınlar için Gelişim 
Programı” hazırlandı. Ayrıca, erkeklere yönelik 
farkındalık ve toplumu bilgilendirme seminer 
içerikleri hazırlanarak 5 seminerle 139 
erkeğe ulaşıldı.  Proje kapsamında  İstanbul, 
Bursa ve İzmir illerinde yürütülen 225 Hayat 
Dolu Buluşmalar (Genç Kadınlar için Gelişim 
Programı) gruplarıyla 2.315  genç kadına 
ulaşıldı. 957 çocuk, düzenli olarak oyun 
odası faaliyetlerinden faydalandı. Programla 
ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra; katılımcı 
kadınların tanıklık videolarına ve değişim 
hikayelerine de yer verilen web sitesi 
http://hayatdolubulusmalar.acev.org yayına 
devam ediyor.  

Benefit Desteğiyle Hayat Dolu 
Buluşmalar Uygulamaları

2017 yılından bu yana Benefit’in 
desteğiyle, İstanbul, İzmir ve Bursa’da 
düzenlenen Kent Gezileri kapsamında 
1.360 kadına ve 677 çocuğa, yaşadıkları 
şehri daha önce hiç tanımadıkları bir 
yönüyle tanıma fırsatı sağlandı. Gezilere 
katılan kadınlar, kendi arkadaşları ve 
akranları için de değişimin öncüsü ve 
ilham programıyla, kadınların günlük 
hayatın sınırlarından çıkıp, daha geniş bir 
çevreyle tanışma fırsatı bulmasını 
sağladı. 2019 yılının ikinci yarısında yerel 
uygulama ve kapasite geliştirme 
çalışmaları da Benefit’in desteğiyle 
gerçekleştirildi. Bu dönemde İstanbul, 
Diyarbakır, İzmir, Bursa ve Gaziantep 
illerinde 37 grupta 435 kadına ve 84 
çocuğa ulaşıldı. 
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"EŞİTLİĞE DEĞER"!

INDITEX Desteğiyle Birlikte 
Güçlüyüz Projesi

Proje kapsamında, Nisan–Kasım 2019 
döneminde İstanbul’da Kayasema Tekstil 
Atölyesi’nde 35 kadın çalışanın katılımıyla 
Hayat Dolu Buluşmalar programı uygulandı. 
Programda yer alan, çalışan kadınlara yönelik 
içerikler proje ihtiyaçları doğrultusunda revize 
edildi. Pilot çalışmanın başarıyla 
tamamlanmasıyla birlikte INDITEX desteği ile 
2020 yılında İstanbul ve Bursa illerinde 4 
yeni atölyede HDB uygulanması planlandı. 

UNICEF Desteğiyle Gelecek 
Hepimizin Projesi 

Kasım 2019 da başlayan proje UNICEF 
desteği ve GAP İdaresiyle işbirliğinde 
uygulanıyor. Proje kapsamında 7 ilde 
(Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Gaziantep, 
Hatay, Siirt ve İzmir) çeşitli eğitim 
faaliyetleriyle çocuk yaşta, erken ve 
zorla evliliklerin önlenmesi konusunda 
toplumda farkındalık sağlanması 
hedefleniyor. 
Eğitim faaliyetleriyle 18-40 yaş arası 
kadınlara yönelik Hayat Dolu 
Buluşmalar ve 3-6 yaş çocuğu olan 
annelere yönelik Anne Destek Programı 
uygulanması hedefleniyor.
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"EŞİTLİĞE DEĞER"!

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
EĞİTİMLERİ

2019’da AÇEV, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla, özel sektör çalışanlarına 
yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgi verme ve farkındalık yaratma 
odağında pek çok seminer gerçekleştirdi. Eşitliğin ve kapsayıcılığın kurum 
kültürünün bir bileşeni olarak içselleştirilmesi amacıyla, kurum içinde değişime 
yön verebilecek çalışanlar eğitici ve savunuculuk eğitimleri ile destekledi.

Bu hedefe yönelik olarak 2019 yılında, Borusan Grubu, , Inditex, BNP Paribas, 
Özyeğin Üniversitesi Fenerbahçe, Fiba Grubu, Publicis, Şekerbank, Alternatif Bank, 
Prometon Pirelli, Avivasa, Yaşar Holding ve Reklam Verenler Derneği bünyesinde 
düzenlenen 107 eğitimle yaklaşık 4000 çalışana ulaşıldı ve kurumlarında toplumsal 
cinsiyet eşitliği çabalarını sürdürmeye devam eden 24 kurum içi eğitimci eğitildi. 

Bunun yanı sıra, iş yeri ve çalışma kültürünün eşitlikçi dönüşümüne katkı 
sağlamaya yönelik platformlar üzerinden çalışmalara katkıda bulunuldu:

• Global Compact Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu 
• TÜSİAD Dizilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma Kurulu
• Men Engage Europe Ağı
• UNDP Hedefler için İş Dünyası Platformu 
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Fenerbahçe ile “Birlikte Eşitiz!” 
Projesi 

AÇEV; HeforShe hareketi kapsamında 
yürütülen “Birlikte Eşitiz” Projesinde, 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin uygulayıcı 
ortağı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü 
çalışanlarına, sporcularına ve teknik 
ekiplerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri 
verdi. Düzenlenen eğitim ve seminerlerinin 
ardından, kurum kültürünün eşitlikçi yönde 
dönüşümü sağlamak üzere gönüllü olan 
eğitimci adaylarına AÇEV tarafından 
süpervizyon desteği sağlandı. 

Sürecin sonunda sertifikalarını alan 
Fenerbahçe çalışanları, toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğimcisi oldu ve kurum içinde 
başlayan dönüşümü sürdürmek üzere 
çalışmalara başladı. 24 eğitmen, 400’ün 
üzerinde kulüp çalışanına ulaşarak 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum içinde 
yaygınlaşmasına katkıda bulundu.



ULUSLARARASI
ÇALIŞMALAR

AÇEV programları 2019 yılı 
içerisinde Suudi Arabistan, Laos ve 
Brezilya’da uygulandı. Bu üç 
ülkedeki program uygulamalarına 
dair 2019’daki ortak hedefler 
çerçevesinde, program 
işbirliklerinin kaliteli bir biçimde 
yaygınlaşması için çalışmalar 
yürütüldü.

Suudi Arabistan
Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Child 
Care Association (CCA) ile işbirliği 
kapsamında 2014 yılından bu yana, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda Anne Çocuk Eğitim 
Programı’nın (AÇEP) ülkede yaygın bir 
biçimde uygulanması için 200 eğitimci 
yetiştirildi. 2019 yılında eğitimcilere 
yönelik olarak, aile içi şiddetin önlenmesi, 
çocuk koruma ve barış konularında 
kapsamlı eğitimler düzenlendi. Bu 
konuların entegrasyonuyla revize edilen 
Anne Çocuk Eğitim Programı’nın çocuklar 
ve anneler üzerindeki etkilerini ölçmek 
amacıyla bir etki araştırmasının 
hazırlıklarına başlandı.

Laos
2014 yılından bu yana  PLAN International 
işbirliğinde yaz aylarında Güneydoğu 
Asya’nın en yoksul ülkesi Laos’ta uygulanan 
AÇEV’in Yaz Anaokulları Programı eğitim 
uygulamarı, 2019 yılında sonlandırıldı.Eğitici 
eğitimi ve saha gözlem modelinin Laos Milli 
Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi için destek 
ve danışmanlık çalışmalarına başlandı.

Brezilya
Sao Paulo Federal Üniversitesi işbirliğinde 
yürütülen Anne Çocuk Eğitim Programı 
uygulama çalışmaları 2019’da da devam etti 
ve bu kapsamda 100 anneye ulaşıldı. 
Programın, ileriki dönemlerde Brezilya’da 
sürdürülebilir bir biçimde yaygınlaştırılması 
hedefi doğrultusunda, ileriye dönük 
işbirliklerine yönelik çalışmalar yürütüldü.
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ULUSLARARASI
ÇALIŞMALAR

Uluslararası Bilgi ve Deneyim 
Paylaşımları
Birleşmiş Milletler tarafından organize 
edilen ‘CSW‐63’ isimli Kadının Statüsü 
Komisyonuna katılım sağlanarak,  AÇEV’in 
UN Women ile sürdürdüğü babalık 
çalışmaları ve cinsiyet eşitliği eğitimleri
paylaşıldı. 

ISSA’nın organize ettiği “Nurturing 
Environments fort he Wellbeing of Young 
Children and Families” isimli konferansta 
AÇEV’in erken çocukluk çalışmaları 
anlatıldı.

AÇEV’in kurucu ortaklarından olduğu 
Erken Çocukluk Barış Konsorsiyumu’nun 
çalışmalarının senelik toplantısı Queens 
University of Belfast’ın misafirliğinde 
gerçekleştirildi.  Toplantıya AÇEV’den 
katılım sağlandı. 

Amerika’nın North Carolina eyaletinde 
bulunan Frank Porter Graham Child 
Development Institute ziyaret edilerek, AÇEV 
eğitim programlarının tanıtımını yapıldı ve 
ileriye dönük iş birliği olasılıkları görüşüldü.

2019’da çevrimiçi olarak düzenlenen çeşitli 
webinar’lara katılım sağlanarak AÇEV’in 
çalışmaları uluslararası alanda tanıtıldı. Bu 
kapsamda, MenCare Network’ünde AÇEV’in 
özel sektörle yaptığı çalışmaları anlatıldı.

Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binasında 
düzenlenen “Faces of Turkey: Civil Society/ 
Türkiye’nin Yüzleri: Sivil Toplum” adlı sergiye 
katılım sağlandı ve bu vesileyle parlamento 
üyelerine AÇEV’in çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. 
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ARAŞTIRMA VE SAVUNU
ÇALIŞMALARI

Erken Çocukluk Bakımı ve 
Eğitimine Yönelik Araştırma ve 
Savunu Faaliyetleri

Türkiye’de çocukların bütünsel 
gelişimlerini destekleyen politikaların 
geliştirilmesi ve hizmetlerin hayata 
geçirilmesine yönelik çeşitli yayınlar 
hazırlanarak ilgililerle paylaşıldı ve bu 
doğrultuda istişare süreçlerine katılım 
sağlandı.

2019 Türkiye Yerel Seçimleri öncesinde,  
81 ilin başkan adaylarına mektup 
gönderildi. Bu mektuplarda, yerel 
yönetimlerin erken yaşlardaki çocuklara 
ve ailelerine yönelik hizmet ve politikaları 
şekillendirmede sahip oldukları yetki ve 
sorumlukların altı çizildi. Yerel seçimlerin 
sonrasında ise, göreve başlayan belediye 
başkanlarıyla “Erken Yaşlardaki 
Çocuklara Yönelik Hizmet ve Politikalar 
İçin Öneriler” paylaşıldı. 
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AÇEV, “Yuvamız İstanbul” Projesinin 
Paydaşları Arasında…

AÇEV,  İstanbul’un tüm ilçelerinde, okul öncesi 
eğitim çağındaki çocuklar için güvenli ve 
sağlıklı bir eğitim ortamı sağlama amacıyla 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 
hayata geçirilen “Yuvamız İstanbul” projesinin 
paydaşları arasında yer aldı. Bu çerçevede, 
aşağıdaki çalışmalar yürütüldü:

• İBB’nin 10 Temmuz 2019’da kreş çalışmalarını
başlatmak üzere bir araya getirdiği 
akademisyen ve STK çalışanlarından oluşan 
gruba dahil olundu. Yaz boyunca toplanan 
çalışma gruplarına farklı danışman, yönetici 
ve uzmanlarla destek sağlandı; temel 
ilkelerinin oluşturulması ve içerik geliştirilme 
sürecine destek ve görüş verildi.

• İBB Kreşlerinde Aile Katılımı Sistemi,
Öğretmen Eğitimleri ve Anne-Baba Eğitimleri 
boyutlarını AÇEV üstlendi ve ilk
hazırlıklarını sundu.

• İBB Kreşleri İşletme Modeli ile ilgili alternatif
modeller üretildi ve sunuldu.

• Kreşler dışında, AÇEV “İBB Erken Çocukluk
Çalışmaları”nın bütüncül ve kapsayıcı politika 
olarak benimsemesini savundu. Bu bağlamda 
AÇEV’in anne baba destek programları, 
okuma grupları ve oyun odaları 
programlarının İBB ile işbirliği halinde 
yaygınlaştırılması için görüşmeler 
yürütüldü.

ARAŞTIRMA VE SAVUNU
ÇALIŞMALARI
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Bilgi, Araştırma ve Politika 
Notları

• UNICEF tarafından desteklenen, GAP
İdaresi Başkanlığı, TKV’nin 
kolaylaştırıcılığı ve AÇEV’in teknik 
desteğiyle uygulanan “Suriyeli ve Türk 
Çocukların Kapsayıcı Erken Çocukluk 
Eğitimi Hizmetlerine Erişiminin 
Desteklenmesi’’Programı kapsamında 
“Erken Çocukluk Eğitimi Yaz 
Anaokullarının Suriyeli çocuklar ile 
Bölge çocukları üzerindeki etkileri: 
Değerlendirme raporu” hazırlandı.

• TÜSİAD ve PwC işbirliğinde, İş ve Özel
Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve 
Eğitim Kurumlarının Yaygınlaştırılması 
raporu hazırlandı.

• ISSA ve Bernard van Leer Foundation
desteğiyle, Yerel Yönetimler İçin 
Dünyadan İyi Örnekler: Erken Çocukluk 
Dönemi Hizmet ve Politikaları bilgi notu 
hazırlandı.



Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla 
Evliliklerin Önlenmesine Yönelik 
Savunu Faaliyetleri

AÇEV; 2019 yılında çocuk yaşta, erken ve zorla 
evliliklerin önlenmesine yönelik olarak farklı 
proje paydaşlarıyla ve yerel yönetim 
işbirlikleriyle bir dizi eğitim ve savunu 
çalışmalarına başladı. 

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin 
Önlenmesi Programı; GAP İdaresi Başkanlığı, 
AÇEV ve UNICEF ortaklığında, İsveç 
Uluslararası Kalkınma Ajansının finansal 
desteği ile 2019 yılı Kasım ayında Gaziantep, 
Hatay, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa’da 
uygulanmaya başlandı. Programın amacını 
çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son 
vermeye yönelik olumlu sosyal normların 
toplumun her kesiminde teşvik edilmesi 
oluşturuyor. Program, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı ve çocuk odaklı bir yaklaşımı 
benimsediğinden, hem kadın ve kız 
çocuklarının güçlenmesini hem de erkeklerin 
ve oğlan çocuklarının katılımını sağlamayı 
hedefliyor. 

ARAŞTIRMA VE SAVUNU
ÇALIŞMALARI
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Program kapsamında, UNFPA ve UN Women 
işbirliğinde yürütülen “Çocuk Yaşta, Erken 
ve/ya Zorla Evliliklerin Önlenmesi İçin 
Babaların ve Toplumun Desteklenmesi 
Projesi” ile ise, babaların konuya dair 
farkındalığını artırmaya yönelik kampanya 
çalışmaları yürütüldü. 

Çocuk haklarına saygılı, çocuk yaşta, erken
ve zorla evliliğe karşı olan, bu evliliklerin 
çocuğuna vereceği zararları bilen, yaşam 
şartları zor olsa da çocuğunun geleceğine 
sahip çıkan babaların sayısının artması, 
toplumun çocuk yaşta, erken ve zorla 
evliliklere dikkatinin çekilmesi, önlenmesi 
konusunda hem toplumun hem de kurumların 
sorumluluk almasını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen kampanya mesajlarının, 
çeşitli mecralar üzerinden paylaşılması için 
çalışmalara başlandı.
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İlgili Babalığın Yaygınlaşmasına 
Yönelik Savunu Faaliyetleri

Kampanyalar
2017 yılında başlayan “İlk İş Babalık” 
kampanyası ile babaların erken yaşlardan 
itibaren çocuklarının bakım ve gelişiminde 
sorumluluk alması, çocuklarıyla 
iletişimlerinin artması, ülkemizde ilgili 
babalık davranışlarının benimsenmesi ve 
yaygınlaşması hedeflenmişti. 2018 yılında; 
tüm babaların, çocuklarını eşitlikçi ve 
şiddetten uzak bir ortamda 
büyütebilmeleri hedefiyle, “Babayım” adı 
altında yeni bir kampanya hayata geçirildi.

2019 yılında da devam eden kampanyalar 
kapsamında, ilgili babalık kavramı ile 
mesajları vurgulayan, görünürlüğü 
arttıran materyaller, yerel illerdeki grup 
liderlerine ve belediyelere iletildi.

Baba Destek Programı mezunu babalar 
tarafından farklı illerde kurulan yerel 
oluşumlar da bu kampanyanın paydaşları 
oldular ve kampanyaları içselleştirerek hem 
üyelerine hem de topluma ulaştırılmasında 
sorumluluk üstlendiler.

Aynı zamanda, yerel oluşumların organize 
ettikleri faaliyetler ile 14 Şubat Sevgililer 
Günü’nde “Sevgimde Şiddete Yer Yok!” mesajı, 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü’nde de “Babayım, Şiddete Karşıyım” 
mesajı yerelde yankı buldu.

Bu mesajların yaygınlaştırılmasında Baba 
Destek Programı’ndan mezun babalar ve 
gönüllü eğitimcilerce kurulan “Yerel 
Oluşumlar” ile faaliyetlerde işbirliği yapılan 
başta belediyeler olmak üzere sivil toplum 
kuruluşları ile özel sektör önemli roller 
üstlendiler.

İlgili Babalıkta Yerel Oluşumlar 
Baba Destek Programı’ndan mezun olan 
babalar ile gönüllü program eğitimcilerinin, 
Baba Destek Programı’nın tamamlanmasından 
sonraki süreçte ilgili babalık kazanımlarını 
sürdürmek, mezun babalar arasında sosyal 
destek ağı oluşturmak, ilgili babalık normlarını 
yaygınlaştırmak, yerelde işbirlikleri kurmak 
için bir araya gelerek oluşturdukları yerel 
ağlara 2019 yılında da yenileri eklendi.

2019 
FAALİYETLERİMİZ
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2019 yıl sonu itibarıyla farklı il ve ilçelerde 
faaliyet gösteren yerel oluşumların sayısı 11’e 
çıktı:

• Ankara İlgili Babalar Topluluğu
• Antalya İlk iş Babalık Platformu
• Babayım Farkındayım Platformu-İzmir
• Baba Destek Derneği – İstanbul
• Bursa Babalar Topluluğu (BUBA)
• Batman İlgili Babalar
• Bergama İlgili Babalar Derneği
• İyi Babalar Platformu-İstanbul
• Eskişehir İlgili Babalar Platformu
• Samsun İlk İş Babalık Platformu
• Trabzon İlgili Babalar İnsiyatifi

2019 yılında, Avrupa Birliği, Sivil Toplum 
Destek Programı kapsamında yürütülmekte 
olan “İlgili Babalık İçin Daha Güçlü Sivil 
Toplum” Projesi ile oluşumların kapasitelerinin 
güçlendirilmesine öncelik verildi. Oluşumların; 
yapılanma, görev dağılımı, üye katılım sistemi, 
karar alma süreçlerin-de demokratik işleyiş 
gibi örgütlenme kapasiteleri; mesajlarını 
topluma etkin bir şekilde ilete-bilmeleri için 
sosyal medya kullanımı ve web sitesi gibi 
araçlarla iletişim kapasiteleri; ilgili babalık, 
erkeklik, şiddet gibi konularda arka plan 
kapasitelerini destekleyecek eğitim, atölye 
ve toplantılar gerçekleştirildi.

Çocuklarının bakım ve 
gelişiminde sorumluluk alan 
ilgili babaların artması 
için çalışıyoruz.
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