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AÇEV olarak 27 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, 

Tüm dünya için, olağanüstü 
şartlarda yaşanan ve her 
birimizin türlü zorluklarla, 
kısıtlamalarla ve belki de 
kayıplarla geçirdiği zor bir 
yılı geride bıraktık. 

Yılın başında meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan 
Elazığ Depremi ile, artan afetler karsısında sürdürülebilir 
müdahale araçları geliştirmek üzere harekete geçtik. Bu 
doğrultuda, afetlerin çocuklar, anneler ve babalar üzerinde 
yarattığı travmalara müdahale edebilmek için gezici bir 
psiko-sosyal destek aracı oluşturduk. 
Mart ayı itibariyle küresel salgının etkisiyle kurumsal 
önceliklerimizi hedef kitlemizin değişen ihtiyaçlarına ve 
koşullarına göre hızlı ve etkili şekilde yeniden uyarladık. 
Kurulduğumuz günden bu yana, hanelerin çocuk gelişimini 
destekleyici sekilde güçlenmesi için çalışan bir Vakıf olarak, bu 
dönem öncelikli hedeflerimiz evlerin öğrenme ortamı olarak 
güçlenmelerini sağlamak, aile içi şiddeti azaltmak ve hane 
içinde iyi olma halini artırmak oldu.Bu doğrultuda, yüz yüze 
eğitim programlarımızı çevrimiçi sohbet gruplarına taşırken, 
salgın koşullarıyla başa çıkabilmek üzere gruplarda 
faydalanıcılarımızla, sosyal medyada takipçilerimizle ve 
belediye işbirlikleri ile basılı olarak daha geniş kitlelerle 
paylaşmak üzere rehber içerikler oluşturduk. 

Anne ve Baba Buluşmaları isimli yeni programımızla düşük 
sosyo-ekonomik düzeyden ve risk altındaki haneleri 
güçlendirmek üzere yola çıktık. Bu doğrultuda evlere 
gönderdiğimiz “Evde Oyun Kutum” isimli çocuk gelişimini 
destekleyici zengin materyallerin yanı sıra, gönüllülerimizin 
grup liderliğinde anne ve babalar için 9 hafalık çevrimiçi canlı 
sohbet grupları oluşturduk.  

Operasyonumuzdaki dönüşüme rağmen, önceki yıllarda olduğu 
gibi, güçlü işbirlikleriyle programlarımızı yaygınlaştırmak ve 
sürdürülebilir hale getirmek için de çalışmalarımıza devam 
ettik.Programlarımız kapsamında faydalanıcılarımıza Türkiye 
genelinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri 
sayesinde ulaşmayı sürdürürken, Hayat Dolu Buluşmalar kadın 
güçlenme programımızın yerel ve bölgesel düzeyde devir 
sürecini devam ettirdik.
  

Tüm bu zorluklara rağmen; 
AÇEV olarak risk altındaki 
çocukların mutlu, sağlıklı, 
güvende ve öğreniyor 
olabilmeleri, gelişimlerinin 
desteklendiği güvenli bir 
ortamda büyüyebilmeleri için 
var gücümüzle çalışmaya devam 
ettik. Küresel düzeyde afet 
koşullarında geçirdiğimiz 2020 
yılı, en temel müdahale aracımız 
olan yüz yüze eğitimlerimize ara 
vermemize neden olurken, 
stratejik yatırımlarımıza hız 
kazandırmamızı ve 
operasyonlarımızı olağanüstü 
koşullar için yeniden 
yapılandırmamızı sağladı. 

BAŞKAN’IN
MESAJI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) erken çocukluk eğitim 
kapasitesini model hale getirebilmek üzere Yuvamız Istanbul 
kapsamındaki eğitici eğitimlerimizi sürdürürken, “Çocuk ve Ebeveyn 
Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi” kapsamında, yerel 
düzeyde çocuk gelişimini destekleyici politikaların 
yaygınlaştırılmasını ve ilçe belediyelerinin ebeveyn ve çocukların 
gelişimime sunabilecekleri katkının güçlenmesini sağlamak üzere 
IBB ile bir arada çalışmaya başladık.

Son yıllarda, stratejik önceliklerimiz arasında en üst sırada yer alan 
dijitalleşme açısından 2020 yılı  destekleyici koşullar oluşturdu. Bu 
doğrultuda, dijital kapasitemizin güçlenmesine yönelik yeni 
işbirlikleri geliştirerek ve yeni mecralara yatırım yaparak,  hedef 
kitlemizin ve çalışanlarımızın dijital araçlardan etkin bir şekilde 
faydalanabilmesi için sürdürülebilir adımlar attık. 2021’de de, bu 
alandaki çalışmalarımıza hız katarak devam edeceğiz. 
Biz AÇEV olarak, özellike pandemi sonrası yeniden şekillenecek 
dünya koşullarında, erken çocukluk alanına yapılacak yatırımların, 
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

BAŞKAN’IN
MESAJI



AÇEV’İN 
27 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, 
AÇEV Genel Müdürü ve Global 
Compact Yönetim Kurulu Üyesi

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 
27 YILLIK
YOLCULUĞU…



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.
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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” 
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. 
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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, Covid-19 pandemi döneminde  düşük 
sosyo-ekonomik düzeyden ve risk altındaki 
haneleri güçlendirmek üzere  "Anne / Baba 
Buluşmaları ve Evdeki Oyun Kutum"  isimli 
çevrimiçi bir eğitim programı geliştirdi ve 
uygulamaya başladı.

AÇEV Youtube Kanalı, 0-6 yaş arası çocuğu olan 
ebeveynlerin, çocuklarının gelişimini 
desteklemek için ihtiyaç duyduğu bilgileri ve 
ipuçlarını sağlamak üzere yayına alındı.

AÇEV, Elazığ’da meydana gelen depremin 
ardından, afet sonrası uzun vadede ortaya 
çıkabilecek travmalara müdahale etmek 
amacıyla Gezici Hizmet Aracı Projesi’ni 
hayata geçirdi.

AÇEV’İN 
KİLOMETRE TAŞLARI
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Zakir Batuhan Aydagül 
Prof. Dr. Sevda Bekman 
Prof. Dr. Canan Ergin
Prof. Dr. Erhan Erkut 
Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Erdemir
Prof. Dr. Yılmaz Esme
Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu
Prof. Dr. Diane Sunar 
Prof. Dr. Güzver Yıldıran 
Prof. Dr. Aydın Yücesan Durgunoğlu

MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM KURULU 
VE DANIŞMA KURULUMUZ



SAYILARLA
2020

Genel Toplam
1.019.040 KİŞİ

TOPLAM

11.777 KİŞİ

Yüz Yüze / Çevrim İçi
Eğitimler

TOPLAM

2.994 KİŞİ

Farkındalık Yaratıcı
Seminerler

HEDEF  KİTLE
İlk6yıl Aplikasyonu 
Kullanıcı Sayısı 
Acevokuloncesi.org  
İlkişbabalık.org  
Acev.org 

SAYI    
68.232

579.155
3.931

123.472

HEDEF  KİTLE
Anne
Baba
Çocuk
Kadın
Özel Sektör

SAYI    
2.002
2.484
4.888

590
1.813 HEDEF  KİTLE

Anne
Baba

SAYI    
1.816
1.178

TOPLAM

774.790 KİŞİ

D�j�tal Er�ş�m Kullanıcı/
Z�yaretç� Sayıları

HEDEF  KİTLE
Facebook
İnstagram
Twitter
Linkedin
Youtube (Abone sayısı)

SAYI 
158.275

31.592
18.549
11.377

9.538
TOPLAM

229.331 KİŞİ

Sosyal Medya Çalışmaları
Takipçi Sayıları

TOPLAM

148 KİŞİ

Eğitim Seminerleri
HEDEF  KİTLE
Yeni Eğitici

SAYI    
148



2020 PROGRAM VE 
UYGULAMA DESTEKÇİLERİMİZ
AÇEV için güç birliği yapan destekçilerimize teşekkürlerimizle…



ÖZEL SEKTÖR VE VAKIF İŞBİRLİKLERİ
AÇEV

ÖZEL SEKTÖR VE VAKIF İŞBİRLİKLERİ 

KURUM

FİBA GRUP

ESAS SOSYAL

GENERALİ SİGORTA /
THE HUMAN SAFETY NET

MULTİNET

GİZ (Alman Kalkınma Ajansı)

UNDP

BANK OF AMERICA

Kurumsal Destekçi

İlk Fırsat Programı

KOÇ SİSTEM
Aile Saati Projesi

Aile Eğitimleri Projesi

Anne ve Baba Eğitimleri

İlk6Yıl 

İlk6Yıl 

UNDP Suriye Krizine Yanıt 
Olarak Türkiye’de Dayanıklılık 
Projesi

Diyarbakır Sur Aile ve
Çocuk Merkezi

PROJE PROGRAM

Üniversiteden yeni mezun olmuş iş 
arayan gençlerin STK’larda 12 ay 
boyunca tam zamanlı olarak 
çalışmalarını desteklemek

Erken yaş grubundaki çocuklara 
ve ailelerine yönelik yürütülen 
eğitimler

Okul Öncesi Eğitim Programları
Anne Destek Programı

Eşitlik için Harekete Geçiyorum ve 
Asenkron Eşitliğin Farkındayım 
Eğitimi, Baba Buluşmaları



ÖZEL SEKTÖR VE VAKIF İŞBİRLİKLERİ 

KURUM

UNICEF /GAP İDARESİ /TKV

UNICEF /GAP İDARESİ /İSVEÇ
ULUSLARARASI KALKINMA 
AJANSI

FİBA GRUP

TURKİSH PHILANTHROPY
FUNDS

UNFPA

SIDA

UN WOMEN ECA 
(BÖLGE OFİSİ)  

Yaz Anaokulları Projesi Yaz Okul Öncesi Eğitim 
Programı

Gelecek Hepimizin Projesi 

MERIDIAM

Gezici Hizmet Aracı Projesi 

PROJE PROGRAM

Hayat Dolu Buluşmalar Anne 
Destek Programı 

Afet sonrası gerekli psikososyal 
destek hizmetlerinin sağlanması , 
aile ve toplum düzeyinde 
ilişkilerin yeniden kurulması ve 
geliştirilmesi, afetten 
etkilenenlerin normal yaşamlarına 
geri dönmesi süreçlerine katkıyı 
kapsayan psikososyal destek 
çalışmaları 

Baba Buluşmaları, Dijital Topluluk 
Yönetim Aracı Kullanımı, Kadın 
Örgütleri Ile Yerel Oluşum 
Buluşmaları 

Baba Destek Programı, Baba 
Buluşmaları, Kampanya ve Savunu-
culuk Faaliyetleri, Eğitimler, 
Seminerler, Dijital Uygulamalar 

Baba Destek Programı, Baba 
Buluşmaları, Kampanya ve Savunu-
culuk Faaliyetleri, Toplum Bilgilen-
dirme ve Farkındalık Seminerleri 

Çocuk Yaşta, Erken ve/ya Zorla  
Evliliklerin Önlenmesi İçin 
Toplumun ve Babaların 
Desteklenmesi Projesi 

Normların Uygulanması, 
Zihniyetlerin Degistirilmesi 
Bölgesel Programı 

İlgili Babalık Yoluyla 
Erkekliklerin 
Dönüştürülmesi Projesi 



ÖZEL SEKTÖR VE VAKIF İŞBİRLİKLERİ 

KURUM

CREDİT EUROPE BANK 
RUSSİA 

TÜRK HENKEL KİMYA

INDITEX

UNDP

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMA 
MERKEZİ 

Adım Adım Projesi Okuyan Bir Gelecek Programı 

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI,
MERKEZİ FİNANS VE İHALE 
BİRİMİ 

PROJE PROGRAM

Melek Erman Köni Eğitim Ve Kültür 
Merkezi’nde Uygulanan Okul 
Öncesi Eğitim Programı İle Okuyan 
Bir Gelecek Programı 

Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma 
Programı 

Hayat Dolu Buluşmalar  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Eğitimleri 

BADEP, Yerel Oluşumların Kapasite-
sinin Geliştirilmesi, Kampanya ve 
Savunuculuk Faaliyetleri, Atölye-
ler/Eğitimler/Toplantılar 

Boost Projesi 

Birlikte Güçlüyüz Projesi 

İlgili Babalık İçin Daha Güçlü 
Sivil Toplum Projesi 



ÖZEL SEKTÖR VE VAKIF İŞBİRLİKLERİ
EŞİTLİĞE DEĞER

ÖZEL SEKTÖR VE VAKIF İŞBİRLİKLERİ 

KURUM

FİBA GRUP

UN WOMEN / FENERBAHÇE

UNFPA-BADV 

ODEABANK

FORD OTOSAN

GLİSS

Eşitiz Projesi

Eşitliğe Değer Eğitimleri 

HeforShe Birlikte Eşitiz Projesi 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ / 
TÜSİAD / UNFPA/ 
SABANCI VAKFI 

İş Dünyası Aile İçi Şiddete 
Karşı Projesi 

PROJE PROGRAM

Eşitliğin Farkındayım Semineri, 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Ebeveynlik Seminerleri, Toplumsal 
Cinsiyet uzman Buluşmaları, 
Değişim Liderleri Atölyeleri 

Kurum çalışanlarında farkındalık 
yaratmak ve kurum içinde değişimi 
tetikeyecek ve yönetecek değişim 
liderleri yetiştirmek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Eğitimleri 

Eşitlik için Harekete Geçiyorum 

Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma 
Programı 

Baba Destek Programı, Baba 
Buluşmaları, Kampanya ve Savunu-
culuk Faaliyetleri, Eğitimler, 
Seminerler, Dijital Uygulamalar 

Kurum içinde TCE konusunda 
farkındalık yaratmak, kurumun 
değişiminde rol alacak değişim 
liderleri yetiştirmek ve kurumsal 
iletişimde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı iletişim yapmak 

Eşitliğe Değer  Eğitimleri 

Hayat Dolu Buluşmalar 

Otomotiv Sektöründe Hayat 
Dolu Buluşmalar 



2020
FAALİYETLERİMİZ



Afet Dönemi Müdahale 
ve Destek Çalışmaları

2020’nin Mart ayın dan başlayarak, yılın geri 
kalanına yayılan pandemi süreciyle birlikte, 
AÇEV olarak en büyük önceliğimiz ev 
içerisinde iyi olma halinin korunması oldu. 
Bu amaca yönelik olarak, “Salgın Döneminde 
Evde İyi Olma Halini Koruma Rehberi”ni 
hazırladık ve yaygınlaştırdık. Yüz yüze 
eğitimlerimize ara vermek durumunda 
kaldığımız bu dönemde, dijitalleşme sürecine 
hız verdik. Çocuklar, ebeveynler, gönüllülerimiz 
ve kamuoyu için dijital içerikler üre�ik. Sosyal 
medya ve Youtube kanalı yayınları ile, hane 
ortamında çocuğun gelişiminin 
desteklenmesine yönelik iletişimlere ağırlık 
verdik ve tüm iletişim dilimizi salgın sürecine 
uyumlu hale getirdik. 

Ev içinde iyi olma haline odaklanırken, 
öncelikle aile içi şiddet ve ev içi eşitsiz iş 
bölümü gibi risklerin önüne geçmeye çalıştık. 
Pandemi koşullarıyla artış riski gösteren, çocuk 
yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesine 
yönelik olarak kampanya ve farkındalık 
çalışmaları düzenledik. 

Temel ihtiyaçlara erişimin önemini daha çok 
hisse�iğimiz bu süreçte, belirlediğimiz bölgelere 
desteğini aldığımız kurumlarla beraber 
“Afetlerde Destek” projemiz çerçevesinde ayni 
yardımlar götürdük. Bu çerçevede, Edirne’de 
yaşanan mülteci krizinden etkilenenlere temel 
giyim malzemeleri ulaştırdık. Olası afetlere karşı 
hazırlıklı bir toplumun inşası amacıyla STK Afet 
Koordinasyon Platformu’nun kuruluşunda yer 
aldık.

Elazığ depremi sonrasında bölgede yaşayan 
çocuk ve yetişkinlere yönelik psikososyal destek 
sağlanması hedefiyle, Meridiam SAS, Fiba Grup 
ve Turkish Philantrophy Fund desteği ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl 
Müdürlüğü işbirliğinde “Gezici Hizmet Aracı 
Projesini” hayata geçirdik.  Proje kapsamında 
oluşturduğumuz gezici hizmet aracı, Elazığ’a 
ulaştı. İçinde üç görüşme odası ve bir 
çocuk-oyun görüşme odası bulunan araçta 
yürüteceğimiz çalışmalarla, bölgedeki çocukları 
ve anne-babalarını destekleyerek uzun vadede 
ortaya çıkabilecek psikolojik travmaları önlemeyi 
amaçlıyoruz. Aracın, ilerleyen günlerde 
Türkiye’nin farklı afet bölgelerinde de destek 
hizmeti vermeye devam etmesi planlanıyor.

AÇEV 2020
FAALİYETLER
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Covid-19 salgınının, erken yaşlardaki çocuklar ve ailelerinde 
sağlık, beslenme, eğitim ve koruma gibi alanlarda olumsuz 
etkileri oldu. AÇEV olarak, hedef kitlemizi salgın döneminde de 
desteklemek ve fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkı sağlamak 
amacıyla haneleri öğrenme ortamı olarak güçlendirirken aile 
bireylerinin iyi olma halinin korunmasına odaklandık.

Bu kapsamda, çocuk gelişiminin desteklenmesinde haneler 
arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla 
yürü�üğümüz anne ve babalara yönelik çevrim içi 
uygulamalarımıza başladık.

Anne/Baba 
Buluşmaları

• Buluşmalar için katılımcıların evlerinize bir kutu gönderiyoruz.

• AÇEV gönüllü eğitimcileri rehberliğinde gerçekleştirilen ha�alık 
çevrim içi buluşmalarda, katılımcılarla kutu içindeki malzemeler ve 
bu malzemelerin nasıl kullanıldığıyla ilgili konuşuluyor. Program, 
ha�ada 1 kez, 50 dakikalık çevrim içi buluşma formatında 9 ha�a 
boyunca uygulanıyor.

• Evlere gönderilen kutuların içinde, ha�alık olarak açılacak ve içinden
farklı malzemeler çıkan 8 ayrı paket yer alıyor. 

• Kutularda; temel kırtasiye malzemeleri, çocuğun gelişimini
destekleyen materyaller, çocuğa yönelik farklı türden kitaplar, 
anne-babanın iletişimlerini destekleyecek bir ebeveyn malzemesi ve 
internet paketi desteği yer alıyor. Tüm malzemelerin kullanım 
yönergelerine paket içinde yer veriliyor. 

• Anne/Baba Buluşmalarının hanelerde yara�ığı değişimi anlamak
üzere, buluşmaların öncesinde ve sonrasında örneklem dahilinde 
anket uygulanıyor.

Buluşmalar Nasıl Yapılıyor?



Merkezlerimiz

AÇEV’in uygulama yürü�üğü merkezlerde, 
misyonu doğrultusunda daha etkili ve odaklı 
örneklerin oluşturulmasına yönelik olarak bir 
değerlendirme süreci yürü�ük. Değerlendirmenin 
sonucunda;  Melek Erman Köni Eğitim ve Kültür 
Merkezi ve İz Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki 
faaliyetlerimizi durdurmaya ve çalışmalarımızı 
temel faaliyet alanımız olan Erken Çocukluk 
Eğitim’leriyle sınırlayacak şekilde sosyo-ekonomik 
olarak en yüksek risk grubu altında yer alan 
çocuklara ulaştığımız Sur Aile ve Çocuk 
Merkezi’nde sürdürmeye karar verdik.

Sur Aile ve Çocuk Merkezi
Çocuklara yüz yüze eğitim verdiğimiz 
merkezimizde, Covid-19 önlemleri nedeniyle 
Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitim 
vermeye başladık. Merkeze kayıt olan 34 
çocuğa ve ailelerine evde yapacakları oyunların 
yönergesini, videolar ve ses kayıtları  ile 
yolladık. Merkeze kayıt olan çocukların 
annelerine Anne Destek Programı kapsamında 
yüz yüze eğitim verdik.

Ekim ayında 63 çocuk ve annelerinin 
katılımıyla uzaktan eğitime başladık. Bu 
çocuklara okuma kitapları, kırtasiye 
malzemeleri, eğitici oyunların yer aldığı 
uzaktan eğitim malzemeleri gönderdik.

AÇEV 2020
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Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenme 
alanlarında uyguladığımız eğitim programlarımızı, 
“Eşitliğe Değer” Girişimi altında birleştirdik. Eşitliğe 
Değer,  sosyal girişim modeliyle özel sektörü ve 
kurumları dönüştürerek eşitliğe değer veren bir 
toplum yaratma vizyonuyla 2020’de yola çıktı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Ve Kadın Güçlenme 
Eğitimleri

Paydaşlarımızın erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri ile ebeveynlik programlarını 
uygulama konusunda kapasitelerinin artırılması hedefimiz doğrultusunda, Hayat Dolu 
Buluşmalar kadın güçlenme programımızın yerel ve bölgesel devrine yönelik faaliyetler 
yürü�ük. 

GAP İdaresi ve farklı belediyelerle bu konuda çalışmalar gerçekleştirdik.  Bölgesel devir 
kapsamında; Gaziantep, Urfa, Kilis ve Mardin’de, yerel devir kapsamında ise İstanbul’da
Sarıyer, Beşiktaş, Ataşehir, Bursa’da Nilüfer ve Mersin belediyeleriyle işbirliğinde eğitim 
faaliyetleri hayata geçirdik. 

Hayat Dolu Buluşmalar’ın Yerel ve Bölgesel Devri

2020'de Eşitliğe Değer Girişimi altında,

Eğitimlerimizle 37 kurumda 1.813 
çalışana ulaştık.

Pandemi sürecinde, yüz yüze 
eğitimlerimizin büyük bir kısmını çevrim 
içine taşıdık.

Sosyal medya hesaplarımız ve web
sitemiz üzerinden iletişime başladık.

Hayatın Her Anında
Ve Her Alanında 
"EŞİTLİĞE DEĞER”!
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YouTube kanalı için yönetmen 
desteğiyle oluşturduğumuz “Konuk 
Uzman”, “Büyüklerle Küçük 
Sohbetler” ve ‘’Nasıl Yapılır?’’ etkinlik 
formatları uyarınca oluşturulan 
videoları da Aralık itibarıyla yayın 
planına aldık.

YouTube içeriklerimizin, Instagram 
IGTV’den ve Spotify üzerinden podcast 
formatında da ulaşılmasını sağladık.

AÇEV Youtube Kanalı

0-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarının gelişimini desteklemek için 
ihtiyaç duyduğu bilgileri ve ipuçlarını bir araya getirdiğimiz video serimiz 
Uzmanlarla İlk6Yıl ile Nisan ayında AÇEV YouTube kanalını yayına aldık.

Yıl boyunca; çocukların zihinsel gelişimini desteklemenin adımları, babanın çocuk 
gelişimindeki rolü ve bu doğrultuda yapabilecekleri, kitap okumanın faydaları ve 
yaşlara göre kitap seçimi, zorlayıcı davranışlarla başa çıkma ve olumlu davranış 
geliştirme, ev içi şiddetin önlemesi gibi farklı konularda uzman videoları 
yayınladık. 

Pandemi sürecinde iyi olma halinin korunmasına
yönelik olarak, Youtube kanalımız üzerinden  AÇEV 
Uzman Buluşmaları serisini gerçekleştirdik. 
Düzenlenen üç buluşmayla, 1500 kişiye ulaştık.

35
105.000

9.400
2:04

Dakika

Video

İzlenme

Abone

Ortalama Video 
İzlenme Süresi
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Okuyan Bir Gelecek 
Platformu

Okuyan Bir Gelecek platformu, AÇEV’in 
aynı ismi taşıyan yüz yüze kitap okuma 
projesinden esinlendi.

Dijital platformda, AÇEV’in uzman kadrosu ve 
akademik danışmanları tarafından seçilen çocuk
kitapları yazarlar, çizerler, erken çocukluk 
uzmanları ve tanınmış oyuncu isimler tarafından
okunacak. Her bir kitap için evde uygulayabilecek 
etkinlikler, okunan kitapla çocukların öğrenmesi 
hedeflenen sözcükler, kitapla ilgili çocuklara 
sorulabilecek düşündürücü sorular da 
paylaşılacak.

Platformda okunan kitaplar online mağazadan 
satın alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere gönderilmesi 
için bağışlanabilecek.

Fazıl Say’ın müziklerini besteleyeceği projeye; 
Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Cem Yılmaz, Beren 
Saat, Demet Evgar, Mert Fırat ve Songül Öden gibi 
isimlerin de kitap okuyarak destek olması için 
çalışmalar yürütülüyor.

2020 yılında  da Adım Adım 
Oluşumu’yla birlikte katıldığımız 
yardımseverlik koşularında 
“Okuyan Bir Gelecek 
Adımlarımızla Gelecek” 
kampanyası ile programa kaynak 
sağlamak için koştuk. Mart 
ayında koşulan Antalya 
Maratonu’nda ve Kasım ayında 
pandemi koşullarında ilk kez 
“sanal koşu” formatında 
gerçekleştirilen İstanbul 
Maratonu’nda toplam 98 koşucu 
ve onlar adına projeye destek 
olan 1.750 bağışçının katkılarıyla 
878.400 TL bağış topladık.



İlk6Yıl  Mobil Uygulaması

2014 yılında yayına aldığımız İlk6Yıl mobil uygulama ile 
ebeveynlerin çocuklarının gelişim süreçlerinde ihtiyaç 
duydukları güvenilir bilgilere anlık ve ücretsiz olarak 
ulaşabilmelerine olanak sağlıyoruz. 

2020 yılında İlk6Yıl uygulamamızın kapsamını geliştirerek 
daha büyük bir ekosistem planladık ve bu doğrultuda 
harekete geçtik:

• Kullanıcılarımıza uygulamamız üzerinden anketler sunarak
onların ihtiyaçlarını ve önerilerini dinledik. 

• Birçok yenilik üzerinde çalışmaya başlayarak uygulamamızın
tasarım, yazılım ve geliştirme yenileme çalışmalarına başladık. 

• Koç Sağlık Grubu içerik partnerliği ile hamilelik alanını da
kapsamımıza dahil e�ik.

• Uygulamayı kullanan ebeveynlerden gelen talep üzerine
oyun kategorimizi geliştirmenin yanı sıra çocuklarıyla birlikte 
oynadıkları oyunları takip edebilmeleri için oyun skoru alanı 
yara�ık. 

• Talepler üzerine içeriklerimizi daha hızlı anlaşılabilir olması
için SESTEK sponsorluğu kapsamında yapay zeka sistemi ile 
içeriklerimizi seslendirme çalışmalarına başladık.

AÇEV 2020
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İlk6Yıl mobil uygulaması bugüne kadar 
550.000 eve ebeveyn rehberi olarak 
girdi. Uygulamaya, internet ücreti 
ödemeden erişim sağlanmaya devam 
edilecek.
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Yerel Yönetim 
İşbirlikleri

Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için 
güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlama 
amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) 
tarafından hayata geçirilen “YUVAMIZ 
İstanbul” projesindeki çalışmalarımız 
kapsamında, Ağustos ayında mesleki gelişim 
eğitimleri düzenledik. 1 ha�a süren eğitimlere 
çocuk gelişimi uzmanları, okul öncesi 
öğretmenleri ve Yuvamız Istanbul birim 
asistanları katıldı. AÇEV olarak projeye, uzman 
ve danışmanlarımızla birlikte Aile Katılımı 
Sistemi, Öğretmen Eğitimleri ve Anne-Baba 
Eğitimleri boyutlarıyla destek oluyoruz. Bu 
çalışmalara ilave olarak,  proje kapsamında bir 
kreş daha kurulabilmesi için İBB’ye 2 milyon 
TL’lik bir bağış desteği  gerçekleştirdik. 

AÇEV’in paydaşları arasında yer aldığı “Çocuk 
ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim 
Rehberi Projesi” Aralık ayında çevrim içi 
lansman ile tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkılarıyla yürütülen proje, yerel 
düzeyde çocuk gelişimini destekleyici 
politikaların yaygınlaştırılmasını ve ilçe 
belediyelerinin ebeveyn ve çocukların 
gelişimine sunabilecekleri katkının 
güçlenmesini amaçlıyor. 

Proje ile belediye hizmetlerinin erken yaşlar 
dahil olmak üzere çocuğu ve çevresini merkeze 
koyan bir yaklaşımla ele alınması planlanıyor. 
Çocuk dostu iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılması hedefleniyor.
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
uygulayıcı partnerliği ile ortak program 
kapsamında yürü�üğümüz “Çocuk Yaşta, 
Erken ve/veya Zorla Evliliklerin Önlenmesi 
için Babaların ve Toplumun Desteklenmesi 
Projesi” kapsamında, “Babayım” 
kampanyasını hayata geçirdik. 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 amacıyla; 
mesajlarımızı sosyal medya başta olmak 
üzere, farklı mecralar üzerinden 
yaygınlaştırdık.

2020 yılında; çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için farklı programlarımız 
kapsamında ve yerel yönetim işbirlikleriyle, farkındalık ve kampanya çalışmalarını hayata 
geçirdik. 

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 
hayata geçirdiğimiz “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Programı”nı 2019 yılı 
Kasım ayında Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa’da uygulamaya başladık. 2020 
yılında pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak düzenlediğimiz Anne-Baba Seminerleriyle 
1.178 katılımcıya ulaştık.  Programın amacını çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son vermeye 
yönelik olumlu sosyal normların toplumun her kesiminde teşvik edilmesi oluşturuyor.  

Kampanyalar ve Farkındalık 
Çalışmaları

Sosyal medyada, 20 Kasım Dünya Çocukları 
Günü’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne 
kadar olan ve “16 Günlük Aktivizm” 
dönemini de içine alan özel gün iletişimleri 
kapsamında Babalık Çalışmaları’nın çocuk 
yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesine 
yönelik olarak UNFPA, ilgili babalık 
davranışlarının ve ev içi eşitlikçi iş 
bölümünün yaygınlaşmasına yönelik olarak 
İlgili Babalık Yoluyla Erkekliklerin 
Dönüştürülmesi Projesi (SIDA) ve ev içi 
şiddetin önlenmesine yönelik olarak  Un 
Women proje iletişimleri doğrultusunda 
entegre bir plan oluşturduk ve hayata 
geçirdik. Bu kapsamda, 16 farklı içerikle
1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık.
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Kaynak Geliştirme 
Çalışmaları

2020 Mart ayında pandeminin başlamasıyla
birlikte kaynak yaratma stratejimizde 
değişikliğe gi�ik. Teknoloji ve e-ticaret 
alanında faaliyet gösteren firmalarla 
iletişimimizi artırdık. Yeni stratejinin çıktıları 
olarak; Zoom ile yapılan yıllık iş birliği 
anlaşmasını, Trendyol’un STK'lar için 
kurguladığı “Birlikten Kuvvet Doğar” 
uygulamasında AÇEV’in yer almasını ve Garanti 
Bankası’nın doğumgünü bağış kurgusuna 
AÇEV’in dahil olmasını gösterebiliriz.  

Mart 2020 Runatolia Maratonu’nda 
“Okuyan Bir Gelecek Adımlarınızla Gelecek” 
kampanyası ile bireysel ve kurumsal 
bağışçılardan 792 Bin TL bağış topladık. 
Bu bağış son üç senenin en yüksek bağışı 
olarak kayda geçti.   

Riot Games lisanslı League of Legends oyunu
içinde AÇEV yararına bağış toplama paneli 
açıldı. 

Zekariyaköy Rotary Kulübü, ALD Automotive,
ADEL Kalemcilik aracılığıyla Diyarbakır’daki 
merkezimizin farklı ihtiyaçlarını sene boyunca 
karşılamaya çalıştık. Eğitimlere kayıt olan 
çocukların kitleri bu bağışlar aracılığıyla 
gönderildi. 

100’den fazla firma ve kurumla AÇEV
programları ve sponsorluk önerileri konusunda 
iletişime geçtik; 28 kurumla iş birliği sağladık.  

2020 yılında kurumsal şartsız bağışlar toplamı 
880.668 TL, bireysel şartsız bağışlar toplamı 
ise 393.405 TL olarak gerçekleşti.  
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Sosyal Medya

Covid-19 salgını döneminde ebeveynlerin 
çocuklarıyla etkileşim halinde olmaları ve 
onların gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlik 
önerilerine kolayca erişmeleri amacıyla 
içerikler üre�ik.

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgi ve 
öneriler paylaştık; salgın döneminde evde iyi 
olma halinin korunmasına yönelik 
rehberimizden ilgili içerikleri de bu mecralarda 
yaygınlaştırdık.

Bu paylaşımlar neticesinde, “pandemi 
sürecinde erişimi en yüksek STK” olduk. 
Yaptığımız çevrim içi ankete katılan her 100 
sosyal medya takipçimizden 97'si 
paylaşımlarımızı faydalı bulduğunu belir�i.

23 Nisan, Anneler Günü, Babalar Günü, Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelede 16 Günlük 
Aktivizm gibi özel günler için yüksek
etkileşimli video ve görsel içerikler
üreterek kampanyalar düzenledik.

2020’de AÇEV 
sosyal medya hesapları

Anneler Ne İster?
Bu yıl, Anneler Günü filmimizle annelerin 
gerçek istekleri ve ihtiyaçları üzerine 
farkındalık yaratmak istedik. Bir çocuğun 
hayal dünyasındaki yolculuğuyla 
annesine vermek istediği hediye 
metaforu üzerinden kurguladığımız film,  
1.800.000 kişiye ulaşarak, AÇEV’in sosyal 
medya hesaplarında bugüne kadar en 
çok izlenen içerik oldu. #AnnelerNeİster 
filmi, Campaign Türkiye dergisine de 
haber oldu ve bu yıl hazırlanan 10 filmlik 
seçki içerisinde yer aldı.

• 11.460 
   Yeni Takipçi

• 15.550.000 
   Erişim

• 540.00 
   Etkileşim
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AÇEV Güçlenme 
Çalışmaları

2020 yılında, kurum içi kapasite güçlendirme 
çalışmalarımızı yetkinlik temelli bir yaklaşımla 
yeniden ele alırken, kalite standartlarımızı 
tamamlamaya odaklandık.  Kurum içi 
kapasitemizi güçlendirme çalışmaları 
doğrultusunda; Bilgi Günleri, Uzaktan Eğitim 
Sohbetleri, Geribildirim Atölyeleri, Derin 
Demokrasi Eğitimi, Boost Programı ve İngilizce 
Eğitimi gibi faaliyetler düzenledik.  

Yıl içerisinde iki kez Covid-19 ve Sanal Çalışma 
Ortamı Anketi ve bir kez Çalışan Bağlılığı ve 
Deneyimi Araştırması  gerçekleştirdik. Covid-19 
ve Sanal Çalışma Ortamı Anketi  sonuçlarını 
değerlendirerek sanal/uzaktan çalışma 
verimliliğimizi ar�ırabilmek için aksiyon planları 
oluşturduk. 

Buna yönelik, aylık Nasılız? toplantıları ile genel 
iletişimimizi ar�ırmaya, teknolojik araçlarımızı 
mümkün olduğunca ihtiyacı karşılayacak şekilde 
yapılandırmaya, ofis dışı çalışma prosedürü 
hazırlayarak uzaktan çalışma politikamızı 
netleştirmeye çalıştık.  "Çalışan Bağlılığı ve 
Deneyimi Araştırması” sonuçları üzerine uzun 
vadede oluşturulacak aksiyon planı için 
çalışmalara başlayacağız. 

AÇEV Kalite Standartları
2019’da üzerine çalışmaya başladığımız AÇEV 
Kalite Standartları revizyon sürecini bu yıl 
içerisinde tamamladık. Standartların 
içselleştirilmesine ve yaygınlaşmasına yönelik 
aşağıdaki adımları tanımladık:

• Kalite Rehberi: 
Günlük haya�a kullanılabilecek daha kısa, 
genel, pratik bir rehber oluşturduk.

• Kalite Atölyesi: 
AÇEV merkez ofise kalite standartlarını 
tanıtmak üzere bir atölye düzenledik.

• Oryantasyon Videosu: 
AÇEV’e yeni başlayanlar için oryantasyon 
programına eklemek üzere videonun içeriği 
oluşturmaya başladık.

• Kalite Standartlarının Sürdürülmesi: 
Kalite standartlarının takibi, raporlanması 
ve ileriki revizyonları için AÇEV Kalite 
Komitesi’ni kurduk. 
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AÇEV Yetkinlikleri Bağlamında 
İş Ortamında Geribildirim Rehberi

Güçlenme çalışmalarımız kapsamında 2019 yılında AÇEV 
yetkinliklerini belirledik. Bu yıl da bu yetkinlikleri geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yürü�ük.  Bu çerçevede, Geribildirim 
Atölyeleri’ni hayata geçirdik. 

Bu atölyeler, ilk aşamada AÇEV Geribildirim Etik İlkelerine, ardından 
da bir rehbere dönüştü. Rehber; AÇEV çalışanlarının yetkinlik 
temelinde etkili geribildirim verebilmesi için temel ilkeler, 
yaklaşımlar ve yöntemleri içeriyor.

Etik Politika ve Davranış Kuralları 
Rehberi

AÇEV ekibi olarak çocuklar ve aileler başta olmak üzere 
toplumdaki her bireye fayda sağlamanın evrensel değerler 
etrafında bir araya gelmekle ve her davranışımızla hayata anlam 
katmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda; tüm Vakıf 
çalışanlarından ve gönüllülerinden,  günlük faaliyetlerinde ve 
Vakfın iş yaptığı kurum ve kişilerle, eğitim verdiği gruplarla, birlikte 
çalıştığı üçüncü partilerle olan ilişkilerinde beklenen genel 
davranış standartlarının ana hatlarını belirleyen  AÇEV Etik Politika 
ve Davranış Kuralları Rehberi’ni hazırladık ve iletişimini yaptık. 
Rehber uyarınca, bir Etik Kurul oluşturduk.

Stratejik Plan Çalışması

AÇEV’in sadece önümüzdeki 5 yılda değil, uzun vadede gelecek rotasını ne tarafa çevireceğini, 
hangi alanlara yatırım yapacağını, hangi kaynakları nasıl yöneteceğini belirleyecek olan stratejik 
plan çalışmasına, yılın son aylarında başladık. Uluslararası stratejik danışmanlık şirketi Fractal'ın 
kurucularından Rizwan Tayabali’nin danışmanlığında yürü�üğümüz süreç kapsamında, farklı 
uzmanlık ve deneyim seviyelerini gözeten çalışma grupları oluşturduk.  Tüm çalışanların, 
kurucuların ve Yönetim Kurulu’nun katılımıyla atölyeler planladık. Stratejik planı, 2021’in Şubat 
ayında Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunarak tamamlamayı hedefliyoruz. 
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Dijital Kapasite Güçlendirme 
Çalışmaları

• Pandemi koşullarında çevrim içi araçlarla ulaştığımız faydalanıcılarımızın internet erişimi için 
gerekli altyapıyı sağlayarak ücretsiz internet paketi gönderimlerine başladık.

• Tüm kurumsal uygulamalarımız için Fiba Grubu bünyesinde siber güvenlik çalışmasına başladık. 
İlk6yıl, Myrequest, Logo uygulamalarımızı altyapı kaynaklı sürdürülebilirlik ve güvenlik risklerinin 
giderilmesi amacıyla Fibabanka altyapısına taşıdık.

• AÇEV’in tüm döküman süreçlerine tek platform üzerinden erişebilmesi hedefliyle Sharepoint 
Online altyapısı üzerine çalışmalara başladık.

• Microso� Office 365 bulut yapısının kullanılmasının yaygınlaştırılması için, altyapı ve eğitim 
çalışmalarına başladık.

Dijital Kapasitemizin Güçlenmesine Yönelik 
İşbirlikleri

• İlk6Yıl mobil uygulamamız, The Human Safety Net (THSN) tarafından 
açılan uluslararası hibe programı tarafından desteklenmeye layık görüldü. 
Covid-19’un yara�ığı olumsuz etkilerle mücadele kapsamında THSN 
tarafından açılan hibenin değerlendirmesinde, AÇEV’in bu döneme 
uyumda dijital yatkınlığı göz önünde bulunduruldu.

• Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz çevrim içi eğitim 
uygulamalarımızın verimliliğini artırmak için tümleşik iletişim platformu 
Zoom ile “Dijital Eğitim Programı” başlığı altında bir işbirliği geliştirdik. 
Tüm video konferans altyapımızı Zoom’a taşıyarak 500 kişiye kadar 
oturum düzenleme imkanına kavuştuk.

• Pandemi sürecinde artan mobil internet erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak, 
İlk6Yıl mobil uygulamamıza kullanıcıların mevcut internet paketinden 
harcanmadan erişimi için Vodafone’la işbirliğinde düzenleme yaptık. 
Vodafone hat sahipleri, uygulamamızı internet paketlerinden 
harcamadan kullanabiliyor.
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GELİRLER 

ŞARTLI BAĞIŞLAR 5.460.886 

ŞARTSIZ BAĞIŞLAR 4.560.165 

FAİZ GELİRİ 3.109.702 

MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI 

KAMBİYO KÂRLARI 617.253 

OLAĞAN GELİRLER 99.411 

TOPLAM GELİRLER 13.847.417 

GİDERLER 

GENEL YÖNETİM  GİDERLERİ 4.941.458 

AMACA YÖNELİK GİDERLER 11.535.763 

OLAĞANDIŞI GİDERLER 5.330 

KAMBİYO GİDERLERİ 145.291 

TOPLAM GİDERLER 16.627.842 

NET DÖNEM GİDER FAZLASI -2.780.425 �

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI 2020 YILI GELİR-GİDER TABLOSU (TL) 
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