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Sorun ve sorunun tanımı 

Dünya genelinde endüstrileşmiş toplumlar dahil, çocuk sorunu 
bütün ülkelerin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. 
Sorunun endüstriyel toplumlardaki şekillenişiyle, az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki şekiIlenişi ciddi farklılıklar 
taşımaktadır. 

Dünya uluslar topluluğu, çocuk sorununu "küresel bir sorun" 
olarak tanımlamakta ve "küresel hareket" anlayışıyla çözmeye 
hazırlanmaktadır. Yeni dönem sloganı da "Çocuklar için evet 
deyin" olarak tanımlanmış ve strateji "dünyayı çocuklarla 
beraber değiştirmek" temelinde şekillendirilmiştir. 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak, hayatın her alanında 
çözüm bekleyen geniş ölçekli sorunlar ile karşı karşıyadır. 
Globalleşen dünyada, o dünyanın uyumlu bir parçası olarak 
var olmak, bu sorunların süreç içinde çözümüne yönelik uzun 
vadeli stratejiler üretmekle mümkündür. 

Söz konusu sorunlar içinde tüm toplumsal sınıf ve katmanları 
dolaysız şekilde ilgilendiren bir sorun da çocuk sorunudur. 

Batı toplumları ile karşılaştırıldığında avantajlı durum sağlayan 
oryantal özellikler dışında, ülke olarak çocuk sorunu konusunda 
karnesi kırıklarla dolu bir çocuk gibiyiz. Üstelik süreç, pek çok 
alanda kırık notların düzeltilmesinden değil, daha da 
kötüleşmesinden yana işlemektedir. 

Türkiye'nin 40'1 aşkın saygın sivil toplum kuruluşunun 
oluşturduğu Çocuk Hakları Koalisyonu, çocuk konusunda olumlu 
bir değişim sürecinin başlatılması ve sürdürülmesi amacıyla 
ulusal düzeyde bir prOjenin önCÜlüğünü üstlenmiş durumdadır. 
Projenin amacı; çocuğu hayatın biricik öznesi durumuna 
getirmek, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çerçevesinde çocuk 
uyum yasalarını hazırlamak; Türkiye'nin toplumsal çocuk 
projesinin gündemlerini belirlemek; risk altındaki çocuk 
gruplarına yönelik uygulama başlatmak; eğitim, sağlık, hukuk 
alanlarında çocuklar için ortak iyiye yönelik çalışmaları gündeme 
almak; Özel Çocuk Kanunu ve çocuk merkezli bir anayasa 
hazırlamak olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu proje, hükümet kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, 
sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, ticaret odalarının, 
kısacası toplumun bütün grup ve katmanlarının katılımıyla 
hayata geçirilecektir. Toplumun resmi ve sivil bütün 
yapılanmaları, mevcut çocuk gündemleri doğrultusunda 
duyarlılık, yaklaşım, bilinç, ve eyleme geçme temelinde 
bütünleşecek, toplumsal aklın çocuklar için harekete 
geçirilmesini sağlayacaktır. 

Projenin hedef kitlesi ülkemizdeki (mülteciler dahil), doğmuş 
ve doğmamış tüm çocuklardır. 
Proje ile, ülke çapında sorunun çözümü doğrultusunda uzun 
soluklu bir etkinlik süreci yaşanacaktır. Projenin nihai noktası, 
sorunun çözümü olacaktır. 



Çocuk ve Gelecek 

Çocuk, toplumun en kolay incinebilen, ekonomik ve sosyal 
değişikliklere karşı en savunmasız kitlesi. Toplumsal yapının 
arızalı yönlerinin çocukların gelişen fizyolojik ve psikolojik 
yapıları üzerine etkileri incelendiğinde, çocukların ulusun en 
kolay zarar görebilecek olan kitlesi olduğu ve ait olduğu ulusun 
ÖZ geleceğini, yani çocuklarını koruyup koruyamadığı 
anlaşılabilir. 

Bireysel açıdan bakıldığında, çocukluk dönemi kişinin en önemli 
yaşam periyodudur ve sağlıklı, eğitilmiş, üretebilen ve mutlu 
bir erişkin olabilmenin başlangıcını oluşturur. Dolayısıyla bu 
süreci etkileyen tüm sorunlar yetişkin bireyi, dolayısıyla toplumu 
yani geleceği etkiler. 

Bu nedenle çocu()a ve çocu<lun durumunun iyileştirilmesine 
ili şkin stratejiler ve uygulamalar, bir ulusun gelece~ini 
oluşturmaya yönelik strateji ve uygulamalardır . 

Çocuk, sorunsuz bir geleceği oluşturmanın toplumsal 
altyapısıdır, gelece~in bizzat kendisidir. 



Dünyada Çocuk 
Dünyanın nüfusu 12 Ekim 1999'da 6 milyar sınırını aştı. Doğan 
her üç çocuktan biri kayıt dışı katıyor. 
Dünya çocuk nüfusu ise 2 milyar70Q milyon. Dünyada dakikada 
247 bebek doğuyor, 99 kişi ölüyar. Dünyanın nüfusu dakikada 
148 kişi arlıyor. Doğurganlığın en yüksek olduğu Afrika'da 
kadın başına 5.1 çocuk düşüyor. Her yıl dünyada 15 milyon 
çocuk anne oluyor. 15-18 yaş arası doğum oranlarında son beş 
yılda artış gözleniyor. Kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitsizlik 
yaygınlaşıyor. Çocuk ölüm oranları hala çok yüksek. Çocuk 
ölüm oranları aynen devam ederse 2DOQl li yıllarda 175 milyon 
çocuk 5 yaşına varmadan ölecek. 8 bini ishalden olmak üzere 
her gün ölen çocuk sayısı 35 bin. Önlenebi lir veya tedavi 
edilebilir hastalıklardan ölen çocuk sayısı ise (her yıl) 4 milyon. 
160 milyon çocuk bulaşıcı hastalık tehdidi altında. 800 milyon 
çocuk yeterli ve sağlıklı beslenemiyor. Dakikada açlıktan ölen 
çocuk sayısı onbeş. 400 bin çocuk temiz su içemiyor. 165 
milyon çocuk yetersiz beslenmeden dolayı büyüme ve gelişme 
bozukluğu içinde büyüyor. Önlem alınmazsa 2010 yılına kadar 
1 milyon 100 bin çocuk AIDS kurbanı olabilir. 100 çocuktan 30'u 
yoksul (Gelişmiş birkaç Avrupa ülkesi dışında). 220 milyon 
çocuk mutlak yoksulluk düzeyinde yaşıyor. 1 milyar çocuk 
sağlıklı ev ortamından uzak büyüyor. 5·14 yaş grubunda 272 
mi!yon çocuk çalıştırılıyor. Bu çocukların 150 milyonu güvencesiz, 
saglıksız ve ağır işlerde çalıştırıhyor. Aileleri tarafından terkedilen 
çocukların 130 milyonu ağır işlerde çalışıyor; fUhşa ve dilenciliğe 
alıştırılıyor. Özürlü çocuklara karşı dünya özürlü kalmayı 
sürdürüyor. 100 çocuktan 24'ü okuma·yazma bilmiyor. 130 
milyon çocuk okul çağında oldukları halde eğitimden hiç 
yararlanamıyor. Savaşlar yüzünde sakat kalmış çocuk sayısı 
6 milyon. 16 milyon çocuk psikolojik travma geçirdi. 10 milyon 
çocuk mülteci. 20 milyon çocuk evsiz. 2. Dünya Savaşı'ndan 
bu yana 0-18 yaşları arasında şiddete maruz kalmış, kimsesiz 
ve özürlü çocuk sayısında artış sürüyor. Dünya çocuk haritası 
kötü davranışa, ihmale, şiddete, cinsel tacize, sömürüye uğrayan 
uyuşturucuya kurban giden çocukların sayısında artış olduğunu 
gösteriyor. Dünya çocuklarının yüzde 8S'i sorunlu büyüyor. 



Ülkemizin Demografik Yapısı 
Türkiye'de 1927 yılı nda yapıl an ilk nüfus sayımı sonuçlarına 
göre 13 milyon olan nüfus, 1990'da 56.5 milyona ve 1997 yılında 
62.5 milyona ulaşmıştır. Türkiye nüfus açısından Orta Doğu'da 
birinci, Avrupa'da beşinci sıradadır ve dünyada ilk yirmi ülke 
arasındadır, Nüfus artış h ızı 1990-97 döneminde yüzde 1.51 
olmuştur. 

Hızlı nüfus büyüme oran ı sonucunda Türkiye genç bir nüfusa 
sahip olmuştur ve nüfusunun üçte birinden fazlası 15 yaşın 
altındadır. 

Ancak, oranın 1960 yılında binde 48.9'dan 1997'de binde 20.8'e 
düşmesiyle de kanıtlandığı gibi Türkiye'de doi]um oranında 
genel bir gerileme vard ı r . 

Devlet istatistik Enstitüsü (DiE) tarafından 1989 yılında yapılan 
Türkiye Demografik Araştırması'na göre, bebek ölüm oran ı da 
gerilemiştir. 

Demografik karakteristikleri açısından ülkemiz, genç bir ülke 
profilindedir. Bu durum, geleceije il işkin yapılanmalarda çocuğa 
ve çocuğun durumunun iyi leştirilmesine yönelik adımları n 
öncel iijini getirmektedir. 



Türkiye'de Çocuk 
0-18 yaş grubunda çocuk nüfusu 28 milyon. Her yııı milyon 
358 bin bebek dünyaya geliyor. Bebek ölüm hızı binde 41. 
Doğan her bin bebekten 40'1 bir yaşına varmadan ölüyar. 
Türkiye nüfus piramidinin tabanında bulunan O. 1 ve 3 yaşındaki 
çocukların sayısı azalıyor: Nüfus artış hızımız 1.9. Türkiye'de 
nüfus giderek yaşlanıyor.llköğretim çağı çocuklarını kapsayan 
7-14 yaş ,gruplarının dahilolduğu çocukların toplamı 10 milyon 
613 bin. Ilköğretirnde okullaşma oranı yüzde 89.6. 725 bin 
çocuk eğitim ve öğretim imkanından yararlanamıyar. Her yıl 
125 bin çocuk okuma yazma dahi öğrenemeden zorunlu eğitim 
çağı dışında kalıyor. 100 çocuktan 21'i okuma-yazma bilmiyor. 
Kitap okuma alışkanlığı giderek azalıyor. Kimsesiz çocuk sayısı 
700 bin, himaye edilen çocuk sayısı ise 21 bin 200. Çocuk işçi 
oranı yüzde 32. Devlet Istatistik Enstitüsü'nün araştırmasına 
göre 6-14 yaş arasındaki toplam 11 milyon 889 bin çocuğun 3 
milyon 848 bini çalışıyor. Ancak Türkiye'de 6 milyon çocuğun 
çalıştığı tahmin ediliyor. Çalışan çocukların yüzde 54'ü sigara, 
yüzde 6'sı içki içiyor. Çalışan çocukların yarısından çoğu okuma
yazma bilmiyor. Türkiye'de çalışan çocuk ve gençlerin yüzd.e 
95'inin tamamına yakını küçük ve orta boy işletmelerde (K.O.B.l.) 
istihdam ediliyor. Istihdam edilen çocukların yüzde 39'u 
ailelerine katkıda bulunuyor. 4 çocuktan yalnızca biri sigarasız 
ortamda büyüyor. 20 bin çocuk sokakta yaşıyor. Çocuk 
suçlarında ve sanık sandalyesine çıkan çocuk sayısında artış 
gözleniyor. Çocukların yüzde 72'si anne-baba, yüzde 22'si 
öğretmen dayağı yiyor. Her üç çocuktan biri istismara uğruyor. 
Çocuk ıslah evlerinde yaşayan çocuk sayısında önceki yıllara 
oranla artış oldu. Türkiye'de 10 milyon çocuk yoksuL. 3 milyonu 
yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En yoksul çocuklar Doğu, 
Güneydoğu Anadolu ve Iç Anadolu bölgesinde yaşıyor. (Her 
dört çocuktan biri yoksul.) Yine her dört çocuktan biri hiçbir 
sosyal güvenceye sahip değiL. On çocuktan biri özürlü. 
Depremden birinci derecede zarar gören çocuk sayısı 400 bin. 



Çocuk Örselemesi ve ihmali 
Türkiye'den Çocuk 
Manzaraları 
Hazırlayan: Dr. Resmiye Oral, Behcet Uz Çocuk Hastanesi 
FIZiKSEL ÖRSELEME VERiLERi 
Günçe G. 1983: Islahevindeki çocukların %33'ü, cezaevindeki 
çocukların ise %63'ü, lise öğrencilerinin ise %6'51 dövüldül)ünü 
bildirmiş. 1975-80 arası bakımından sorumlu olduğu çocuğa 
kötü muamele eden kişiler hakkındaki dava sayısı Ankara'da 
2842, bunların 617'si aile içi kötü muamele ile ilgili imiş. Islahevi 
ve cezaevinde incelenen çocukların %13-15'ine FI denecek 
boyutta şiddet uygulanmış. 1975-S0 arası 76.928 adet (267'si 
<12 yaş) 12-18 yaş arası kız kaçırma ve cinsel ilişki davası açılmış. 
31908 kişi hakkında da <15 yaş çocuklara tecavüzden dava 
açılmış. 3283 kişi (2333'ü hüküm giymiş) hakkında da çocuklara 
fahişelik yaptırmaktan dava açılmış. Annelerin %37, babaların 
%47'si çalıştırmak için çocuk sahibi olmak istiyor. Lise 
öğrencilerinin %38'i çalışıyormuş. Cezaevindeki çocukların ise 
%90'i cezaevi öncesinde çalışıyormuş. 

Zeytinoğlu S. 1985: Anne babaların % 63'ü fiziksel ceza 
uyguluyor. % 2'si hasarla sonuçlanıyor. 

Zeytinoğlu S. 1985: 767 deneğin son bir yılda fiziksel örseleme 
olgusuyla karşılaşma oranı araştırılmış. 314 dene k (%41) 441 
Fl olgusuyla karşılaşmış. Tanıkların %67'si olaya müdahalede 
bulunmuş, %5'i resmi rakamlara bildirimde bulunmuş. Fi daha 
çok >3 yaş ve erkek çocuklara uygulanmış. 0-3 yaş arası %3 
Fi saptanmış. 18-21 yaş arası deneklerin %88'i dayağa karşı. 
Genelolarak deneklerin %66'sl dayağa tamamen karşı, %20'si 
kabul edilebilir, %14'ü yararlı bulmuş. Hasarların %68'i kızarma, 
morarma; %23'ü kanama; %9'u kırık, çıkık veya bayılma; ölüm 
yok. Örselemenin en sık nedeni söz dinlememe. Dayakta %71 
el, %28 tekme, %19 yumruk kullanılmış. 

Bahar Z. 1985: Çocuk ifadesine göre anneler %61, babalar 
%40 fiziksel ceza veriyor; kendi ifadelerine göre ise aynı 
oranlar sırasıyla %9 ve %3 olarak bildirilmiş. 

Bilir S. 1985: 16000 çocukta FI araştırılmış. 4-6 yaş arası % 41, 
7-10 yaş arası % 33, >11 yaş %26, genel % 36. Batı Anadolu'da 
%14 iken DOğu Anadolu'da %S4'e kadar yükselmiş. 

<20 ve >50 yaş anneler çocuklarını daha çok örselemişler. 
Eğitimsiz annelerde Fı %36-37 iken orta öğrenimden itibaren 
%20-12'ye kadar inmiş. Tek çocuklu ailelerde %24'e dek iniyor. 

Miral S. 1990: Alanda ve Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği'ne başvuran 
olgular arasında şiddete maruz kalma araştırılmış. Alandaki 
çocukların %52'si (%13'ü elle dövme, %22'si aletle dövme, 
%16'sl kulak çekme), klinikteki çocukların %74'ü (%25'i elle 
dövme, %29'u aletle dövme, %21'i kulak çekme) öğretmenden; 
alandaki çocukların %38'i (%22'si elle dövme, %6'sl aletle 
dövme, %lO'u kulak çekme), klinikteki çocukların %47'si (%30'u 
elle dövme, %13'ü aletle dövme, %4'ü kulak çekme) anneden; 
alandaki çocukların %42'si (%23'ü elle dövme, %8'i aletle 
dövme, %12'si kulak çekme), klinikteki çocukların %51'i (%31'i 
elle dövme, %13'ü aletle dövme, %7'si kulak çekme) babadan 
şiddet görmüş. 



Güngör S. 1990: Mersin'de 5000 çocukta %59 seyrek, %18 
sık dayak yeme saptanmış. Çocuklarını döven annelerin ço()u 
evhanımı imiş. 

Kongar E. 1990: 2007 kişide yapılan a raştırmada %54'ü anne
babaların çocukların ı dövebilece()ini düşünüyor. >50 yaş, bu 
oran %71'e çıkmış. 

Kaya N. 1992: Istanbul ÜniversitesPnde Çocuk Psikiyatrisi'ne 
başvuran çocukla rı n annelerinin %78'i arada, %13'ü sık sık 
(toplam %91) dayak at ıyormuş. Dayakta %75 ei. %18 süpürge, 
terlik, oklava gibi aletler ku llanılıyormuş. Dayak nedeni %58 
söz dinlememe. 

Balaban C. 1993: Yüksek (A), orta (B) ve aşağ ı (c) sosyo kültürel 
ve ekonomik düzeylerden okullarda ya pılan bir araşt ırmada 
çocuk ve anne! baba! ögretmen ifadelerine dayanılarak şiddet 
araştırıl mış. A grubunda anneler %15, babalar %15 oranında 
fiziksel ceza uyguladıklarını belirtmişler, çocuklan ise annelerinin 
%30, babaların ın %24 oranında kendilerine fiziksel ceza 
uyguladıklarını belirtmi ş ler. B grubunda anne! baba ifadesine 
göre %18 ve %5 olan şiddet oran ları çocuk ifadesine göre 
%73 ve %51 bulunmuş. C grubunda anne! baba ifadesine göre 
%34 ve %28 olan şiddet oranları çocuk ifadesine göre %74 
ve %58 bulunmuş. Genel olarak ise annelerin %23'ü babala rın 
%16'sl şidde~! itiraf etmiş, çocuklar ise %61 ve %46 şiddet 
bildirmişler. Ogretmenlerin ise A, B ve C gruplarında sı rasıy la 
%30,95 ve 100'ü çocuklara şiddet uygulamışlar. 

Oral R. 1994: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Psikiyatri 
Poliklini()i'nde 798 hastada, kötü muamele araştırıldı . %36 
kötü muamele saptandı. %58'inde fiziksel, %22'sinde psikolojik, 
%20'sinde hem fiziksel hem psikolojik kötü muamele saptandı. 
Kötü muamele %39'unda hafif, %42'sinde orta, %18'inde 
ağırd ı . Kötü muamelenin olmadığ ı olgularda predispozan risk 
faktörü varlığ ı %46 iken kötü muamele edilenlerde %100 idi. 
Birden fazla risk faktörü varl ığı ise iki grupta sırasıyla %41 ve 
%62 idi (p<O.OI). 

Orhon Y. 1995: izmir'de gecekondu tarzı yapılanmış Ikinci ınönü 
Mahallesinde en az bir çocuk sahibi 56 gebe ile görüşülerek 
aile içi fizksel örseleme risk faktörleri ve prevalansı saptanmaya 
çalı şı lmı ş. Bu ailelerde %98 annede, %89 babada düşük 
öğrenim düzeyi, %62 düşük ekonomik düzey, %7 i şsizli k, 
annelerde %36, babalarda %10 oranında 18 yaş altında çocuk 
sahibi olma, %7 çok eşlilik, %2 tek ebeveyn, %19 oranında 4 
ve daha fazla çocuk sayısı, annede %32, babada %10 fiziksel 
hastalık, %21 üvey çocuk, %71 aile içi geçimsizlik ve %42 
anneye yönelik şiddet, %30 sosyal ya lıtılmışlı k, %39 istenmeyen 
gebelik ve %84 oran ı nda annenin çocuklukta fiziksel 
örselemeye uğraması gibi risk faktörleri saptanmıştı r . Ailede 
eğitim aracı olarak dayak %84 oranında kullan ı lıyor ancak 
%41'1 sınirlenince, %57'si ise itaatsizlik nedeniyle ve %19'u 
aletle dövüyor. Dayak epizodlarının %19'u çocukta hasara yol 
açmış. Dolayısıyla ebeveyn i t irafına dayanan %19'luk fiziksel 
örseleme oranı olasılık la çok daha yüksektir. 

CiNSEL ÖRSELEME VERiLERi 
Aras Z. 1994: Iki yı l içinde 202 üniversite öğrenciSine yapılan 
pelvik bakı ve görüşmelerle 18'in in (%8.8) çocukluk ve erken 
ergenlikte cinsel örselemeye uğradığı saptanmış. 



Türkiye'de Her Yıl 90 Bin 
Çocuk Yargılanıyor 
istanbul Barosu Çocuk Komisyonu: Ağır Ceza, Sulh, ASliye ve 
DGM' lerde yargılanan çocuklar 

Istanbul Barosu Çocuk Komisyonu tarafından yapılan 
açıklamada, bazı çocukların yargılama sürecinde işkence 
gördükleri de belirtildi. 

Türkiye, çocukları yargılamak için ayn mahkemeler kuran ve 
çocuğun yüksek yararını öne çıkaran uluslararası anlaşmalara 
uymuyor. 

Istanbul Barosu Çocuk Komisyonu 11 ile 14 yaş arasındaki 
çocukların çocuk mahkemelerinde değil halen DGM'lerde 
yargılandığını açıklıyor. 

istanbul Barosu Çocuk Komisyonu, ancak Çocuk Mahkmesi 
Kanunu'nda bir çocuğun çocuk mahkemelerinde yargılanma 
yaş sınırının 15 olduğunu belirtti. 

Çocukların işledikleri suça bakılmaksızın kendilerine özgü 
mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirten komisyon. 
Türkiye'de her yılortalama 90 bin çocuğun yargılandığını 
kaydetti. 

Çocuk Komisyonu. çocuk mahkemelerinde suçlu bulunanların 
!se ıslahevlerine gönderilmesi gerektiğini ancak sadece Ankara, 
ızmir ve Elazığ' da ıslahevi bulunduğunu söyledi. 

Cezaevindeki çocuklara sorgulanma ve yargılanma süreçlerine 
ilişkin sorular sorulduğunu belirten Istanbul Barosu Çocuk 
Komisyonu. çocukların sorulara verdikleri yanıtlardan bazılarını 
da aktarıyor: 

Çocuklar sorgulama sürecinde karşılaştıklarını anlatırken. 
ıldayak yiye yiye öldüm. polis memurlarını kınıyorum. suçlu 
olup olmadığımı araştırmadan işkence yaptılar, hepsi de 
acımasızlar, Hakim sert ve ciddiydi." diyorlar. 



Dünyada Çocuk Hakları 
Konusunda Yapılanma 
Uluslararası toplumun gündeminde Çocuk Hakları konusu 1. 
Dünya Savaşını izleyen y ıllarda yer almıştır. 1920 yı l ında 
Milletlerarası Çocuklara Yardım Örgütü kurulmuş,1923 yılında 
Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi yayınlanmış ve 1924 
y ılında da resmen kabul edilmiştir. 1948 yılında Insan Hakları 
EvrenselBeyannamesi yayınlanmış ve kısmen Çocuk Haklarına 
yer veril miştir . 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletıer 
Genel Kurulu'nda benimsenen Çocuk Hak ları Beyannamesi, 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin alt yapısını oluşturmuştur. 
Unicef, uluslararası toplulu~un bu yöndeki adımlarını dünyanın 
dört bir yanına taşıyarak, olumlu bir sürecin öncülü(jünü 
üst lenmiştir. 



Türkiyelde Çocuk ve Çocuk 
Hakları Konusunda Resmi 
Yapılanma 
Atatürk, çocuklu~un bireyin gelecekteki şekııreniş i y le olan 
ilgisini, "Yaratıc ı l ı ğ ın va rolması nda en büyük etken, çocukluk 
çağındaki ça lı şmalardır. Eğer çocuk. daha küçük bir yaşta iken 
yaratıc ı bir çevre içinde yaşar. kendine göre oynama. deneme, 
yaratma imkanı bulursa, onda yaratıc ı lık doğar. Zamanında 
gelişir , sonradan da sosyal randımanlar verir. "sözleriyle 
açıklar. 

Türkiye, 14 Eylül 1990 tarihinde Çocuk Hak larına Dair Sözleşmeyi 
imzalamış, 09 Aralık 1994 tarihinde Anayasa ve Lozan 
Antlaşması'na ters düşmesi gerekçesi ile 17,. 29. ve 30. 
maddelerine çekince koyarak onaylamıştır. 27 Ocak 1995 tarih 
ve 22184 sayıl ı Resmi Gazete' de yayı mlanarak 4058 sayı lı 
yasa ile iç hukuk kural larına dönüşen Sözleşme' nin 
uygulanmasına ilişkin gelişmelerin tek elden izlenmesi sa~lanmış, 
ülkemizin BM Çocuk Hakla rı Komites i ve Çocuk Hakları 
Konferansı'nda temsil edilmesi ve ülke raporla rının hazırlanmas ı 
ve sunulmasıyla birlikte; Türkiye 11 Ocak 1995 tarihinde sorumlu 
"koordinatör kuruluş" olarak Başbakanlı~a ba~lı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü~ü'nü 
görevlendirmiştir . 

Bu yapılanma sonrası oluşturu lan taslak raporlar komisyonlar 
tarafında n haz ı rlanmış ve 04 Kasım 1997 'de Dı ş i ş ler i 
Bakanlı~ı 'na teslim edilmiştir. Ancak veri günceııeştirmesi ve 
nihai görüşlerin alınabilmesi amacıyla rapor üzerinde SHÇEK 
Genel Müdürlü~ü koordinatörlü~ünde yeniden çalışılmış ve 
14.05.1999 tarih inde BM Çocuk Hakları Komitesine sunulmak 
üzere Dışişleri Bakanlığı'na ve akabindelS.06.1999 tarihinde 
Cenevre'ye rapor edilmiştir. 



Sürece ilişkin Adımlar 
Türkiye'de çocuk bakım sisteminin ilk temeli 1822 yılında "çocuk 
ıs lahevleri"nin kurulmasıyla atı lmıştır. Bunu çocukların 
dilenmesinin önlenmesine ilişkin 1893 tarihli yönetmelik 
iz lemiştir. Daha sonra öksüzler vurdu ve kimsesiz çocukları 
barındıran kurumlar .kurularak çocukları koruma çabaları 
gündeme gelmiştir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 
savaşta ana babalarını kaybetmiş çocukları koruma, eijitme 
ve bu çocukların bakımıarını sa~lama çabasıyla öksüzler 
yurtlarına büyük önem verilmiştir. Türkiye Çocuk Haklarına 
ilişkin Cenevre Bildirgesi'ni imzalayan ülkelerden biri olmuştur. 

~923 ile 1945 yılları arasında Medeni Kanun. Belediyeler Kanunu. 
Iş Kanunu ve Ceza Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bütün bu 
kanunlarla, çocukların korunması konusu isteğe bağlı ve dini 
kavramlardan ayrılarak bilimsel, akı lc ı ve yasal yaklaşımlara 
bağlanmıştır. 

Türkiye'de sosyal hizmetler özellikle 1945'den sonra gelişmiştir. 

1921 yılında Atatürk tarafından Çocuk Esirgeme Cemiyeti 
kurulmuştur. 1935 yılında Çocuk Esirgeme Cemiyeti'nin adı 
"Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu" olarak değiştirilmiş ve 
kuruluş resmi statü kazanmıştır. Bu kuruluş çocuklara gündüz 
bakım merkezleri, çocuk yuvaları, hemşire okulları, çocuk bakım 
ve tedavi klinikleri ile d<Xjum koğuşları temin etmekte, il ve ilçe 
düzeyinde bakım ve koruma programları sunmaktadır. Sosyal 
hizmetler alanında .çalışacak profesyonel personelin eğitimi 
1959 yılında yürürlü~e giren "Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu" 
sonucunda önem kazanmıştır. 1961 yı l ında kurulan "Sosyal 
Hizmetler Akademisi" 1982 yılına kadar Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanl ığı'na bağlı kalmış, bu tarihte yeni Yüksek Öğretim 
Kanunu'nun kabul edilmesiyle Hacettepe Üniversitesi'ne 
bağlanmış ve adı "Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu" olarak 
değiştiri lmiştir. Okul eğitim programının amacı profesyonel 
sosyal hizmet görevlilerine eğitim vermektir. Sosyal hizmetler 
eğitiminin çağdaş eğitim sistemine dahil edilmesi sosyal hizmet 
politikası ve planlaması konusunda önemli gelişmelere yol 
açmıştır. 

24.5.1983 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu bu profesyonel yaklaşımın iyi bir 
göstergesidir. 

Birçok hukuki, idari ve mali yenilik getiren kanunun, ayrıca 
sosyal hizmetlerin değişimlere ve gelişmelere uygun olarak 
örgütlenmesini öngören bir "sosyal reform" yönü de vardır. 

2828 sayılı Kanun çerçevesinde, sosyal hizmetler korunmaya, 
bakıma ve yardıma gereksinimi olan insanlara, 
çocuklara, özürlülere, yaşlılara ve diğer insanlara yeni bir 
biçimde sunulmaktadır. 



Ulusal Yapılanmaların 
Uluslararası Yapılanmalar 
Karşısındaki Konumu 
Ulusal düzenlemeler ve yap ılar dışında Türkiye, çocukların 
korunması ve bakımı ile ilgili çeş itli ulus lararası anlaş mala ra 
da taraftır. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'n i 29-30 
Eylül 1990 tarihinde Bir leşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 
düzenlenen Dünya Çocukları Zirvesi'nde imzalamış ve 17, 29 
ve 30'uncu Maddeleri 1923 tarihli Lozan An laşması'na ve Türk 
Anayasası'na uygun olarak yorumlama hakkını sa klı tutarak 
9 Eylül 1994 tarihinde onaylam ı ştır. 27 Ocak 1995 tarih, 22184 
sayılı Resmi Gazetelde yayınlanan 4058 sayılı Kanunla 
onaylanmış olan bu Sözleşme şimdi ulusal hukuki bir belgedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin (ÇHS) onaylanmasından sonra, 
Başbakanlık Ocak 1995'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlü~ü'nü Türkiye'de ÇHS'nin 
uygulanmasında "koordinatör kuruluş" olarak tayin etmiştir. 

ÇHS hükümlerine göre, koordinatör kuru luş lar : 

* mevcut yapısal , hukuki ve idari önlemler, 
• pratik uygulamada karşılaşılan güçlükler ve 
• hizmet temini için belirlenen amaçlar ve bu amaçların 
gerçekleştirilmesi için belirlenen öncelikler ile ilgili ülke 
rapor la rının ve eylem planlarının hazırlanmasında tüm kamu 
kuruluşlarıyla ve özel kurulu ş larla gerekli koordinasyonu n 
sağlanmasından sorumludurlar. 

Koordinasyon görevinin yerine get irilmesini kolaylaşt ırmak 
amacıyla,9 Eylül 1995 tarihinde, UNICEF, Ada let Bakanlığı, 
Çankaya Belediyesi (Ankara), Ankara Barosu, Hacettepe 
Universitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Ankara 
Üniversitesi Pedagoji Fakültesi temsilcilerinden oluşan bir 
"Çocuk Hakları Konseyi" kurulması kabul edilm işt ir. Bunun 
yanı sıra, 4 Ekim 1995 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Çocuk 
Haklarının Korunması ve Izlenmesi için bir bölüm 
oluşturulmuştur. 



Yasal Tanımıyla Çocuk 
ÇHS'nin birinci maddesinde "çocuklara uygulanan kanunlar 
çerçevesinde daha önce rüşt yaşına erişilmedikçe onsekiz 
yaşın ı bitirmemiş kişiler" çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu 
tanım Türk Medeni Kanunu'nda kullanılan "küçük" kavramını 
kapsamaktadır. 

Türk hukuk sistemine göre, çocukların hakları, sorumlulukları 
ve korunması açısından kişili~jn kazanııdı~ı an büyük önem 
taşımaktadır. Türk Medeni Kanununun 27'nci maddesine göre, 
kişilik çocu~un tam ve salj olarak doijdu~u anda başlar. 

Vasiyetname sahibi ördü~ünde varisin saQ olması gerektiOi 
için, kişiliCjin kazanılması özellikle mirasla ilgili konular açısından 
çok önemlidir. Yeni do(jan bebek doğumdan sonra ,çok kısa bir 
süre için yaşasa bile varis niteliği kazanmaktadır. ate yandan 
ölü doğmuş bir bebek bu ayrıcalığa sahip değitdir. 

Türk Medeni Kanunu'nun S'nci maddesinde öngörülen ehliyet 
kavramı, S2'nci madde ile hukuk davalarında taraf olma hakkının 
verildiği Medeni Usul Kanunu'nda da yer almaktadır. 

Benzer biçimde, Medeni Usul Kanunu'nun 5S'inci Maddesi ve 
Türk Medeni Kanunu'nun 27(2)'nci maddesi, sonradan sağ 
olarak doğması koşuluyla cenine bile hukuk davalarında taraf 
olma hakkını vermektedir. Böylesi bir durumda cenin için tayin 
edilen vekil Türk Medeni Kanunu'nun 29S'inci maddesi ve 
Medeni Usul Kanunu'nun 492'nci maddesi kapsamında cenin 
namına dava açabilmektedir. Ceninin sonradan ölü doğması 
halinde bu davalar hükümsüz sayılmaktadır. Öte yandan, 
davanın doğumdan önce sonuçlanması ve bebeğin sonradan 
ölü doğması halinde karar hükümsüz olmaktadır. 

Kişilik dcXjum anında kazanılmakla birlikte, Türk Medeni Kanunu 
doğmamış bebeği de korumaktadır. Söz konusu kanunun 
27(2)'nci Maddesi "Çocuk sonradan sağ olarak doğduğu takdirde 
ana rahmine düştüğü andan itibaren medeni haklardan 
yararlanır" ifadesine yer vererek cenini genelolarak 
korumaktadır. 

Bu hüküm çeşitli pratik sonuçlara yol açmaktadır. Esasen, 
varisler arasında doğmamış bir bebek bulunduğunda, Kanunun 
5S4'üncü maddesinde belirtildiği gibi, miras konusu karara 
bağ lanmadan önce bebeğin doğması beklenmektedir. Benzer 
biçimde, 296'ncl madde kapsamında, evlilik dışı gebeliklerde 
doğumdan önce mahkeme tarafından belirlenen vekil tarafından 
babalık davası açılabilmektedir. 



Türk Medeni Kanunu'nun ll'inci maddesi on sekiz yaşının 
tamamlanmasını rüşt yaşının başlangıcı olarak belirlemekle 
birlikte, evlilikle veya mahkeme kararıyla on sekiz yaşından 
küçük olanların da reşit oldu~u kabul edilebilmektedir. 
lS'lnci madde kapsamında mahkeme kararıyla da reşit 
olunabilmektedir; bu maddeye göre 15 yaşında olan küçükler 
kendi nzararıyra ve ana babalarının onayıyla reşit ilan 
edilebilmektedir. Küçü~ün vesayet altında olması durumunda, 
konu hakkında vasinin görüşleri de alınmaktadır. Kanunun 
12'nci maddesi kapsamında, hakim çocu~un yüksek 
menfaatlerini dikkate alarak bir karara varmaktadır, 

Türk Medeni Kanunu hükümleri ÇHS'nin birinci maddesinde 
yer alan genel ilkelerle benzerlik göstermektedir. 

1983-1988 arasında bin de 81.5 olan bebek ölüm oranı 1993 
yılında binde 52.6'ya düşmüştür. Bebek ölümlerinin büyük bir 
bölümü birinci yılda meydana gelmektedir. Türkiye'de 5 yaşını 
doldurmamış çocuklarda ölüm oranı binde 60.9'dur. 



Ülkemizde Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar 
Ülkemizde tıkorunmaya muhtaç çocuk" tarifine uyan yaklaşık 
1 milyon çocu~un 18 • 20 binine devlet tarafından hizmet 
verilmekte, qeri kalanlar hayatın her türlü acımasız koşuluna 
rağmen. çeşı tl i tehl ikelere maruz kalarak, yaşamaya 
ça l ışmaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocuk parantezinde yer alan kitle, 
zamanında hizmet götürülmediili takdirde, bunlar geleceğin 
potansiyel suçluları olabi lec~i 9ibi, (tiner, uyuşturucu baamlllığr, 
fUhuş, hırsızlık, vs.) sağl ı ksız bı r ortamın getırdiöi tüm fiziksel 
ve sosyal olumsuzluklarla karşı karş ıya yaşamaktadırlar. 

Ülkemizin geleceği olan bu çocuklara sahip çıkıp, gerek kamu, 
gerekse özel kesimce desteklenmesinde Türkiyeinin büyük 
kazancı olacaktır. 



Ne Yapmalı? 
Çocuk örselemesi toplumsal yaşamın ne yazık ki halen bir 
parças ı . Aslında her gün görüyoruz, duyuyoruz, karşılaşıyoruz. 
Kendi çocuklarımızın gözünün içine bakarken, diiJer çocukların 
dövülmelerine, kemiklerinin kırılmasına, beyin kanamasına 
maruz kalmalarına, cinselolarak örselemeye uiJramalarına 
seyirci mi kalacağız? 

Gerçek yurttaş olmanın temeli toplumumuzdan da sorumlu 
olmaktır. Öyleyse bize ait olmayan çocuklardan da sorumlu 
olmalıyız. Çocuklar; anne ve babalarının malı deiJil, bir ulusun 
evlatlarıdır, bir ulusun geleceğidir. Önce bunu görmek. onların 
da haklarının olduğunu kabul etmek, bu hakkın tüm ulusu ve 
uLusaL varlığımızı ilgilendiren bir hak olduğunu bilmek gerekiyor. 
Bütün çocukların birey olma, beslenme, barınma, bakılma, 
sevilme, e~itilme, eğlenme ve herşeyden önce yaşama hakları 
var. Ve bizler tüm çocuklarımıza bu haklarını sağlamakla 
sorumluyuz. 

Unutmayalım, tüm çocuklar özeldir ve kimsenin onların fiziksel 
ve ruhsal sa~Iı~ lnl bozmaya hakkı yoktur. 

Bu, sarhoş bir babanın tekme tokat dövdü~ü bir çocuk olabilir. 
Öfkeli bir annenin kendini kaybedip terlikle ya da oklavayla 
giriştiqi bir çocuk 'onu hiç sevrniyorum' deyıp yardım Çl911ğı 
atan bır komşu çocuğu olabilir. Yasalar karşısında yetiikıniere 
yönelik standartlarla yargılanma veya kötü muamele ıle 
karşılaşma olabilir. Gönül rızası olmadan zorla evlendirme, 
zorla evlat edinme, zorla okuldan alınma, zorla çalıştırılma, 
hastalığı veya özürü nedeniyle ölüme terkedilme olabilir. 

Sorumluluk hepimizindir. EtrafımiZdaki çocukların anne babaları, 
ağabeyleri, amcaları, teyzeleri kendilerinden beklenen 
sorumluluğu yerine getirmiyorsa kemiklerinin kırılmasına seyirci 
mi kalacağız? Beyin kanamasından sessizce ölmeleri ni mi 
bekleyeceğiz? Bir tekmenin karaciğerini yırtmasına kayıtsız 
mı kalacağız? Komşu kızı bir gün amcası tarafindan tecavüze 
uğrama tehlikesi lle karşı karşıya iken onun sessiz çıglığına 
kulaklarımızı mı tıkayacağız? 

Sorun yalnızca maddi destekle çözülmez. Birşeyler yapma 
şansımız her zaman için vardır! Tüm Sosyal Hizmetler 
Müdürlükleri korunmaya muhtaç bu tür çocuklara yardımcı 
olmakla sorumludur. Bölgenizdeki Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğünün telefonunu öğrenin. Çocuk soru nlarına sahip 
çıkan bir dizi sivil toplum kuruluşu var. Onlarla irtibat içinde 
olun. Yardıma ve bakıma muhtaç, kötü muamele ile karşı 
karşıya kalan, sosyal haklarından mahrum bırakılan bir çocuk 
ile karş ılaştığın ızda gerekli yerlere telefon edin. Bir çocuğu 
kurtarmak ileride üç-beş çocuğun daha kurtulması demektir. 
Çünkü örselenerek büyüyen çocuk ileride kendi çocuklarını da 
örseleyecektir. Oysa örselemeden kurtulan çocuk sizin 
çocuklarınız 9.ibi sevgi dolu bir yetişkin olabifecektir. Ailenizin 
size gösterdigi ilgi, sayg ı ve sorumluluk size özel bir ayrıcalık 
değil, tüm çocukların en doğal hakkıdır! 



Her çocu~un bireysel yeteneklerini özgürce geliştirme, kendini 
bireyolarak var etme, kendi gelece(lini belirleme hakkı vardır. 
Bu haktan mahrum edilmek. ulusu bu hakların dışına atmaktır. 
Gelec~in sorunlu toplumu yerine, çağdaş ve sorunsuz dünyasını 
ist)yorsak, çözümü en temelden sa~lamak, tüm çocukların 
sagl ıklı bir aile, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek içinde 
yaşamalarına zemin oluşturmak zorundayız. 

Bu nedenle hazırlanan "Çocuk Başlangıçtır" kampanyası, ulusun 
geleceğine, bireyin geleceğine sahip çıkma kampanyasıdı r. Ve 
bu kampanya, bıre bir veya kurumsal düzeyde maddi destek 
sağlamadan ziyade, konuyla ilgili toplumsal şuur oluşturma ve 
bu şuur doğrultu sunda tavı r almaya yöneliktir. 



Stratejik Planlama 
Mass AST, ekteki listede yer alan sivil toplum kuru luşlarının 
oluşturdu~u Çocuk Hakları Koalisyonu tarafından oluşturulan 
Çocuk Başlangıçtır projesini, projenin taşıyıc ı adıyla ulusal bir 
kampanyaya dönüştürerek uygulayacaktır. Söz konusu 
kampanya klasik çerçevede bir reklam kampanyası deljil, bir 
ulusal eylemlilik kampanyasıdır. 

Bu nedenle, kampanyanın stratejik planlaması, kampanyanın 
yaratıcı stratejisi kadar önemlidir. 
Koalisyonun oluşturulması, yasal zemine oturtulması şu 
aşamalafla sa~lanacakt ı r. 

Koalisyonu oluşturacak olan (kurum, dernek, vakıf,.,) genel bir 
toplantı düzenleyerek bir "Platform" oluşturacaktır. 

Oluşturulan "Platform"a destek veren / katılan kuruluşların 
başkanları bir "Anlaşma / Protokol" imzalayacaktır. 

Bu "Anlaşma / Protokol"ünde; Başkan, Başkan Yardımcıları; 
~ali işlerden sorumlu, Hukuk işlerinden sorumlu, Ki / KD 
Iletişim'den sorumlu, R / PR çalışmalarından sorumlu olan 
kişilerin isimlerinin seçilmesi ve belirtilmesi, kendilerine verilen 
yetki ve sorumlulukların açıklanması yer alacak ve kendine 
özel bir işleyiş mekanizması oluşturulacaktır. 



Ajans - Platform ilişkisi 
Ajans, kampanyanın yaşama geçirilmesi sürecinde çok yönlü 
sorumluluk üstlenecektir. Projenin hayata geçirilebilmesi için 
gerekli sponsor desteklerinin sa~ lanmasl , kreatif 
konumlandırmanın yapılması, bütçenin oluşturulması ve mecra 
çeşit lili~ i temelinde kullanılması bu sorumlu lukla rın ilk akla 
gelenleridir. Görev ve yetkiler "Anlaşma / Protokal"de ismi 
belirtilen proje başkanıyla Mass AST'oin yetki lisince imzalanacak 
olan sözleşmede ayrıntllandırı lacaktır. Sözleşme ekine yukarıda 
bahsedilen "Anlaşma / Protokol" yer alacak, sözleşmede 
başkan yardımc ı ları nın imzaları da bulunacaktır. 



Reklam ve PR Çalışmalarının 
Planlaması 
Kampanya ulusal ölçekli ve uzun soluklu bir kampanya olacak 
ve başta Çocuk Hakları Koalisyonu'nu oluşturan kuruluşlar 
olmak üzere, çok sayıda ulusal örgütlenme ve bireysel 
insiyatifieri de mevcut kurumsal kimli~i aıtında toplayacaktır. 
Bu nedenle, kampanyanın adı ve log05u kurumsal kimlik 
temelinde ele alınacak ve uygulanacaktır. Böylece oluşturulan 
amblem, çocuk sorunları temelinde oluşan toplumsal şuuru n 
ve enerjinin simgesi haline gelecektir. 

Böylesi geniş çaplı ve uzun süreli proje. ancak etkili bir PR 
çalışmasının da desteğiyle hayata geçirilebilir. Bu nedenle. 
kampanya boyunca, PR çalışmaları ile reklam etkinlikleri eş 
zamanlı olarak sürdürülecektir. PR çalışmaları ve reklam 
çalışmaları bazen birlikte ve örtüşerek, bazen de birbirinden 
baijımsız olarak gündeme gelecektir. Böylece, kampanyanın 
uzun bir sürede etkili olarak gündemde tutulması mümkün 
olabilecektir. Bu yaklaşım, aynı zamanda bütçenin daha etkili 
şekilde kullanımına da imkan saijlayacaktır. Kampanyanın 
Iansman sonrası adımlarında işlenecek tematikler, tematiijin 
ruhuna uygun sponsorlar tarafından desteklenirken. saijlanan 
maddi desteijin boyutu birbirinden farklı olabilecektir. Bu 
dönüşüm, az destekli dönemlerde de etkin olabilmeyi, dolayıs ıyla 
heyecanın dönemsel ama sürekli şekilde canlı tutulmasmı 
mümkün kılacaktır. 



Kampanyanın Kurumsal 
Kimliği 
Kampanyanın kurumsal kimlik temelinde sunulması, tanıtım 
sürecinde çok yönlü materyal kullanımı nedeniyle de gereklidir. 
Bu amaçla iki logo hazırlanmıştır. ÇHK logosu ve Çocuk 
Başlangıçtır logosu .. Her iki logo da görsel malzemelerde 
kurumsal kimlik kapsamında birlikte yer alacaktır. Çocuk 
Başlangıçtır logosu, kampanyanın tüm süreçlerinde yer alarak, 
kampanyalar arası sürekliliği vurgulayacaktır. Mavi ve pembe 
ton, her iki cinsiyeti vurgulamakta. koşan çocuk çocuğun 
dinamizmini simgelemekte, merdivenler ise yarına atılacak 
adımları ve alınması gereken yolu anlatmaktadır. ÇHK 
logosunda, ai le ve çocuk kombinasyonu, sevgi temelinde 
bütünleşmeyi sağlayan kalplerle anlatılm ı ştır. Aile figürü, 
toplumun temel birimi oldu~u için, toplumun simgesi olarak 
kuJlanılm ışt ı r. Kurumsal kimlik temelinde hazır lanacak çalışmalar 
aşa~ıda belirtilen kalemlerden oluşmaktadır: 

Görsel Kimlik / Geneı lieliş im Araçları; 
- Amblem 
- Antetli ka~ıt, zarf, kartvizit 
• Mektup 
• Fax KapaQı 
- Basın Bülteni 
- Basın Kiti 
- Dosya 
- Sponsorluk Kiti 
- Web Sitesi 
- Tanıtım Filmi 
• CD / Video Kaset 
• Bayrak 
· Taşıt üstü tasarımı 
• PR için Gazete / Bülten 
- Sticker 
- Rozet i Vaka Kart ı 
· Tişört 



Reklam / PR Çalışmalarının 
Genel Düzeni 
Kampanyanın lansman bölümü, kamuoyuna Çocuk Başlangıçtır 
kampanyasının başlatıldı~ını duyuracaktır. Bu dönemde, 
reklamdan çok PR çalışmalarının etkili olacağı düşünÜımekted ir. 
Çünkü ancak son derece güçlü bir PR çalışması . kampanyanın 
toplumun bütün kesimlerinin ilgi odağı haline gelmesini 
sağ layabi l ir. 

Reklam Çalışmaları 

(Genel + 1. Kampanya); 
- Basın Kampanya ılan l arı 
- TV Kampanya HStery Board"ları 
- Medya Planı 



Kurumiçi PR Çalışmaları 
Kurum içi PR çalışmaları iç iletişimin yanında platforma üye 
kuruluş ların başkanları ile olan karşılıklı protokolü de 
sai'jlayacaktır. Kırkın üstünde kuruluşun bir kampanyada 
eşgüdümlü şekilde çalışması, gerekti~inde her kuruluşun ayrı 
ayrı kendi alanıyla ilgili konularda aktif desteğinin sai'jlanması 
gerekeceilinden, pratikte çeşitli güçlükler taşıyan bir durumdur. 
Kurum içi PR çalışmaları, bu yöndeki katk ıların da 
koordinasyonuna yardımcı olacaktır. 



Kurumdışı PR Çalışmaları 
Kampanya, sivil toplum kuruluşlarının çabala rına resmi ve sivil 
kesimlerden oluşan son derece geniş bir dış destek sağlayarak 
hayata geçirilecektir. Sorunlara işaret eden değil, çözümünü 
sağlayan bir anlayışla yola çıkılması nedeniyle, en başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, başbakanlık, bakanlıklar, 
konuyla ilgili devlet kurumları, valilikler. belediyeler, üniversiteler, 
dernek ve vakıflar, konuya duyarlı şirketler ve kişilere doijru 
yayılan bir zincir söz konusu olacaktır. Bu zincirin tüm 
halkalarıyla koordineli bir iletişim ve bilgilendirme ve bilgi 
alışverişi gerekecektir. Kampanyanın PR çalışmaları, özellikle 
dış iletişim konusunda ciddi bir yoğunlUk taşıyacak ve bu alana 
yoğunlaşacaktır. 

Bu hiyerarşi aşağıda maddeler şeklinde özetlenmiştir. 
- Devlet / Hükümet; 

- Cumhurbaşkanı 
• Başbakan 
• Bakanlıklar; 

- Devlet Bakanı (Kadın / Çocuk konularından sorumlu) 
• Saqllk Bakanı 

- Ilgili Müsteşar ve PR Müdürleri. .. 
• MEB 

- Ilgili Müsteşar ve PR Müdürleri. .. 
- Valilikler ... 
- Belediyeler ... 
- Üniversiteler; 

· Istanbul 
- Ankara 
- izmir 

- Diğer dernek, vakıf ve kurumlar; 
. TEMA 
• AKUT 
- ve diğerleri 

• Şirketler 
- Benetton, 
· Mis ... 

- Önemli / Ünlü Kişiler; 
- Cemi! ipekçi 
- Mustafa Sandal 
• Emrah ... 

- Dostlar· 
- Platform / üyeler ve çevreleri 
- Mass AST çevresi. .. 



Basın la Il işk i ler; 

Bas ı nla olan ilişkiler kuşkusuz yalnızca kampanyanın ana 
mecralarından biri olmakla sınırlı kalmayacakt ır. Ulusal ölçekli 
olanlarından yerel olanlarına kadar, basın la dinamik bir i şbir li ~i 
kurulacak ve kampanyanın kamuya etkili şeki lde duyurulması . 
haber olarak geçilmesi, ÇHK yetkililerinin ve kampanyaya 
destek veren resmi - sivil tüm birimlerin konuyla ilgili 
yak laş ımların ın sayfa larında yer bulması sa~ la naca ktı r. Bu 
durum, PR ça l ışma ların ı n basın aya~ıyla ilgili ciddi bir ağırlı~ının 
olması anlamına gelmektedir. 

- Gazeteler; 
- Hürriyet 

- Sahipleri, 
- Genel Yayın Yönetmenleri 
- Yaz ı I şleri Müdürleri 
- Çocuk i Kadın konuları ile ilgili köşe /yazarlar 

- Sabah 
- Mi lliyet, 
- Akşam ... 

- Yerel Gazeteler; 
- Yeni Asır 
- Olay ... 

- Kuru luş yay ı nları (Gazete i Dergiler. .. ) 
- Skylife 
- Masste 
- Hillsider ... 

- Dergi ler 
- Cosmopol itan ... 

- TV Kana lları 
- Kanal D 
-ATV 
- Show 
- Star ... 

- Radyolar 
- Power FM 
- Süper FM ... 

- Internet Siteleri 
- Mynet 
- Superonline 
-Ixir 
- E-kolay ... 



Genel Zamanlama Akışı 
Kampanya ülkemizin ciddi ekonomik sorunlarla ve bu sorunların 
olu ştu rduğu olumsuz psikolojik faktörlerı e iç içe olunan bir 
dönemde projelendirilmektedir. Bu nedenle, zamanlamayla 
ilişk i l i sorunların en az düzeyde yaşanması ve sonuç a lıc ı 
olunabi lmesi için, kampanyan ı n (baş langıcından itibaren tüm 
süreçlerinin) etkili şe ki lde planlanması gerekmektedir. Ön 
haz ır lık ve start alınması aşağ ıda belirt i ld i ği şeki lde 
p lanlanmaktadır. 

Koalisyon Başkanı + Mass AST söz leşmesin in imza la nması 
Sponsor a rayış ları ve kesinleştirme çalışma la rı nın yap ı lması 
Kampanyanın yay ı nla rı n ı n başlaması; 



Kampanya'nın Amacı 
Hayat doğum ile ölüm arasındaki süreçler toplamıdır ve her 
bireyin bu süreçleri yaşamdan keyif alacağı, duygusal tatmin 
yaşayacağı şekilde sürdürmesi doğal hakkıdır. Burada bireyin 
topluma karşı korunması ve yaşamını belirlenen çerçevede 
sürdürebilmesi için yasal düzenlemelere gidilmesi anlayışı 
önemlidir. 

Çocuk konusu kümülatif bir sorun olmasına karşın, ÖZÜ itibarıyla, 
hayatın öznesi olan insanın, yani bireyin sorunlarının çözümüyle 
direkt şekilde ilgilidir. Bireyin yeniden keşfedildiği bu ikinci 
aydınlanma çağında, yitirilen her hayat aslında hayatın top lamı 
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, doğma hakkını elde eden 
her insan, hatta canlı varl ı k, yaşama, yaşamını olumlu şartlar 
içinde sürdürme hakkına sahiptir. Bireyin yaşam çizgisi 
çocuklukla başlar ve gençlik, olgunluk ve yaşlılık süreçleriyle 
devam eder. Dolayıs ıyla bir ülkenin çocuklarına sunduiju 
başlangıç, gelec~in de bizzat kendisini oluşturur. Çünkü bireye 
çocukluk döneminde sunulan olanaklar, yaşanı lan deneyimler 
gelece~inin temel altyapısmı oluşturur. Bu altyapı maddi ve 
psikolojik iki anlamla birlikte düşünülmelidir. Çünkü bireyin 
kişili~i bu dönemdeki şartların derin izlerini taşıyarak gelişir. 
Ilk çocukluk döneminde güvensizlik duygusuyla yaşayan bireyin 
yet işkin l iijinde güven duygusunu tanıması ve kişili~iyle 
bütünleşt irmesi çok zordur. 

Kısacası, biz toplumu de~iştirecek adımlardan bahsederken, 
toplumun öznesi olan bireyin değişiminden de bahsetmiş 
oluyoruz. Ve bu de~işimin ilk halkasını temel aldı~ımız için de, 
gelece~i değiştirmenin aslında en kolay şeklini ve yöntemini 
de seçmiş oluyoruz. Çünkü hatayı düzeltmenin, daima onu 
do~ru şekilde var etmekten daha zor olduğunu biliyoruz. 

Kampanya, birey ve toplum ilişkis inde bu denli önemli bir 
noktaya işaret etmektedir. Ama bireysel çözümleri deijil, kitlesel 
çözümleri savunmaktadır. 

Yine kampanya, bugün ve gelecek arasında da rasyonel bir 
yaklaşımı temel almaktadır. Çünkü, gelecek aslında bugünün 
kendisidir, bugünden itibaren yapılanların, hayata geçirilenlerin 
ürünüdür. Yarın ı deijiştirmek ancak bugünü değiştirmekle 
mümkündür ve bugüne en yakın duranlar yetişkinler deijil, 
çocuklardır. 

Bu çıkış noktas,ndan hareketle, kampanya, "Çocuk Baş lang'çtır" 
ana konseptinin açılım ıy la başlayacak ve seçilen tematiklerden 
oluşan alt adımlarla uzun vadeli olarak sürdürülecektir. Bu 
süreç içinde, her aşamada, temel yaklaşım bu ana konseptin 
hayata geçirilmesi olacaktır. Çünkü bu kampanya, sorunların 
çerçevesini çizmekle ve bunu kamu vicdan ı na yansıtmakla 
sınırlı olmayan bir kampanyadır; değişim ve değiştirme 
kampanyasıdır. Oluşturulan kamu vicdanı, toplumsal şuur ve 
akl ın eyleme dönüştürülmesi dolaysız şekilde sorunun 
çözümüne yönelik sonuçlar yaratacaktır. Bu nedenle, duygusal 
tonu olmakla birlikte. akılcı ve yönlendirici olacaktır. Amaç 
genel sorunun açmazındaki bireylere yönelik bireysel çözümler 
değiL. kitlesel çözümlerdir. 



Kampanyanın Hedefi 
Kampanyanın hedefi, Türkiye'de çocuk sorununun nihai 
çözümüne kadar tüm adımlara zemin hazırlamaktır. 
Bu nedenle, hedef kamuoyunun ve resmi kurumların dikkatini 
çocuk sorunlarına ve sorunların çözümüne çekmek ve bu yolda 
adımlar atılmasını sağlamaktır. Sorunun çözümünde kilit rol 
oynayan resmi kurumların harekete geçirilmesi, çözümler 
üretmeye zor lanması, çocuk ve çocuk hakları ile ilgili çağdaş 
bir kanun değişikliğinin gerçekleştirilmesi bu yöndeki ara 
hedefleri oluşturmaktad ı r. Ana hedef tam çözümdür! 



Kampanyanın Hedef kitlesi 
Türkiye'de son yıllarda yayğınlaşan bananecilik yaklaşımına 
ra(jmen, kişisel vicdanı ve aklı temelinde yaşayan duyarlı bir 
kitle de mevcuttur. Ve bu kitlenin içinde çocuk sorunu ve 
sorunun çözümü konusunda odaklanmış önemli bir çoğunluk 
da mevcuttur. Çocuk Hakları Koalisyonu, bunun somut bir 
göstergesidir. 

Önce bu merkezin genişleti lmesi gerekmektedir, Kampanyanın 
öncelikle çocuk sorununda duyarlı olan kesimin inanç ve 
enerjisini tazeleyecek, çözüme i l işkin stratajiler etrafında 
bütünleşmesini sağlayacaktır. Bu kesim, ÇHK'nun örgütlenmiş 
ve örgütlenmemiş uzantısıdır . 
Kampanyanın ikinci hedef kitlesi, henüz konunun bilincinde 
olmayan ve bu nedenle de harekete aktif bir destek sağlamamış 
olan kesimdir. Hedef kitlenin sayısal çoğunluğu bu bölümde 
yer almaktadı r. Sessiz ve kayıtsız çoğunluğu yanına kazanmayan 
hiçbir etkinlik hedefine ulaşamaz. Kaldı ki. çocuk sorununun 
çözümü oluşturulacak olan kamuoyunun gücüyle direkt olarak 
ilgilidir. Çünkü, sorunun çözümü devletin de üzerine düşeni 
gerçekleştirmesini, yasa l değişiklikler başta olmak üzere bir 
dizi önlem i almasını gerektirmektedir. 

Devlet. (dünyada ve ülkemizde) ne yazık ki yeterince yönlendirici 
bir yaklaşımda değildir, kamuoyunun enerjisiyle çalışan bir 
makine gibidir. 

Dolayısıyla, kampanyanın yandaşıalarak gördüğümüz devlet, 
aynı zamanda kampanyanın hedef kitlesini de oluşturmaktadır. 
Çünkü harekete geçen toplumsal akıı ve şuur, devleti de bu 
yönde adımlar atmaya yönlendirecektir. 

Kampanyanın hedef kitlesi içinde önemli bir kesim, oganize 
birimlerdir. Yani dernekler, vakıfıar, meclis, bakanlıklar, 
belediyeler, yerel meclisler, meslek odaları. baralar ... Bu 
yapılanmalar, kampanyanın işaret ettiği sorunların çözümünde 
önemli bir dayanak olacaktır. 

Medya da bu kampanyanın reel bir hedef kitlesidir, çünkü 
kamuoyunun oluşturulmasında ve çocuk sorunlarının çözümü 
doğrultusunda harekete geçirilmesinde, resmi yapılanmaların 
bu değişim doğrultusunda tavır almasında önemli bir güçtür. 

Ticari kuruluşlar, kampanyanın ciddi bir hedef kitlesidir. Çünkü 
kampanyanın etkin şekilde duyurumu için gerekecek olan 
maddi kaynaklar, kampanyaya sponsor olacak kuruluşlardan 
sağlanacaktır. Kampanyanın yıllarca sürecek bir mantıkta 
olması, bu kesimin desteğe özendirlJmesini ve teşvik edilmesini 
gerektirmektedir. 



Kampanyanın Tonu 
Çocuk konusunda düzenlenen kampanya ve etkinliklerde 
genellikle (bazen sujstimal düzeyine varabilen) duygusal 
yaklaşım lar tercih edilmektedir. Oysa duygular insanda o an 
için bir etkilenme sa~ lasa da, harekete geçirme doğrultusunda 
zayıflık lar taşır. 

Duygusal &je, kampanyamız kapsamında ya lnızca bu hedeflere 
ulaşmayı sağlayıcı bir destekleyici unsur olarak düşünülmüştür. 
Kampanyanın genel tonunu ol uşturmamaktadır. 

Bu nedenle, hazırlanan kampanyada, ra~yonel bir yaklaşım 
benimsenmiştir. Çünkü, biz duyguları de()i l. akl ı harekete 
geçirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü ancak akı ı , çözümler üretebil ir 
ve stratejik davranabilir. Çocuk Başlangıçtır Kampanyası 
insanları sorunun boyutuyla yüz yüze getirmeyi 
amaçlamaktadır. Sorunu dile getirmeyi ve eylemlili~e geçmeyi 
amaçlamaktadır. 

Kampanyanın Hayata Geçirili şi 

Kampanya reklam ve PR etkinlikleriyle hayata geçirilecek ve 
şu ö~elere yer verecektir: 

. Reklam Çalışmaları; 
• Basın Kampanya ları 
• TV Kampanyaları 
- Diğer ... 

- PR Çalışmaları 
• Koalisyon üyelerine teşekkü r mektubu 
- Koalisyon yayınının hedef kitlelere postalanması 
• "Lansman"la ilgili ilk basın toplantıs ı 
• Medya'da haberlerin yer alması 
- Medya'da ilgili programlarda davet i konuşma 
- Diğ.r.·· 



Kampanyanın Lansman 
Bölümü 
Kampanyanın lansmanı. aynı zamanda kampanyanın adını 
g luşturan "Çocuk Başlangıçtır" ana başlıijını taşımaktadır. 
Ust başlıklar, eylemin nedenini açık layarak ana başh~a destek 
vermektedir. Başlangıç, "Aydınlık bir gelecek için"dir". "Gelece~i 
bugünden yazmak için"dir ... "Yanlışlarımızı silmek için"dir ... 
Kısacası, gelecelji bugünden başlayarak de~iştirmek, bugünü 
tekrarlamamak içindir ... Lansmanın kapanış ilanı, "Kaybedecek 
zaman yok" derken, zamanı de~işim için en etkili şekilde 
kullanmaya yönelik bir ça~rı yapmaktadır ve bir an önce eyleme 
geçme zorunlulu~unu vurgulamaktadır. Çünkü geçen her an, 
mevcut sorunların içine atılan yeni çocuklar demektir. 
Kampanyanın Iansmanında, ne söylemek istiyorsak onu 
söylemeyi tercih ettik. Çünkü söyledi~imiz şekilde algılanmayı 
istedik. Net, açık açık ve kararlı ... Hedef kitlesi bütün Türkiye 
olan bir kampanyada mesajın herkesin alabileceği, 
kavrayabileceği yahnlıkta olması gerektiği kanısındayız. 

Metinler, başlıkların nedenini açıklamakta, sorgulamakta ve 
çocuk sorununun toplumsal bir sorun olduğuna işaret 
etmektedir. Kanaatimizce en can alıcı noktaya dikkat 
çekmektedir: Değişim için herkes kendi hayatından ve 
çevresinden işe baş lamalıdır! De~işim bireyin deği l , toplumun 
sorunudur! 

Kampanya kapsamında yer alan basın ve TV reklamları, birbirini 
destekleyen görsel öğelerle ve mantıkla hazırlanmıştır. Değişimi 
engelleyen faktörleri simgeleyen nesneler (yazmayı engelleyen 
kırık kalem, silmeyi engelleyen parçalanmış 5ilgi, aydınlanmayı 
engelleyen sönük lamba, zamanı göstermeyen bozuk saat) ... 
Aslında buradaki her öğe, bizi, sorun karşısındaki 
yaklaşımlarımızdaki çarpıklığı ve yetersizliğimizi 
simgelemektedir. 

TV senaryoları, basın ilanları gibi. mesajı net şekilde sunacak 
yalınlıkta hazır lanmıştı r. Bu özelliği, gösteri m Sıklığı sağlama 
yönünde de avantaj oluşturmaktadır. 



Tematik Açılımlar 
Hazırlanan tematlk çalışmalar, kampanyanın gelecekte sürecek 
olan adımlarından örnekler oluşturmaktadır. Hangi temati~in 
öncelik taştyaca~ı ÇHK yetkilileriyle olan görüşmelerin seyrine 
göre belirlenecek ve uygulanacaktır. 

Bugün ve bu gece kampanyası, çocuk yoksullu~unu işlemektedir. 
Bugün onun sofrasına konuk olun ... Bu gece onun sobasında 
ısının ... Bu gece onun yatağında yatı n ... Bu kampanya, kendimizi 
onun yerine koyma. onunla yer de~iştirerek düşünme 
kampanyasıdır. Çünkü insanlar ancak, kendisini onun yerine 
koyma durumunda onların sorunlarını reel boyutuyla 
hissedebilirler. Sorunu içselleştirme diye özetleyebi lece~imiz 
bu yaklaşım, gerçeği o çocukların gözüyle görmeye davet 
etmektedir. Milyonlarca çocuğun yoksulluk sınırının altında 
yaşadı~ı ve 60 milyonun üstünde insanın kayıtsız kaldığı bir 
ülkede yaşıyoruz. Ve toplumsal bir sorunu ancak kendi 
sorunumuz haline geldiği takdirde paylaşıyoruz ... 

Tersine Masallar kampanyası, korunmaya muhtaç çocuklar 
alanında en uç noktayı oluşturan sokakta kalan çocuklar 
konusunu i şlemektedir. Uyuyan Güzel masalının gerçeği, yatağı 
bir sokak köşesi olan küçük kızdır." Alaaddin ve Sihirli 
Lambası'nın gerçeği, bir kuytuda sığınmış olan içimizdeki 
Alaaddin'dir ... Cam pabuçlu Sindirella, koli kağıtlarının üzerinde 
uzanmış bir lastik ayakkabıli çocuktur. .. Tersine Masallar konsepti, 
sorunun ulaştığı uç noktayı dramatik şekilde vurgulamaktadır. 
Bazı çocuklar için artık mutlu sonia bitecek masal bile 
kalmamıştır. Çocuksu düşler bile yaşamın gerçekleri tarafından 
acımasızca teslim alınmıştır. 

Fotoğraftaki Yanlış kampanyası, vicdanımızdaki zayıflığı ve 
tepkisizliği sergileyen, çocuk sağ lığı temasını i ş leyen bir 
kampanyadır. Okuyanı kendi içine çeken, ilanın parçası haline 
getiren bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Kabullenilmez olan 
umursamazhğımızdır, yanlış olan bakıp geçmemizdir. .. Gelenekçi 
toplum olmamızla öğünmemize rağmen, bu övüncü hak 
etmediğimiz bir durumla karşı karşıyay ız . Türkiye'de çocuk 
sağlığı konusunda ciddi sorunlar vardır ve bu soru nları 
görmeden geçiyoruz ... Çocuk sorunları konusunda esas trajik 
olan reel durum kadar, o durum karşısındaki tavırsızhğımızdır. 
Kampanya iki yönlü bir trajedinin sergilenmesidir. 

Çalişan Çocuk kampanyası resmi kayıtlarda 3, gayrı resmi 
I?larak 6 milyon çocuğun yaşadığı bir ülkenin kampanyasıdır. 
Ulkenin diyoruz, çünkü bu alanda yaşanan kayıp aslında ülkenin 
kendi kaybıdır. Çocuğun fırçasının her savruluşunda parlanan 
ayakkabımız aslında kirlenen yarınlarımızdır. Eline sığmayan 
anahtarla civay ı sıkıştıran çocuk, çözümsüzlüğün, umutsuztuğun 
eylemi içindedir ve aslında sıkıştırılan ülkenin umutlarıdır. 
Küçük ellerin indirdiği her çekiç darbesi aslında bir kazanç değil 
kayıptır, ülke geleceğine indirilmiş bir darbedir ... 



Dikkat edilirse, bütün tematik kampanyalarının ortak özelli~i, 
kendi içinde birer simgeler toplamından oluşmasıdır. Bu, şu 
anlama gelmektedir. Sa~lanan sponsorluk deste~inin düzeyine 
göre, yeni simgelerle çeşitlil ik kazandırılarak uygulanabilir. 

Simgesel anlatım, daha açık bir deyişle simgelerle 
bütünleştirerek anlatım , mesaj ın algılanma ve hatırlanma 
düzeyini artıran bir anlatımdır. Bu nedenle, hedef kitlenin 
mesajla bütünleşmesini de kolaylaştırmaktadır. 



Grafik Düzen 
Sunulan çalışmalarda iki ayrı düzen görmektesiniz. Tematiklerle 
ilgili olan kampanyaların tümü, ortak bir şablon temelinde, 
yatay şekilde tasarımlanmıştır. Şablona dayalı uygulama 
kampanyanın süreklili~inin ve bütünlüljünün algılanmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca grup etkisini pekiştirecektir. 

Lansman kampanyası, kendisini tematik kampanyalarından 
hem ayrışt ıran hefll de çaljrışt ıran özelliklere sahip şeki lde 
tasarımlanmıştır. Ince bant ve aıt siyah bölüm aynen 
korunmaktadır. Ancak ilan şablonu dikey şekilde düzenlenmiştir,. 

Görsel düzen: Yatayalanın üst b~lümü silme foto<)rat ve 
fotoğraf üstü slogana ayrılmıştır. Ust sağ köşede, kampanyanın 
bütün süreçlerinde yer alacak olan "Çocuk Başlangıçtır" logosu 
yer almaktadır. Sponsorların ve ÇHK'nın logosunun yer aldı~ı 
kalın alt siyah bant, sorunla ilgili sayısal verilerin sunuldu~u 
bir cümleyi taşıyan ince kırmızı bir bant ile üst alandan ayrılmıştır. 

Tipografi: Her tematik kampanyası ortak şablona sahip olmasına 
rağmen, ayrı tipografi kullanımıyla birbirinden göreceli şekilde 
ayrıştırılmıştır. 

Renk kullanımı: Tematiklerin ortak şablonunda renk öğesi de 
dahil edilmiştir. Siyah bant. logoları öne çıkaraca~ı ve bir alt 
kaide oluşturaca~ı için tercih edilmiştir. Ustündeki farklı 
renklerdeki bantlar ise kampanyaların farkl ı lık l arını 
vurgulamaktadır. 

Foto~raflar 
Kullanılan fotoğraflar görsel arşivimizden ve araştırmalardan 
elde edilmiştir. Uygulama aşamasında özel foto?jraf çekimi ile 
daha etkileyici ve doyurucu hale getirilecektir. 



Mecra Seçimi 
Kampanya, ana mecralar olarak basın, TV ve açıkhavayı 
ku Jlanacaktır. Sponsorluk deste~i n in sağlayacağ ı boyuta bağ l ı 
olarak geni şleti lerek ya da daraltı lara k u ygulanacaktır. 
Kampanya boyunca PR ça lışmaları da sürecektir. Kesintisizliği 
sağlamak ve enerjiyi düşürmernek açısından ara verilen 
dönemlerde PR çalışmaları öne çıkab i lecektir. 

Baskı l ı Malzemeler 

Kampanya süresince çeşit l i posterler. broşürler . k itapç ıklar 
hazırlanacak ve dağıtılacaktır. Tümü kampanyayı besleyici ve 
destekleyici bir anlay ışla düzenlenecektir. 



Bütçe 
Şu aşamada herhangi bir bütçelendirmeye gitmek mümkün 
görünmemektedir. Açıkçası , bütçe sa~ıanan sponsorluk 
desteijine göre dar altı hp genişletilebilecek bir esneklikte 
olacaktır ve uygulama öncesinde netleşecektir. 



Sonuç 
BaŞı belli ancak sonu açık olan bir kampanya ile karş ı karşıyayız. 
Sundu~umuz bütün çalışmalar, yaklaş ımım ı zı ve tasa rım 
anlayışımızı ortaya koyan birer özettir. Kitabın genişletilmiş 
sayfaların ı birlikte yazaca~ımızı düşünüyoruz. 

Mass AST olarak tüm enerjimizle, kampanya yapmanın ötesinde. 
inandı~ımız bir konuya destek vermek için çaltşaca~ımızt 
bilmenizi isteriz. Açıkçası, bu kampanyanın sivil güçleri arasında 
yer almaktan mutluluk ve onur duyaca~ız. 



SENARYOLAR 



Çocuk Başlangıç!ır 
Lansman 
"Ampul" 
Süre: LO saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Uzak çekim bir abajur görüntüye gelir. 
Abajurun görüntüsü f1udur. Odanın içerisi 
loşttlr. 

Sahne 2 
Kamera abajura yaklaşır ve abajura zoom 
yapar. Abajurun ampulü yoktu r. 

Yazı 
" Çocuk Başlangıçtır" kampıınyası ......... ' nin 
sponsorlugunda gerçekleşt iri lmektedir. 

Pack Sho! 
Sponsorun, Çocuk koalisyonunun, Çocuk 
Başlangıçtır ve Unicef'in logolan ekrana gelir. 
42 sivil toplum örgütünün isimleri ekranda 
hızhca akar. 

Ses Düzeni 

Klasik bir müzik duyulur. 

Dış S_s 
Gelecekte daha iyi bir ülke için dogru bir 
başlang ıç yapın ve ona bugünden hazırlan ın . 
Çünkü çocuk baş langıç"r. 
Daha ayd ınlık bir gelecek için ... 



Çocuk B~langıçtır 
Lansman 
"Silgi" 
Süre: Lo saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Uzak çekim bir masa görüntüye gelir. Kameıa 
masaya yaklaşır. Masanın üzerindeki bir kagı 
ve si1gi gölÜntüye geli r. SiIginin göıüntüsü 
fludur. 

Sahne 2 
Kamera silgiye zoom yapar. Parçalanmış ve 
kullanılmış bir si lgidir. 

Yazı 
" Çocuk Başlangıçur" kampanyası ......... ' nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Pack Shot 
S)x:msorun, Çocuk koalisyonunun ve Unieef'in 
!ogol arı ekrana gelir. 
42 sivi l toplum örgütünün isimleri ekranda 
hJZlıca akar. 

Ses Düzenİ 

Klasik bir müzik duyulur. 

Dış Ses 
Gelecekte daha iyi bir ülke için doğru bir 
başlangıç yapın ve ona bugünden hazırlanın . 
Çünkü çocuk başl angıçtı r. 
Yanlı şlanını z! silmek için ... 



Çocuk Başlangıçlır 
Lansman 
"Zaman" 
Süre: 7 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Uzak çekim bir saat görüntüye gelir. Saatin 
göıiintüsü fludur. 

Sahne 2 
Kamera saate yaklaşır ve saate zoom yapar. 
Saatin akrep ve yelkovam yoktur. 

Yazı 
"Ç kB I "k ' . ocu aş angıçtır ampanyası .. ....... nın 
sponsorlugunda gerçekleştirilmektedir. 

Pack Sho! 
Sponsorun , Çocuk koalisyonunun , Çocuk 
Başlangıçtır ve Unicef'in logoları ekrana gelir. 
42 sivil toplum örgütünün isimleri ekranda 
hı zlıca akar. 

Ses Düzeni 

Saatin sesi duyulur. 

DışSes 
Gelecekte daha iyi bir ülke için doğru bir 
başlang ıç yapın ve ona bugünden hazırlanın . 
Çünkü çocuk başl angıçtır. 
Kaybedecek zaman yok ! 



Çocuk Başlangıçtır 
Lansman 
"Kalem" 
Süre: ı o saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Uzak çekim bir masa göıiintüye gelir. Kamera 
masaya yaklaşır. Masanın üzerindeki bir kagt 
ve kalem gölÜntüye gelir. Kalemin görüntüsü 
fludur. 

Sahne 2 
Kamera kaleme zoom yapar. Kalemin ucu 
kmktır. 

Yazı 
"Çocuk Başlangıçtır" kampanyası ......... 'nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Pack Sh"! 
Sponsorun, Çocuk koalisyonunun, Çocuk 
Başlangıçtır ve Unicef' in logolan ekrana gelir. 
42 sivil toplum örgütünün isimleri ekranda 
hızlıca akar. 

Ses Düzeni 

Klasik bir müzik duyulur. 

Dış Ses 
Gelecekte daha iyi bir ülke için doğru bir 
başlangıç yapın ve ona bugünden hazırlanın . 
Çünkü çocuk başlangıç" r. 
Geleceği bugünden yazmak için ... 



Çocuk Başlangıçtır 
Siz Olsaydınız? 
"Konuk" 
Süre: 7 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Bir sokak köşesinde oturan 7-8 yaşlarında 
erkek çocuk görüntüye gelir. Elbiseleri eski 
ve çok kirlidir. 

Sahne 2 
Elinde bir parça ekmek vardır. Kamera ekmeğe 
zoom yapar. 

Pack Shot 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk Hakları 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk 
Başlangıçtır ve Unicef'in logoları belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başlangıçtır" kampanyası ....... 'nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Sokak sesleri duyulur. 

Dış Ses 
Bugün onun sofrasına konuk olun! Onu çok 
iyi anlayacaksınız. 



Çocuk Başlangıçtır 
Siz Olsaydımz? 
"Yatak" 
Süre: 7 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne ı 
Gece 
Karanlık bir sokak köşesinde mukayvaların 
üzerine uzanmı ş uyuyan bir çocuk gölÜntüye 
gelir. Sırt ı kameraya dönük bir şekilde 
uyumaktadır. 

Sahne 2 
Çocuk hafifçe yerinden kımıldar. Kamera 
çocugun üzerinde yatmakta oldugu 
mukavvaya zoom yapar. 

Pack Sho! 
Ekranın sag ait köşesinde Çocuk 
Koali syonunu" , sponsorun, Çocuk 
Başlangıçtır ve Unicef' in logolan belirir. 

Yazı 
"Çocuk Baş langıçtır" kampanyası. .. .... ·run 
sponsorlugunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Kedi ve köpek sesleri duyulur. 

Dış Ses 
Bu gece onun yatagında yatın! Onu çok iyi 
anlayacaksı nız. 



Çocuk Başlangıçtır 
Siz Olsaydmız? 
"Soba" 
Süre: 7 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Geee 
Karanlık bir sokak köşesinde yanmakıa olan 
bir ateş ve ateşin önündeki çocuk görüntüye 
gelir. 

Sahne 2 
Çocuk eııerini ovu şturur ve ateş önünde 
ı sınmaya çalış ır. Kamera çocuğun soğuktan 
kızarmış ellerini kadraja alır. 

Pack Shot 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk 
Başl angıçtır ve Unicef ' in logolan belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başl angıçur" kampanyası .... 0.0 ' nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Yanan kağıtların sesi duyulur. 

Dış Ses 
Bu gece onun sobasında ısmın! Onu daha iyi 
anl ayacaks ını z. 



Çocuk Başlangıçtır 
Tersine Masallar 
HA leaddin ve sihirli lambası" 
Süre: 15 saniye 

Görüntü Düzeni 
Sahne ı 
Görüntüde Aleaddin ve sihirli lambası masal 
kitabı açılır. Resim olan yerde karanlık ve pis 
bir sokak köşesi vardır. 

Sahne 2 
Kamera reel görüntüde kirli ve karanlık bir 
sokaga çevri lir. Eski ve kirli bir halı üzerinde 
uyuyan bir erkek çocuk görüntüye gelir. 
Elbiseleri son derece eskidir. 

Sahne 3 
Kamera çocuğun yanındaki camı kınk eski 
bir gaz lambasma zoom yapar. 

Pack Shot 
Ekranın sağ alt köşesinde çocuk 
koaJisyanunun, sponsorun, Çocuk Başlangıçtır 
ve Vnieef'in logolan belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başlangıçtır" kampanyası ....... 'nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Müzik 
Duygusal bir müzik duyulur. 

Müzik devam eder. 

Dış Ses 
AJeaddin ve sihirli lambas ı ... Tersine bir masal. 
Türkiye'de 20.000 çocuk sokakta yaşamaya 
çalışıyor. Onlara düşlerini geri verİn. 



Çocuk Başlangıçtır 
Tersine Masallar 
"Silidirella" 
Süre: 15 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne ı 
Görüntüde SindireUa masal kitabı açılır. Resim 
o]an yerde karanlık ve izbe bir sokak kadrajı 
vardır. 

Sahne 2 
Kamera reel görüntüde kirli ve karanlık bir 
sokaga çevrilir. Üzerinde yırtık pırtlk giysiler 
olan bir kız çocu~u bir köşede uyumaktadır. 

Sahne 3 
Ayak1annı önmeye çalıştığı eteğinin altından 
görünen şeffaf plastik ayakkabıya kamera 
zoom yapar. 

Pack Shot 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk 
koalisyonunun, sponsorun, Çocuk Başlangıçtır 
ve Unicef'in logoları belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başlangıçtır" kampanyası .... o •• ' nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzenİ 

Müzik 
Duygusal , hüzün!ü b ir müzik 

Müzik devam eder. 

Dış Ses 
Sindirella ... Tersine bir masal ... Türkiye'de 
20.000 çocuk sokakta yaşamaya çalış ıyor. 
Onlara düş lerini geri verin . 



Çocuk B~langıçtır 
Tersine Masallar 
UUyuyall Güzel" 

Süre: ı 5 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Görüntüde Uyuyan Güzel masal kitabı açılır. 
Resim olan yerde izbe bir ev in merdivenleri 
vardır. 

Sahne 2 
Kamera reel görüntüde i~be bir evin 
merdivenlerine çevri lir. Uzerine örttügü koli 
parçası altında uyumakıa olan bir kız çocuğu 
görüntüye gelir. Uzerinde eski, hırpani giysiler 
bulunmaktadır. 

Pack Shol 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk 
Başlangıçıır ve Unicef' in logolan belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başl angıçtır" kampanyası .... 0.0 ' nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Müzik 
Duygusal, hüzünlü bir müzik 

Dış Ses 
Uyuyan Güzel ... Tersine bir masal. Türkiye'de 
20.000 çocuk sokakıa yaşamaya çalış ıyor. 
Onlara düşlerini geri verin. 



Çocuk Başlangıçtır 
NeYanlış 
"Oyunlar" 
Süre: 15 saniye 

Görüntü Düzenİ 

Sahne 1 
Bir mahalle arası. Çocuklar top oynamaktadır. 

Sahne 2 
Kamera içlerinden koltuk değneğiyle duran 
felçli bir çocuğa zoom yapar. Çocuk topa 
vurduğu sırada kamera çocuğun koltuk 
değneğine zoom yapar. 

Pack Shol 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk 
Başlangıçtır ve Unicef'in logaları belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başlaogıçtır" kampanyası ....... 'nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Çocukların bağırışları bir uğultu şeklinde 
duyulur. 

ECekl 
çocuğun ayağıyla topa vurma sesi. 
Dış Ses 
Çocukların hayalleri ... Hayatlarında önemli 
bir yer tutan coşkuyla oynadıkları, annelerİn 
onlara her seslenişinde asla ayrılmak 
İstemedikleri oyunları. .. Ve bu filmin bir 
karesinde gördüğümüz içimizi burkan bu 
çocuk ve onun gibi binlercesİ. Ama bu 
görüntüden daha acı olan şey, öylesine bakıp 
geçmemiz! 
Onlar için hiçbir şey yapmamamız. 



Çocuk Başlangıçtır 
Ne Yanlış 
"Maske" 
Süre: ı 5 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Bir hastanenin çocuk klini ~i . Klinikte 
sterilizasyon maskes i takmış çocuklar 
görüntüye gelir. 

Sahne 2 
Çocuklardan birine kamera zoom yapar. 
çocuğun elinde oyuncak bir araba vardır. 
Arabay ı masanın üzerinde sürükler. 

Pack Shot 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk 
Koali syonunun, sponsorun, Çocuk 
Başl angıçtır ve Unİcef ' in logolan belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başl angıçtır" kampanyas ı ....... ' nin 
sponsorlugunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Çocuk ses leri duyulur. 

Efekt 
Oyuncak arabanın ileri geri sÜl1ülmesinden 
çıkan ses 
Dış Ses 
Çocukların geniş hayaJ dünyalan ve bir yanda 
binlerce çocuğun hayatta karşı karşıya 
kaldıkları üzücü gerçekler ... 
Kabuııenemediğimiz küçücük bedenlerin 
yaşadığı bu sağlık sorunları ... Ama bu 
görüntüden daha kabul1enilmez olan şey, 
umursamazlıgımız ! 



Çocuk Başlangıçtır 
Ne Yanlış? 
"Kamera" 
Süre: Lo saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne ı 
Bir grup çocuk, sokakta karşılaştıkları 
televizyon kamerasma el sall ar. 

Sahne 2 
Kaınera içlerinden sol kolu olmayan 
bir çocuğa zoom yapar. Çocuk gözlerini 
kocaman açarak kameraya bakar. 

Pack Shot 
Ekranın sağ alt köşes inde Çocuk Hakları 
Koali syonunun, sponsorun, Çocuk Başlangıçtır 
ve Unicef'in logoları göıiilür. 

Yazı 
"Çocuk Başlangıçur" kampanyas ı 
... ...... ' nİn sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Çocukların neşeyle bagınş ları 

Dış Ses 
Çocukların içlerine sıgmayan 
coşku dolu enerjileri ... 
Ve bu filmin bir karesinde 
gördüğümüz içimizi burkan bu 
çocuk ve onun gibi binlercesi. 
Ama bu görüntüden daha sarsıcı 
olan şey, bundan bana ne 
dememiz! 



Çocuk Başlangıçtır 
EI ve alet 
uÇekiç" 
Süre: 8 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne i 
Kaportacıda çalışan işçilerin görüntüsü uzak 
çekirnle ekrana yansır. Çalı şan işçilerin 
arasından belli belirsiz görünen bir i şç i çocuk .. 

Sahne 2 
Kamera çocuğa yaklaşı r. çocuğun eline zoom 
yapar. çocuğun elinde büyük bir çekiç vardır. 
Ve çekiçle bir metale vunnaya baş lar. Bu 
vuruş sırasında görüntü slow motion olarak 
ekrana yansır. 

Pack Sho! 
Ekranın sağ alt köşesi nde Çocuk 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk 
Baş lang ıçtır ve Unicef' in logolan belirir. 

Yazı 
"Çocuk Baş langıçtır" kampanyası. . ..... ' nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Arabesk bir müzik ve arkada rabarba sesler 
duyulur. 

ECek! 
Sadece çekicin sesi duyulur. Bu üç defa ve 
çok yüksek bir şekildedir. 

Dış Ses 
O çalışmak zorunda olan çocuklardan yalnızca 
biri. Ve onun her vuruşu ülke gelecegine bir 
darbe ! 



Çocuk Başlangıçtır 
EI ve alct 
"İngilizanahtarı" 
Süre: 7 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Bir tamir atölyesinde çalışan işçilerin uzak 
çekim göıüntüsü ekrana yansır. Çalışan 
işçilerin arasından belli belirsiz gÖlÜnen bir 
işçi çocuk. 

Sahne 2 
Kamera çocuğa yaklaşır. çocuğun eline zoom 
yapar. çocuğun elinde bir ingilizanahtan 
vardır. Bir somunu ingiliz anahtarıyla stkıştınr. 

Pack Sho! 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk 
Başlangıçtır ve Unicef'in logoları belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başlaogıçtır" kampanyası ....... 'nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Arabesk bir müzik duyulur. 

Efek! 
Sadece ingilizanahtarının somunu sıkıştırma 
sesi. Bu ses yüksek bir şekilde duyulur. 

Dış Ses 
O çalışmak zorunda olan çocukJardan yalruzca 
biri. Ve onun anahtarı her çevirişinde sıkışan 
umutlarımız 



Çocuk Başlangıçtır 
EI ve alct 
"Ayakkabı fırçası" 
Süre: 7 sani ye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Diza1tı plan yoldan geçen İnsanların göıiintüsü 
ekrana yansır. Kalabalı~ın arka planından belli 
belirsiz görünen bir çocuk. 

Sahne 2 
Kamera çocuga yaklaşır. çocuğun eline zoom 
yapar. Çocuk elindeki fırçayı ritmik bir şekilde 
sandığa vurmaktadır. 

Pack shot 
Ekranın sağ alt köşesinde Çocuk 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk 
Baş langıçtır ve Unicef'in logoları belirir. 

Yazı 
"Çocuk Başlangıçtır" kampanyası ....... ' nin 
sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Rabarba sesler duyulur. 

Efek! 
Fırçanın sandığa vuruluşundan duyulan ritmik 
sesler. 
Çocuk 
"Soyayalım abi." 

Dış Ses 
O çalışmak zorunda olan çocuklandan yalınzca 
biri . Ve onun her parlatı şında kirlenen 
yarmlarımız ! 



Çocuk Başlangıçtır 
Suçlu suçsuz 
"Şiddetiu Gölgesi I" 
Süre: 8 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Bir duvar köşesine sinmiş bir çocuk. 
Yüzünde korku dolu bir ifade vardır. 
Duvara babanın gölgesi düşer. Çocuk 
korkuyla yüzünü kapatır. 

Sahne 2 
Babanm du vara düşen gölgesinden elini 
vurmak için kaldırdığı görü lür. 

Sahne 3 
Ve babanın arka plan görüntüsü ekrana gelir. 
Sert bir şekilde çocuğa vurur. 

Pack Shot 
Ekranın sag alt köşesinde Çocuk Hakları 
Koalisyonunun, sponsorun , Çocuk Başlangı çtır 
ve Unicef'in logolan görülür. 

Yazı 
" Çocuk Başlangıçtır" kampanyası 
......... ·nin sponsorl uğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Müzik 
Dramatik bir müzik duyulur. 

Müzik devam eder. 

Dış Ses 
Sindiri len, bir ulusun kimliğ i! 
Türkiye'de her gün yaklaşık 
8 milyon çocuk şiddete maru z 
kalıyor. 



Çocuk Başlangıçtır 
Suçlu suçsuz 
"Şiddetin Gölgesi 2" 
Süre: 8 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Okulda kara tahtanın önünde bir 
çocuk Yüzünde korku dolu bir ifade 
vardır. Parmaklarını bitiştirerek uzatmı ştır. 
Gözlerini s ılaca kapatır. Duvara ögretmenin 
elinde cetvelle gölgesi düşer. 

Sahne 2 
Ögretmenin duvara düşen gölges inden cetve li 
yurmak için kaldırdıgı görülür. 

Sahne 3 
Ve ögretmenin arka plan görüntüsü ekrana gelir. 
Sert bir şekilde cetvelle çocugun pannaklarına vurur. 

Pack Shot 
Ekranın sag alt köşesinde Çocuk Hakları 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk Başlangıçtır 
ve Unicerin logoları görülür. 

Yazı 
" Çocuk Başl angıçur" kampanyas ı 
......... ' nin spon sorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Müzik 

Dramatik bir müzik duyulur. 

Müzik devam eder. 

Dış Ses 
Cezalandırıl an, ülkenin geleceği! 
Türkiye 'de her gün 8 milyon çocuk 
ş iddete maruz kalıyor. 



Çocuk Başlangıçtır 
Suçlu suçsuz 
"Şiddetin Gölgesi 3" 
Süre: 8 saniye 

Görüntü Düzeni 

Sahne 1 
Bir tamir atölyesinde işçi çocuk. 
Yüzünde korku dolu bir ifade 
vardır. Duvara ustasının gölgesi düşer. 

Sahne 2 
Ustasının duvara düşen gölges inden 
vunnak için elini kaldırdıgı gölÜıür. 

Sahne 3 
Ve ustanın arka plan görüntüsü ekrana gelir. 
Sert bir şekilde çocuga vurur. 

Pack Shot 
Ekranın sag alt köşesinde Çocuk Hakları 
Koalisyonunun, sponsorun, Çocuk Baş langıçtır 
ve Unicef'in logoları görülür. 

Yazı 
" Çocuk Başlangıçur" kampanyası 
......... ' nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. 

Ses Düzeni 

Müzik 

Dramatik bir müzik duyulur. 

Müzik devam eder. 

])IŞ Ses 
Orselenen bir gelecek ! 
Türkiye'de her gün yaklaşık 
8 milyon çocuk şiddete maruz 
kalıyor. 


