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Proje Adı: YAZ KIZIM 

PROJE ÖZETĠ 

Özgecan Aslan Anısına.. 

ġiddet; güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine 

neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Toplumun çeĢitli 

alanlarında (Sağlık, Spor, Eğitim vb) görülen Ģiddete en çok maruz kalanların baĢında ise 

kadınlar gelmektedir. 

Kadına yönelik Ģiddet dendiğinde ilk akla gelen fiziksel Ģiddet yani dayak, yaralama ve 

cinayet olsa da Ģiddetin baĢka türleri de vardır. Bugün, fiziksel, duygusal/psikolojik, 

ekonomik, cinsel Ģiddet veya Ģiddet tehdidi yüzünden her kesimden milyonlarca kadın baskı 

altında yaĢıyor, toplumsal hayata daha az katılıyor, zorla evlendiriliyor, sakat kalıyor veya 

öldürülüyor. Üstelik Ģiddet aile içinde gerçekleĢtiğinde etkisi de daha yıkıcı oluyor. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün 2009 yılında gerçekleĢtirdiği Türkiye‟de Kadına 

Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması‟nda; Türkiye‟de 100 kadından 42‟si eĢinden veya birlikte 

olduğu kiĢiden fiziksel veya cinsel Ģiddet görmektedir. kadincinayetleri.org sitesi tarafından 

hazırlanan medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin" haritasına göre ise; Türkiye‟de 2010 - 

2015 arasında 1134 kadın öldürüldü. Ölen kadınların 493'ü kocası, 115'i erkek arkadaĢı, 83'ü 

ise tanıdığı bir erkek tarafından öldürüldü.  

Bu Ģiddet eğilimlerinin temelinde eğitim, ekonomi gibi bazı faktörler etkili olsa da en önemli 

eksikliği hukuksal alandaki yaptırımların yeterince caydırıcı olamamasıdır. Saygın tutum, 

tahrik indirimi gibi hukukta yeri olmayan ucu açık uygulamalar ile bireyler cinsel temelli 

Ģiddet suçlarını gün geçtikçe daha çok iĢlemektedirler. 

Yaz Kızım projesi ile hukuksal eksikliklere dikkat çekerek, karar alıcıları ve yasa yapıcılara 

yönelik lobi faaliyeti yürütmeyi ve de baskı grubu oluĢturarak kadına yönelik Ģiddet 

gösterenlere karĢı cezai yaptırımların yasallaĢmasını amaçlamaktayız. Özgecan Arslan 

Cinayeti sonrası yürütülen kampanyalar sonucunda failler en ağır cezayı almıĢlardır. Bizler 

ise yürüteceğimiz iletiĢim kampanyaları aracılığıyla suç iĢlendikten sonra değil suç 

iĢlenmeden önce caydırıcı kararlar alarak suç iĢlenmesinin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. 

Proje uygulayıcısı olarak ise karar mekanizmalarına baskı grubu oluĢturabilecek TC Barolar 

Birliği seçilmiĢtir. Projenin sembolü olarak mahkemelerde hakim tarafından karar aĢamasında 

söylenen söz olan “Yaz Kızım” diyerek hitap edilen katibin kullandığı daktilo seçilmiĢtir. 

Projenin baĢarılı bir iletiĢim kampanyası olarak sunulabilmesi için 4 aĢamadan oluĢacaktır. 

Bunlardan araĢtırma aĢamasında Ģiddet kavramı, kadına Ģiddet ve türleri, Ģiddet ile ilgili 

hukuksal eksiklikler ele alınmıĢtır. Planlama aĢamasında hedef kitlenin tespiti ve proje 

kapsamında hangi iletiĢim araçlarının kullanılacağı belirlenmiĢtir. Uygulama aĢamasında ise 

iletiler belirlenen iletiĢim stratejileri kapsamında hedef kitleye ulaĢtırılacaktır. Değerlendirme 

bölümünde ise iletiĢim kampanyalarının değiĢim yaratmadaki etkisinin ne boyutta olduğu 

ölçümlenecektir. 
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PROJE KÜNYESĠ 

Proje Adı YAZ KIZIM 

Proje Amacı Yaz Kızım projesi ile birlikte, kadına yönelik Ģiddetin en önemli 

nedenlerinden biri olarak görülen hukuksal eksikleri göz önüne 

sermek ve hukuksal açıdan kadınları koruyan, cezai yaptırımı 

yüksek olan yasaların çıkarılmasına ön ayak olmak. 

Proje Süresi 1 YIL 

 

 

 

 

Hedef Kitlesi 

Birincil Hedef Kitle: 

 TBMM‟de bulunan tüm siyasi partiler ve 

milletvekilleri 

 Anayasa Mahkemesi ve HSYK 

 Tüm Hukuk Fakülteleri Akademisyenleri 

Ġkincil Hedef Kitle 

 35-55 yaĢ arası erkekler 

 55 yaĢ ve üzeri erkekler olmak üzere tüm 

erkekler 
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1. DURUM ANALĠZĠ 

1.1. Kadına Yönelik ġiddetin Analizi 

Ġnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmıĢ olan Ģiddet olgusu, birçok bireysel ve toplumsal öğe 

ile birlikte karmaĢık bir yapı ortaya koymaktadır. Kendini çok farklı biçimlerde gösterebilen 

Ģiddet olgusu, günümüzde gerek bireysel ve gerekse toplumsal boyutta sık sık 

karĢılaĢabileceğimiz bir olgudur. 

Fransızca‟da Ģiddet (violence) bir kiĢiye güç veya baskı uygulayarak; istediği bir Ģey yapmak 

ya da yaptırmak Ģeklinde tanımlanmaktadır.  

Kadına yönelik Ģiddet; BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel Meclisi tarafından “cinsiyete dayalı 

olarak gerçekleşen, kadınlarda, fiziksel, cinsel, psikolojik, herhangi bir zarar ve üzüntü 

sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel veya kamu yaşamında 

gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi olarak engellenmesi” 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Kadına yönelik Ģiddet fiziksel, cinsel, duygusal (psikolojik), sözel, ekonomik olmak üzere 5 

türden oluĢmaktadır. 

1.2. Dünyada Kadına Yönelik Şiddetin Boyutları  

 Dünya üzerinde tüm kadınlar ülke, etnik köken, sınıf, din, ekonomik ve sosyal statü 

gözetmeksizin, toplumsal cinsiyete dayalı Ģiddete maruz kalma riski ile karĢı 

karĢıyadır.  

 

 Dünya Sağlık Örgütü‟nün 2013 yılında yayımladığı rapora göre yaklaĢık her üç 

kadından biri fiziksel veya cinsel Ģiddete maruz kalmaktadır. 

 

 ABD'de her yıl 2-4 milyon kadın partnerlerinden Ģiddet görmekte; bunlardan 2000- 

4000 arası kadınsa maruz kaldığı Ģiddete bağlı olan yaralanmalar sonucu hayatını 

kaybetmektedir. 

 

 Kanada'da 2001 yılında polise intikal eden Ģiddet suçlarının 1/4'ü kadına yönelik 

Ģiddet içermektedir; bunun da 2/3'ünün eĢ veya önceki eĢ tarafından uygulandığı 

saptanmıĢtır. 

 

 Kenya'da yapılan bir araĢtırmada kadınların % 42'si kocaları tarafından düzenli olarak 

dövüldüklerini söylemiĢtir. 
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1.3. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Analizi 

 Küresel olarak önemini koruyan kadına yönelik Ģiddet, Türkiye‟nin de önemli sosyal 

sorunlarından biridir.  

 

 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün 2009 yılında gerçekleĢtirdiği Türkiye‟de 

Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması‟nda; Türkiye‟de 100 kadından 42‟si 

eĢinden veya birlikte olduğu kiĢiden fiziksel veya cinsel Ģiddet görmektedir. 

 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 

2009 yılında yayınladığı “Türkiye‟de Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddet AraĢtırması” 

nda, kadınların Ģiddete maruz kalma oranlarını fiziksel Ģiddet için % 39, cinsel Ģiddet 

için % 15, duygusal Ģiddet için % 44 ve ekonomik Ģiddet için ise % 23 olarak 

bildirilmiĢtir. 

 

 kadincinayetleri.org sitesi 2010-2015 yılları arasını baz alarak hazırladığı "Medyaya 

yansıyan kadın cinayetlerinin" haritasına göre Haritaya göre; Türkiye‟de 2010 - 2015 

arasında 1134 kadın öldürüldü. Ölen kadınların 493'ü kocası, 115',i erkek arkadaĢı, 

83'ü ise tanıdığı bir erkek tarafından öldürüldü. Haritaya göre; 5 yıllık sürede en çok 

kadın cinayeti sırasıyla Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Adana ve Gaziantep'te iĢlendi. 

 

 Washington Post gazetesinde yayınlanan 26 ülkede yapılan „aile içi Ģiddet‟ 

araĢtırmasının sonuçlarına göre; Türkiye, „kadına yönelik Ģiddetin hoĢ görüldüğü 

ülkeler‟ sıralamasında, Afrika ülkelerinin hemen ardından gelmektedir. 

 

 Dünya‟da 1970‟lerden itibaren önem kazanan Ģiddet sorunu ülkemizde 1980‟lerin 

ortalarından itibaren tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 17 Mayıs 1987‟deki “Dayağa Hayır” 

yürüyüĢü kadınların Ģiddete karĢı ilk toplu tepkileri olmuĢtur. 

 

 1987'de “kadının sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak gerek” atasözüne atıfla 

eĢinden dayak yiyen hamile bir kadının açtığı boĢanma davasını reddeden Çankırı'da 

bir yargıca kadınların açtıkları manevi tazminat davasından bugüne hareketin itici 

gücü kadınların aile içi Ģiddete isyanı olmuĢtur. 

 

 Ulusal düzeyde bakıldığında, kadına yönelik Ģiddet ve aile içi Ģiddetin önlenmesi 

amacıyla yürürlüğe giren ilk kanun, 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun 

olmuĢ, böylece aile içi Ģiddet sorunu çeĢitli tedbirler ve hükümler çerçevesinde 

önlenmeye çalıĢılmıĢtır. “Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun” 08.03.2012 tarihinde bütün partilerin oylarıyla kabul edilerek 20.04.2012 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Kanunun amacı; “ġiddete uğrayan veya Ģiddete uğrama 

tehlikesi bulunan kadınların, çocukların aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip 

mağduru olan kiĢilerin korunması ve bu kiĢilere yönelik Ģiddetin önlenmesi amacıyla 

alınacak tedbirlere iliĢkin usul ve esasları düzenlemektedir”. 
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1.4. SWOT Analizi 
 

Güçlü Yönler 

Yapılacak yasal düzenlemelerle kadına yönelik Ģiddetin azaltılabilir bir sorun olması 

Birçok sanatçının, kanaat önderinin bu tarz sorunlara karĢı yürütülen faaliyetlere destek 

vermesi 

Zayıf Yönler 

Yasal Eksiklikler (Saygın Tutum, Tahrik Ġndirimi vb.). 

Siyasilerin kadının değerini düĢürmeye yönelik negatif söylemleri 

Eğitim ve Ekonomik seviyenin düĢük olması 

Yeterli iletiĢim faaliyetinin yürütülmemiĢ olması 

Fırsatlar 

GeliĢen bilgi teknolojileri ile beraber sosyal medya kullanımının yaygın olması. Dolayısıyla 

iletilecek mesajların hedef kitleye daha kolay ulaĢacak olması. 

Çözülmesi durumunda önemli bir toplumsal problemi ortadan kaldıracak olması 

Tehditler 

Toplumun ataerkil yapısına bağlı olarak yıllarca kabul görmüĢ ve kalıplaĢmıĢ yargılar, 

deyimler, atasözlerinin olması  

 Ülkemizde yüzyıllar boyunca, erkeğin eĢini ya da kızını dövmesi, erkeğin hakkı ve hatta 

„görevi‟ olarak kabul edilmiĢ, ”kızını dövmeyen dizini döver” yaklaĢımı ile adeta 

desteklenmiĢtir. 

 “Kadının sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak gerek” 

Medyada kadının olumsuz yönde sunumu  

Diziler baĢta olmak üzere Tv programlarında Ģiddet sahnelerinin toplumda Ģiddeti 

körüklemesi ve yaĢamın doğal bir parçasıymıĢ gibi algılanmasına neden olması. 

1.5. Birincil Veriler Işığında Araştırma 
   

Projeye ıĢık tutacak, sorunu tespit etmeye yönelik ve etkili iletiĢim geliĢtirmek amacıyla 

Kocaeli Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümünden 1 Mayıs-1 

Haziran 2016 tarihlerinde 100 öğrenci ile yüz yüze ve çevrimiçi anket çalıĢması yapılmıĢtır. 

Bulgular ise Ģu Ģekildedir; 
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1.6. Kurumun Konumlandırılması (TC. Barolar Birliği) 

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluĢan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel 

kiĢiliği haiz bir üst meslek kuruluĢudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaĢması 

için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalıĢmalar 

sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıĢtır. 

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluĢu olarak kendisine yüklediği görevlerinin 

yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüĢ ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin 

geliĢmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluĢturduğu alt komisyonlarda; yasal 

düzenlemelerle ilgili çalıĢma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına 

uygulamada ortaya çıkan aksamalara karĢı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele 

vermektedir. 

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin geliĢmesi için özveriyle çalıĢan Türkiye 

Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye'nin hukuki geliĢmeleri yakından izleyebilmesi 

ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir. Türkiye Barolar 

Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeğe özen gösterdiği çalıĢmalarını, ulusal ve 

uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına 

duyurmaktadır. 

TARĠHÇE 

Türkiye Barolar Birliği'nin kurulması ilk kez Ocak 1934'te Ġzmir'de düzenlenen Türkiye 

Avukatlar Kongresi'nde gündeme getirilmiĢ ve 5 gün süren toplantıya katılan baro 

temsilcileri, "Türkiye Avukatlar Birliği"nin kurulmasını kararlaĢtırmıĢlardır. Ancak, alınan bu 

karara rağmen, 27 Haziran 1938 de kabul edilerek 1 Aralık 1938' de yürürlüğe giren ve günün 

koĢullarına göre pek çok ileri yeni hüküm içeren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu'nda Barolar 

Birliğine yer verilmemiĢtir. 

Daha sonraki yıllarda toplanan baro temsilcilerinin, (1957'de Ankara'da ve 1958'de Ġzmir'de), 

Türkiye Barolar Birliği'nin kurulmasının gerekliliği konusunda tam bir görüĢ birliğine vararak 

bu amaçla baĢlattıkları ön çalıĢmalar sonunda, 16 Mayıs 1963'te hazırlığı tamamlanarak 7 

Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile "Türkiye Barolar 

Birliği" nin kurulması yasal olarak da kabul edilmiĢtir. 

2. PROBLEM TANIMI 

Kadına yönelik Ģiddetin gün geçtikçe daha korkutucu boyutlara ulaĢmaktadır. Bu durumda en 

önemli eksiklik ise kadınları koruyacak yeterli yasal düzenlemelerin olmaması ve suç iĢleyen 

bireylerin yeterli cezai yaptırımları almamasıdır. Aynı zamanda bu bireylerin hukukta yeri 

olmayan “tahrik indirimi, iyi hal, saygın tutum vb.” unsurlar ile cezalarında indirime 

gidilmesi, hatta ceza almamaları önemli bir sorun oluĢturmaktadır. Bu konuda yasal 

düzenlemeler yapacak siyasi mercileri toplumsal baskı oluĢturarak yeterince etkileyememek 

de iletiĢimsel bir eksikliktir. 
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3. HEDEF KİTLE 

Kadına yönelik Ģiddet gösteren bireylere karĢı gerekli yasal düzenlemeleri yapacak olan 

kurumlar olan; Birincil Hedef Kitle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

Mecliste Temsil Edilen Tüm Siyasi Partiler 

Anayasa Komisyonları 

Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 

Kadına yönelik en çok Ģiddet gösteren yaĢ grubu olan; Ġkincil Hedef Kitle 

35-55 yaĢ grubu erkekler 

55 yaĢ üzeri erkekler olmak üzere tüm erkekler  

4. AMAÇ ve HEDEFLER 

Amaç: 

ĠĢin özünde eğitim ile uzun vadede çözülmesi gereken kadına yönelik Ģiddeti, kısa ve orta 

vadede en aza indirgeyebilmek için suç iĢleyenler bireylere yönelik cezai yaptırımları arttıran 

ve kadınları koruyan yasaların çıkartılmasını sağlamak ve bireylerin farkındalık düzeyini 

geliĢtirmek projenin temel amacıdır.  

Hedefler: 

Kampanya baĢlangıcını takip eden bir yıllık süreç içinde, 

• www. yazkizim.com.tr web sitesini kurmak ve oluĢturulan içeriklerle hedef kitle ile 

interaktif bir ortam yaratmak. 

• Yaz Kızım isimli sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram) resmi hesapları kurarak 

çevrimiçi ortamlarda yer almak. Bu hesapları aktif bir Ģekilde kullanarak genç ve yetiĢkin 

gruplarla etkileĢim sağlamak 

• Yaz Kızım projesinin tüm hedef kitle gruplarına ulaĢmasını sağlamak. 

• Kampanya süresince yazılı, görsel ve iĢitsel medyada yer alma oranını maksimum düzeyde 

artırmak. 

• Ünlülerin de kampanyaya katılımını sağlayarak projenin daha geniĢ kitlelere ulaĢmasını 

sağlamak  

• Tüm bunların sonunda kamuoyu baskısı oluĢturarak yasa yapıcı mercileri etkilemek ve 

kadına yönelik Ģiddete yol açan hukuksal eksiklikleri ortadan kaldırmalarını ve kadınları 

koruyucu yasalar yapmalarını sağlamaktır. 
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5. MEDYA VE TEKNĠKLER  

Medya ve teknikler hedef kitleye ulaĢılması noktasında büyük önem taĢımaktadır. Bu 

bağlamda hedef kitlemize ve stratejimize en uygun medya ve teknikler seçilmiĢtir.  

Geleneksel Medya  

Televizyon,  sinema 

Dijital Medya  

Web sitesi, sosyal medya (Facebook, Twitter, )  

Açık Hava Uygulamaları  

Billboardlar, yapıĢtırmalar, otobüs durağı reklamları 

6. İLETİŞİM FAALİYETLERİ 

6.1. Açıkhava Reklamı ve Billboard Uygulamaları (1) 

Amaç: Gerek iĢe, gerek okula giden bireyler günün belli bir saatini trafikte geçirmektedir. 

Dolayısıyla bir çok açık hava reklamına maruz kalmakta ve de etkilenmektedirler. Açıkhava 

uygulaması ile projeye merak uyandırmak amaçlanmaktadır. 

Uygulama: Trafiğin yoğun olduğu destinasyonlarda ve Ģehir merkezlerinde yer alan tüm 

billboardlara 2 hafta süre ile proje hakkında bilgi vermeden merak uyandırmak amacıyla 

sadece YAZ KIZIM yazısı yazılacaktır. Bir nevi gerilla yöntemi kullanılacak bu uygulamanın 

basit, açık ve anlaĢılır olması temel unsur olacaktır. 
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6.2.Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarının Kurulması 

Amaç: Web siteleri ve sosyal medya; hedef kitleleri ile sürekli etkileĢimde bulunduğu, aktif 

geri bildirim sağladığı, istenilen bilgilerin kolaylıkla hedef kitlesine ulaĢtırabildiği önemli 

güce sahip ortamlardır. Özellikle markaların genç ve genç yetiĢkin gruplarla bağlantı kurmada 

kullandığı önemli iletiĢim araçlarındandır. 

Uygulama: Kadına yönelik Ģiddette hukuksal eksiklikleri öne çıkaracak yeterli iletiĢim 

çalıĢmasının olmaması önemli eksiklerin baĢında gelmektedir. AraĢtırmalar bakıldığında 

neredeyse bilgisayarı, mobil cihazı ve interneti olmayan kimse kalmamıĢtır. We Are Social 

2015 Türkiye raporuna göre bireyler günde 5 saate yakın bir süreyi sosyal ağlarda 

geçirmektedir. Dolayısıyla Facebook, Twitter gibi hesaplar açarak bireyler bilgilendirilecek 

ve mesajlar geniĢ hedef kitlelere yayılacaktır. Böylelikle bilinçlenen bireyler kadınları 

koruyan yasaların çıkması yönünde tutuma sahip olacak ve siyasilere yönelik davranıĢ 

sergileyeceklerdir. 
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6.3.#yazkızım Twitter Hashtag Kampanyası 

Amaç: Türkçede etiket olarak geçen Twitter özelliklerinden olan hashtag (#) geniĢ kitlelere 

ulaĢmada önemli bir araçtır. Dolayısıyla aktif bir sosyal medya kullanımıyla birlikte ünlülerin 

de sürece katılarak geniĢ kitlere ulaĢmak hedeflenmektedir.  

Uygulama: #yazkızım gibi kısa, basit ve herkes tarafından anlaĢılır bir etiket oluĢturularak, 

hukuksal eksikliklerden kaynaklanan Ģiddet, taciz ve tecavüz olayları anlatılacak ve kadını 

korumaya yönelik yasaların çıkması için bireylerin örgütlenmesi sağlanacaktır. Kullanıcı 

sayısı fazla olan ünlüler de bu kampanyaya dahil edilerek geniĢ bir katılım sağlanacaktır. 
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6.4.Change.org Ġmza Kampanyası 

Amaç: Dünyanın değiĢim platformu olarak kendilerini tanımlayan çevrimiçi imza 

kampanyaları yürüten change.org aracılığı ile 1.000.000 imza hedefleyerek kampanya 

baĢlatmak, suç iĢlendikten sonra değil suç iĢlenmeden önce önlem alınması gerektiğini 

vurgulamak ve yeterli sayıya ulaĢtıktan sonra bunu TBMM‟ye sunmak bu kampanyanın 

amacıdır. 

Uygulama: Tahrik Ġndirimi ve Saygın Tutuma Son baĢlıklı imza kampanyası baĢlatılacak ve 

de bunu sosyal ağlarda paylaĢarak 1 milyon imza hedefine ulaĢılmaya çalıĢılacaktır. 1 milyon 

hedefine ulaĢılması durumunda yasa teklifi olarak TBMM‟ye sunulacaktır. 
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6.5.  Yaz Kızım Kamu Spotu 

Amaç: Hala en çok Tv izlenen ülkelerden birisi olduğumuz düĢünülürse etkili bir kamu 

spotunun çekimi ve de herkesin Televizyon izlediği bir saatte yayınlanması ile projenin 

duyulup, projeye katılımın önü açılması, gündem belirlemesi amaçlanmaktadır.  

Uygulama: Kitle iletiĢim araçları, baĢta televizyon olmak üzere gündem belirleyen en önemli 

araçlardır. Herkesin en çok tv izlediği saatler olan prime time olarak nitelendirilen bir 

dönemde tüm kanallarda aynı anda yayınlanacak etkili bir kamu spotu ile yasal eksiklikler ön 

plana konulacak ve kadına Ģiddetin boyutu gözler önüne serilecektir.  

Spot senaryosu Ģu Ģekilde olacaktır:  

Saat 21.00-22.00 arasında tüm kanallarda, dizilerin reklam arasında ekran simsiyah olacak ve 

sadece daktilo sesi gelecektir ve baskılı bir ses tonuyla YAZ KIZIM seslendirilerek,  ekrana 

beyaz puntolarla “Her 10 kadından 4‟ü Ģiddet görmekte ve suçlulardan çoğu mahkemelerde 

sergilediği saygın tutum gerekçesiyle serbest kalmaktadır.” Bu ayıp HEPĠMĠZĠN diyerek spot 

sona erecektir. 

 

6.6.Yaz Kızım Sinema Filmi (Özgecan Temalı) 

Amaç: Filmleri genel kabul görmüĢ ve giĢesi yüksek olan yapımcılar aracılığı ile Özgecan 

Aslan temalı bir YAZ KIZIM film aracılığı ile baĢta siyasiler olmak üzere geniĢ kitleleri 

etkilemek, kadınları korumaya yönelik yasa yapma konusunda kamuoyu yaratmak. 

Uygulama: Çağan Irmak, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Bilge Ceylan veya Burak Aksak- Onur 

Ünlü ikilisinin yapımcılığını ve yönetmeliğini yapacağı Özgecan Aslanı konu alan bir film 

yaparak bir ailenin ne Ģartlar altında çocuk büyüttüğünü, ailesinden uzakta üniversite okuyan 

bir çocuğun aile için ne ifade ettiğini, kız olarak yaĢamanın toplumdaki zorluğu gözler önüne 
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serilecektir. Bu filmde Özgecan Aslan cinayetinden sonra #sendeanlat etiketiyle 

çocukluğundan itibaren baĢından geçen kötü taciz olaylarını sosyal medyada paylaĢarak 

kampanyalara destek olan oyuncu Beren Saat baĢrol oynayacaktır. 
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6.7. Saygın(!) Tutum Tiyatro Gösterisi 

Amaç: Tiyatro aracılığıyla turneler düzenleyerek farklı Ģehirlerde “Saygın (!) Tutum” temalı 

oyunlar oynanarak eleĢtirel bir dille hukuksal noksanlıklar göz önüne serilecek ve hedef 

kitlelere mesajlar iletilecektir. 

Uygulama: ġiddetin en çok görüldüğü illerdeki kültür merkezlerinde baĢta Özge Özpirinçci 

ve Mert Fırat olmak üzere önemli tiyatro oyuncularının katılımıyla “Saygın (!) Tutum” oyunu 

sergilenecektir. 

 

 

6.8. Dini Ġçerikli Televizyon Programlarında Kadın 

Amaç: Türk toplumunun %90‟ından fazlası Müslüman olduğu düĢünülürse dini ögeler 

önemli bir yaĢam ritüeli haline gelmiĢtir. Özellikle Ramazan ayında yoğun bir Ģekilde 

izlenilen dini içerikli televizyon programlarında Yaz Kızım temasıyla kadını yücelten sözler, 

içerikler paylaĢılarak geniĢ kitlelere ulaĢmak bu iletiĢim faaliyeti ile ulaĢılmak istenen temel 

amaçtır. 

Uygulama: Nihat Hatipoğlu‟nun sunmuĢ olduğu dini içerikli programda kadına yüceltmeye 

yönelik önemli söylemler geliĢtirilerek programın bir bölümü tamamen kadın üzerine 

yapılacaktır. Kadının dinde yeri ve önemi vurgulanacaktır. 
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6.9. Dizilerde ve Haber Programlarında Yaz Kızım 

Amaç: Ülkemizde en çok reyting alan programların baĢında gelen diziler ve haber 

programları aracılığı ile yürütülecek kampanyalar ile geniĢ kitlelere ulaĢmak ve kamuoyu 

oluĢturmak. 

Uygulama: Fatih Portakalla Fox Ana Haber, AĢk Yeniden dizisi gibi programlarda #yazkızım 

etiketi oluĢturulacak ve kadına yönelik Ģiddet ile hukuksal eksiklikler göz önüne serilecek. 
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6.10. Otobüs Durakları Reklamları 

Amaç: Belli bir amaç doğrultusunda toplu taĢıma araçları kullanan bireyler otobüs 

duraklarında, özellikle büyük Ģehirlerde günün belli bölümlerinde vakit geçirmektedirler. 

Duraklar Yaz Kızım konseptiyle giydirilerek bireylerin bunlara maruz kalması, kadına 

yönelik Ģiddetin boyutlarının göz önüne serilmesi amaçlanmaktadır. 

Uygulama: Önemli merkezlerde özellikle Ġstanbul‟da Metrobüs ve Metro durakları baĢta 

olmak üzere #YazKızım konseptiyle birçok içeriğin paylaĢıldığı giydirmeler yapılacaktır. 
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6.11. Siyasiler ve Hukukçular Canlı Yayında  

Amaç: Birincil hedef kitle olan yasa yapıcı olan hukukçular ve siyasi aktörleri televizyon 

programlarına çıkartarak kadına yönelik Ģiddetin hukuksal eksikliklerini  tartıĢabilme fırsatını 

yaratmaktır. 

Uygulama: BaĢta Ġktidar Partisi Genel BaĢkanı, BaĢbakan Binali Yıldırım ve eĢi ile Ana 

Muhalefet Partisi Genel BaĢkanı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun ve de hukuk fakültesi 

akademisyenlerinin katılacağı televizyon programları gerçekleĢtirilecektir. 
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6.12. Yaz Dostum ġarkı Sözünün Yaz Kızım Cover‟ı 

Amaç: Ġyi seçilmiĢ bir jingle bir müzik projenin akılda kalıcılığı ve geniĢ kitlelere 

ulaĢmasında önemlidir. Bu kapsamda Türk Müziğinin kabul görmüĢ en önemli seslerinden 

BarıĢ Manço‟nun Ģarkısı olan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Ģarkısında geçen “Yaz Dostum” sözü 

proje kapsamında kullanılacaktır. 
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Uygulama: BarıĢ Manço‟nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Ģarkısında geçen “Yaz Dostum” sözü 

projenin adı olan “YAZ KIZIM” ile söz ve uyak uyumundan dolayı yakın görülmüĢ ve 

Ģarkının sözleri değiĢtirilerek yeniden yorumlanması planlanmıĢtır. Uygulama ise Boğaziçi 

Caz Korosu ve BarıĢ Manço‟nun oğlu aranjör Doğukan Manço ortaklığı ile yapılacaktır. 
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7. ZAMANLAMA 

* Faaliyetler Kasım 2016 - Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecektir. Kasın ayının 

seçilme nedeni Kadına yönelik Ģiddet ile mücadele haftasında projeye baĢlanacak olmasıdır. 

 Aylar (Kasım 2016-Kasım 2017) 

ĠletiĢim Faaliyetleri K A O ġ M N M H T A E E 

Billboardlara Yaz Kızım. Kampanyası 
+            

Web Sitesinin Kurulması ve Sosyal 

Medya Hesaplarının Açılması 

+            

#yazkızım Hashtag Kampanyası  
 +           

Change.org Ġmza Kampanyası 
  +          

Tv‟lerde Yaz Kızım Kamu Spotu 
  +          

Yaz Kızım Sinema Filmi (Özgecan 

Temalı) 

      +      

Saygın(!) Tutum Tiyatro Gösterisi 
   +         

Dini Ġçerikli Tv Programlarında Kadın 
       +     

Dizilerde ve Haber Programlarında Yaz 

Kızım 

  +          

Otobüs Durakları ve Bina Giydirme 
    +        

Siyasiler ve Hukukçular Canlı Yayında 
    +        

Yaz Dostum ġarkı Sözünün Yaz Kızım 

Cover‟ı 

     +       
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8. BÜTÇELEME 

ĠletiĢim Faaliyetleri Kim Tarafından 

KarĢılanacak? 

Bütçe 

Billboardlara Yaz Kızım.. Kampanyası Yerel Yönetimler 25.000 TL 

Web Sitesinin Kurulması Türkiye Barolar Birliği 10.000 TL 

Sosyal Medya Hesaplarının Açılması - 0 TL 

#yazkızım Hashtag Kampanyası - 0 TL 

Change.org Ġmza Kampanyası - 0 TL 

Tv‟lerde Yaz Kızım Kamu Spotu Filli Boya 300.000 TL 

Yaz Kızım Sinema Filmi (Özgecan Temalı) Koç Grubu 1.500.000 TL 

Saygın(!) Tutum Tiyatro Gösterisi ĠKSV 20.000 TL 

Dini Ġçerikli Tv Programlarında Kadın - 0 TL 

Dizilerde Yaz Kızım RTÜK 0 TL 

Otobüs Durakları ve Bina Giydirme Filli Boya 15.000 TL 

Siyasiler ve Hukukçular Canlı Yayında  0 TL 

Yaz Dostum ġarkısının Yaz Kızım Cover‟ı Boğaziçi Caz Korosu 5.000 TL 

                                                                                  Toplam 1.775.000 TL 

 

9. ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Projenin ölçümlenmesinde pre-test, during test ve post testlerden yararlanılacaktır.  

Pre-Testler: Kampanya öncesinde, hedef kitlenin kadına yönelik Ģiddet ve hukuksal 

eksiklikler algısı üzerine araĢtırmalar yapılacak.  

During Testler: Kampanya süresince belirli aralıklarla yapılacak araĢtırmalarda, hedef 

kitlenin kadına yönelik Ģiddettin hukuksal eksikliklerine yönelik farkındalıklarında oluĢan 

değiĢlikler tespit edilmeye çalıĢılacaktır. 

Post Testler: Etkinliklerde amaçlananlara ulaĢılıp ulaĢılmadığı ölçümlenecek. Hedef 

belirleme sürecinde konulan hedeflerin ne kadarına ulaĢıldığının anlaĢılması için araĢtırmalar 

yapılacak. Medya takibi ile istenilen oranlarda bahsedilip bahsedilmediği, yeterli sayıda imza 

toplanıp toplanılmadığı, istenilen tweet ve online imza sayısına ulaĢılıp ulaĢılmadığına, 

kadınları korumaya yönelik yasalar çıkarılmasında etkili olup olmadığı tespit edilecek. 
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10.  YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Dilara BALCI GÜLPINAR, Duygu KANDEMĠRCĠ, “Evimin Kadını, Çocuklarımın Anası: 

Emekçi Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetin Türkiye Sinemasındaki Sunumu”, NiĢantaĢı 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1) 2013. 

Dilek YETĠM ve Erkan Melih ġAHĠN, “Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik ġiddete 

YaklaĢım” , Aile Hekimliği Dergisi - Cilt 2 Sayı 2. 

Faruk KOCACIK, “ġiddet Olgusu Üzerine”, C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, 

Sayı 1, Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN‟ın Anısına 

Melike DiĢsiz ve Nevin Hotun ġahin, “Evrensel Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Kadına Yönelik 

ġiddet”, 

http://www.haberturk.com/polemik/haber/840650-kadina-siddette-hosgoruluyuz 

http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-haklari/yasalardaki-haklarimiz/siddet 

goren-kadin-ne-yapabilir/kadina-karsi-siddet-ve-siddet-turleri/ 

 

11.  ÖZGEÇMĠġ 

EMRE SARI 

24 Aralık 1993 yılında TavĢanlı'da doğdu. 2008 yılında TavĢanlı Atatürk Ġlköğretim Okulunu, 

2012 yılında TavĢanlı Anadolu Lisesini bitirdi. 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Halkla 

ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü'nü kazandı. ġu anda 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam 

etmekte olan Sarı aynı zamanda Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Atölyesinde çalıĢmalarını 

sürdürmektedir. 

 


