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ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI(AÇEV)

AÇEV 28 yıldır, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için  
çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar  
için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor.

Erken çocukluğun gelişimsel olarak yaşamın en kritik dönemi olduğuna dair bulgulardan  
hareket eden AÇEV, bu döneme yönelik müdahaleler ve savunu faaliyetleri üzerinden  
fırsat eşitliği sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalarını sürekli olarak araştırmalarla
destekliyor. Uygulamalarında “ekolojik” yaklaşımı temel alarak, gelişen bireyin çevresini  
de eğitmek yoluyla gelişime katkıda bulunmayı hedefleyen programlar üretiyor: 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 alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç  
ve destek oluşturmak üzere farkındalık ve savunu faaliyetleri gerçekleştiriyor. 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 faaliyetlerinin içinde  
yer veriyor.

Yüz yüze eğitimlerine ilave olarak, internet ve mobil uygulamalar yoluyla da ve anne  
babalara ve okul öncesi öğretmenlerine eğitimlerini ulaştırıyor. Uygulamalarını her zaman  
ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile gerçekleştiren AÇEV, giderek güçlenen işbirliği ağıyla  
sağlam bir geleceğin temellerini atmaya devam ediyor.



AÇEV HAKKINDA

1993 yılından bu yana, erken yaşlardan başlayarak potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için
çocuğu ve çevresini eğitim yoluyla destekliyor, toplumsal gelişime katkı sunuyoruz.

15 ÜLKE

• AVRUPA, ORTA DOĞU, UZAK DOĞU VE ORTA AMERİKA’DA AÇEV EĞİTİMLERİ YAPILAN ÜLKE

1. KİŞİ

• KAMPANYALARLA ULAŞILAN KİŞİ

2. ANNE, BABA, ÇOCUK VEYETİŞKİN

• YÜZ YÜZE EĞİTİMLERLE ULAŞILAN ANNE, BABA, ÇOCUK VE YETİŞKİN

1. GÖNÜLLÜ

• AÇEV TARAFINDAN EĞİTİM VERİLEN GÖNÜLLÜ EĞİTMEN

1. KİŞİ

• TELEVİZYON EĞİTİMLERİYLE ULAŞILAN KİŞİ



OkuyanBirGelecekDijitalPlatformuNedir ?

Okuyan Bir Gelecek, çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi  
konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Çocuklara kitap  
okunması onların gelişimi için çok önemliyken, ülkemizde beş yaş altı  
çocukların % 71'inin evinde 3'ten az çocuk kitabı var ya da hiç kitap  

bulunmuyor.

Bu tablonun değişmesi ve daha fazla çocuğun kitaplarla buluşması için  
AÇEV’in erken okuryazarlık programı “Okuyan Bir Gelecek” dijital

bir platforma dönüşürken binlerce çocuğu da kitaplarla buluşturacak.

Çocukları kitaplar ve yayınevleriyle tanıştırmayı, yetişkinleri ise çocukların dil  
gelişimini destekleyecek şekilde kitap kullanımı üzerine bilinçlendirmeyi  

hedefleyen dijital “Platform”, destekleriniz sayesinde kitaplara erişimi  
olmayan çocukların evlerine kitap setleri ulaştıracak.



Okuyan BirGelecek  
Dijital Platformu

Daha fazla çocuğun kitaplarla  
buluşması için hayata geçen projede,  
AÇEV'in erken çocukluk uzmanlarının  
seçtiği nitelikli çocuk kitaplarına ünlü  
sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar ses  
veriyor.
Platformda okunan her kitapla birlikte,
3-7 yaş çocukları yeni kelimeler  
öğreniyor. Dil ve düşünmebecerileri  
gelişen çocuklar okuma yazma  
dönemine daha hazır hale geliyor.



Platform üzerinden yapılan  
bağışlar ve, çocuklara  
gönderilen kitap setleri  
sayesinde, evinde kendisine  
ait çocuk kitabı olmayan  
binlerce çocuk resimli hikaye  
kitaplarıyla buluşacak.

Çocuklara gönderilecek kitap  
setinin içinde 5 hikaye kitabı,  
kitap etkinlikleri, bilim dergisi,  
boya ve resim defteri yer  
alacak.

Çocuklara  
Gönderilecek Kitap  
Setinde Neler Var?



Neden OkuyanBir  
Gelecek?

•Kitaplar çocukların dil gelişiminidestekliyor.

•Çocukların kendini daha iyi ifade
edebilen, olumlu iletişim becerilerine sahip,
şiddete daha az başvuran, başarılı, eleştirel,
sorgulayıcı ve yaratıcıbireyler
olabilmeleri için önemli bir katkı sağlıyor.



Neden OkuyanBir  
Gelecek?
•Yüksek sosyoekonomik düzeyden ailelerde
yetişen çocuklar 4 yaşına geldiklerinde 45 milyon  
kelime duyarken, düşük sosyoekonomik seviyede  
yetişen çocuklar sadece 13 milyon kelime  
duyuyor.

•Aradaki 32 milyon kelimelik farkı  
kapatabilmek için çocuklara küçük yaşlardan  
itibaren kitap okumak büyük önem taşıyor.

•Ülkemize baktığımızda maalesef 5-6
yaş çocuklarının %71’inin evinde 3’tenaz
çocuk kitabı ya da resimli kitap bulunuyor.



OKUYAN BİRGELECEK  
BU YIL
DAHA DAÖNEMLİ!

• COVID-19 nedeniyle okula devam  

edemeyen çocukların kitaba erişimi ciddi  
oranda kısıtlandı.



2021 İSTANBUL
YARI MARATON’UNDA  
KAMPANYA HEDEFİMİZ NEDİR?

➢ Bu yıl ulaşılacak

çocuk sayısı 2.084
➢ Bu yıl dağıtımı hedeflenen  

kitap sayısı 10.417



SİZ KAÇ ÇOCUK İÇİNKOŞACAKSINIZ?

Ortalama
1KOŞUCU

13
BAĞIŞÇIDAN

1.800 TL
Topluyor

15

Çocuğa  

kitap seti
gönderilmesi  

demek!



•2021 İstanbul Yarı Maratonu 27-28 Mart  
2021’de bu kez sanal olarak düzenleniyor.

•Adım adım kampanyasına destek vermek  
için bizimle koşabilir, çocukların okuma  
alışkanlığına katkıda bulunabilirsiniz.

•Kayıt olmak için tıklayın.

•Sorularınız için:
adimadim@acev.org , esra.avcu@acev.org

mailto:adimadim@acev.org
mailto:gizem.diler@acev.org

