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ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (AÇEV)

Erken çocukluk gelişimsel olarak yaşamın en kritik 
dönemi !

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.



İstanbul Maratonu'nda Neden Koşuyoruz ?

7 Kasım’da gerçekleşecek İstanbul 
Maratonu’nda, evinde kendisine 
ait çocuk kitabı olmayan binlerce 
çocuğu resimli hikaye kitaplarıyla 

buluşturmak, "Okuyan Bir 
Gelecek" dijital platformu ile bağış 
kampanyasını yaygınlaştırmak için 

koşuyoruz.

Desteğinizle evlere kitap setleri 
gönderiyoruz!



Okuyan Bir Gelecek 
Dijital Platformu 
Nedir ?

Okuyan Bir Gelecek Platformu, çocukları nitelikli 
kitaplar ve farklı yayınevleriyle tanıştırmayı, yetişkinleri 
ise çocukların dil gelişimini destekleyecek şekilde kitap 
okuma üzerine bilinçlendirmeyi hedefleyen bir dijital 
platform.

Web sitesine gitmek için tıklayın...

https://okuyanbirgelecek.acev.org/


Çocuklara 
Gönderilecek Kitap 
Setinde Neler Var ?

İhtiyaç sahibi çocukları çocuk kitapları ve öğrenmeyi 
destekleyici materyallerle buluşturmayı hedefleyen 

platform, 100.000 çocuğa Okuyan Bir Gelecek 
setlerini ulaştırmayı hedefliyor.

• 5 adet resimli hikaye kitabı

• Kitap etkinlik yönergeleri

• 1 adet çocuk dergisi

• 1 adet resim defteri

• Kuru boya

1 SET=120 TL 



Neden 
Okuyan Bir Gelecek?

Kitaplar çocukların dil gelişimini 
destekliyor. 

Çocukların kendini daha iyi ifade 
edebilen, olumlu iletişim becerilerine 

sahip, şiddete daha az başvuran, başarılı, 
sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler 

olabilmeleri için dil gelişimi çok önemli. 



Neden 
Okuyan Bir 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’ten az çocuk 

kitabı ya da resimli kitap bulunuyor. 



OKUYAN BİR GELECEK
BU YIL 
DAHA DA ÖNEMLİ!

• COVID-19 nedeniyle okula devam 
edemeyen çocukların kitaba erişimi ciddi 
oranda kısıtlandı.



2021 İstanbul Maratonu’nda 
Kampanya Hedefimiz Nedir ?

Okuyan Bir Gelecek Kampanyası 
ile 100.000 çocuğa Okuyan Bir 
Gelecek setlerini ulaştırmayı 
hedefliyoruz!

• Bu yıl ulaşılacak 

çocuk sayısı 4.000
• Bu yıl dağıtımı hedeflenen 

kitap sayısı 20.000



Kurum Olarak 
Ne Yapabilirsiniz? 

Kurum Olarak Koşun

Koşucularınızın

maraton kayıt ücretini

karşılayabilirsiniz.

Çevrenize Anlatın

Müşterilerinizi, 

arkadaşlarınızı, 

ailenizi haberdar 

edebilir ve destek 

isteyebilirsiniz. 

Bağışları Eşleştirin

Her koşucunuz adına

belli bir meblağda bağış

yaparak onları teşvik

edebilirsiniz.

Hedef Belirleyin

Maratona katılan her 

koşucu için belli 

miktarda bağış hedefi
belirleyebilirsiniz. 



ipk.adimadim.org’a 
kaydınızı yapın!

İyilik Peşinde Koş Platformu

Kurum koşucuları olarak açacağınız İyilik Peşinde Koş 
profili sayesinde gelen tüm bağışları anlık takip 

edebileceksiniz.

Kurum olarak koşacaksanız kampanya yaratırken kurumsal 
takımınızın adını seçmeyi unutmayın!

http://ipk.adimadim.org/

Eft/Havale için:

Alıcı: Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı

Bağış Kampanyası: 25 Ekim – 22 Kasım
İPK’da STK Seçimi: 11 Ekim’de başlıyor.

Yardımseverlik Koşusu Nasıl Yapılır Öğrenmek İçin 
Lütfen Videoyu İzleyin

http://ipk.adimadim.org/


KURUMSAL KOŞU TAKIMI 
OLUŞTURMAK

Maratonlarda Kurumsal Koşu Takımı Oluşturmanın Faydaları:

• Takım çalışmasını güçlendirir,

• Sağlıklı yaşama dair pozitif yan etkiler sağlar, 

• Sosyal sorumluluk alanında çalışanlara farkındalık yaratır, 

• Kurumların diğer kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilham verir.

İstanbul Maratonu İçin Kurumsal Kayıt ve Toplu Ödeme Sistemi Şu 
Şekilde İşliyor:

• Her kişi https://event.spor.istanbul/ daki üye kaydını tamamlar, (KVKK 
nedeniyle bu zorunludur.)

• Takım kaptanı ve/veya grubu oluşturacak, ödemeyi yapacak kişi, bireysel 
değil / kurumsal giriş alanından kayıt olur,

• Kaptan kurumsal giriş yaptıktan sonra takım üyelerini bir araya toplayıp, 
takımı oluşturur, her üyenin km'sini seçer, ödemeyi yapar ve yarış 
kayıtlarını tamamlar.

https://event.spor.istanbul/


Koşucular için Bağış 
Toplamanın 3 Yolu

Kişisel E-mail

Tek yapılması gereken, mail 

gönderimi için bir kontak listesi 

oluşturmak.

Bu listeye gönderilecek her 

mail bağış oranında ciddi bir 

fark yaratacak!

Sosyal Medya Paylaşımı

Bir kampanyanın yüksek sayıda 

kişiye ulaşabilmesi için sosyal 

medya olmazsa olmaz. 

Kampanya görselleri, 

videolarımızı paylaşarak bize 

destek olabilirsiniz.

Yüz Yüze 

Bilgilendirme

Koşucularımız sosyal ve iş 

yaşamında kampanyayı 

gündeme getirerek destek 

talep edebilirler.



Siz Kaç Çocuk İçin Koşacaksınız?

Ortalama 
1 KOŞUCU

13 BAĞIŞÇIDAN

1.800 TL 
Topluyor

15

ÇOCUĞA   
kitap seti 

gönderilmesi demek!



• 2021 İstanbul Maratonu 7 Kasım’da
fiziksel koşu 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.o
rg

Bilmeniz Gerekenler!

mailto:https://www.istanbulyarimaratonu.com/
mailto:adimadim@acev.org
mailto:gizem.diler@acev.org


TEŞEKKÜRLER...


