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Önsöz
49 yaşımdayım. Her gün saat yedide kalkıyorum. Önce 
ineklerimi sağıyorum, sonra kahvaltımızı hazırlıyoruz, 
yiyoruz. Sofrayı ister ortada bırak, ister topla. Doğru 
tarlaya koşturuyoruz. Tarlada fasulye, biber, domates 
topluyorsun. Herkes kendi tarlasına gidiyor. Ben gün-
lük olarak gidiyorum tarlama... Her gün gidiyoruz, 
kuşburnu, vişne topluyoruz. Ekili fasulyemiz var, bibe-
rimiz, domatesimiz, karpuz, kavunumuz var.

17 yaşımda gelin geldim. Üç tane çocuğum var. Çocuk-
larımın üçünü de köyde büyüttüm. Okumadılar. Büyük 
kızım ilkokuldan çıktı, burada ortaokul yoktu. İmkân-
lar çok şimdi, o zaman yoktu. Ben de gelirli değildim, 
fakirdim. Çocuklarımı okutamadım.

Ben çocuklarımı doya doya sevemedim de. Sevmek için 
odama sokuyordum, orada seviyordum da, öpüyordum 
da, kokluyordum da. Kaynanam falan kızıyorlardı, bü-
yüğün yanında çocuk sevilmez diye.

Çocuğumuzun ismini söyleyip ellerinden tutamıyor-
duk. Büyük kızımın adı İlknur, oğlumun adı Mustafa, 
küçük kızımın adı Özcan. Oğlum hâlâ anlatıyor, kızınca 
dövmüşüm bile, ama hatırlamıyorum ben. Sırtını gös-
terip “Sen bana kızdığında onu hissediyorum,” diyor. 

Bu projeyle ve AÇEV ile tanışmam şöyle oldu: Buraya 
geldiler, “Böyle böyle eğitimler yapacağız,” dediler. Ben 
de bunlara katılmak istedim.

Babalara da, annelere de geldiler, eğitim verdiler. Eği-
timlerde çok şey duyduk. Mesela “Çocuğunu sevebili-

yor musun?” diye sordular. “Büyüklerin yanında asla,” 
diye cevap verdim. Dediler ki “Çocuğunuza sevgi gös-
terin, kız ve oğlan çocuğunuza aynı davranın.”

Eğitimimiz epeyce yüksek oldu. Birçok bilmediğimiz 
şey vardı. Eşime bağırıyordum mesela “Nereye gidiyor-
sun, buraya gel!” diye. Dediler ki “Öyle bağırma, ‘bu-
raya gelir misin’ de”. Ama öyle yapmıyorduk biz, bağı-
rarak konuşuyorduk. Şimdi ise “Bu yana gelir misin?” 
diyoruz.

Eğitimlerden sonra biz kadınların toplanacağı bir yer 
olsun, dedik. Burada hem toplanalım, hem el işi bir 
şeyler yapalım, satalım para kazanalım, dedik. En son 
eski okul binasını bize tahsis ettiler. Ama burası çok 
kötüydü. Harabe gibi bir yerdi. Gülsemin Hocam dedi 
ki “Birlikte yapar mıyız?” Dedik “Yaparız.” Bir an önce 
başlasın diye çok çalıştık. İnanır mısınız boyayı bile ben 
kendim ellerimle yaptım. Alçıcıyı gittim kendim bul-
dum. Kış boyu da burada çalıştık. Köyün kadınlarına 
haber verdik, her yeri boyadık, sildik. Camları silerken 
muhtarın eşinin elleri buz tutmuştu. 

Burada ayrıca biz kadınlar birbirimizin kıymetini anla-
dık. Artık daha iyi anlaşıyoruz.

Bu eğitimleri eskiden alsaydım çok farklı olurdu tabii. 
Erkenden evlendirmezdim hiç olmazsa kızlarımı. Me-
sela buradaki hocaları tanımış olsaydım onlara yalva-
rırdım derdim ki “Benim kızım var bunu bir okula yer-
leştirelim de okusun.

Necla Çetinpolat
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Necla Çetinpolat, Anadolu’da fikrini kendine saklayan, sözlerini dile getiremeyen kadınlardan sadece biri. Pek 
çoğu ‘erkeklerin’ ve ‘toplumun’ kendilerine biçtikleri sınırlar içinde, onların uygun gördükleri hayatları ya-
şıyorlar. Babalarının izin verdiği kadar okuyorlar, büyüklerinin uygun gördüğü yaşta ve kişiyle evleniyorlar, 

kocalarının istediği kadar çocuk sahibi oluyorlar...

Yani bu topraklarda kadın olarak doğmak demek, hayata baştan yenik başlamak demek. Onların hayatına tanık olmak 
ise ‘saçını süpürge eden’, ‘yemeyip yediren’ ‘evde, tarlada, bağda, bahçede çalışan kadınların’ sadece dizi ve filmlerde 
olmadığını görmek demek...

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Necla Çetinpolat gibi Tokat kırsalında, Anadolu’nun en ücra köylerinden birinde 
yaşayan kadınların kapılarını çalmak için İstanbul’dan yola çıktı. Her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan kadınlara 
dokundu. 
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Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi, “her çocuk, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka 
bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ve başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın eşit haklara sahiptir,” diye başlıyor.

Bu Bildirge’de, “Her çocuğun sağlık içinde gelişme ve yetişme hakkı vardır. Bu amaçla kendisine ve annesine özel ba-
kım ve korunma olanakları sağlanır. Bu olanaklar doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı da içerir. Çocuğun, yeterli 
beslenme, barınma, eğitim, eğlenme ve sağlık hizmetlerine hakkı vardır” diye yazıyor.

Ancak gerçek hayat ne yazık ki anlaşmalarda, sözleşmelerde, kâğıt üzerinde planlandığı gibi değil. 

“2012 yılında dünyada 5 yaş altı yaklaşık 6,6 
milyon çocuk -çoğu önlenebilir nedenler yüzün-
den- yaşamını yitirmiş, bu çocukların temel 
yaşam ve gelişim hakları gerçekleşememiştir. 

Dünya çocuklarının yüzde 15’i ekonomik 
sömürüden korunma, öğrenim ve oyun hakları-
na zarar verecek şekilde çeşitli işlerde çalıştırıl-
maktadır. 

Kız çocukların yüzde 11’i, 15 yaşına gelmeden 
evlendirilmektedir ve bu da çocukların sağlık, 
eğitim ve korunma haklarını tehlikeye düşürme-
ktedir. 

Dünyadaki en yoksul çocukların yetkin bir sağlık 
personeli gözetiminde dünyaya gelme şansları 
zengin ailelerin çocuklarına göre % 2,7 daha 
azdır.”

*UNICEF, Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu,  
“Her Çocuk Önemlidir”, 2014..
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F ırsatların her çocuk için aynı olmadığını en iyi bilen sivil toplum kuruluşlarından AÇEV, eşit koşullara sahip ol-
mayan çocukların ve onların annelerinin hayatlarına biraz olsun dokunabilmek için bir proje geliştirdi. 

Bunun sadece bir başlangıç olması ümidiyle projenin adını da “Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar için Eşit Bir Başlan-
gıç” koydu. AÇEV çocuklara giden yolun annelerden geçtiğini biliyordu. Annelerde farkındalık ve farklılık yaratma-
dan çocukların koşullarında bir değişiklik yapmak neredeyse imkânsızdı. Çünkü hemen hepsi, genç yaşlarında anne 
olan ve eğitim haklarından yararlanamamış ya da okulu terk etmek zorunda kalmış kadınlardı. 

Projenin Hedef Kitlesi Kim? 

Sabah 6’da kalkıyorum her gün. Eşimin 
kahvaltısını hazırlıyorum. Kendi arabamız 
var, köye müşteri taşıyor. Onu yolcu ettik-
ten sonra namazımı kılarım, ahıra inerim. 
Ahırdan gelirim saat 8 buçuk gibi. Çocuk-
ları kaldırır kahvaltılarını yaptırırım. Evin 
işini görürüm. 17 yaşımda evlendim. İlk 
oğlumu el bebek gül bebek büyüttüm. Kü-
çüklerimi çok perişan büyüttüm. Sebze ya-
pıyordum, kasanın içine minder koyardım, 
uyuduğunda orada uyutur üstünü örter-
dim. Kızlarımın ikisi de tarlada büyüdüler.

26 yaşımdayım. İki kızım var. 16 yaşım-
da evlendim. 20 yaşımda anne oldum. 
İlkokuldan terkim. Benim okula gittiğim 
senelerde babam amcamlarla birlikteydi. 
Amcam göndermemişti bizi. Şu anda dip-
lomam bile yok.

Özlem Kaşıkeman
Akın Köyü

Sündüs Yıldız
Keşlik Köyü

34 yaşımdayım. 18 yaşımda evlendim. Ev-
lenirken aklım başımdaymış ama şu anda 
hata olarak görüyorum. Keşke bu kadar 
erken yaşta evlenmeseydim. Ben okumayı 
çok istedim. Evlendikten sonra da okumak 
istedim. Kayınpederim ‘seni baban okut-
mamış, ben mi okutayım’ dedi. Eltimin 
kızından, okuldan, okumakla ilgili bir şey 
istemişler. Ona bir yazı yazmıştım. Hoca 
da çok beğenmişti. Bütün içimde olanları 
o kâğıda dökmüştüm. Şimdi ‘okur musun’ 
deseler, yine ‘okurum’ derim.

Neşe Delioğlan
Akın Köyü
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Sündüs Yıldız, Neşe Delioğlan ve Özlem Kaşıkeman’ın anlattıklarından bu kısa-
cık parçalar bize köylerde yaşayan kadınların hayatları hakkında ipuçları veri-
yor. Onlar anlattıkça anlıyoruz ki hikâyeleri birbirine çok benziyor.

Hemen hepsi erken yaşlarda evlendiriliyorlar. 20’li yaşların henüz başlarında, 
daha ilk gençlik yıllarında birkaç çocuk sahibi olmuş oluyorlar. 

Tek başlarına doktora bile gitmiyorlar. Sosyal hakları da, hayatları da yok. Evden 
dışarı neredeyse sadece ahırda ya da tarlada çalışmaya çıkıyorlar. Mevsimine 
göre değişiyor ama özellikle yaz ve bahar aylarının büyük bölümünü tarlada 
çalışarak geçiriyorlar. Belki de bu yüzden kadınların, akrabaları dışında, birbir-
leriyle bile arkadaşlıkları, ortak bir paylaşımları yok. 

Hemen hemen hepsi anne ve babalarından ilgi görmeden büyümüşler. Çocuk-
ların büyük kısmı da anne ve babalarından bir kez olsun isimlerini duymadan 
büyüyor. Çocuklarına “kızım, oğlum” demiyorlar. Çünkü büyüklerinin yanında 
çocuğunu sevmek, ona ismiyle hitap etmek ayıp...

Burada, Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi, sadece kadınların değil, ço-
cukların da adı yok...

Aslında, Anadolu’nun küçük bir profili olan bu kadınları anlayabilmek için, ya-
şadıklarına daha yakından bakmak gerekiyor. Bu ihtiyaçları gördükçe AÇEV’in 
“Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç” projesini uygulamak 
için neden Tokat’ı seçtiğini daha iyi anlıyorsunuz.

Dr. Gökçe Baykal
Araştırma Uzmanı, 

“Oradaki hikâyelerden çok etkilen-
dim. 15 yıl kızına hiç ‘kızım’ dememiş 
kadınlar var. ‘Çünkü kayınvalidemin 
yanında kızım demek, ismiyle seslen-
mek ayıp,’ diyorlar. Mesela 20 yıllık 
evli, kocasına hiç ismiyle seslenmemiş 
insanlar var. Kızına AÇEV kursları 
sonrası ‘kızım’ dediğini ve kızının ‘bir 
daha söyle anne’ dediğini anlatan ka-
dınlar vardı.

Annelikle ilgili olarak; annelik nedir, 
anneliğin güzel tarafları, zor tarafla-
rı nelerdir, diye soruyoruz, beş çocuk 
annesi olmuş olan bazı kadınlar bile 
bu sorunun cevabını çok düşünüyor. 
Çünkü daha önce hayatında hiç durup 
bunları düşünmeye fırsatı olmamış.

12 yaşında evlenenler vardı. ‘Biz ilk iki 
sene çobancılık oynadık eşimle, dağ-
da gidip koyunları otlatıyorduk,’ dedi. 
Oradan evlerine geri döneceklerini dü-
şünüyorlarmış mesela. Üç sene çocuğu 
olmamış. Belki ergen bile değildi. 15 
yaşında anne olmuş. İlk çocuğu oldu-
ğunda da kendi çocuğu olduğunu bile 
anlayamamış.”
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Orda Bir Köy Var
Uzakta...

Orda Bir Köy Var

Uzakta...
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Neden Tokat?

Yemyeşil ve genişçe başlayan yol gittikçe kuraklaşıyor ve daralıyor. Köye yakla-
şınca, yol artık size şehirden ve şehrin sunduğu tüm olanaklardan daha uzak 

olduğunuzu hissettiriyor. Köye vardığınızda gittikçe daralan ve azalanın sadece 
yol değil, imkânlar, fırsatlar ve hayaller olduğunu da anlıyorsunuz.AÇEV “Kırsal 
Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç Projesi”ni uygulamak için To-
kat’ın ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan 20 köyünü seçti. 

Çocuk yaşta anne olan kadınlar var. 20 yaşında 4 çocuğu 
olanlar var. Onlar için normal. İlkokulu bitirdikleri gün 
dünürler kapıyı çalmaya başlıyormuş. Çünkü yapacak bir 
şey yok. Kız çocuklarını okutmayıp erkek çocuklarını okut-
mak için daha fazla meyil var ama dağ köylerinde erkek 
çocukları da okutulmuyor. Uzak mesafeler, maddiyat yok.

Projenin Amacı

İşte bu çocuklara ve onları yetiştiren ebeveynlerine ulaşabilmek için AÇEV bir proje geliştirdi: “Kırsal Alanda 
Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç”. Proje 2012 yılında başladı.

Bu çalışmanın çıkış noktası, köylerde yaşayan okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini desteklemek ama-
cıyla hem kurumsal eğitim fırsatlarını geliştirmek hem de erken yaşlarda çocukları desteklemenin önemiyle ilgili 
olarak ailelerde farkındalık yaratmaktı. 

Serap Tüzemen
Gönüllü Eğitici

“Tokat, kırsal nüfusu en yüksek böl-
gelerden biri. Yoğun olarak tarım ya-
pılıyor. Hayvancılık da var. Kırsalda 
yaşayan nüfus ne kadar yüksek 
olursa o kadar çok insana erişebilir-
siniz. Oraya yaptığınız yatırımın da 
etkisi daha fazla olur. Okul öncesi 
okullaşma oranları, kırsaldaki nü-
fusun varlığı, tarımın devam etme-
si, yaşayan köyler olması, çeşitlilik 
gösteren bir coğrafya olması, ihtiyaç 
sahibi köylerin bulunması, işbirliği-
ne hazır birçok kurumun varlığı bi-
zim projeyi Tokat’ta gerçekleştirmek 
üzere karar kılmamıza neden oldu.”

Hilal Kuşçul
Genel Müdür Yardımcısı

AÇEV
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Yola çıkarken projenin hedefleri; köylerde,

  Okul öncesi çocukların etkili bir okul öncesi eğitim almalarını desteklemek,

  Erken çocukluk eğitiminin önemi ile ilgili farkındalığı artırmak,

  Eğitim materyalleri ve çeşitli donanımlarla anasınıflarında fiziki ortamı iyileştirmek,

  Anneleri ebeveynlik rolleri üzerinden güçlendirmek ve 

  Kırsal alanda erken çocukluk eğitimini güçlendirmek için toplum temelli çalışma örneği geliştirmek olarak 
sıralandı.
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Hizmet  Temelli Model

2
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Erkekler 

 Okul Yöneticileri 
ve Öğretmenler 

Kahve Toplantıları 

Ek destek eğitimleri 
(Sınıf Yönetimi, 

İletişim, ÇEP uygulama 
vb konularda)

Kadınlar
Dere Tepe Eğitim Kadın 

Destek Programı 

Eğlenerek Öğreniyorum 
Programı

Çocuklar
Anasını�arının �ziki  ortam-
larının iyileştirilmesi

Anasını�arında Çocuk Eğitim 
Programı (ÇEP) Uygulamaları

Çocuk Okuma Grupları / 
Eğlenerek Öğreniyorum 
Programı

Hizmet Temelli Model

Hedefler belirlenirken projenin uygulama modelleri de ortaya çıkmıştı. Proje boyunca AÇEV’in Hizmet Temelli 
ve Toplum Temelli modelleri uygulandı. İleride detaylarıyla göreceğiniz Toplum Temelli Model’den önce Hiz-

met Temelli Model’in bileşenleri şöyle sıralanabilir:
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“Türkiye’de kırsal alanda yaşayan çocuk ve kadınlar yoksulluktan 
ciddi şekilde etkileniyorlar. Bir yandan da kırsalda nüfus azalıyor. 
Kalan nüfusun ise eğitimsel, sosyal, fiziksel pek çok ihtiyaçları var. 

Bu çerçevede biz, hem kırsal alandaki çocukların eğitim yoluyla des-
teklenmesi üzerine hem de genç kadınlara ve genç annelere yararı 
olabilecek, onların yaşam ve ebeveynlik becerilerini geliştirebilecek 
bir proje geliştirebilir miyiz, diye düşündük.

Bütün bunları derleyerek bir model oluşturmaya çalıştık. Bir yandan 
kurumsal olarak okul öncesi eğitimin niteliklerinde bir iyileştirme 
yapmayı hedefledik. Diğer yandan da anneler yoluyla ailelere ulaş-
maya çalıştık. Annelerle Dere-Tepe Eğitim Kadın Destek Programı 

yoluyla bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere bir adım atabilmeleri için eğitim çalışmaları yaptık. Evdeki 
erkeklere de ulaşmaya çalıştık. Eşlere, babalara, ağabeylere de kahvelerde düzenlediğimiz toplantılarla 
projede neler yapmaya çalıştığımızı, erken çocukluk eğitiminin önemini, ailenin bu dönemde yapabile-
ceklerini anlattık. 

Yani proje 0-6 yaş aralığındaki çocukların ve onu etkileyen çevresinin desteklenmesine yönelik bir 
ilk adımdı aslında. Uzun vadedeki amaç ise kırsal alanda erken çocukluk gelişimi için yaygınlaştırı-
labilir bir model geliştirmek... Diğer bir deyişle yapılanlar sadece Tokat’la sınırlı kalmasın, başarıya 
ulaştığı takdirde bir model olarak farklı bölgelerde de uygulanabilsin mantığıyla planladık. Her şey 
tamamdı. Sadece bir eksik vardı; finansal kaynak. O da UBS Optimus Vakfı’ndan geldi.”

Hilal Kuşçul
Genel Müdür Yardımcısı

AÇEV

“UBS Optimus Vakfı çocukların gelişiminin desteklenmesine yönelik projelere fon sağlayan bir Vakıf. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinde katkı sağladıkları projeler mevcut. Dolayısıyla alanda neler yapılabileceğine dair deneyimleri var. Tokat’ta 
projemizi gerçekleştirirken onlarla her safhada fikir alışverişinde bulunduk. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ça-
lışma deneyimine de sahip oldukları için çok eğitici, öğretici, paylaşım yapabildiğimiz bir süreç oldu ve bütün bu süreç, 
projenin dinamik bir yapısının olmasını sağladı. Diğer bir deyişle, projenin ara aşamalarında oluşan durumlara ve 
çıktılara göre bazı planları yeniden gözden geçirdik ve yeni eklemeler yaptık. Böylece proje ihtiyaçlara daha  fazla cevap 
verebilen bir şekilde hayata geçti.”

Nalan Yalçın
Genel Müdür, AÇEV
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İşte bu ortamı hazırlamak 
için AÇEV eğitimcileri ve 
saha ekibi İstanbul’dan yola 
çıktı. Ellerinde program-
ları, kafalarında hedefleri 
vardı. Ama her şey o kadar 
kolay olmayacaktı...

“Çocuğun doğumundan okula başlayana kadar olan süre, yani 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, ge-
lişim açısından çok önemlidir. Bizim bu projedeki amacımız da bölgede yaşayan erken yaşlardaki çocukların fiziksel, 
sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini destekleyerek potansiyellerini en yüksek düzeye çıkarmak oldu. 

Çünkü erken çocukluk döneminde verilen destek, çocuklara hem okul döneminde hem de hayatın çeşitli evrelerinde 
çok büyük olumlu etki yapıyor. Araştırmalar Erken Çocukluk Eğitimi hizmetlerine yapılan her 1 liralık yatırımın, 7 
liraya kadar bir getiri sağladığını gösteriyor.* Buradaki temel amaç çocuğun gelişimini desteklemek, onun için sağlıklı 
ve en iyi ortamı hazırlamaktı...”Emine Kuzutürk

Proje Koordinatörü, AÇEV

*(Mehmet Kaytaz (2005)  Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda Maliyet Analizi, AÇEV)

Peki erken çocukluk eğitimi neden önemli? AÇEV neden 0-6 yaş grubunu hedef edindi? 
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AÇEV 

AÇEV
Tokat’ta
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Proje süresince AÇEV tarafından dört kere Dere Tepe Eğitim Kadın Destek 
programı eğitici semineri yapıldı. Bu seminerlerde toplamda 54 eğitimci 

grup lideri olarak yetiştirildi. Eğitimciler daha çok anasınıfı öğretmenleri ve gö-
nüllüler arasından seçildi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, seminerler için öğretmen görevlendirmeleri yaparak 
ve köylerde Dere Tepe Eğitim gruplarını anasınıfı öğretmenlerinin açmasını sağ-
layarak projeye destekte bulundu. Böylece proje daha başlangıç aşamasında iken 
Tokat ve kırsalında gönüllülük bilincinin oluşmasına ve gelişmesine çoktan kat-
kıda bulunmuştu.

Proje Saha Uygulamaları

O masallardaki köyler pek yok artık. “Orda bir köy var uzakta” diye de başla-
mıyor çocuk şarkıları. Bir köy varsa uzakta, çok da gidilmiyor zaten oraya. 

Oysa köyü köy yapan her şey halen yaşıyor. Toprak halen bereketli, hayvanlar 
doğal yaşamlarını sürdürüyor, sular halen berrak akıyor, gökyüzü yağmur birik-
tiriyor; muhtar, imam, öğretmen görevinin başında. 

Kahveler yine erkeklerle dolu. Maçlardan, siyasetten, ürünlerin taban fiyatından 
konuşuluyor. Ama bir eksik var. Kadınlar susuyor. Kadınlar her şeyi içlerine atı-
yor. Çocukların, evin, tarlaların yükümlüğünü üstlenen kadınların sözünün bir 
hükmü yok. 

AÇEV, Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç Projesi’ne, kadın-
lara “Nasılsınız?” diye sorarak başladı. Önce çocuklara, sonra kadınlara, erkekle-
re, köyün öğretmenine, muhtarına sorular sordu. Onlar konuştukça da proje şe-
killenmeye, şekillendikçe katılım artmaya, katılım arttıkça da büyümeye başladı. 

Kimi zaman düğün salonlarından bozma mekânlar, kimi zaman erkeklerden izin 
alınabildiği ölçülerde kahvehaneler, kimi zaman Kuran kursları, sınıflar, yani boş 
bulunan her yer AÇEV’in eğitim alanı oldu. 

Her şeyden önce, 11 hafta boyunca sürecek eğitimlerin gerçekleştirilebilmesi için 
kadınlara bu eğitimleri verecek gönüllülerin bulunması gerekiyordu.

Hilal Kuşçul
Genel Müdür Yardımcısı, AÇEV

“Bir süre işbirliği yapabileceğimiz 
Sivil Toplum Kuruluşu aradık 
Tokat’ta. Çünkü biz bir ilde ça-
lışmaya başladığımızda STK’lar-
la mutlaka ortaklaşırız; onlar 
bizim ili tanımamıza yardımcı 
olur, insan kaynağı konusunda 
yol gösterici olur. Ancak, burada 
birlikte çalışacak STK bulmakta 
zorlandık. Tokat’ta kamu bize 
çok yardımcı oldu. Özellikle İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbir-
liğinde oldukça etkin bir çalışma 
yaptık. Ayrıca, Tokat’ta devlet 
kurumları koordineli bir şekilde 
çalışıyor. Yeniliklere açıklar, pro-
jelere ve yeni önerilere bir yol aç-
maya çalışıyorlar...” 
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Şükrü Yıldız
Muhtar, Keşlik KöyüSevim Yurteri

Ormandibi Köyü

İlan verildi ‘AÇEV gelecek’ diye. Daha 
önce hiç duymamıştım. Ne olduğunu 
bilmiyordum. Bazı tereddütlerim 
oldu, aklımda sorular vardı, güvene-
bilir miyim diye düşündüm. Ondan 
sonra oğlum Serdar dedi ki ‘Anne bu 
bağımsız çalışan bir kurum’. O da 
öyle deyince gittim. Daha da bırak-
madım.

Keşlik köyü muhtarıyım. 1984’ten 
beri burada yaşıyorum. Yaklaşık 
30 yıldır bu köyde kayda değer 
bir çalışma yapıldığını görme-
dim. Verem Savaş Dispanseri gibi 
şeyler saatlik gelir, bilgilendirir 
gider. Onun dışında uzun süreli 
bir sosyal paylaşım görmedim.

“Ben projenin gönüllü eğitimci 
ayağındayım. Projeyle tanış-
mam tamamen bir sürpriz oldu. 
Niksar’da oturuyorum, beni 
aradılar ve projeden bahsetti-
ler. ‘Tamam’ dedim. İki hafta 
bize seminer verdiler. Sınıfa ilk 
girdiğimde şaşırdım. Değişik bir 
ortam, seminer gören öğretmen-
ler, çocuk gelişimciler... Tanıştık, 
başladık. Sonra kadınlara ulaş-
maya çalıştık. Kadın eğitmen 
geldiğini, okulda kadınlar için 
eğitimler olduğunu öğrendikleri 
zaman birbirlerinden duyarak 
sayıca çoğaldılar.”

Serap Tüzemen
Gönüllü Eğitici

Tokat kırsalındaki köylerin çoğuna ilk kez bu proje vesilesiyle bir sivil toplum kuruluşu geldi. Köylüler, ilk kez 
“size bir şeyler anlatmak, paylaşmak istiyoruz” diyen insanlarla tanıştılar. Hemen hemen hepsi okul döneminden 

sonra ilk defa AÇEV eğitimleriyle bir sınıfın kapısından içeri girdiler.
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İlan verilmişti ‘AÇEV’den hocalar gelecek’ 
diye. Gittim baktım. Hocamızla tanıştım, 
çok iyi biriydi. Konuştuk anlaştık. Devam-
lı gitmeye başladım. Güzel şeyler anlattı. 
Çok iyi geldi bana. Çok açık değildim ben, 
kimseyle konuşamıyordum fazla. Hocamız 
söyledikçe, güzel güzel anlattıkça ben de 

açıldım.

Daha önce AÇEV’i hiç duymamıştım. Ka-
dınlara yönelik bir eğitim verilecek diye 
haber verdiler. ‘Sanki bu yaştan sonra ne 
öğreneceğim’ diye düşündüm ama ‘davet-
lisiniz’ dediler, biz de gittik, baktık. İyi ki 

gitmişim, çok şey öğrendik.

Bir gün bir kayınvalide geldi. Dedi ki, ‘be-
nim gelin okuma yazma bilmiyor, bana 
nasıl öğretileceğini öğretin ben gidip evde 
öğreteceğim.’ İlk defa böyle bir şeyle karşı-
laştım. Dedim ki, ‘bu çok cesur ve güzel bir 
davranış ama siz gönderin biz öğretelim.’ 
Gelen, 22 yaşlarında genç bir kadındı ve 

başarıyla tamamladı kursu.

Şengül Gül
Ormandibi Köyü

Gülsüm Delioğlan
Akın Köyü

Mustafa Aksoy
Okul Müdürü, Ayvalı Köyü

“Eğitici eğitimlerinde hedef kitlemiz kim olursa olsun, hep sonunda şunu duyarız: ‘En başta bu eğitim be-
nim işime, benim aileme, çocuğuma da yaradı’. Onun için diyorum ki, ‘AÇEV’in eğitimleri çok farklı’. Bıra-
kın hedef grubu, eğitici eğitiminde, kim olursa olsun, gönüllü, öğretmen, anasınıfı öğretmeni, ilk başta onun 
hayatına değiyor. Sonra sudaki dalgalar gibi devamı geliyor.”

Canan Erman
Eğitimci, AÇEV
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Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı

Kadınların güvenini kazandıktan sonra işler biraz daha kolaylaşmaya ve 
keyifli hale gelmeye başladı. Eğitimler için tarım işlerinin yoğunluğunun 

azaldığı Kasım-Nisan ayları arası seçildi. Tam 11 hafta boyunca haftada bir 
gün, iki saat çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, gebelik, kadın sağlığı, haklar, top-
lumsal cinsiyet, çevre gibi birçok konu hakkında toplantılar yapıldı, kadınlar 
bu eğitimlerden yararlandı... Hangi gün, nerede, saat kaçta toplanılacağına ise 
kadınların kendileri karar verdi. Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programıyla 
üç yılda, 24 köyde, tam 1836 kadına ulaşıldı. 

“Eğitimin sürdüğü iki saatin sonun-
da kadınlar evlerine gidiyorlar. Ertesi 
hafta geldiklerinde, bir önceki hafta 
aldıkları kararlar doğrultusunda neler 
yaptılar, nelerle baş edebildiler, nelerle 
baş edemediler hepsini anlatıyorlar... 
Bir sohbet şeklinde konuların üzerinde 
konuşuluyor. Grup lideri bazen takdir 
ediyor, bazen de ‘şu neden olmadı’ 
diye tartışılıyor.”

Canan Erman
Eğitimci, AÇEV
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Peki bu eğitimlerden kadınların kazanımları ne oldu? Yıllardır köyün ortasında duran ama sanki kadınlara yasak-
mış gibi gitmedikleri görmedikleri köyün okuluna yeniden giden, ilkokuldan sonra yeniden ilk defa okul sıraları-

na oturan kadınlar, bu eğitimlerden neler çıkardılar?

En çok çocuklarımızın eğitimiyle uğraştık. Kızdığımız, bağırdığımız, hafife aldığımız şeylere daha çok dikkat ettik 
sonrasında. Çocuklara temizlik konusunda, ders, arkadaşlık konusunda her şeyde dikkat ettik. ‘Oynamaya gi-
deceğim’ deyince ‘hayır evde otur’ veya ‘ işine bak’ diye kızdığımız oluyordu. Şu anda oyun saatleri, ders saatleri, 
televizyon saatleri ayrı oluyor. Çocuğumla anlaşmam daha iyi. Çocuklar bana ters davranıyorlardı, şimdi daha 
yumuşak daha güzel anlaşıyoruz.

Önceden gelip okulda çocuklarımızın toplantılarına karışamıyorduk. Toplantıya göndermiyorlardı, ‘gelin kıs-
mının, kız kısmının okulda ne işi var’ diye. Öğretmenleri tanımıyorduk. Çocuklar eve gelip ne konuşursa onu 
biliyorduk. Şimdi çocuklarımızın hangi dersine hangi öğretmen giriyor biliyoruz, ilgileniyoruz. Büyükleri bile 
ikna ediyoruz artık. 

16 yaşımdayken aynı köyün içinde teyzemin oğluyla evlendim. 30 yıldır kendi öğrenciliğimizden beri hiç okula uğ-
ramamıştık. Şimdi benim büyük oğlumun veli toplantısına gidiyorum. Erkeklerin olduğu yere hiç girmezdik. Önce 
erkekler de kızıyorlardı ama şimdi eşlerimiz izin veriyorlar.

Önceden kaynatalarımız okul toplantısına ‘ne işiniz var erkeklerin yanında’ diye karşı çıkardı. Şimdi eşim ‘saat üç 
oldu, geç kaldın gitmeyecek misin’ diyor. Çocuklarımıza daha iyi davranıyoruz artık. Dere Tepe’yi izledik, ergenlik 
çağını anlattılar, ‘çocuklarınızı oyun oynamaya bırakın’ dediler. Özge’yi ben dışarı bırakmazdım, şimdi serbest. Uzağa 
gitmez ama kapıda arkadaşlarıyla oynarlar.

En yanlış yaptığım, çocukların önünde tehlikeli şeyleri açıkta bırakmakmış, onu gördüm. Bir de oyun kısıtlama-
ları... Çocukluklarını yaşayamıyorlarmış. Kız çocuklarının değerini de anladım. Kızımın kendi haklarına dikkat 
ediyorum. Mesela anneliğin önemini daha iyi anladım. Anne olmazsa zaten aile olmuyor. 

Eskiden biraz sevgiyi içimde saklıyordum. Çocuklarını sevince büyüklere saygısızlık oluyordu o zaman. Mesela 
karşıdan yaşlı bir adam gelsin, çocuğunu kucağına alamazsın. Şimdi istediğim gibi alıp seviyorum, herkes de 
sevsin. Çocuklarımı öpüp koklamamın, derslerine bile faydası oldu. Öpmem, ona yaklaşmam daha çok dersine 
bağladı.

Bir de eskiden olsa kahvenin önünden geçemezdik. Kursa gidip gelirken kahvede birileri olsa da yine gelip geçi-
yoruz. Aştık engelleri.

Münevver Destebaşı
Akın Köyü

Neşe Delioğlan
Akın Köyü

Gülsüm Delioğlan
Akın Köyü
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Gülsemin Akay
Tokat Saha Koordinatörü, AÇEV

Gülsemin hocamız bizi mesela sinemaya götürdü. Ben 35 yaşıma gelmi-
şim sinema nedir bilmiyordum. Benim beyim Tokat’ta temizlik şirketinde 
çalışıyor, ‘sen neredesin’ diye sordu, ‘ben sinemadayım’ dedim. ‘Ben elli 
senedir sinemaya gitmedim, senin ne işin var’ dedi. 

Sinema çok güzel bir şeymiş. Duyuyordum, ‘sinema’ diyerek geçiyordum. 
Ama oraya gittim, çok farklı duygular oldu. Heyecanlandığımız oldu. 
Düğün Dernek filmine gittik, o da Sivas’ta çekilmişti. Çok komikti, çok 
hoşumuza gitti. Çocuğum dedi ki ‘anne sen sinemaya gittin, ben de gide-
ceğim’, ‘tamam gidin’ dedim. Eskiden olsa ‘sinemayla ne işin var, televiz-
yon izle’ derdim. 

Biz hayatımızda köyün kadınlarıyla bir araya gelip konuşmuş insan 
değildik. Hiç konuşamazdık. Ama şimdi bir araya geliyoruz, ‘hangi işi 
kuracağız’ diye birbirimizle konuşuyoruz, birbirimizden fikir alıyoruz. 

En çok yanlış da, çocuklarımıza davranışlarımızdaymış. Çocuğumuzla 
konuşurken ‘sana ne’ diyorduk. Ama şimdi ‘yavrum, kuzum’ diyoruz me-
sela, çocuğumu karşıma alıyorum. En azından konuşmasını öğrendik. 
Bağırmıyorum. Çocuğuma bir tane şamar vurmam şimdi, konuşurum.

Necla Karlık
Ormandibi Köyü

Buradaki eğitimler keşke çocuklarımızı daha büyütmeden önce olsaydı. 
Daha farklı yetiştirirdik çocuklarımızı, kendimizi de geliştirirdik. Biz 
çocuklarımız için en iyisini düşünüyoruz ama körü körüne büyüttük. 
Şu anki bilgimiz o zaman olsaydı belki daha farklı olurdu. Mesela iş 
yaparken çocuk geliyor, ‘kızım sus, başımdan git, sonra gel’ deyip çocu-
ğu dinlemiyordum. Ama şimdi çocuk bir şey dediği zaman her işimizi 
bırakıp gözünün içine bakarak ne demek istediğini anlamaya çalışıyo-
rum.

Eşime karşı da rahat olamıyordum. İletişim eksikliği. Söylemek istedi-
ğim şeyi dile getiremiyordum ama şimdi direkt söyleyebiliyoruz. Öğ-
retmenlerimizin karşısına geçtiğimiz zaman tir tir titrerdik, bir devlet 
memuru görünce mesela aynı... Ama şimdi herkesle aynı rahatlıkla 
konuşabiliyoruz.

Meme kontrolünü bilmiyorduk, ta ki hastalık çıkana kadar. Ama şimdi 
altı ayda bir hastanede tarama yaptırıyoruz.”

Sündüs Yıldız
Keşlik Köyü

“Ormandibi’nde bir anne 

vardı. Beş yaşlarında bir kız 

çocuğu varmış. Sürekli üstünü 

çıkarıyormuş. Annesi de çocu-

ğu vazgeçirmek için konuşmak 

yerine şiddet uygulamış. 

Bizim eğitimlerde çocukla 

nasıl konuşması gerektiğini 

öğrendikten sonra konuşmuş 

çocuğuyla. ‘Ben bu kadar 

kolay olacağını tahmin etmi-

yordum. Konuştum kızımla, 

artık bu davranışı yapmıyor.’ 

Düşünün tek yapması gereken 

onunla konuşmakmış ve bunu 

bizim paylaşımlarımızdan 

sonra yapmış.”

Aslında verilen eğitimleri ve kat edilen yolu en iyi anlatan kadınlar. Kadınların 
anlattıkları, küçük bir dokunuşun bile ne kadar büyük değişimlere yol açtığını 

gösteriyor. Dere Tepe Eğitim Programına dahil olan kadınlar bir süre sonra ihtiyaç-
larını dile getirerek derslerin içeriğine de yön vermeye başladılar. Örneğin onların 
önerisi ile ergenlik, iletişim, öfke kontrolü, çocuklara ders çalışacak ortam yaratma 
konularında ek çalışmalar düzenlendi.



26

Semra Delioğlan
Akın Köyü

Soner Yurteri
7.Sınıf Öğrencisi, Ormandibi Köyü

Hiç topluma katılmazdık daha önceden. Kadınlar biraz daha gerideydi o zaman. Sağ olsun öğretmenlerimiz bize 
önderlik yaptı, şimdi her tarafa katılmaya çalışıyoruz.

Mesela çocuklara nasıl davranacağımı öğrendim. Çocuklara söz hakkı hiç vermezdik. Bir işi halledeceksek şiddetle 
halletmeye çalışıyorduk, şimdi öyle olmuyor. Mesela deterjanları aşağıya koymamayı öğrendik. İlaçları çocukların 
ulaşamayacağı yerlere koymayı öğrendik. Gübre yapmayı öğrendik, aile içi şiddet olunca nerelere başvuracağımızı 
öğrendik.

Bu eğitimleri zamanında alsaydık gerçekten başka türlü olurdu. Daha çok okumaya yönlendirirdim çocuklarımı, 
bilinçlendirirdim. Ben bilmiyordum ki onları bilinçlendireyim o zaman.

Çevremdekiler bana diyorlar bazen, ‘sen epeyce bir değiştin, çalışkanlaştın’. Ben de ‘annemin kursun-
dan oldu’ diyorum. Mesela derslerde soru sorulunca her soruya parmak kaldırıyorum, fikrimi söylü-
yorum. Önceden katılımım o kadar iyi değildi. Ama annem kursa katıldığından beri onun desteğiyle 
kendime güvenim geldi.
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Her Şey Çocuklar İçin...
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Çocuklara ve Eğitimcilere Yönelik Çalışmalar
Geleceğe Yapılan En Büyük Yatırım: Daha Donanımlı Anasınıfları

Dere Tepe Eğitim Programıyla kadınların ebeveynlik rolleri üzerinden güçlenmeleri sağlanmaya çalışılırken, bir 
yandan da sıra çocuklara gelmişti. 

Proje süresince tam 20 köy-
de, 20 anasınıfının donanımı 
yapıldı. Yani tam anlamıyla 
baştan aşağı kırtasiye malze-
melerinden tutun da, gelişim 
alanlarının desteklenmesine 
yönelik kutu oyunları, yap-
bozlar, legolar, sanat mal-
zemeleriyle donatıldı; kitap 
merkezleri, müzik merkezle-
ri, dramatik oyun merkezleri, 
sanat merkezleri oluşturuldu. 
Anasınıflarının fiziksel ortam-
ları tamamıyla iyileştirildi.

Hem sınıflar çocuklar için 
daha çekici hale getirildi, hem 
de eğitimsel olarak daha güçlü 
malzeme desteği verildi. Her 
eğitim dönemi başında yeni 

köylerde yeni anasınıflarının donanımı yapılırken daha önce donanımı yapılmış köylere ise eğitim malzemesi ve kır-
tasiye desteği verildi.

AÇEV bu köydeki anasınıfında çalışma yapmadan önce buradaki anasınıfı çok küçük bir yermiş. Çocukların 
ayakkabısız rahatça üzerinde gezebilecekleri doğru düzgün halı ve oyuncak yokmuş. Hemen hemen hiçbir eğitim 
materyali yokmuş. Bugün burada ben AÇEV’in gönderdiği malzemeleri kullanıyorum. Anasınıfında da malzeme 
olmazsa hiçbir şey yürümüyor zaten.

Merve Arslan
Anasınıfı Öğretmeni, Ayvalı Köyü
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Umman İrice
Eğitim Sorumlusu

AÇEV çalışanları ve gönüllüleri için ne anasınıflarının 
fiziki koşullarını iyileştirmek ne de aileleri ve çocukları 
buraya gelmeleri için ikna etmek kolay olmuştu. Ama 
çocukların yeni sınıflarıyla ilk buluşmaları her şeye de-
ğerdi.

Başlarda tabii çok zordu çünkü köylerdeki in-
sanların çok daha farklı öncelikleri var bu ha-
yatta. Yani onlara gidip erken çocukluk eğitimi 
çok önemli, hadi çocuklarınızı anasınıfına gön-
derin dediğiniz zaman çok bir şey ifade etmiyor. 
O yüzden ikna çalışması, yaptıklarımızı anlat-
maya yönelik faaliyetler yaptık diyebilirim. 

Çok güzel bir sınıf yapıyoruz ve ‘ücretsiz’ diyo-
ruz, ‘okul sizden hiçbir ücret talep etmeyecek, 
sadece çocuklarınızı gönderin.’ Zaten çocukla-
rıyla geldikleri zaman çocuk da aile de o ortamı 
görüyor, öyle renkli ve dolu bir sınıfla karşılaşı-
yorlar. Geldikten sonra çok kolay oluyor karar 
vermeleri. 

Asıl iş ondan sonra başlıyor: Bu işin önemli ol-
duğunu onlara inandırmak. Çünkü çok çocuklu 
aileler, geriden gelenleri de göndermeleri gereki-
yor. Biz yıllarca o köylerde çalışıyor olmayaca-
ğız ama ailelerin çocuklarındaki farkı görmesi 
önemli ki diğerlerini de göndersinler.

Yıl sonunda hem öğretmenler, hem çocukların 
kendileri, hem de aileleri aslında nereden ne-
reye geldiklerini fark ediyorlar. Çünkü ailelerle 
konuştuğumuzda çocuğun akademik olarak 
öğrendiği şeyleri çok fazla söyleyemeseler de, 
davranışlarındaki değişiklikleri çok somut ifade 
edebiliyorlar. En basitinden ‘kendi eşyalarını, 
yatağını, toplamaya başladı. Yemek yiyorduk, 
önceden kalkıyordu gidiyordu, şimdi tabağını 
kaldırıyor, benimle mutfağa getiriyor’, gibi.

Bence anasınıfına gitmek bir öğrencinin hayatında her şeyi değiş-
tirir. Kendimden başlayayım, ben 24 yaşımdayım. Benim o yaş-
larımdayken anasınıfı çok yaygın değildi, gitmedim. Yirmi kişilik 
sınıfımızda da giden iki ya da üç kişiydi. Biz ilkokul birinci sınıfa 
geçtiğimizde boyama yapamıyorduk, ama anasınıfına giden arka-
daşlarımız resim bile yapıyorlardı. 

Örneğin bu okulda anasınıfına hiç gitmeyen üst sınıf öğrencileri-
ne öğretmenleri hayallerini sorduklarında traktör almak, hayvan 
sahibi olmak gibi cevaplar veriyorlardı. Şimdi anasınıfı öğrencile-
ri, öğretmene olan sevgisinden büyük ihtimalle, öğretmen olmak 
istiyorum ya da hemşire olmak istiyorum diyor. Bu bile köy için 
büyük bir değişim. Geçen seneki birinci sınıf öğretmenimiz çok 
fark olduğunu söyledi çünkü anasınıfına giden çocuk ile hemen 
çizgi çalışmasına başlayabiliyor. Diğer çocuk kalem tutmayı bile 
bilmiyor. Aslında çok basit gibi görünen bir şey ama çok sıkıntı. 
Kalem kontrolünü sağlayamıyor, çizgisini çizemiyor. Ya da anası-
nıfına gelen çocuk 10’a kadar sayıları bilirken diğeri bilmiyor. Bu 
okulda anasınıfında artık tüm bu eksikleri kapatıyoruz.

Merve Arslan
Anasınıfı Öğretmeni, Ayvalı Köyü



Umman İrice
Eğitim Sorumlusu

İçeri girdiklerinde sadece bak-
tılar ve yerde bizim koyduğu-
muz halının üzerine oturdular. 
Hiçbir şey yapmadılar, sadece 
bakıyorlardı, hiçbir şeye do-
kunamadılar. Ben ‘hadi oy-
nayacağız şimdi oyuncaklarla’ 
diyorum. Yok , kilitlendi kaldı 
çocuklar, ne yapacaklarını bi-
lemediler. 

Öğretmenleri yönlendirdi ço-
cukları; ‘bakın işte burada ne 
varmış, bakın burada bir oyun-
cak varmış, burada bir kutu 
oyunu varmış’. İlk defa o kadar 
oyuncağı bir arada görüyorlar-
dı. Bir de tabii çekiniyorlar da 
bir yandan, dokunabilir mi-
yim, elleyebilir miyim, kızarlar 
mı... Bizim zannediyorlar her 
şeyi. ‘Hayır, bunlar sizin’ diyo-
ruz. O ilk karşılaşmaları çok 
güzeldi. Sonra oynamaya baş-
ladılar ve çok teşekkür ettiler 
bize, geldiler, sarıldılar. Bizim 
için de çok etkileyiciydi.

30
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Daha önceki anasınıfımız küçük, plastik sandalyelerin olduğu, başka da bir araç gerecin olmadığı bir 
yerdi. Veliler de oraya göndermiyordu zaten çocuklarını. Ben de üzülüyordum.

AÇEV bize güzel bir anasınıfı oluşturdu. Baktılar düzenli, temiz, havadar bir sınıf, malzemeler güzel; ve-
liler de çocuklarını göndermeye başladı. Çocuklar ilk defa oyuncakla, oyun hamuruyla, kalemle tanıştı. 
Bu ilkokula da yansıdı. Çünkü anasınıfına giden çocuk sınıf ortamını biliyor, öğretmen-öğrenci ilişkisini 
biliyor, arkadaşına nasıl davranması gerektiğini öğreniyor.

Birinci sınıf öğretmenleri çocukların artık altyapılarının olduğunu, daha rahat kalem tuttuklarını, daha 
güzel konuştuklarını, etkinliklere katıldıklarını söylüyorlar. Mesela okuma yazma gibi bir sorunumuz 
kalmadı. Yoksa 5. sınıfta hâlâ okuma yazma bilmeyen çocuklarımız da oluyordu.

Mustafa Aksoy
Eski Okul Müdürü, Ayvalı Köyü

Anasınıfına devam eden çocuklar daha sosyal oluyorlar. Normalde burada anne ile çocuk hayvan bak-
maya ya da tarlaya gidiyor. Arkadaşlarıyla çok fazla vakit geçirmiyorlar. Ben veli ziyaretlerini tek başıma 
yapmıyorum, çocuklarla beraber gidiyorum. Aynı zamanda birbirlerinin evlerini öğrensinler, dışarıda 
oynadıkları zaman da beraber oynasınlar istiyorum. Bu sayede dışarıda olsun, sınıfta olsun birbirleriyle 
kaynaşıyorlar. Bu kaynaşma da gelişimlerine katkı sağlıyor.

Merve Arslan
Anasınıfı Öğretmeni, Ayvalı Köyü
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Çocuklara Verilen Söz: Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) 

Anasınıfı öğretmenlerinin çocuklar ile çalışma yaparken ellerinde AÇEV tarafından hazırlanmış bir rehber, 
bir yol haritası var: Çocuk Eğitim Programı (ÇEP). ÇEP 48 ay ve üzeri yaş grubundaki çocukların gelişim 

özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış olan 24 haftalık bir eğitim programı. İçinde basitten karmaşığa doğru 
ilerleyen, bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi için tekrarlar içeren faaliyetler yer alıyor. 

Okuma yazma öncesi, aritmetik öncesi, el-göz koordinasyonu, sınıflandırma, sıralama, kavramlar, genel yetenek 
ve sosyal duygusal gelişim alanına yönelik faaliyetleri kapsayan ÇEP, bir çocuğun tüm gelişim alanlarını destek-
liyor.

Proje süresince Tokat’ın 24 köyünde anasınıflarındaki tam 1098 çocuğa Çocuk Eğitim Programı ile ulaşıldı. ÇEP 
uygulamaları Eylül sonu başlayıp Haziran ortasında okullar kapanana kadar her gün devam etti. Her gün 20 da-
kika çocuklar başka bir dünyanın misafiri olup hayatlarında yeni sözlere, yeni çalışmalara yer açtılar. 

Anasınıfı Öğretmenleri ve Okul Müdürlerine Yönelik Destek Eğitimleri

AÇEV’in çalışmaları kapsamında öğretmenler de unutulmamıştı. Eğitim döneminin başlaması ile beraber 
proje köylerindeki tüm anasınıfı öğretmenlerine yönelik olarak sınıf yönetimi ve iletişim eğitimleri yapıl-

dı. Ayrıca, köylerdeki anasınıfı öğretmenlerine yüz yüze ve online eğitimler aracılığı ile ÇEP programını uygu-
lamalarına yönelik eğitimler verildi. 

ÇEP eğitimleri ile 56 anasınıfı öğretmenine ulaşıldı. Anasınıfı öğretmenleri donanım yerleştirme, sınıf yönetimi, ana-
sınıfındaki köşelerin oluşturulması prensipleri ile ilgili bilgilendirildi. 

Bunlara ek olarak, Ayvalı, Akın, Kemalpaşa köylerinde, okullarda öğretmen ve okul müdürlerinin katılımı ile iletişim 
ve karşılaşılan zorluklar konularında düzenlenen seminerlerde vaka çalışmaları yapıldı.
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Sadece anne-baba eğitimleri değil, ana-
sınıfı donanımları, öğretmenlerimizin 
eğitimleri, onların programları... Ger-
çekten yorucu bir süreçti. Artık arka-
daşlar arasında espri olmuştu ‘bugün 
AÇEV aradı mı’ diye... Bir dakika boş 
bırakmadılar, çok yoğun programdı. 
Tabii biz de bir yandan eğitim öğretim 
işini yürütürken diğer yandan da kendi-
mizi beslemiş olduk.

Eğlenerek Öğreniyorum 

Bu projenin belki de en eğlenceli, hem annelerin hem de çocukların en sevdikleri bölümü ‘Eğlenerek Öğreni-
yorum’ oldu. İsminden de anlaşılacağı gibi annelerin çocuklarıyla vakit geçirirken aynı zamanda eğitimleri-

ne yönelik oyunlar oynanmasını teşvik eden bir uygulama ve en güzel yanı, her yerde yapılabilir olması. Pazarda 
alışveriş yaparken, evde çamaşır toplarken ya da yemek yaparken...

Cengiz Polat
Okul Müdürü, Akın Köyü
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Şengül Gül
Ormandibi Köyü

Emine Kuzutürk
Proje Koordinatörü, AÇEV

“Mesela çamaşırları katlarken renklerini söyleyip kimlere ait olduklarını söyleyebiliriz. Bu şekilde çocukların 
küçük kaslarının, büyük kaslarının, zihinsel, bedensel gelişimlerinin sağlanması için minik oyunlar yapabi-
lecekleri şeyler öneriyorduk. Onlar evde uyguluyorlardı, daha sonra anne bize, neler olduğunu anlatıyordu. 
Çok çarpıcı şeyler geliyordu bu arada.

Boşanmak üzere olan bir aile vardı, çocuklarıyla fazla ilgilenemiyorlardı. Güler yüz, mutlu surat, ağlayan 
surat diye kartonlarımız vardı. Biz bu kartonları kurs katılımcılarına verdik, evde beraber çocuklarla oyna-
sınlar diye. Mesela ‘şu an ne hissediyorsun göster’ diye annelere anlattık. Bir sonraki hafta karşılaştığımızda 
anne anlattı:Beraber oyun oynarken çocuk ruh halini güler yüz olarak göstermiş. ‘Neden güler yüzü gösterdin’ 
diye anne sorunca ‘sen benimle berabersin, benimle oyun oynuyorsun ya, o yüzden çok mutluyum’ demiş. 
Demek ki çocukların minicik bir ilgiye dahi çok ihtiyaçları var. 

Çocuklar her yerde oyuna katılabilirler. Mesela ‘kek yapacağız, yumurtayı verir misin, unu koyar mısın’ diye-
biliriz ve böyle yaptığımız zaman hem çocuk kendi özgüvenini sağlamış olacak, hem anneyle iletişim sağlamış 
olacak. Bu yönden çok güzel bir dönüşüm oldu. 

Mesela iki erkek çocuğu olan bir hanım anlatmıştı, küçük erkek çocuğun anneyle iletişimi daha kuvvetli, anne ocak-
ta yemek yaparken yardımcı oluyor. Büyük abi diyor ki ‘sen kız çocuğu musun neden annenle zaman geçiriyorsun’. 
O da diyor ki ‘sen de yapsana çok eğlenceli’. Bir kaç kez tekrarlanınca bir bakıyorlar büyük abi de eline almış kaşığı, 
o da başlamış.”

Serap Tüzemen
Gönüllü Eğitici

Mesela ‘pazara götür çocuklarını, pazara götürdüğün zaman meyveleri tek tek anlat’ diyordu hocamız. Ben 
de oraya gidemezsem bahçeye götürüyordum, bahçede anlatıyordum. ‘Oğlum bunun rengi ne, kızım bunun 
rengi ne’ diye tek tek anlattırıyordum. Mesela ‘çocuklarla oyna’ diyordu. Ben de şişelerle oyunlar yapıyordum. 
Çok eğlenceli oluyordu.

“Eğlenerek Öğreniyorum’ kadınların evde çocuklarıyla yapacakları etkinliklerden oluşuyor. Her hafta 
sekiz etkinlik yapıyorlar. Program hem çocukların gelişimini destekliyor hem de okula hazırlanmasına 
destek oluyor.”
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Bütün bunlarla birlikte çocuk 
okuma grupları, çocuk şen-

likleri gibi etkinliklerle de proje 
desteklendi. Çocuk okuma grup-
ları, 5-7 yaşındaki çocuklarla 6 
hafta süren bir kitap okuma et-
kinliğiydi. Bu süreçte her hafta 
bir kitap okundu, çocuklar da 
evlerine her hafta bir kitap götü-
rüp okudular.

Okuma gruplarının en güzel yanı 
ise köydeki abla-abilerin gönüllü 
olarak katılmalarıydı. Lise 1’de 
okuyan Simge Yıldız da onlardan 
biriydi...

Simge Yıldız
Gönüllü, Keşlik Köyü

Annem AÇEV’in eğitimlerine katılıyordu. Ben de gittim, eğiticilerle tanıştım. Şimdi çocuklar için kitap okuyo-
rum. Tombik Ayıcık, Küçük Vak Vak gibi... Genelde 12-13 çocuk oluyor. Okulun bahçesinde toplanıyoruz. Onla-
rın da çok hoşuna gidiyor. 

Bu eğitimlerden sonra annem de babam da çok değişti. Bana daha çok güvenmeye başladılar. Önceden hep ben 
söylüyordum ‘şunu olacağım, bunu istiyorum’ diye. Ama şimdi onlar da ‘öğretmen olabilirsin’ diyorlar...
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En Son Babalar
Duymasın

En Son Babalar Duymasın
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Benim büyük oğlumla eşim çok iletişim kurmazlardı, bir mesafe vardı aralarında. Oğlumun bir şeye ih-
tiyacı olduğu zaman babasına demezdi, bana gelirdi. ‘Oğlum babanla nişanlı mısın, git kendin de’. ‘Yok 
ben diyemem.’ Şimdi bir gün toplantı olmuş, eşim geldi toplantıdan. Çocuklara farklı yaklaşmaya başladı, 
sevmeye başladı onları insanların yanında. Eski usul çocuklarla çok sıkı fıkı olmazdı, yüz vermezdi tepeme 
çıkarlar diyerek. Şimdi baktı ki öyle değil, daha farklı yaklaşıyor.

Sündüs Yıldız
Katılımcı, Keşlik Köyü

“Babalara Kahve Toplantıları’ de-
diğimiz çalışma çok güzel bir prog-
ram. Çünkü babaların fark etme-
lerini sağladık. Çocuğun gerçekten 
değer verilecek bir insan olduğunu, 
bir babanın sevgisiyle büyüyen ço-
cukla bu sevgiden mahrum kalmış 
bir çocuğun farkının nasıl olduğunu 
anlattık. Sonra onları biraz geriye 
götürdük, ‘sizin babanızla ilişkiniz 
nasıldı, nasıl olmasını isterdiniz’ 
gibi sorularla onların farkındalık-
larını artırmış olduk.”

Gülsemin Akay
Tokat Saha Koordinatörü,AÇEV

Erkeklere Yönelik Çalışmalar

Çocuklar için bir proje uygularken gelişimlerinde çok önemli rolü 
olan babalar da mutlaka dahil edilmeliydi. Dere Tepe Eğitim 

Programları, anasınıflar, Eğlenerek Öğreniyorum’lar, çocuk eğitim 
programları, öğretmenler için destek programları derken; zincirin 
diğer bir halkası da babalar oldu. 

Kahve Toplantıları adı altında iki saatlik seminer şeklinde bir ya da 
iki kez erkeklerin gittikleri kahvehanelerde yapılan toplantılarda, 
çocuğun gelişiminde babanın rolü, çocuk gelişimi, dinleme, ken-
dini etkin şekilde ifade edebilme ve toplumsal cinsiyet konuların-
da paylaşımlar yapıldı. Kahve toplantıları ile 1026 erkeğe ulaşıldı.
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Rakamlarla Proje

3
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AÇEV içinde projeye 
destek veren kişi 

Çocuk okuma gruplarına katılan 5-7 yaş 
arası çocuk

Dere Tepe Eğitim Kadın 
Destek Programı, eğitici 

eğitimleri ile ulaşılan 
anasınıfı öğretmeni ve 
gönüllülerden oluşan 

eğitici/grup lideri 

Kadın gruplarına katılan aktif 
kadın

Köylerde açılan Kadın 
ve Çocuk Eğitim 
Merkezi (kadın 

mekânları) 

Aile katılımı etkinliklerinde aktif görev 
alan öğretmen

Erken Çocuk Eğitimi platformuna 
8 farklı kurumdan katılıp destek 

veren uzman

Proje Araştırma çalışması ile anket 
uygulanan, odak gruba katılan, 

derinlemesine görüşme yapılan kişi

Proje Araştırma çalışması ile anket 
uygulanan, odak gruba katılan, 
derinlemesine görüşme yapılan 

çocuk

Proje süresince Tokat ve 
köylerinde kat edilen 

kilometre 

Dere Tepe Eğitim Kadın Destek 
Programı’nda eğitim alan 

kadın

Kahve toplantılarına katılan 
erkek/baba

Eğlenerek Öğreniyorum 
eğitimlerine katılan 36-60 ay 

arası çocuk 

Çocuk Eğitim Programı, iletişim, sınıf 
yönetimi eğitimleri ile ulaşılan anasınıfı 

öğretmeni ve okul müdürü/yöneticisi

 Köylerde yapılan toplantılar ile 
ulaşılan kişi

Toplum temelli çalışma yapılan köylerde 
kurulan kadın grubu

Proje sürecinde ortak çalışılan 
kurum

3 yıl boyunca kırtasiye ve 
eğitim materyali destekleri 

ile donatılan anasınıfı 

1 Nisan 2012 - 31 Ağustos 2015 
tarihleri arasında projenin 

uygulandığı gün

1245

Çalışılan köy
24

2732

7
24

1026

25

1836

40

103
1371

39

5

54

24 köyde okullardaki 
anasını�arında Çocuk Eğitim 

Programı’na katılan çocuk 

1098

307 52687

25336

86

600
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AÇEV içinde projeye 
destek veren kişi 
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Toplum Temelli Model

4
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Projenin Yol Haritası
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Sivil Toplum Çalışmalarında Yeni Bir Model: Toplum Temelli Erken 
Çocukluk Eğitimi

Bu projeyle, sadece Sündüs Hanım’ın eşiyle oğlu arasındaki mesafe kapanmadı. Necla Hanım’ın çocuklarıyla, Soner 
Bey’in kızlarıyla, Özlem Hanım’ın kayınvalidesiyle ve diğer bütün kadınların da okulla ve öğretmenlerle araların-

daki mesafe kalktı. 

Birbirlerine eskiye göre daha 
anlayışla yaklaşmaya ve ‘ile-
tişim’ kurmaya başladılar. 
Aslında onların zaten için-
de, doğasında olan beceriler 
bir dokunuşla açığa çıktı. O 
dokunuşu da uyguladıkları 
programlarla AÇEV çalışanla-
rı, gönüllüleri yaptı.

“Kırsal Alanda Yaşayan Ço-
cuklar İçin Eşit Bir Başlangıç” 
projesinden tek faydalananlar 
Tokat’ın köyleri değildi. Bu 
proje AÇEV için de yeni bir 
kazanım oldu. Zira ilk defa 
“Toplum Temelli Model” ha-
yata geçirildi. AÇEV projeyi 
uygularken hizmet temelli 
modelle toplum temelli mo-
deli karşılaştırma fırsatı yara-
tarak sivil toplum çalışmaları-
na da bir katkıda bulundu. 

“Toplum Temelli Model” baş-
lığı ilk anda karmaşık gibi gelse de, aslında anlatılmak istenen, yapılanlara bakıldığında hemen anlaşılıyor. Toplumun ihti-
yaçlarına ve beklentilerine uygun tasarlanmış, toplumun katılımı sonucu oluşturulan, toplumun sahiplendiği, katkı verdiği 
hizmet ve süreçler, toplum temelli modelin en basit tanımı olabilir.

Yani başka bir deyişle toplum ile birlikte geliştirilen, planlanan, yürütülen ve değerlendirilen çalışmalar toplum temelli ça-
lışmalar olarak isimlendirilebilir.
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“Toplum temelli modelin aslında en önemli özelliği, toplumu meydana getiren kişilerle ortak bir girişimde bulun-
mak ve birlikte çalışmak. Buradaki anahtar kelime de katılım. Yani toplumdaki kişileri katmak ve onlarla ortak 
bir şey ortaya çıkarmak. En temel konu bu. Biz toplum temelli EÇE Programları’na baktığımız zaman toplumun 
katılımını farklı biçimlerde görebiliyoruz.

Bunlardan bir tanesi kullanarak katılım. Yani çocuğunu anaokuluna götüren, yollayan bir anne-baba hizmetleri 
kullanarak katılım yapmış oluyor. Bu, sunulan hizmetlerin kabul edilmesi anlamına gelir. Programın uygulama ve 
yönetimine etkin katılım değildir. 

İkincisi, kaynak bağışı. Bina inşa etmek, yer temin etmek, programa eleman bulmak şeklinde katılım. Zaman, 
enerji ve malzeme bağışları bu tür katılımın doğru örnekleridir.

Üçüncüsü yönetime katılmak. Toplumdaki kişilerin, hizmetlerin yönetiminde zaman ve enerjilerini kullanmaları. 
Yönetime katılanlar hizmetlere gereksinimi olan ve o topluluktan olan kişiler olmalıdır. 

Dördüncüsü de topluluğun, hizmetlerin tasarım, uygulama ve değerlendirmesinde söz sahibi olmasıdır. Hem yö-
netime katılmak hem de o çalışmanın hedefini, içeriğini, önceliğini belirlemede ve programın uygulanmasında söz 
sahibi olmak ve karar sahibi olmak.

Demek ki ‘toplum temelli’de iki anahtar kelimemiz var. Biri ortak olmak, ikincisi katılım. Ancak bu iki anahtar ke-
lime dört farklı biçimde hayata dönebiliyor. Kullanarak, kaynak sağlayarak, yönetime katılarak, söz sahibi olarak. 

Toplum temellinin en istenilen, yani toplumun kalkınmasına katkı yapan biçimi en son modeli tabii ki. Hem yö-
netime katılmak, hem de hedefi, önceliği, içeriği ve uygulanmasında söz sahibi olmak. Dördüncüsü en istenilen ve 
topluma en olumlu dönen biçimi. 

Niye olumlu dönüyor, çünkü bir kere o toplum kendisiyle alakalı bir etkinlik, bir faaliyet, bir programda söz sahibi 
olduğu zaman ve hedefini, önceliklerini belirlediği zaman en fazla ihtiyacına cevap veren etkinlik ortaya çıkıyor. 
Tabii ki ortak olduğunda, planlamasında, uygulanmasında ve değerlendirmesinde söz sahibi olduğu zaman bu 
olayı daha çok benimsiyor çünkü kendisinin içinde olduğu bir süreç oluyor. Benimsediği için de yapılan işin sürdü-
rülebilirliğini daha çok garanti altına almış oluyoruz. Hem ihtiyacını karşılıyor, hem söz sahibi... 

Dolayısıyla ihtiyacını karşılayan ve söz sahibi olduğu etkinliği sürdürebilme şansı çok daha fazla. Bu arada da 
sahiplenme başlıyor, sürdürülebilirlik de ona bağlı. Sahiplenme başlıyor çünkü kendisinin yaptığı, kendisinin karar 
verdiği ve kendisinin yürüttüğü bir etkinlik. Onun için de daha fazla söz sahibi oluyor, benimsiyor ve devamını da 
sağlamakta daha çok arzulu ve istekli oluyor. 

Toplum temelli modelde planlama, karar alma, uygulama, sürdürebilme gibi işlemleri gerçekleştirmek, toplumdaki 
kişilerin gelişimlerinde önemli bir rol oynuyor. Buna bağlı olarak toplumun gelişimine de önemli bir katkı yapıyor 
toplum temelli model. 

O topluluk bu süreçte kendi hak ve ihtiyaçlarına da daha duyarlı oluyor ve tabii ki dışarıdan alınan uzmanlıklara 
bağımlılığı da azalıyor. Tabii ki bir uzmana ihtiyaç var ama hiçbir zaman bu ihtiyaç, ortaklık şeklinde olduğu 
için bağımlılık olmuyor. Ona bağımlı kalmıyor, o uzman çıktığında da onu devam ettirebilme gücüne, bilgisine ve 
bilincine varmış oluyor genellikle.

Onun için biz erken çocukluk eğitiminde ‘kullanarak bağış’ veya ‘kaynak vererek katılım’dan daha çok ‘yürütme, 
etkinliğin planlanması, içeriğin, ihtiyacın belirlenmesinde ortaklık ve katılımı’ önemsiyoruz.

Ancak ne yazık ki her zaman istenen düzeyde bir katılımın gerçekleşmesi mümkün olmayabiliyor. Zira toplum 
katılımının yürütme, söz sahibi ve karar verici olma düzeyinde gerçekleşmesi uzun zaman alabiliyor. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri, toplumların bu tür bir yaklaşıma yakın olmamaları. Genelde görülen; hep birileri bize 
bir şeyler söylüyor, biz yapıyoruz. Bu durum, tam tersi bir durum. Toplum kendi ihtiyacının farkında olacak ve uz-
manlık desteği ile bunu gerçekleştirecek. Dolayısıyla faaliyetlerin nasıl hayata geçirildiği, sürecin nasıl planlandığı 
ve yürütüldüğü çok önemli.”

Prof. Dr. Sevda Bekman
Kurucu Üye ve

Akademik Danışman
AÇEV
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Toplumun içinden çıkan bu model, 
hizmet alıcılarıyla güvene dayalı 

ilişkiler kurulması konusunda çoğu 
zaman oldukça etkili. Toplum üyele-
rinin aktif olarak karar alma süreç-
lerine katılmaları toplumun daha 
geniş kesimini de etkileyebiliyor. 
Karar alma süreçlerinde yer alan 

kimseler kendilerini bir süre sonra 
problem çözen, müdahil olabilen 

bireyler olarak görebiliyorlar. Bu da 
onları daha güçlü kılıyor. 

Toplum Temelli EÇE Çalışmalarına 
Türkiye’den Örnekler:

  Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV); 
Kadın ve Çocuk Merkezleri

  AÇEV’in Ev Temelli Modeli; Anne Çocuk Eğitim 
Programı

  Bir Dernek ve Merkez Olarak Çocuklar Aynı Çatı  
Altında (ÇAÇA)

Toplum Temelli EÇE Çalışmalarına 
Dünyadan Örnekler

  Mozambik’te UBS destekli Save The Children 
tarafından uygulanan EÇE Programı 

  Etiyopya, Malawi, Zimbabwe, Hindistan, Vietnam, 
Filistin, Kenya, Güney Amerika gibi pek çok ülkede 
Toplum Temelli EÇE çalışmaları yapılıyor. 

*Kaynak: Okul Öncesi Eğitimi, İhtiyaç Analizi Raporu, 
MEB, UNICEF, 2012

“Toplum temelli modeller daha fazla Latin Amerika ülkelerin-
de uygulanan programlardır. Araştırmalar ve literatür der ki, 
bir kültür ne kadar birlikte oturup planlamaya ve kendi ihti-
yacını kendinin karşılayacağına inanıyorsa bu toplumlarda, 
toplum temelli eğitimler daha iyi işler. 

Onun için tabii ki bu tür yaklaşımı daha benimseyen kültür-
lerde, bunun daha etkili olduğunu görüyoruz ve literatür de 
bunu söylüyor.Hindistanda’ da bu modelleri görüyoruz ve kül-
türün bu uygulamaları benimsemesi, başarıda çok önemli bir 
rol oynuyor.”

Prof. Dr. Sevda Bekman
Kurucu Üye ve Akademik Danışman, AÇEV
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Toplum Temelli Model Hangi Köylerde Uygulandı?

Toplum temelli çalışmaların en önemli özelliği kolay ulaşılamayan, çoğu zaman uzakta, kör noktada kalan dezavantajlı 
kişilere ulaşabilmesi. Bu yüzden de bu model çoğunlukla birçok açıdan dezavantajlı bir alan olan kırsalda ve ihtiyaç sahibi 
köylerde uygulanıyor.

Bu projede de, çalışılan köylerin seçiminde belli kriterler gözetildi. Örneğin, köyün, okulun ve anasınıfının durumu itibariy-
le ihtiyaç sahibi, genç nüfus barındıran, 7 yaş altı çocuk sayısının yüksek, nüfusu 1000 ile 2000 arasında, Halk Eğitim Mer-
kezi vb. yetişkin eğitimi olanaklarına erişimin olmadığı, erkek nüfusun köyde bulunma oranı yüksek köyler olmasına dikkat 
edildi. Çünkü bazı köylerde erkekler mevsimlik işçi olarak ya da başka bir iş için köy dışında çalışmak zorunda kalabiliyor, 
bu yüzden bazı köylerde erkek nüfusu çok düşük olabiliyordu. Aslında bu kriterler projede çalışılan bütün köylerin seçim 
kriterleriyle aynı. Zaten toplum temelli çalışılan köyler de hizmet temelli çalışılan köylerin içinden çıktı.

Saha çalışmalarında, 
köylerde kadınlar, köy 
halkı, muhtarlık, okul 
yönetimi, köylerin 
bağlı olduğu ilçe ve il 
merkezindeki kurum-
lar ilgili tüm taraflarla 
yapılan toplantılar so-
nucunda toplum te-
melli çalışmanın ana 
hatları belirlendi. 

Ana hatları benzer 
olmakla birlikte, bu 
çalışmaların detayları, 
köylere göre, köylerin 
ihtiyaçları, öncelikleri 
doğrultusunda değişe-
biliyordu. Buna dikkat 
edilerek köy halkının, 
kadınların ve annele-
rin ihtiyaçlarına göre 
detaylar oluşturuldu.

“Proje kapsamında uygulanan toplum 
temelli model, yerel halk tarafından sahiple-
nildiği için uygulamaların devam etme şansı 

var. Fakat bu sahiplenmenin sadece halk 
tarafından değil, oradaki kurumlar düze-

yinde de oluşması gerekiyor ki sürdürülebilir 
olsun. O nedenle burada kurumlarla da 

işbirliği yapılmaya özen gösterildi.

Yerel projelerdeki en büyük risklerden biri 
de, uygulayıcı alandan çıktığı zaman ‘ne 

olacak’ konusu.

Ama Tokat’ın köylerine oluşturduğumuz 
toplum temelli proje modelinin sürdürülebil-

me şansı çok daha yüksek oldu.”

Nalan Yalçın
Genel Müdür, AÇEV

“Kırsalda yaşayanların da toplum temelli 
bilinci ile kendileri için bir şeyler yapmaya 
bence şehirdekiler kadar ihtiyacı var. Hatta 
burada ihtiyaç daha fazla diye düşünüyo-
rum. Farkında olma, ortaklığa gidebilme, 
katılım, onlara daha çok etki yapıp daha 
çok değiştirebilir ve ihtiyaçlarına doğru 
götürebilir. Bir de şu var, bunların hepsi 

iyileştirmeyi, daha eğitimli, daha bilinçli, 
daha farkında olmayı yaratmaya dönük 

programlardır. Bu programların da en etkili 
olduğu topluluklar en ihtiyacı olan topluluk-
lardır. İşte onun için kırsal bölgelerin bu tür 

programlara ihtiyacı vardır.”

Prof. Dr. Sevda Bekman
Kurucu Üye ve Akademik Danışman, AÇEV
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Tüm bu çalışmalar sonrasında, “AÇEV Toplum Temelli Çalışma Modeli”, odağına kadın, okul, köy ve yerel idari kurum-
lar arası iletişimi alan bir yapıda oluşturuldu. Ve ortaya üç temel bileşen çıktı. Aslında bu üç madde bu projenin sürdü-
rülebilirliğinin de kanıtı olan en önemli sonuçları oldu. 

TOPLUM 
TEMELLİ 
MODEL

Erken Çocukluk 
Eğitimi (EÇE) 

Platformu 

Kadın 
Grupları 

Kadın 
Mekanları 

Okul Aile 
İşbirliğinin 

Geliştirilmesi 

Aile Katılımı 
Çalışmaları
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Köye Yeni Bir Soluk: Kadın Grupları
Kadın grupları, aslında köydeki kadınların bizzat kendileri... Kadın grupları tüm köyü, aileleri, köydeki ilgili tarafları, ma-
halleleri temsil edecek şekilde, kadın temsilcilerden oluşuyor. Gruplar, hem köy kadınlarını temsil ediyor hem de köydeki 
tüm kadınlardan gelen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Kendi çalışmalarını, öncelik ve ihtiyaçları 
doğrultusunda kendileri belirliyorlar. Kadın grupları esnek bir yapılanma ile çalışıyor: Faaliyete göre katılımcı sayısı bazen 
artıyor bazen de azalıyor. Bu gruplar dahil olmak isteyen köydeki tüm kadınlara açık oluyor.

Kadın grupları, kadınların ortak kullanım mekânlarının yönetiminden ve bu mekânda kadınlara ve çocuklara yönelik ya-
pılacak çalışmalardan da sorumlular. Kadınlar, okul yönetimi, anasınıfı öğretmeni, muhtar, azalar ve ilgili resmi kurumlar 
ile sürekli yakın iletişim içinde oluyorlar. Ama ihtiyaç duydukları noktada AÇEV devreye girebiliyor. AÇEV süreç yönetimi, 
rehberlik, kapasite geliştirme konularında zaman zaman kadın gruplarına destek oluyor. 
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Bizim Bir Çatımız Olsun: Kadın Mekânları
Bu projenin ve toplum temelli modelin en önemli sonuçlarından biri de kadın 
mekânları oldu. 

Proje başlamadan önce kadınların köyde bir araya gelebilecekleri, toplanabile-
cekleri tek mekân okul gibi görünüyordu. Ancak, okullarda görevli öğretmen ve 
idareciler genelde köylerde yaşamıyor. En yakın il-ilçe merkezlerinde kalıyorlar ve 
servisler ile ulaşımları sağlanıyor. Bu yüzden de son ders ziliyle birlikte okul da 
kapanıyor. Böylece kadınlar isteseler bile okula giremiyorlar. 

İşte bu yüzden proje boyunca okul binası dışında köyde kadınların bir araya gele-
bilecekleri bir mekân çok büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Kadınlar hem top-
lanabilecekleri, hem çocuklarının gelişimini desteklemek için eğitimlerin verilebi-
leceği, fikir alışverişlerinde bulunabilecekleri, bilgisayar odası, kütüphane, sohbet 
alanlarının bulunduğu bir mekân istediler. 

Toplum temelli çalışma yapılan sekiz köyden beşinde kadınlar tarafından dile ge-
tirilen bu ihtiyaca kadınlar yine kendileri çözüm buldular. El ele vererek, kendi 
mekânlarını kendileri yarattılar. Bu mekânlar, kadınları, kadın gruplarını harekete 
geçiren en önemli etken oldu. 

Yer tespiti de dahil olmak üzere, birçok adım kadınlar tarafından atıldı. Örneğin 
kadınlardan gelen bir istek üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eski okul 
binasının yaptırılmasına öncelik verildi. Bu mekânların yapılması, kadın grupları-
nın devamı, köyde hem kadın hem de çocuklar için bir mekân oluşması açısından 
önemli oldu. Bu süreçte AÇEV’in rolü ise onları desteklemek ve yönlendirmek 
oldu. 

Biz kadınların toplanıp bir araya gelebileceği uygun bir yer 
yoktu. Sağ olsun AÇEV yaptı. Önceden kadınların tek yeri 
evi, ahırı, tarlasıydı. Bu vesileyle dışarı çıkıyoruz, ev orta-
mından uzaklaşıyoruz.

Münevver Destebaşı
Akın Köyü

Hilal Kuşçul
Genel Müdür Yardımcısı,AÇEV

“Toplum temelli çalışma yaptığımız 
köylerde kadınların güçlenmesi için, 
‘kadınların ihtiyaçları nelerdir, o ih-
tiyaçların giderilebilmesi için neler 
yapabilirler’ konulu pek çok toplantı 
yaptık. 

Sonunda, toplum temelli çalışma 
yaptığımız sekiz köyden beşinde ya-
vaş yavaş kadın grupları oluşmaya 
başladı. Diğer bir deyişle, köydeki 
kadınların sorunları ve ihtiyaçla-
rı üzerine düşünen, kafa yoran bir 
kadın grubu oluştu. Sonrasında da 
o gruplardan kadın mekânları oluş-
turulması fikri çıktı.

Kadın gruplarını ve oluşturdukları 
kadın mekânları fikrini çok önem-
siyorum. Bugünün Türkiye’sinin 
kırsalında eskiden bizim 70’lerde 
80’lerde düşündüğümüz gibi imece-
ler, ‘her işe birlikte girelim’ gibi bir 
sosyal yapı yok artık. Dolayısıyla bir 
araya gelmeleri, bir sorunun karşı-
sında birlikte düşünmeleri, çözüm 
üretmeleri ve hayata geçirmeleri çok 
değerli.”
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Eğitimdeki İmece: Okul ve Aile İşbirliği 

“Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç” projesinin saha çalışmaları için Tokat kırsalına giden 
AÇEV çalışanlarının ilk dikkatini çeken konulardan biri de okul ve aile arasındaki işbirliği eksikliği oldu. Aile-
lerin, okul ile iletişim ve dayanışmalarının artması, projenin başarısına önemli bir katkı sağlayacaktı. 

Kadınların hemen hemen hepsi 
okulu bitirdikten (ki kadınların 
hiçbiri ilkokul sonrası eğitime de-
vam etmemiş) sonra bir daha hiç 
okula uğramamış. Ne çocuklarının 
veli toplantılarına gelmişler, ne de 
-köyde ayıp karşılanır diye- çocuk-
larının öğretmenleri ile tanışmış-
lar. 

Köyün okulu onlar için hep köyün 
en uzak ve yollarının hiç düşmedi-
ği bir yer olmuş. Ancak, proje kap-
samında hem Dere Tepe eğitim-
leriyle, hem kahve çalışmalarıyla, 
köyün okulu, köyün sınırlarına 
katıldı, aradaki görünmeyen çitler 
kırıldı.

Aile katılımı konusunda, çocukla-
rın tüm eğitim sürecine ailelerin 
de katılması için öğretmen ve okul 
yöneticilerinin katılımı ile iki gün-
lük atölye çalışması yapıldı. O güne 

kadar okulun kapısından içeri girmemiş aileler okula gidip gelmeye, veli toplantılarına katılmaya, çocuğun 
sınıf ortamını tanımaya başladı. 

Öğretmenler de velilerin tarlada, ahırda olduğu çalışma saatlerine toplantı koymamaya, daha çok bilgi pay-
laşmaya, tüm ailelere ulaşmaya çalıştılar. Bu da çocukların derslerinden, davranışlarına kadar pek çok konuda 
hayatlarına olumlu yansıdı.
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43 yaşımdayım. 5 çocuğum var. İlkokulu bitirdikten sonra 
hayatım boyunca hiç okula gitmemiştim. Çocuklarım okudu 
ama ben hiç okula gidip onları görmedim. İlk kez bu eğitim-
ler ile köyün okuluna yeniden geldim. Eğitimlere katılmadan 
önce ‘kız çocuğu,  ne olacak ki okuyup da’ diyorduk. Sonra 
kararımız değişti. Çocukların dersleri de iyi gidiyor. Okutma-
yı da düşünüyoruz artık onları.

Münevver Destebaşı
Akın Köyü

Okul aile işbirliğinin artmasının 
önemli olduğunu sahada gördük. 
Çünkü okulda öğretmenlerin tayin 
neticesinde görev yerleri sık değişe-
biliyor. Eğer veliler de çocuklarını, 
öğretmenleri ve okulu nasıl destekle-
yeceklerini bilirlerse, eğitimin kalite-
sinin yükselmesine katkı sağlayabi-
lirler.

Böylece, çocukların hayatındaki en 
önemli iki ortam -ev ve okul- ara-
sındaki işbirliğini güçlendirmek, ço-
cukların gelişimlerine ve eğitimlerine 
yönelik aile ile birlikte hareket etmek 
mümkün olacaktır. 

Aile katılımında amaç, okul ile ev 
arasındaki koordinasyonu sağlaya-
rak çocukların gelişimlerinde ve eği-
timlerinde birlikte hareket etmek ve 
bu sayede bu süreci desteklemektir. 

Fakat bazen okullar da velilerin yete-
rince destek olmadığını belirtiyorlar. 
Dere Tepe Eğitimleri’nin okullarda 
yapılmaya başlamasından sonra, 
okul ve aile arasında bir iletişim baş-
ladı. Zaten bütün bunların sonucun-
da da EÇE Platformu doğdu.

Emine Kuzutürk
Proje Koordinatörü,

AÇEV

Kadınlara yönelik eğitimlerde eğitici olarak anasınıfı öğretmenlerinin 
görev alması, grup uygulamalarında okulun kullanılması, eğitim 
mekânlarını köyün kadınlarının hayatına soktu. Tüm çalışmaların 
sonunda kadınlar okula gelmeye başladılar ve okul ile veli arasındaki 
iletişim arttı. Okul - veli arasında artan iletişim, okul öncesi eğitim 
çağındaki tüm çocukların anasınıfına kayıt olmalarında, çocukların 
anasınıfına düzenli olarak devam etmelerinde de etkili oldu.

Okula gidip gelmeye başlayan veliler ve köy halkı, öğretmenlerden 
erken çocukluk eğitiminin önemini dinledikçe, projenin başarısı ve 
sürdürülebilirliği de arttı. Etkinliklerin ailelerle birlikte planlanması ve 
ailelerin aktif olarak işin içinde yürütücü olarak bulunmaları, çocuğun 
gelişimini desteklemek için okul ve aile işbirliğinin ne kadar önemli 
olduğunu herkese gösterdi.

Kadın gruplarının gelişmesi de okul aile işbirliğini geliştiren 
unsurlardan biri oldu. Çünkü köydeki kadınlar, veliler, bu konunun 
önemini kavradıklarında hem kendi beklentilerini iletebildiler, hem de 
okulun ihtiyaçlarını daha iyi anlayabildiler. Böylelikle de, destek verme 
konusunda daha aktif, daha bilinçli oldular.
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EÇE Platformu il, ilçe ve köylerde konuyla ilgili kurum ve kişilerin gönüllü olarak katıldığı bir plat-
form. Platformun amacı Tokat ilinde özellikle de köylerde erken çocukluk döneminde çocukların 
eğitimlerini ve gelişimlerini destekleyecek ihtiyaçları tespit etmek ve gerekli destek çalışmalarını 
hayata geçirmek. 

Platformun iki önemli özelliği bulunuyor. En temel özelliklerinden biri, sadece il düzeyinde değil, 
ilçe ve köylerden de temsilciler içererek ihtiyacın yerelden tespiti ve hatta bununla da sınırlı kalma-
dan yerel düzeydeki kaynaklarla giderilmesi.

Diğeri ise, il ve yerel kurullarda sadece Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini değil diğer kamu ku-
rumları, üniversite ve yereldeki sivil aktörleri de içermesi. Böylece platform, Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün sorumluluğunda hem kamusal hem de sivil diğer paydaşların da ilgi ve görüş alanına girerek 
birçok kurumun dikkatini çekmeyi başardı.

Bir Çocuğun Eğitiminden Herkes Sorumludur: Erken Çocukluk Eğitimi 
Platformu 

AÇEV ekibinin proje boyunca hedeflerinden biri de projenin SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ sağlamaktı. Proje süresi 
dolup AÇEV buralardan çekilince, geriye sadece güzel anılar, güzel sözler, değişen kadınlar, gelişen çocuklar kalma-
sın, çalışmalar hep sürsün istediler. “Yapılan bütün yatırımlar üç yıl ile sınırlı mı kalacak, yoksa köylüler, çocuklar, 
eğitimciler projeye sahip çıkıp onu devam mı ettirecek?” sorusu hep akıllardaydı. Bu soruların cevabını çok geçmeden 
aldılar.

“Sivil toplum kuruluşu olarak tüm eksikliklere yetişmeniz ve gidermeniz söz konusu değil. Ancak kamu ve köy halkının ihtiyaçları 
arasında birleştirici bir unsur olmak mümkün. Mesela bir köyde proje kapsamında bir konteyner anasınıfı yapılmasına karar 
verdik, okul müdürlüğüyle birlikte. Köyün sahip olduğu anasınıfı çok küçüktü ve şartları çok yetersizdi. Güzel, sevimli, okul öncesi 
eğitim standartlarına uygun bir anasınıfı oldu. Konteyner anasınıfının açılış töreninde köy halkıyla kamu bir araya geldi, orada 
insanlar konuştular. Mesela engellilerle ilgili birçok sıkıntı vardı köyde, bunlar hakkında pek çok adım atıldı. Böylece köy halkı ve 
kamu arasında bir sinerji oluştu. İhtiyaçlarını daha rahat ifade edebilir oldular. Bu pek çok köyde de tekrarlandı.

Köylülerin ihtiyaç ve taleplerini yetkili kurumlara iletmesi için AÇEV’in bir köprü olması, bir başka ihtiyacı da gündeme getirdi. 
İletişim ve koordinasyon ihtiyacı... O halde AÇEV’den sonra bunu yürütecek bir platforma ihtiyaç vardı. Hemen İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile bir toplantı yapıldı. Onlar da işbirliğine hazırdı. Vakit geçirmeden çalışmalara başlandı ve EÇE Platformu doğdu...”

Hilal Kuşçul
Genel Müdür Yardımcısı,AÇEV
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Tokat ili Erken Çocukluk Eğitim Platformu, projenin başında planlanan bir kurgu değildi. Ama en değerli proje çıktılarından biri 
oldu. Farklı kamu kurumlarının çocuklar ve aileler çerçevesinde yapabilecekleri var. Hem bunları sürece dahil etmek çok önemliydi 
hem de projenin bitiminden sonra proje köylerinde ve genel olarak Tokat’ta erken çocukluk eğitimlerinin devam etmesi, çalışma-
ların sürdürülmesi açısından konuya sahip çıkacak ve takip edecek bir yapı çok gerekliydi. Nitekim kurumların kararlılığı olmasa 
platform oluşturulamayabilirdi. 

Biz kırsalda çalıştığımız için projenin başından beri Tarım Bakanlığı ile işbirliği içindeydik. Milli Eğitim Müdürlüğü de başından 
beri bu projeye sahip çıktı ve bizi birçok konuda destekledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de çalışmalara çok çeşitli katkı-
lar sundu. Diğer yandan Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi var. Üniversitenin çocuk gelişimi ve erken çocukluk eğitimi ile ilgili 
bölümleri var onlar da platforma davet edildi. 

Çok üyeli bir yapı oldu ki bu da başarılı olmasını daha kolaylaştırdı, sahiplenme oluştu. Biz proje sonrasında da Tokat ilinde olu-
şan bu yapının erken çocukluk eğitimi konusunda etkili çalışmalar yapacağına inanıyoruz.

Nalan Yalçın
Genel Müdür, AÇEV
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EÇE Platformunun en önemli özelliği organize olması. Kurumlar olarak ne yaptığımızı, hangi işleri birlikte 
yapabileceğimizi gördük. Aramızdaki iletişim ve koordinasyon arttı. 

Üniversitemiz bir nevi AÇEV’in çalışmalarını örnek alarak köylerde benzer çalışmalar yapmaya başladı. Yaptı-
ğımız araştırmalara göre okul öncesi eğitimi alıp da lise eğitimini tamamlamayan hemen hemen hiç çocuk yok. 
Lise eğitimini tamamlamayan çocuklarımızın yüzde yüzü okul öncesi eğitim almamış. O yüzden EÇE platformu 
olarak buna çok önem veriyoruz. Bizim bu platformun kuruluşunu isteme sebebimiz halkımıza, velimize, çocuk-
larımıza eğitimin önemini sonuna kadar anlatabilmek.

Fahri Nayman
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Temel Eğitim Şube Müdürü
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Yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki çocuğun 
ailesi ile etkileşimi, 
çocuğun gelişiminde 
birincil rol oynuyor. 
Anne ve baba çocuğun 
ihtiyaçlarına duyar-
lı oldukça, çocuğuna 
sunduğu öğrenme im-
kânları arttıkça, arala-
rındaki etkileşim geliş-
tikçe, çocuğun dünyası 
da büyüyor ve gelişiyor. 

İşte AÇEV, eğitim programlarıyla, onun gelişimine katkı yapmayı amaçlı-
yor. Bunu yaparken de çocuğun gelişimi artarak büyüsün diye ailesine de 
destek veriyor.

Bu proje boyunca 0-6 yaş arasındaki çocukların eğitimleri hedeflenirken, 
bir yandan da annelerine, babalarına, öğretmenlerine, okul müdürlerine 
çeşitli eğitimlerin verilmesi işte bu amacın sonuçları. Sadece çocuğa ya-
pılacak müdahaleler sınırlı ve süreli kalacağından AÇEV çalışmalarında 
çocuk sadece birey olarak değil onu çevreleyen bütün unsurlarla birlikte 
besleniyor.

AÇEV’in, çocukların eğitimini bütüncül bir şekilde ele alması, proje çalış-
malarının sonuçlarına da yansıyor. 

EÇE Platformu’yla tabandan tavana doğru ihtiyaçlar belirlendi. Okul ön-
cesi faaliyetler, bütçe, katkıda bulunulacak konular, eksikler tespit edile-
rek, bu çalışmaların hem maddi hem manevi sürdürülebilirliği konusun-
da da işbirliği sağlandı. Böylece EÇE Platformu’yla AÇEV’den sonra da 
projenin sürdürülebilirliği sağlanmış oldu.

Prof. Dr. Sevda Bekman
Kurucu Üye ve Akademik Dannışman, AÇEV

En önemlisi bence erken çocukluk eğitimi 
konusunda toplumda önemli bir farkında-
lık yaratmak. Yani erken çocukluk eğitimi 
önemlidir, çocuklar okula başlamadan da 
eğitilmelidir. Bunun da bir yolu erken ço-
cukluk eğitimidir. AÇEV bu projeyle anne, 
baba, amca vs. birçok kesimde farkındalık 

yarattı.

Aynı zamanda EÇE Platformu ile de top-
lumda söz sahibi olan Kaymakam, Vali, 

Milli Eğitim İlçe Müdürü, İlkokul Müdürü 
gibi devletin belirli kurumlarında da 

farkındalık yaratıldı ve onlar da EÇE için 
belirli kararların içinde olmayı istediler ve 

bu platform oluştu. Öğretmenlere erken 
çocukluk eğitiminde bir sınıf ortamının, 

sınıf düzeninin nasıl olması gerektiği gös-
terildi. Umuyoruz ki bu düzeni öğretmen-

ler aynı biçimde devam ettirecekler.
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Projenin Etki ve Sonuçları

5
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Bir Çocuğun Mutluluğu 

Ne İle Ölçülebilir?

Bir Çocuğun Mutluluğu 

Ne İle Ölçülebilir?
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Çiftçilik sabır gerektiren bir zanaat. Ektiğiniz bir tohumun filizlenmesini bazen bir yıl beklersiniz. Bir meyve ağa-
cına aylarca yıllarca emek verip meyve vereceği günü iple çekersiniz.

Sabırdan vazgeçtiğiniz an, kaybetmeye de başladığınız andır. Ama çiftçiler bilirler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin 
karşılığını almak için hasat gününü beklerler. Çalışmalarının etki ve sonuçları için, başarılarını ölçmek için en iyi 
arkadaşlarının zaman olduğundan hiç şüphe duymazlar. 

Sivil toplum çalışmaları ile çiftçilik arasında da bir sabır kardeşliği vardır. Sivil toplum çalışmalarında da eğitimler 
verilir, çözümler geliştirilir, tek tek, ilmek ilmek projenin adımları atılır ama sonuçları için zaman ile arkadaş olunup 
beklenir. Ve sonuçları ölçmek çiftçilikteki kadar kolay değildir. Nitel ve nicel açılardan yarattığınız etkiyi ölçmeniz ve 
değerlendirmeniz gerekir. Ancak, bulduğunuz sonuç ne olursa olsun, arkanızda güzel bir gelecek için tohum bırak-
mışsınızdır.

İşte bu inanış ile yola çıkan AÇEV, Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç projesinde etki değer-
lendirme çalışmasını, proje faaliyetleri bitiminde çoğunlukla nitel yöntemler kullanarak yaptı. Proje faaliyetlerinin 
yürütüldüğü köylerdeki katılımcı kadınların yanı sıra proje faaliyetlerinin gerçekleşmediği kontrol grubu köylerde 
bulunan aynı demografik özellikteki kadınlar ile de odak grup tartışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, yine bu köylerde 
öğretmenlerle ve EÇE Platformu temsilcileri ile derinlemesine görüşmeler yapılarak araştırmanın boyutları olabildi-
ğince genişletildi.

Tüm bu değerlendirme sürecinde toplamda 16 odak grup tartışması ve 10 derinlemesine görüşme gerçekleştirildi. 
Tüm veriler kodlandı, proje köyleri ve kontrol grubu köyler ayrımında analiz edildi. Bununla da yetinilmedi ve Top-
lum Temelli Modelin farklı etkileri olup olmadığını değerlendirebilmek için bazı değerlendirmeler Toplum Temelli, 
Hizmet Temelli ve kontrol grubu köyleri ayrımında analiz edildi. 

Çıkan sonuçlar üç başlık altında toplandı: 

1. Aile Eğitimlerinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

2. Okul Öncesi Hizmetlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

3. Proje Faaliyetlerinin Kadınlar ve Toplum Üzerindeki Etkileri
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Aile Eğitimlerinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri Ne Kadardır?

Aile eğitimlerinin çocuklar üzerinde etkisini ölçmek için annelere çeşitli senaryolar verildi ve 
bu senaryolar ile fiziksel ve duygusal şiddete karşı tutumları ve gerekçeleri tartışmaları isten-

di. Sonuçlar ise şaşırtıcı oldu: Proje köylerindeki annelerin, çocuklara fiziksel ve duygusal şiddet 
konularında, kontrol köylerindeki annelerden daha farklı tutumlar sergilediklerini gösterdi. Yani 
proje katılımcısı anneler diğer köylerdeki annelere kıyasla şiddete daha güçlü bir şekilde karşı çık-
tılar. Bunun yanı sıra proje köylerindeki annelerin çocuklarla iletişim kurmayı, onları dinlemeyi ve 
anlamayı bir ebeveynlik becerisi olarak benimsedikleri görüldü. 

Ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri de AÇEV’in eğitimlerinden faydalanan annelerin, eğitimlere 
katılmayan annelere kıyasla çocuklarıyla birlikte daha çok zaman geçirdikleri; özellikle kitap oku-
ma, ödevlere yardım etme gibi konularda daha ilgili olduklarının belirlenmesi oldu.

Tüm bunların ötesinde aslında belki de bu eğitimlerin çocuklara en büyük katkısı annelerinin ilgi 
ve sevgisinin onlara yansımasında yaşanan değişiklikti. 

Zira bu eğitimler sonucu kadınlar sevgiyi içlerinde saklamamayı öğrendiler. Çocuklarını doyasıya 
öpüp koklamayan anneler sarılmayı, sevgilerini dile getirmeyi öğrendiler. Sadece kucaklarını değil 
kalplerinin kapısını da ardına kadar çocuklarına açmaya başladılar.

Sevgiyi içimde saklıyordum. İstanbul’a oğlumun nişanına gittim, orada ona sarıldım. Dedi 
ki, ‘anne ilk defa bana sarıldığını hissettim’. Hâlâ içimde ateş gibi oturuyor. Öyle üzüldüm. 
Keşke kimseyi saymasaymışım da oğluma sarılsaymışım.

Neşe Delioğlan
Akın Köyü
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Okul Öncesi Hizmetler Çocukların 
Hayatını Değiştirdi mi?

Sadece ebeveyn eğitimleri değil, okul öncesi hizmet-
lerin kalitesinin artırılmasına yönelik çabaların da 

çocuklar üzerindeki etkisi büyük oldu. Anaokullarının 
fiziksel kapasitelerinin geliştirilmesi, ÇEP ile anasınıfla-
rında eğitim programının güçlendirilmesi, öğretmenle-
rin bu programı uygulamaları, çocukları olumlu etkile-
yen hizmetlerden sadece birkaçı oldu. 

Sonuçlar proje köylerinde çocukların anasınıfına ka-
yıt oranının ve devam oranının, kontrol köylerine göre 
önemli ölçüde arttığını da gösterdi. ÇEP ile çalışmalar, 
sınıflardaki donanımlar, oyuncaklar ve katılan öğrenci-
lere verilen ücretsiz okul öncesi materyaller, proje köyle-
rindeki kayıtlı öğrenci sayısını artırmada etkili oldu.

Çocuklar artık okulu seviyorlar. Evlerinde olmayan oyuncaklar için mi ya da burada yapılanları sevdikleri için 
mi bilmiyorum, ama okulu sevdikleri çok belli oluyor. Çünkü aileler, çocukları yaramazlık yaptığında ‘yara-
mazlık yaparsan seni okula göndermem’ diye korkuttuklarını söylüyorlar. Okul onlar için güzel bir şey. Mesela 
civciv yaptık geçen gün, sahiplenme için bile gelen var okula. ‘Ben civcivime bakacağım bugün’ diyorlar. 

Anasınıfımızdaki tüm materyalleri AÇEV getirdi. Hayvanlar var, çeşitli oyuncaklarımız var. Blok köşemiz çok 
zengin. Orada tahta bloklarımız var, renkleri öğrenebilecekleri bloklar var. En önemlisi çalıştığımız sandalye-
lerimiz masalarımız tahta. Onların plastik olmaması çok iyi çünkü boya dökülüyor ve plastik kimyasalla bir 
araya geldiğinde zararlı olabiliyor ama tahtadan sildiğimizde hemen temizleniyor.

Merve Arslan
Anasınıfı Öğretmeni, Ayvalı Köyü
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En önemlisi köylerde eğitime bakış açısı değişti. Kesinlikle okul öncesinden başlamak üzere okula, eğitime bakış 
değişti. AÇEV’in eğitimlerinden olsun bizim eğitimlerden olsun, artık kesinlikle eğitimin zorunlu olduğunu bili-
yorlar. Kendileri çocuklarını getirip tabiri yerindeyse ‘zorla’ okula veriyorlar. Önceden bizim ‘çocuklarınızı okula 
getirir misiniz’ diye yalvardığımız, rica ettiğimiz dönemler oluyordu. 

Sonra mesela bizim ilimiz geçen yıl 3-5 yaş grubunda Türkiye ikincisi oldu. 5 yaş grubunda 25. olduk. Bu bizim 
önceki oranlarımızla çok farklı. 2002’de 3-5 yaş grubunda okullaşma oranımız % 10’lardaydı, bugün % 48.

Anasınıflarında yapılan bu çalışmalar 
annelerin de okula, erken çocukluk 

eğitimine bakışını değiştirdi. Projenin 
değerlendirme çalışmaları kapsamın-
da annelerden okul öncesi eğitimin et-
kilerini değerlendirmeleri istendiğinde 
hem proje, hem de kontrol köylerindeki 
annelerin büyük çoğunluğu okul önce-
si eğitimin çocukların sosyal-duygusal 
ve davranışsal becerilerini geliştirdiğini 
dile getirdiler. Ancak kontrol köylerinden 
farklı olarak proje köylerindeki anneler, 
okul öncesi eğitimin çocuğa sağladığı bi-
lişsel becerileri, okula yönelik olumlu tu-
tumları ve okula gitme isteğini daha fazla 
vurguladılar. 

Bu sonuçlar proje faydalanıcısı annelerin okul öncesi eğitimin önemi konusundaki farkındalıklarının daha yük-
sek olduğunu gösterdi.

Fahri Nayman
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Temel Eğitim Şube Müdürü
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Kadınların Gücü Adına

Bir kadının gücünü nere-
den anlarsınız? Gözlerin-

den, sözlerinden, tepkilerinden, 
duygularından. Kişisel gelişim 
kitaplarında, seminerlerde bu 
soruya ‘hepsi’ diye cevap vere-
bilirler. Ama Tokat’ın köylerin-
de bir kadının gücü için sözleri 
yeter. O sözler bazen binlerce 
duygu gizler, bazen söz üstadı 
olduğunu söyleyenlerin başını 
öne eğer. 

Araştırma raporlarının nitel 
sonuçlarına sözlerin gücü tam 
yansımasa da, konuşmak için o 
kadınların karşısına oturanlar 
kadınların sözlerinin ağırlığı 
karşısında sırtlarında bir kam-
bur ile kalkabilirler. O kam-
burdan kurtulmanın yolu, ka-
dınların ne kadar güçlendiğini 
yazarak anlatmak olabilir. 

Araştırma kapsamında faydalanıcı kadınlara ve faydalanıcı olmayan diğer köylerdeki kadınlara, proje başlangıcı olan 
2012 yılında ve proje bitiş olan 2015 yılında köylerindeki kadınların ne derece güçlendiği soruldu.

Sonuçlar hiç şaşırtıcı değildi. Araştırma, faydalanıcı kadınların güçlenmesinde çok ciddi ve anlamlı bir değişim oldu-
ğunu gösterirken faydalanıcı olmayan köylerdeki kadınların değerlendirmelerinde ise böyle bir fark ortaya çıkmadı.

Toplum temelli köylerde kadınların çoğu bu güçlenme farkının nedeni olarak AÇEV faaliyetlerini gösterdiler. Hizmet 
temelli köylerdeki kadınlar ise bu farkı genel olarak zamanın değişmesi olarak değerlendirdiler. Faydalanıcı olmayan 
kadınlar ise aradan geçen zamandaki değişimin sebebini “olgunlaşmak, büyümek” olarak belirttiler.
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Kadınların Kararı, Kadınların Sözü

Çalışma kapsamında, kadınların karar verme me-
kanizmalarındaki gücünün artıp artmadığı da öl-
çülmeye çalışıldı. Bu amaçla kadınlara çeşitli senar-
yolar verilerek çocuklarla, ev ile ve kendileri ile ilgili 
kararları kimlerin verdiği soruldu. Proje köylerinde 
kadınlar çocuklarla ilgili kararları kendilerinin ver-
diğini belirtirken, diğer köylerde bu kararların eşler 
tarafından verildiği ortaya çıktı.

Ev ile ilgili kararlarda faydalanıcı kadınların eşleri 
ile birlikte karar aldığı görülürken, diğer köylerde 
bu kararın kayınpeder tarafından verildiği dile geti-
rildi. Kadınları ilgilendiren konularda ise tüm köy-
lerde en çok eşlerin son karar verici olduğu da görüldü. Ancak “beni ilgilendiren 
konularda ben karar veririm” diyen kadınların oranının proje köylerinde, kontrol 
köylerininkinden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.Seden Karakurt

Araştırma Sorumlusu,
AÇEV

“Bazı kadınlara öyle bir güven 
geldi ki seçim döneminde muh-
tarlığa aday olan bile oldu. Ka-
dınlardan biri arıcılığa başladı. 
Bir başka kadın kasap olmak 
istiyor. Eşi izin vermiyormuş 
ama ‘bunu istiyorum demek bile 
benim için ne kadar büyük bir 
şey biliyor musunuz’ dedi, gözle-
ri doldu. Bu tür dönüşümler çok 
önemli. Orada içeride bir kapa-
site var. Biz bunun açığa çıkması 
için küçük bir yol açmış olduk.”

Hilal Kuşçul
Genel Müdür Yardımcısı, AÇEV

“Kadınlar kendilerini ifade etmek 
konusunda çok büyük değişim 

gösterdiler. Daha sosyal oldular. 
Kendilerine güvenleri arttı. Karar 

alma mekanizmalarına dahil 
oldular. Özellikle çocukla ilgili 

kararlarda ‘ben de varım’ diyor. 
Eskiden tek başlarına doktora bile 
gidemeyen kadınlar ‘artık her şeyi 
yapabilirim’ diyor. Bu eğitimler-

den sonra kadınların güçlendiğini 
gözlerimizle net olarak gördük. 

Proje köylerindeki kadınlar artık 
çocuklarına daha az şiddet uygu-
luyor. Sözel şiddetin de bir şiddet 

olduğunu fark ettiler. Özellikle ar-
tık herhangi bir problemi çözmek 

için onlara ‘ne yaparsınız’ diye 
sorduğumuzda ‘iletişim kurarız’ 
diyorlar. Yani sadece konuşmak 
değil, iletişimi kavram olarak da 

içselleştirdiklerini görüyoruz. 

En önemli çıktılardan biri de 
annelerin çocukla geçirdikleri 

zamanın artması ve bu geçirdik-
leri zamanın niteliğinin değişmiş 
olması. Anaokulu çocuklarında 

çok ciddi zihinsel ve fiziksel gelişim 
oldu. İnce motor kaslarından ve 
kalem tutmadan tutun da soru 

sormaya, duygu ve davranışlarını 
nasıl düzenleyeceğine dair pek çok 

konuda değişip geliştiler.”
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Bir komşu ne kadar uzak olabilir ki?
Projenin çarpan etkilerinden biri de faydalanıcı kadınların yakın çevresi ile olan ilişkisinin gelişmesine katkı sunması 
oldu. Toplum temelli köylerdeki faydalanıcı kadınların komşuluk ilişkilerinin ve kadınlar arasındaki dayanışmanın 
hizmet temelli köylere göre daha çok arttığı görüldü. 

Ben çok içime kapanıktım. Kimseyle konuşamazdım, çekinirdim. Şimdi istediğim gibi konuşabilirim. Mesela dı-
şarı gitsem işimi yapar, hemen geri gelirdim. Hastaneye gitsem işimi yapamazdım ama şimdi yaparım. Gittiğim 
yerde konuşamazdım, şimdi konuşurum. Mesela seninle oturup konuşamazdım böyle, şimdi konuşuyorum.

Şengül Gül
Ormandibi Köyü Sadece anne-babaların değil çevre-

deki insanların da çocuklara bakışı 
değişti. 0-6 yaş hiç önemsenmeyen bir 
gruptu. O yaştaki çocuk düşünemez, 
anlayamaz, pek bir önemi yoktur gibi 
düşünülürdü. ‘Büyüyor işte; biz ister-
sek seviyoruz, istersek dövüyoruz’ şek-
linde bir yaklaşım vardı. Asıl önemli 
adımların bu yaşta atılmış olduğunu, 
beyin gelişiminin büyük bölümünün 
bu dönemde gerçekleştiğini öğrenmiş 
olmaları anneleri de babaları da fark-
lılaştırdı. Bu konudaki farkındalıkla-
rını oluşturduk, diyebilirim.

Gülsemin Akay
Tokat Saha Koordinatörü, AÇEV
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Proje köylerinde özellikle çocuğa uygulanan şiddet konusunda azalma olduğunu fark ettik. Şiddetin kötü bir şey oldu-
ğunu kavradılar. Babalarla yapılan grup toplantılarında şiddet uygulanan çocukların beyinlerinin tomografisi göste-
rilmişti, AÇEV eğitimcileri tarafından. Bu çok etkili olmuş. 

Babalar ‘tam vuracakken aklıma geliyor o eğitimler’ diyorlar. Babalar da anneler de ‘vurmadan önce düşünüyorum, 
niye vurayım, benim çocuğum daha mı aptal olsun diğerlerine göre’ diyor. Ama kontrol köylerinde birbirini iten kakan 
çocuklar, ‘babam da anneme yapıyor ben niye arkadaşıma yapmayayım’ diyor mesela. 

Eğitimlerden önce bu köylerdeki kadınların çoğu imam nikâhlıymış. Eğitimlerin pozitif etkisiyle hepsi resmi nikâhı 
yapmış. Miras hukukunu öğrenmişler. Hatta bir teyze, hem resmi nikâhı olmadığı hem de gelinlik giyemediği için 65 
yaşında gelinlik giymiş AÇEV’in sertifika töreninde. Evine asmış o fotoğrafı.

‘İletişim kurarım, çocuğuma vurmam, babası vuruyorsa engellemeye çalışırım, okula gönderirim’... Bunlar hep 11 haf-
talık AÇEV eğitimlerinden sonra duyduğumuz olumlu cümleler. O güne kadar çocuğuna adıyla hitap etmemiş, kızım, 
oğlum deyip başını okşamamış kadınlar bu eğitimlerden sonra çocuklarına ‘kızım, oğlum’ diyebildiler. 

Birçok kadın için kahvenin önünden geçmek zorunda kalmak kurslara katılmamak için bir nedendi. Çünkü kahvenin 
önünden geçtiğinde dedikodusu oluyor. Bu kurslardan sonra bunlar da aşılmış. 

Onun dışında anasınıfı donanımlarının çocuklarda çok pozitif etkileri olduğunu gördük. Sabah okula gitmek için mut-
lu kalkıyorlar. Çünkü çocuğun evinde oyuncak yok, ama okul oyuncak dolu. Anaokuluna katılmalarının çocuklarda 
muazzam etkileri olmuş. Sofra duasından tutun, makas tutmaya, okuma yazmaya kadar... Mesela bir anne, ‘çocuğum 
bana teşekkür ederim diyor, lütfen diyor’ diye anlattı. Kadın gülüyor, ‘çocuğum bana lütfen dedi’ diye. Çocuklar yemek-
ten önce ellerini yıkıyor, sonrasında dişlerini fırçalıyor...

Dr. Gökçe Baykal
Araştırma Uzmanı,
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AÇEV bu proje ile bugüne kadar çok kişinin gitmediği, ku-
rumların çok da yollarını aşındırmadığı Tokat’ın köylerine 
gitti. Bu köylere değişim filizleri ekerken proje sonucunda 
pek çok kadının hayata bakışı, çocuğuna, eşine, çevresine 
karşı davranışları değişti. Pek çok baba çocuklarına olan tu-
tumunu gözden geçirdi. 

Bu dokunuş pek çok kadın için kalıcı bir etki bıraktı. Araştır-
ma sonuçlarında genel olarak proje faaliyetlerinin AÇEV git-
tikten sonra sona ereceğini düşündüklerini dile getirseler de 
toplum temelli köylerde projenin devam edeceğini düşünen 
kadınların sayısı, hizmet temelli köylerden daha fazla oldu. 

Proje bazen öyle kadınlara dokundu ki, hayatları bir anda bir 
daha eskisi gibi olamayacak şekilde değişti. 

Sevim Yurteri 50 yaşında. Beş çocuğunun ilkini 17 yaşında doğurmuş. İlkokul mezunu. Hayatı boyunca bir gün kendi 
parasını kazanmanın hayalini kurmuş ama bir türlü çıkış yolu bulamamış. AÇEV’in eğitimlerinden sonra önce arıcı-
lık yapmaya başlamış, arkasından yaşadığı Ormandibi köyüne muhtar adayı olmuş: 

Sevim Yurteri bir dahaki seçimlere aday olur mu bilinmez. Ama arıcılık yapmaya kararlı. Hepsinden daha önemlisi 
o artık kendine güvenli ve ne yapmak istediğini bilen bir kadın. Bu yüzden de bundan sonra yapacaklarıyla sadece 
Ormandibi’ne değil tüm Türkiye’ye faydalı olacak bir kadın.

Biz kadınlar olarak bir şey üretemiyoruz, bir tek bahçe, ahır. Onlar zaten sürekli yaptığımız işler. Ama bize kâr 
getirecek iş lazım. Bunu nasıl sağlarız? Hep içimde arıcılık hevesi vardı. Hem bölgemiz de uygun...

AÇEV’e katıldıktan sonra hocamız sayesinde gittik İlçe Tarım Müdürlüğü ile tanıştık. Orada kurs istedik, ‘köyünü-
ze açarız’ dediler, açtılar gerçekten de. Sonra arıcılığa başladım. İki arıdan 90 kiloya yakın bal elde ettim. Sattım 
ilk defa kendi paramı kazandım. Gerçekten çok hoş oluyor. Üç tane Cumhuriyet altını aldım. Birini eşime verdim, 
arabanın vergisini yatıracakmış. 

Dünyaya bakışım değişti. Sonra dedim ki ben bu köyü yönetirim. Muhtarlığa aday oldum. Çünkü köyümüz bel-
deydi önceden, şimdi köy oldu elli yıl geri gitti. Oturdum saatlerce ağladım.

Beni desteklediler... Aday oldum, kapı kapı gezdim ama ‘sen geç kaldın’ dediler. 20 gün kalmıştı. Diğer aday da 
akrabamızdı, ben çekildim. 

En büyük hayalim iş kadını olmak... Para kazanmak istiyorum. Hayalim kendim kazanıp kendim harcamak. En 
büyük idealim. İnsanın kendi kazandığını harcaması daha güzel bir şey.

Sevim Yurteri
Ormandibi Köyü
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Projelerden Öğrendiklerini Anlatıyor

6
AÇEV 



72

Öğrendik Ki...Öğrendik Ki...
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Her proje hayata geçirilirken olduğu gibi bu projede de kazananlar sadece katılımcılar ya da faydalanıcılar değil. Bu 
projede görev alan AÇEV çalışanları ve destekleyici kurumlar da projenin uygulanması sırasında çok şey öğrendiler.

Ben toplum temelli programlara ilişkin bilgilerimizin sadece teorik 
olmadığını, hakiki bir emek ve zamanla sahaya, uygulamaya döne-
bileceğini gördüm.

Prof. Dr. Sevda Bekman
Kurucu Üye ve 

Akademik Danışman
AÇEV

“Bugün kırsaldan kente çok fazla göç oluyor ama kırsalda yaşayanlar için 
bu tür desteklerin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar hızlı dönüşüm-
ler sağlanabileceğini bu proje sayesinde çok net gördüm. Erken Çocukluk 
Platformu ile toplumda bu konuda nasıl bir farkındalık oluştuğuna ve 
okul öncesi eğitime taleplerin arttığına şahit oldum. Tabii ki ekonomik ve 
toplumsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlayan ve çocuklara eğitim ya-
şamlarına başlarken eşit bir fırsat sunan erken çocukluk eğitimine oluşan 
bu ilginin, proje ile bağlantılı olması beni çok mutlu etti. İmkân sunuldu-
ğu ve eğitim verildiği zaman toplumdaki dönüşüm çok hızlı olabiliyor. 
Ayrıca kurum işbirliklerinin önemini bu projede bir kez daha fark ettim. 
Tokat’ta birden fazla kurum, işbirliği içindeydi, halk ve kurumlar arasın-
da ciddi bir diyalog oluştu. Bu da işleri kolaylaştırdı ve sürekliliği sağladı.”

Nalan Yalçın
Genel Müdür, AÇEV
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Her projeye büyük ümitlerle giriyoruz. Olması zor şeyleri oldurmak için 
büyük çabalar sarf ediyoruz. Bu projede bazen toplum temelli adımlar 
atamayacağımıza dair endişelerim oldu.

Ama sonunda anlamlı bir noktaya gelmeyi başardık. Kadınlara ulaş-
tık, ailelere, okula, öğretmenlere, okul yöneticilerine ulaştık. Tabii ki en 
önemlisi tüm bu kişilerle çalışmalar sayesinde çocukların erken çocuk-
luk döneminde yenilikler yaratabildik.

Hilal Kuşçul
Genel Müdür Yardımcısı 

AÇEV

Her köye gittiğimde o kadar çok şey öğrendim ki. Bizim burada, 
şehirli kadının bir sürü imkânıyla beceremediği şeyleri, oradaki o 
kadınlar imkânsızlıklara rağmen hallediyorlar. Ezilmemek için ço-
cuklarıyla, eşleriyle, kayınvalideleriyle nasıl mücadele ettiklerini ve 
her şeye rağmen dimdik ayakta durabildiklerini gördüm. Eğitime, 
nasıl istekli olduklarını anladım.

Canan Erman
Eğitimci, AÇEV
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Uzun yıllardır sivil toplum alanında çalışan biri olarak bu projeden çok 
şey öğrendim diyebilirim. Bir kere en başta toplum temelli çalışmaların, 
gerçek anlamı ile toplumun katılımını ve katkısını sağlayabilmesi için 
daha uzun süreye ihtiyaç var. Bu tür projeler için üç yıl bile projenin sür-
dürülebilirliğini sağlamak için az olabilir.

Toplum temelli bir proje çalışma örneği sunmak istiyorsak, bu projelerin 
geliştirme, kurgulama aşamasından itibaren yöre halkı işin içine dahil 
edilmeli. Projenin amacı, stratejisi ve faaliyetleri bu şekilde belirlenmeli. 
Önceden ihtiyaç analizi yapılmalı.

Bu projeler esnek olmalı. Hem bütçesel hem de yeni doğacak ihtiyaçlara 
cevap verebilmeli. Projenin her aşamasına tüm paydaşları (resmi kurum-
lar, üniversite, yerel STK) dahil etmek, geri bildirimlerini almak, sorum-
lulukları paylaşmak, ilerde projenin sürdürülebilirliğini de sağlamak açı-
sından çok önemli.

Emine Kuzutürk
Proje Koordinatörü, AÇEV

Türkiye’nin gerçeğini görmüş oldum. Çok uzak ve dezavantajlı köyler 
olmasına rağmen, bir müdahaleyle birçok şeyin değişebileceğini ve bir 
çocuğun hayatında büyük etkiler yaratılabileceğini gördüm. 

0-3 yaş aralığının çocuğun gelişimi ile ilgili çok önemli olduğunu, anne-
lerin bu yaşlarda çocuğuyla daha çok vakit geçirmesinin, iletişimin ne 
kadar önemli olduğunu öğrendim. Kendim de o dönem yeni anne oldu-
ğum için bu benim için çok önemli bir kazanç oldu. Tokat köylerindeki 
kadınların yaptığı gibi ben de, bebeğim beni çekiştirmeye başladığında, 
elimde iş varsa bile bırakıyorum önce onunla ilgileniyorum. Üniversite 
mezunuyum, yurtdışında eğitim aldım ama çocuğumla nasıl doğru ile-
tişim kuracağımı ben AÇEV eğitmenlerinden öğrendim.

Dr. Gökçe Baykal
Araştırma Uzmanı,  
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Projelerde önemli performans göstergeleri belirlenir ve bu genelde pro-
jenin başında fon sağlayıcı, yürütecek olan kişi/kurum ve araştırmacı-
larla birlikte yapılır. Ama bunun özellikle de toplum temelli modellerde 
mutlaka faydalanıcı ile birlikte yapılması gerektiğini öğrendim. 

Örneğin, biz burada kadının güçlenmesi ve kadının çocuğa etkisinden 
bahsediyoruz ama kadının güçlenmesinin ne olduğunun, göstergenin en 
başta o kadınların ortamında ve onların gözüyle belirlenmesinin sonuç-
ta ulaştığımız yere, tasarıma, uygulamaya ve sonuçta ölçtüğümüz yere 
çok faydası olacağını öğrendim.

Seden Karakurt
Araştırma Sorumlusu, AÇEV

En çok öğrendiğim şey, insanlar bütün süreçlere katılırsa, katılımcı bir 
şekilde dahil edilirse daha iyi işliyor. Biz bu toplum temelli çalışmaları 
yürüttüğümüz köylerde öncelikle öğretmenlerle bir çalışma yaptık; nasıl 
katılımcı bir süreç yürütülür ve işletilir, bunun faydası ne olur diye. Bunu 
işletmeye başladıklarında şunu gördüler: 

Veliler okula, aralarında bir iletişim olmadığı için gelip gitmiyorlar. Öğ-
retmenler ‘veliler çok ilgisiz’ diyor; veliler ‘öğretmenler bizim yüzümüze 
bakmıyor’, diyor. O iletişim, bilgi akışı, alışveriş yavaş yavaş başlatılınca, 
veliler okula daha sık gider gelir oldu. Okulun işlerine isteyerek yardım 
etmeye başladılar. 

Çünkü gerçekten öncelikli ihtiyaçları karşılanmadıkça, ne erken çocukluk 
eğitimiyle ilgili onlara bir şey anlatabiliyorsunuz, ne okulun önemi, çocu-
ğun gelişimi... O yüzden sürecin birlikte yürütülmesinin çok daha faydalı 
olduğunu öğrendim kendi adıma.

Umman İrice
Eğitim Sorumlusu, AÇEV
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Şunu fark ettim. Keşke ben bu eğitimlerle, yani AÇEV’le kendi çocuğumu 
büyütürken tanışsaydım. Farkında olmadan bazılarını yapıyordum ama 
farkında olarak uygulasaydım daha farklı olurdu. 

Bir de yaşadığım hayatın ne kadar değerli olduğunu gördüm. Çünkü söz 
hakkım var, kendimi ifade edebiliyorum, seyahat edebiliyorum, istediğim 
zaman istediğim doktora gidebiliyorum, kadın-erkek ayırmıyorum. Bun-
ların özgürlük olduğunu fark etmemiştim. Hayata bakış açım değişti.

Ben öncelikle kızımla doğru iletişim kurmayı öğrendim. Proje sırasında 
çocuğum henüz bebekti ve benim için de yeni bir şeydi onunla iletişim 
kurabilmek. Aslında üniversitede de okuduk çocuk gelişiminde ama 
AÇEV bu konuda gerçekten uzman ve çok büyük tecrübeleri var. Yıllar-
dır bu konuda çalışıyor, mutlaka benim de öğreneceğim şeyler olacaktır 
diye düşünmüştüm ve nitekim de öyle oldu.

Serap Tüzemen
Gönüllü Eğitici

Gülsemin Akay
Tokat Saha Koordinatörü, AÇEV
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‘Söz‘lük

7
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Erken Çocukluk Dönemi

İnsan gelişiminde 0-6 yaş aralığını kapsayan dönemdir. 

Bir çocuğun doğumundan 7 yaşına kadar geçirdiği 
süre, gelişimi açısından hayati önemde kabul edilir. 
“Erken çocukluk” döneminde çocuk büyük bir hızla 
gelişir; zekâsı, algısı, kişiliği, sosyal davranışları ve zi-
hinsel yetenekleri ciddi oranda şekillenir. Beyin geli-
şiminin büyük bölümü de bu dönemde tamamlanır. 
7 yaşındaki bir çocuğun zihinsel yetenekleri, davranış 
alışkanlıkları, dil becerisi, duygusal denetimi, kavrayı-
şı ve bazı fiziksel özellikleri gelişmiş durumdadır. Bu, 
çocuğun hayatı boyunca etkili olacak olan özellikleri-
nin temelini oluşturur. Bu gelişmenin düzeyi, çocuğun 
7 yaşına kadar nasıl bir ortamda büyüdüğü ve nasıl bir 
eğitim aldığına bağlı olarak farklılık gösterir.

Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) 

Bireysel farklılıklar ve gereksinimler göz önünde bu-
lundurularak 0-66 ay arasındaki çocukların dil, zihin, 
sosyal, duygusal, fiziksel gelişimlerinin planlı ve sis-
temli eğitsel etkinliklerle sürdürüldüğü eğitimdir.

EÇE’nin amacı da çocukların erken dönemdeki geli-
şimlerine destek olmaktır. EÇE bireylerin bilişsel, sos-
yo-duyusal ve psikomotor becerilerinin inşa edilmesin-

de ve gelişimsel yetersizliklerin giderilmesinde büyük 
öneme sahiptir. 

Erken Çocukluk Eğitiminin Etkileri

Erken çocukluk eğitiminin farklı paydaşlara etkilerinin 
değerlendirilmesi yoluyla etkinliği, verimliliği ve sür-
dürülebilirliğinin ortaya konulmasıdır. 

0-6 yaş arasındaki dönemde alınan eğitimin okula hazır 
olma sürecinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır 
(AÇEV, 1999). Uluslararası araştırmalar ve Türkiye’de 
yapılan çalışmalar, çocukların bu dönemdeki gelişim 
hızının yüksek ve ilgili yatırım maliyetlerinin görece 
düşük olması nedeniyle, EÇE’ye yapılan yatırımın ge-
tirisinin çok büyük olduğunun altını çizer. EÇE fayda 
maliyet analizleri yatırım yapılan her 1 TL için gele-
cekte 7 TL geri dönüş olduğunu göstermiştir. (Kaytaz, 
2005)

Nitelikli EÇE alan ve olumsuz koşullar altında yaşayan 
çocukların, sosyoekonomik durumlarından bağımsız 
olarak eğitim hayatlarına akranlarıyla eşit seviyede baş-
lama fırsatları artar. Toplumun dezavantajlı nüfusunu 
hedef alan EÇE müdahaleleri toplumsal eşitsizlikleri ve 
özellikle eşitsizliklerin nesiller arası geçişini azaltmada 
önemli rol oynar. Bireylerin uzun vadede daha sağlıklı 
olmaları, eğitim sistemi içerisinde daha uzun süre yer 

Toplum Temelli EÇE Yaklaşımları ve AÇEV Tokat Deneyimi
Buraya kadar okuduğunuz Söz kısmında yer alanlar AÇEV'in Tokat'ta yaptığı 'Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin 
Eşit Bir Başlangıç' projesinin anlatımıydı. Söz-lük kısmında ise bu tarz çalışma yapmak isteyenlere yol gösterici ol-
ması açısından bu kitapta yer alan bazı terimlerin açıklamalarına yer verildi. AÇEV deneyimlerini paylaşarak, ken-
disinden sonra da bu çalışmaları yapacak olanlara ışık tutmayı hedefliyor. '
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almaları, akademik açıdan daha başarılı olmaları, aktif 
ve üretken olmaları nitelikli EÇE’nin kazanımları ara-
sındadır. (Kağıtçıbaşı ve ark., 2009; Bekman, 2002)

Okul Öncesi Eğitime Erişim

Erken çocukluk çağındaki tüm çocukların ihtiyaçları 
temelinde kaliteli eğitim hizmetlerine ulaşım hakkının 
temin etmesidir. (Toplum Temelli Erken Çocukluk Hiz-
metleri Sunumu Kılavuzu, MEB, UNICEF, Nisan 2013)

PISA 2012 (Program for International Student Assess-
ment/Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 
yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de 15 yaş öğrenci örnek-
leminde okul öncesi eğitim alan çocukların oranı diğer 
ülkelere göre oldukça düşüktür. Değerlendirmeye katı-
lan 65 ülke içinde, hiç okul öncesi eğitim almamış olan 
öğrencilerin oranının en yüksek olduğu ülke % 70,1 ile 
Türkiye’dir. Türkiye aynı zamanda, % 8,6 ile bir yıldan 
fazla okul öncesi eğitim almış olan öğrencilerin oranı-
nın en düşük olduğu ülkedir. (Eğitim İzleme Raporu, 
ERG, Aralık 2015)

2014-15 eğitim-öğretim yılı itibarıyla, okul öncesi net 
okullaşma oranları: (Eğitim İzleme Raporu, ERG, Ara-
lık 2015)

  3-5 yaş grubu: % 33,7

  4-5 yaş grubu: % 41,6

  5 yaş grubunda: % 53,8 

Kent-kır ayrımında incelediğimizde EÇE hizmetlerin-
den yararlanma oranı kırsalda yaklaşık % 26, kentte % 
41’dir. (Erken Çocukluk Eğitimi ve 4+4+4 Düzenlemesi 
Raporu, AÇEV, ERG, Nisan 2013)

Bu konuda dikkat çeken bir nokta ise, okul öncesi eği-
timde öğrenci artışının özel ve resmi kurumlar arasın-
daki dağılımıdır. Özel okul öncesi eğitim kurumlarında 
öğrenci sayısı bir yılda % 26 oranında arttığı halde, res-
mi kurumlarda öğrenci artış oranı % 7 olmuştur. (Eği-
tim İzleme Raporu, ERG, Aralık 2015)

Erken Çocukluk Eğitiminde Mevcut 
Hizmet Sunumu

 Ülkemizde okul öncesi eğitim hizmetlerinin farklı ku-
rumlar tarafından ve farklı biçimlerde sunulduğu belir-
tilmektedir. (Okul Öncesi Eğitimi İhtiyaç Analizi Rapo-
ru, MEB, UNICEF, 2012)

I. Kurum temelli okul öncesi eğitim
II. Kamu kurumları tarafından sunulan çocuğa yönelik 
esnek hizmetler
III. Ebeveyn ve bakıcıların eğitilmesi yoluyla sunulan 
eğitim hizmetleri
IV. Sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan erken 
çocukluk eğitimi hizmetleri

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasın-
da bugüne kadar kurum bazlı modeller öne çıkmıştır. 
2012-2013 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitime 
devam eden çocukların % 76’sı ilköğretim kurumları 
bünyesindeki resmi anasınıflarında eğitim almıştır. 

Toplum Temelli Erken Çocukluk 
Hizmetleri/Modelleri

Toplumun somut ihtiyaçlarından doğan ve toplum üye-
lerinin aktif katılımını veya sahiplenmesini gerektiren 
bir hizmet sunum yaklaşımıdır.
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2012 yılında Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi 
Projesi kapsamında hazırlanan “Toplum Temelli Okul 
Öncesi Eğitim; Türkiye’de Mevcut Durumun ve Seçilen 
Modellerin Gözden Geçirilmesi” isimli raporda top-
lum temelli erken çocukluk modelleri “mevcut kurum 
temelli modeli destekleyici, farklı bölgesel ihtiyaçlar 
çerçevesinde şekillendirebilme esnekliğine sahip, yerel 
finansal kaynakların harekete geçirilmesi ile maliyet et-
kin stratejilerin benimsendiği, çok sektörlü işbirlikleri-
ne açık modeller” olarak tanımlanmıştır. Bir başka de-
yişle, toplum temelli hizmetler, yerel düzeyde oluşum, 
yerelin ihtiyaç ve özelliklerine uygunluk, yerel katılım 
ve yerelden sahiplenmeyi ifade eder. 

Neden Toplum Temelli Hizmetler 
Önemlidir? 

Kurumsal yapılar tarafından her ne kadar kolaylaştırıl-
sa da, mevcut uygulamalar erişimin önündeki engelleri 
kaldırmakta yetersiz kalmaktadır.

Özellikle dezavantajlı grupların erken çocukluk hiz-
metlerine erişimleri kısıtlıdır. 

Türkiye’de okul öncesi eğitime erişim, yerleşim yerleri-
ne göre büyük oranda farklılaşır. Bu durum okul öncesi 
eğitim hizmetlerinin ağırlıklı olarak kurum temelli bir 
model üzerinden tasarlanmış olması ile ilişkilidir. Özel-
likle kırsal kesimde bulunan aileler için farklı hizmet 
modellerinin devreye girmesi, bu yerleşim yerlerinde 
eğitime katılımın artırılması için dikkate alınması gere-
ken en önemli politika seçeneğidir.

Dünyadan Toplum Temelli EÇE 
Çalışmaları

EÇE programlarının özellikleri, bağlamdan bağlama 
farklılık gösterse de amaçlar ve erişim seçenekleri ben-
zer özelliktedir. En yaygın toplum temelli EÇE prog-
ramları; bakıcı eğitimi, bakıcı desteği ve farkındalık 
programları, ev ziyaretleri, oyun alanları, çocuk gözle-
mi, okul öncesi ve çocuk çocuğa programları içermek-
tedir. Bulunan örneklerde, bu alandaki çalışmalar ge-
nelde zor şartlar altında, yoksul ve yoksun ortamlarda 
yaşayan, kırılgan çocuklar/aileler/toplum üzerine yapı-
lan çalışmaları içermektedir. 

Dünyadaki Toplum Temelli EÇE 
Çalışmalarının Ortak Özellikleri 
Nelerdir? 

  Çalışmalar genellikle merkez bazlı yürütülüyor. 
Özellikle kırsal alanda, yoksul ortamlarda 
yaşayan çocuklar için zengin ve kaliteli bir ortam 
yaratmak önemli görülüyor. Bu merkezlerde 
aileler de bir araya geliyor. 

  STK’lar çalışmalarda kolaylaştırıcılık rolü 
üstleniyor. Genelde toplum içerisinde bir 
temsilci grup seçiliyor ve yapılan çalışmalara 
karar verilmesi, takip edilmesi, denetlenmesi, 
yeni çıkan ihtiyaçlar vs. bu gruplar tarafından 
yapılıyor. Kaynak ihtiyacı olan durumlarda 
kolaylaştırıcı kurumlar devreye giriyor. (Genelde 
uluslararası kurumlar fon konusunda destek 
veriyor.)

  Sadece çocuğu değil, çocuğa dokunan herkesi 
kapsayan çalışmalar yapılıyor. Aileye de eğitim 
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veriliyor, babalar mutlaka katılıyor, öğretmenlere 
hem program eğitimi hem de yenileme eğitimleri 
veriliyor, aileler için gelir getirici faaliyetler 
yapılıyor. 

  Sağlık ve beslenme içeriklerinin programların 
içerisinde önemli bir yeri var. Bazı örneklerde, 
oradaki yerel üretimin geliştirilmesi için 
birtakım eğitimlerden bahsediliyor. Bu sayede 
hem beslenme problemi çözülüyor, hem de gelir 
getirici faaliyet oluyor. 

  Program uygulayıcılar toplumun içindeki, 
orada yaşayan gönüllülerden seçiliyor. Bazı 
örneklerde anneden anneye eğitim gibi modeller 
uygulanıyor. 

Türkiye’deki Mevcut Durum 

2010 yılında Avrupa Birliği’nin mali ve UNICEF’in 
teknik desteğiyle Okul Öncesi Eğitimin Güçlendiril-
mesi Projesi de on pilot ilde başlatıldı. Projenin amacı, 
“kamu kurumları, belediyeler ve STK’ların kapasitesi 
ile toplum temelli modeller ve ortaklıkların geliştiril-
mesi yoluyla dezavantajlı çocuklar ve aileleri için ka-
liteli gündüz çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hiz-
metlerinin geliştirilmesi ve oluşturulması” olarak 
tanımlandı. Proje, Ekim 2013’te sona erdi. Bu projenin 
saha çalışması kapsamında pek çok hizmet modeli in-
celenmiştir. Ziyaret edilen modellerin çoğunun toplum 
temelli hizmetlerin daha “kurumlaşmış” halleri olduğu 
belirtilmiştir. Ancak Türkiye’de, uzaktan, evde, internet 
üzerinden olmak üzere daha az kurumlaşmış toplum 
temelli hizmet modellerinin de uygulandığı vurgulan-
mıştır (MEB SGB, 2014). 

Projenin, saha çalışması sırasında Toplum Temelli EÇE 
çalışmaları kapsamında ziyaret edilen ve değerlendiri-

len program ve uygulama örneklerinin (program, pro-
je, uygulama vb.) bazıları aşağıda belirtilmiştir. (Okul 
Öncesi Eğitimi İhtiyaç Analizi Raporu, MEB, UNICEF, 
2012)

  Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 
Kadın ve Çocuk Merkezleri, 

  AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Programı ve Okul 
Öncesi Eğitim Programı,

  Bir Dernek ve Merkez Olarak Çocuklar Aynı 
Çatı Altında (ÇAÇA), 

  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kurulmuş olan çamaşırhaneler. 

Proje kapsamında, bir dizi toplantı yapılmış, toplum 
temelli modeller ile ilgili bir uygulama kılavuzu geliş-
tirilmiştir. 

Türkiye’deki Toplum Temelli EÇE 
Çalışmalarında öne çıkan Özellikler 
Nelerdir? 

Ailelerin ve özellikle de annelerin eğitiminin, çocuk-
ların eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü 
modeller, dezavantajlı toplumlardan gelen çocukların 
erişimi konusunda daha başarılı olma eğilimindedir. 

Hizmetlerin uygun ve karşılanabilir bir ücret ile ya da 
ücretsiz olması önemli bir etkendir.

Toplum temelli modellerin, ancak gerçekten toplumun 
ihtiyaçlarına dayandığında ve her durumda ihtiyaçlara 
öncelik verdiğinde başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
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Hizmet Temelli Model

Kırsalda, çocuklar, kadınlar, babalar, öğretmen ve okul 
yöneticilerine yönelik AÇEV tarafından geliştirilmiş 
çeşitli eğitim hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır. 

AÇEV Hizmet Temelli Modelin Bileşenleri:

I. Kadınlar:
Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı grup uygula-
maları ile kadınların yaşam becerilerinin eğitim yoluyla 

güçlendirilmesi ve çocuklarının gelişimini destekleme-
leri hedeflenmektedir. 

II. Çocuklar:
 Anasınıflarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, ana-
sınıflarında Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) uygulama-
ları, Eğlenerek Öğreniyorum Uygulamaları (Dere Tepe 
Eğitim Programına katılan kadınların grup uygulama-
ları sonrası evde, 36-48 ay, 48-66 ay aralığındaki çocuk-
larının gelişimini desteklemek ve okula hazırlanmasına 
katkı sağlamak amacıyla bu programdaki etkinlikleri 
uygulamalarını içerir) ile çocukların gelişiminin hem 

İncelenen tüm örneklerde, ailelerin ve toplumun katılı-
mı konusunda, katılım seviyesi ve alanları bakımından 
farklı tablolar ortaya çıkmaktadır. Katılımın geniş oldu-
ğu modellerde, bunun programın sürdürülebilirliğine 
katkıda bulunduğu saptanmıştır. (Okul Öncesi Eğitimi 
İhtiyaç Analizi Raporu, MEB, UNICEF, 2012)

Türkiye’de toplum temelli yaklaşımların nispeten yeni 
bir olgu olduğu görülmektedir. Toplum temelli model-
lerin gerçek anlamıyla anlaşılabilmesi ve yaygınlaşabil-
mesi için toplum temelli hizmetlerin tanımının sadece 
belediyelerle işbirliği çerçevesince yapılanan hizmetler 
olmaması ve bununla birlikte toplum temelli eğitim hiz-

metleri konusunda çalışan uluslararası uzmanların ön-
gördükleri ölçütlerin ilgililer tarafından benimsenmesi 
gerekmektedir. Bu ölçütler, yerelin eğitim konusundaki 
görüşlerini ve isteklerini temel almayı ve bundan son-
raki tüm aşamaların (fiziksel konum, insan kaynağı, 
finansal destek, eğitim içeriği ve yöntemi vb.) da bu 
temele göre yapılandırılmasını detaylı olarak içermek-
tedir. Eğer bu ölçütler toplum temelli hizmetlerin geliş-
tirilmesinde eksik olarak kurgulanırsa, ülkemizde okul 
öncesi eğitimin yaygınlaşması ve daha çok çocuğun bu 
eğitimden yararlanması amacına da ulaşmak zor ola-
caktır. (Erken Çocukluk Eğitimi ve 4+4+4 Düzenlemesi 
Raporu, AÇEV, ERG, Nisan 2013)

AÇEV Toplum Temelli Erken Çocukluk Deneyimi
AÇEV köylerde/kırsalda yaşayan okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla hem kurum-
sal eğitim fırsatlarını geliştirmek hem de erken yaşlarda çocukları desteklemenin önemiyle ilgili ailelerde farkında-
lık yaratmak amacıyla Tokat kırsalında çalışmalara başlamıştır. “Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir 
Başlangıç” sunmak amacıyla proje 2012 yılının Nisan ayında başlamış ve 40 aylık bir çalışmanın sonunda Ağustos 
2015’te sonuçlandırılmıştır. Bu kapsamlı çalışmada erken çocukluk eğitimini güçlendirmeye yönelik farklı köylerde 
Hizmet Temelli ve Toplum Temelli uygulama modelleri denenmiş ve etkileri karşılaştırılmıştır. 
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okul hem ev ortamında desteklenmesine katkı sunul-
ması amaçlanmaktadır.

III. Babalar/Erkekler:
1-2 kere, 2 saatlik oturumlar şeklinde, tarım sezonunun 
yoğunluğunun azaldığı kış döneminde köy kahvesinde 
yapılır. Babanın, çocuğun hayatındaki rolü ve önemi, 
çocukla iletişim konularını içermektedir. Babalarda 
farkındalık yaratmanın yanı sıra, AÇEV tarafından 
köyde yapılan çalışmalar ile ilgili kabulü ve güven orta-
mını oluşturucu etkileri de bulunmaktadır. 

IV. Okul Yöneticileri:
Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenleri. Sınıf yönetimi, ileti-
şim, okul-aile katılımı etkinlikleri vb. konularda öğret-
menlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Toplum Temelli Model

Toplum Temelli tanımı aşağıdaki çerçevede ele alınmış-
tır:

  Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultu-
sunda ve uygun tasarlanmış, 

  Toplumun katılımı sonucu oluşturulan (aktif ve 
sürekli olarak),

  Toplumun bu hizmeti tam veya kısmi olarak 
sahiplendiği/yönettiği, katkı verdiği,

hizmet ve süreçler olarak tanımlanabilir.

Özetle, toplum ile birlikte geliştirilen, planlanan, yürütü-
len ve değerlendirilen bir çalışma olmuştur. 

Toplum Temelli tanımında, kullanarak katılımdan yü-
rütme düzeyine giden/dönüşen bir değişim söz konu-
sudur. Yürütme düzeyi, karar alma (hedefleri belirleme, 

öncelikleri saptama, içeriği belirleme) yürütme, uygu-
lama ve değerlendirme işlemlerini içermektedir.

Dolayısıyla Hizmet Temelli modelde uygulanan faaliyet-
lerin benzerleri bu modelde de sunulmuştur. Ancak top-
lum temelli yaklaşımında faaliyetin ne olduğunun ötesin-
de bu faaliyetlerin nasıl hayata geçirildiği, sürecin nasıl 
planlandığı ve yürütüldüğü kritik ve ayrıştırıcı noktayı 
oluşturmaktadır. 

AÇEV Toplum Temelli Çalışma Modeli odağına, köyde 
yaşayan kadınları, okulu, köy ve merkezi kurumlar ara-
sı iletişimi alan bir yapıda dizayn edilmiştir. AÇEV ise 
buradaki rolünü süreç yönetimi, kolaylaştırıcılık, reh-
berlik, kapasite geliştirme olarak belirlemiştir. 

Toplum Temelli Modelin Bileşenleri:

Bu modelin 3 temel bileşeni bulunmaktadır. 

I. Kadın Grupları-Kadınlar İçin Mekânlar /Merkez

II. Okul-Aile İşbirliği (Aile Katılımı)

III. Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) Platformu (İl ve İl-
çe-Köy Düzeyinde)

Kadın Grupları:
Köydeki kadınların kurduğu, tüm köyü, aileleri, köy-
deki ilgili tarafları, mahalleleri temsil edecek şekilde, 
kadın temsilcilerden oluşan yapıdır. Gruplar, hem köy 
kadınlarını temsil eder hem de köydeki tüm kadınlar-
dan gelen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda çalış-
malar yapar. Kendi çalışmalarını, öncelik ve ihtiyaçları 
doğrultusunda kendisi belirler. Bu grup esnek bir yapı-
lanmadır, faaliyete göre katılımcı sayısı artar veya azala-
bilir. Dahil olmak, çalışmak isteyen köydeki tüm kadın-
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lara açıktır. Gönüllülük prensibi ile herkes elinden gelen 
katkıyı sunmaktadır. Köyün sorunlarına duyarlıdır, eği-
tim ve okul öncesi eğitim konusuna öncelik verir. Ka-
dın grupları, kadınların ortak kullanım mekânlarının 
yönetiminden ve bu mekânda kadınlara ve çocuklara 
yönelik yapılacak çalışmalardan da sorumludur. Kadın-
lar, okul yönetimi, anasınıfı öğretmeni, muhtar, azalar 
ve ilgili resmi kurumlar ile yakın bir iletişim içinde olur. 

Kadın Mekânları/Merkezleri:
Kadınların bir araya gelebileceği, eğitimler ve çeşit-
li faaliyetler için kullanılacak, aynı zamanda annenin 
çocukla birlikte vakit geçireceği ve çocuklara yönelik 
çalışmaların da yürütüleceği mekânlardır. Çok amaçlı 
kullanılabilecek bir alan niteliğinde olacaktır. 

Okul-Aile İşbirliği (Aile Katılımı Çalışmaları):
Aile katılımı; anne-babaların ve diğer aile üyelerinin, 
çocukların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmaları 
için eğitim programına katıldıkları bir süreçtir (Morri-
son, 2003). Aile katılımında amaç; okul ile ev arasında-
ki koordinasyonu sağlayarak çocukların gelişimlerinde 
ve eğitimlerinde birlikte hareket etmeyi sağlamak ve bu 
sayede bu süreci desteklemektir.

Bu bağlamda AÇEV, okul ile köy-kadınlarının/velilerin 
işbirliğini ve iletişimi esas alır. Bu çalışmada okulun 
velilere ve köy halkına erken çocukluk eğitiminin öne-
minin vurgulanması, takibi ve desteği çok önemlidir. 
Bu da ancak okul-veli katılım etkinliklerinin amacına 
uygun ve etkin bir şekilde yapılması ile mümkündür. 
Bu noktada, etkinliklerin ailelerle birlikte planlanması 
ve ailelerin aktif olarak işin içinde yürütücü olarak bu-
lunmaları, katkı sunmaları çok önemlidir.

Erken Çocukluk Eğitimi Platformu (EÇE Platformu)
İl ve ilçe/köy düzeyinde konuyla ilgili kurum ve kişi-

lerin katılacağı ve EÇE çalışmalarının yürütüleceği bir 
platformdur. 

Platformun amacı, Tokat ilinde özellikle de köylerde 
erken çocukluk döneminde çocukların eğitimlerini ve 
gelişimlerini destekleyecek ihtiyaçları tespit etmek ve 
gerekli destek çalışmalarını hayata geçirmektir. Plat-
formun il ve ilçe/köyler olmak üzere 2 farklı düzeyden 
oluşması düşünülmüştür. Platformun 2 önemli özelliği 
bulunmaktadır. Sadece il düzeyinde değil, ilçe ve köy-
lerden de temsilciler içererek ihtiyacın yerelden tespi-
tini ve hatta yerel düzeydeki kaynaklarla giderilmesini 
hedefler. Böylece, ihtiyaçların tabandan tavana doğru 
belirlenmesi, okul dönemi öncesi toplum temelli olarak 
köylerde ihtiyaç, faaliyet, bütçe-katkı belirlenmesi ve 
bu vesile ile bu çalışmaların finansal sürdürülebilirliği 
konusunda bir işbirliği geliştirilmesi hedeflenmekte-
dir. Platform il ve yerel kurullarında sadece Milli Eği-
tim Bakanlığı yetkililerini değil, diğer kamu kurumları, 
üniversite ve yereldeki sivil aktörleri de içerir. Böylece 
konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 
hem kamusal hem de sivil diğer paydaşların da ilgi ve 
görüş alanına getirmektedir. 

Toplum Temelli Eğitim Çalışmaları için Öneriler/
İpuçları/ Temel Adımlar:

1. Yerelde yaşayanların katılımı ve birlikte çalış-
mak, anahtar kelimelerdir.

2. Mevcut durumun tespiti ve ihtiyaç analizinin ya-
pılması, çalışmalar için temel oluşturacaktır. 

3. Yereldeki işbirliği olanakları tespit edilmeli, mev-
cut olanaklar ve kaynaklar değerlendirilmelidir.

4. Hedef gruba ulaşma, farkındalık yaratma ve 
bilgilendirme çalışmaları gerekebilir.
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5. Hizmetlerden faydalanacak kişilerin/katılımcı-
ların, erken çocukluk hizmeti olanaklarından 
haberdar olmaması ya da erken çocukluk eğiti-
minin önemi konusunda yeterli bilgiye sahip ol-
maması ihtimali de göz önünde bulundurularak 
farkındalık artırma ve bilgilendirme çalışmaları-
nın yapılması gerekebilir. 

6. Yapılacak çalışma, hazırlanacak program ile ilgili 
çalışmanın en başından beri, tüm süreçler, yöre 
halkı ve tüm paydaşlar ile birlikte yürütülmeli; 
yapılacak çalışmanın amacı, içeriği, faaliyetleri, 
uygulama, izleme ve değerlendirme süreci bu 
şekilde belirlenmelidir. 

7. Yapılan çalışmalar kapsayıcı olmalı, tüm taraf-
ların katılımı ve eşit erişimi sağlanmalı ve buna 
açık olmalıdır. Katılımcılar yöre halkının farklı 
kesimlerini temsil etmelidir. 

8. Toplumun üyelerinin, yönetime katılması, ça-
lışmanın/programın hedefi, önceliği, içeriği ve 
uygulamasında söz sahibi olmaları sahiplenmeyi 
artıracaktır. Bu nedenle, yönetimde, karar meka-
nizmalarında, proje ekibi içerisinde, köylerden, 
katılımcılardan kişiler de olmalı. İşleyen bir yü-
rütme/danışma mekanizması kurulmalıdır.

9. Projeler sırasında yerel kapasite geliştirmeye yö-
nelik çalışmalar her aşamada süreçlere dahil edil-
meli. Gönüllü ekibi oluşturmak, yerel STK’ları, 
kurumları bu konuda fikir-proje geliştirmeye 
yönlendirmek, bu yönde destekler vermek, res-
mi kurumlarda mekanizmalar oluşturmaya ça-
lışmak, ortaklıklar kurmak, yöre halkına odak-
lanılan konularla ilgili bilgi ve bilinç geliştirici 
eğitimler vermek önemli ve gereklidir. 

10. Toplum temelli çalışmalarda, gerçek anlamı ile 
toplumun katılımını ve katkısını sağlayabilmek 
için uzun bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
zamansal yatırımı baştan öngörerek çalışmalar 
planlanmalıdır. 

11. Projelerde önemli performans göstergeleri belir-
lenir ve bu genelde projenin başında fon sağlayı-
cı, yürütecek olan kişi/kurum ve araştırmacılarla 
birlikte yapılır. Ancak toplum temelli modeller-
de, bu göstergelerin ve hedeflerin faydalanıcılarla 
birlikte belirlenmesi, gerçekçi bir çalışma yapıl-
masını sağlayacaktır. Proje/program çıktılarının 
net, somut ve ölçülebilir olmasına dikkat etmek 
gerekir.

12. Toplum temelli çalışmalar esnek olmalıdır. 
Süreç içinde öngörülmemiş veya yeni doğacak 
ihtiyaçlara cevap verebilmelidir.
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Sonsöz
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Neden kırsal ve neden böyle bir proje yapıyoruz?
Yıllar önce ülkemizde kuş gribi salgını vardı ve her gün 
haberlerde hastalık, hatta ölüm haberlerini izliyorduk. 
Bir gün televizyonda, Ağrı’da çocukların, hastalıktan 
ölmüş olan tavukların kesilmiş başları ile oyun oyna-
dıklarını gördüm. Hepimizin çocukları oyuncaklarıyla 
oynarken o çocukların imkânları olmadığı için bunlar-
la oynamaları ve bunun yaratacağı sonuçları bilemedik-
leri için hastalıktan korunamamaları beni çok etkiledi. 
Türkiye’nin pek çok bölgesinin kırsal kesimlerinde ka-
dınların ve çocukların ciddi bir eğitim desteğine ihtiya-
cı vardı. İşte biz bu şartların biraz olsun değişmesi için 
yola çıkmaya karar verdik.

Erken çocukluk eğitimi özellikle kırsal kesimde ihtiyaç 
sahibi çocuklar için çok gerekli.
Eğitimin, özellikle de erken çocukluk eğitiminin, ol-
madığı her yerde çocuklar hayatlarında hak ettikleri 
potansiyele erişemiyor ve hatta örselenmiş bir yaşamla 
karşılaşıyor. Oysa bu dönemde çocuklar çok hızlı öğ-
reniyor ve gelişiyorlar. Bizim için erken çocukluk eği-
timi yalnızca ana sınıfı eğitimi ile sınırlı değil. Bir anne 
babanın çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmesini, onun 
gelişimini desteklemesini de aynı kapsamda değerlen-
diriyoruz. Bu nedenle ailelerin eğitimi bizim için çok 
önemli. Dünyanın her yerinde aile, bir çocuğun ilk 
öğretmenidir. Kırsal kesimlerde genellikle çocuk bakı-
mında en ağır yükü kadın taşıyor ve kendisinin eğitime 
gitmesi de, çocuğunu eğitime yollaması da çevresinde-
kilerle büyük bir mücadele vermesini gerektiriyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde erken çocukluk ge-
lişimi, nitelikli eğitimin bir bileşeni olarak kabul ediliyor.
Bugün gelinen noktada, nitelikli eğitim ve erken ço-
cukluk gelişimi dünyadaki birçok kurumun da dikka-

tini çekiyor. Bu konu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine de dahil edildi. Bence erken ço-
cukluk döneminde çocuğun durumu dünyadaki sulhla, 
savaşla, terörle, yoksullukla birebir bağlantılı. Çünkü 
çocukların hayata doğru ve iyi bir eğitim desteğiyle baş-
laması her şeyi değiştirebiliyor. 

Bu nedenle, bu konunun devlet politikalarında mutla-
ka yer alması gerekiyor.
AÇEV olarak, bilimsel doğruluğu kanıtlanmış bir prog-
ramla hayata geçirdiğimiz erken çocukluk eğitiminin 
insan yaşamını değiştirecek bir çaba olduğunu düşü-
nüyorum. Bütün bu söylediklerimizin hayata geçmesi 
için, okul öncesi eğitimin devlet politikası olarak tüm 
ülkeye yayılması ve her çocuğa, eğitime başlarken eşit 
bir fırsat sunulması lazım.

Bu projenin, kırsaldaki çalışmalarımızdan elde ettiği-
miz deneyimlerin başarılı bir sentezi olduğunu düşü-
nüyorum.
Uyguladığımız toplum temelli modelin, yerel halkı fark-
lı bir bakış açısına taşıdığını ve sunulan hizmetlere kat-
kıda bulunmaya teşvik ettiğini görüyorum. Bu projede 
oluşturulan modelin, yereldeki çalışmalara önemli bir 
katkı sağlayacağına inanıyorum ve çalışmaların içinde 
yer almanın özellikle kadınlar tarafından sahiplenmeye 
yol açtığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. 

Bu modelin yeni projelere örnek teşkil etmesini diliyor, 
hem destekçimiz UBS Optimus Vakfı’na hem de proje-
ye katkıda bulunan tüm birey ve kurumlara teşekkürle-
rimi sunuyorum. 

Ayşen Özyeğin
Yönetim Kurulu Başkanı, AÇEV
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