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Durum Analizi

Türkiye’de anneleri ile birlikte cezaevlerinde kalan 0-6 yaş çocuk sayısı: 528 (1)

Ancak;

Çocukların hangi cezaevlerinde bulunduğu,

Çocuklardan kaçının kreş imkanından yararlandığı,

Bu kurumlarda kalan çocukların gelişim ve eğitim hakkı önündeki engelleri gidermeye yönelik yapılan uygulamalar 
bilinmiyor. (2)

Cezaevlerindeki Kreş  İmkanları;

Müstakil kadın ceza evlerinin tümünde kreş bulunuyor ancak bazıları kullanılmıyor. (Adana Karataş Cezaevi) (3)

Müstakil olmayan ceza evlerinde kreş bulunma zorunluluğu yok.

Kreş bulunmayan cezaevi sayısı daha fazla.

Annenin kreş talebi (4) ve cezaevi yönetimi karar veriyor. (5)

(1) 10 Haziran 2016 tarihli soru önergesine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından verilen resmi açıklamaya göre; http://www.haberturk.com/gundem/haber/1314133-bekir-bozdag-
sirnak-cezaevinde-iskence-yapildigi-iddialari-gercek-disidir
(2) http://www.birgun.net/haber-detay/528-cocuk-anneleri-ile-birlikte-cezaevinde-129478.html
(3) http://www.hurriyet.com.tr/karatas-cicek-acmaz-26937865
(4) http://bianet.org/bianet/cocuk/155688-cezaevlerine-kres-hazirligi
(5) Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri İle Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol 

http://www.birgun.net/haber-detay/528-cocuk-anneleri-ile-birlikte-cezaevinde-129478.html


Cezaevi Kreşlerinde Eğitim 

Sadece Bakırköy Cezaevi’nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
atanmış kadrolu 4 öğretmen vardır.

Diğer ceza evlerinde Halk Eğitim tarafından gönderilen sözleşmeli 
öğretmenler görev almaktadır.

Yaz aylarında sözleşmeli öğretmen bulunmamaktadır. (6)

Cezaevlerinde kreşlerde belirli bir eğitim programı 
bulunmamaktadır.

Düzenlenmiş geliş-gidiş saatleri yoktur.

Kreşe göndermek ya da göndermemek annenin kararına 
bırakılmıştır. (7)

(6) http://www.icerdecocukvar.com/ska-sorulan-sorular
(7) http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/04/23/504-cocuk-annesiyle-cezaevinde-buyuyor-1461400768
*Adalet Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan Türkiye’deki ceza infaz kurumları listesinden ilgili kurumların web sayfaları taranarak bilgiler ede edilmiştir. 
(http://www.adalet.gov.tr/baglantilar/CezaInfazKurumlari/ )

KREŞ BULUNAN CEZAEVLERİ*

• Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

• Sincan F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

•Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu

• İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

• Adana Karataş Kadın Ceza İnfaz Kurumu 

• İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

• Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu 

• Eskişehir Çifteler Kadın İnfaz Kurumu 

• Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

• Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

• Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/04/23/504-cocuk-annesiyle-cezaevinde-buyuyor-1461400768


Kreşi Bulunmayan Cezaevlerinde Kalan Kadın 
Mahkumların Çocukları

‘’Adalet Bakanlığına bağlı kurumlardaki hükümlü ve tutukluların 3-6 yaş (36-72 ay) grubundaki çocukları, 
kapasite ölçüsünde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ve ana sınıflarına, öncelikli olarak ve sıraya 
alınmaksızın kaydedilir.’’ (8)

Ancak kadın hükümlüler çocuğunun kurum dışında bir eğitim kurumuna gönderilmesini çoğu zaman güvenlik 
gerekçesi ile istememekte, kurum dışında çocuğunun çıkarılmasında çocuğun dışarıda bulunan diğer ebeveyni 
ya da eşlerinin ailesi tarafından kaçırılacağını düşünerek yanından ayırmak istememektedir. (9)

Yaz süresince çocuklar herhangi bir eğitim için kurum dışına çıkarılmamaktadır. 

(8)Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Annesinin Yanında Kalan Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü
(9)TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Meclis Araştırması Komisyonu'na 'Aile Birliğini Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınan Önlemlere İlişkin' bir rapor
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/04/23/504-cocuk-annesiyle-cezaevinde-buyuyor-1461400768



Yurtdışında Durum Nasıl?

 Almanya’da annelerin anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine, 
ebeveynlik kurslarına ve bebek bakıcılığı hizmetlerine 
erişebildiği özel bir barınma biriminde üç yaşına kadar olan 
çocuklarına bakmasına izin verilmektedir. (10)

 Çocukların anne ile kalmalarına Almanya, Meksika, Pakistan, 
Hindistan ve İspanya’da 6 yaşına kadar, Fransa’da 1.5 yaşına 
kadar izin verilirken Norveç ve Kanada’da hiç izin 
verilmemektedir.

 Finlandiya’da anne-bebeklerin ayrı ünitelerde kaldığı, çocuk 
dostu kurumlar mevcuttur. (11)

 Hollanda’da beş yıl ceza erteleme uygulaması 
gerçekleştirilmektedir. (12)

(10) http://www.iydb.adalet.gov.tr/dokumanlar/makaleler/almanya_hollanda_abd.pdf
(11) http://www.milliyet.com.tr/tutuklu-olan-onlar-degil/pazar/haberdetay/21.12.2014/1987489/default.html
(12) http://www.icerdecocukvar.com/ska-sorulan-sorular
(13) http://www.cocukgelisimi.gen.tr/okul-oncesi-egitim/okul-oncesi-egitimin-onemi/45-okuloncesiegitiminonemi.html

0-6 Yaşın Çocukların Geleceği için Önemi

 0-6 yaş; çocukların daha sonraki yaşamlarında 
önemli rol oynayan bedensel, psikomotor, 
sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük 
ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve 
çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir.

 Karakter ve kimlik oluşumunun yüzde 80'i ilk 
altı yaş içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süreç; 
gelişimin en hızlı olduğu, çevresel etkilerin 
hüküm sürdüğü bir yaş aralığıdır. (13)

http://www.icerdecocukvar.com/ska-sorulan-sorular


Hukuki Boyut: Kanun ve Sözleşmeler

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun I

Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması / 
Madde 65-1

Anaları hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi 
bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında 
kalabilirler. Bu çocuklar gündüzleri ceza infaz kurumu 
bünyesindeki veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
veya diğer kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz 
bakımevlerinde barındırılırlar. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme / Madde 3

Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari 
makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları 
ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.

Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu 
kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel 
sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili 
makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.

Adalet Bakanlığı-MEB İşbirliği Protokolü (21.11.2011 tarihli) 

Ceza infaz kurumunda annesinin yanında kalan çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için Adalet Bakanlığına bağlı kurumlardaki 
hükümlü ve tutukluların 3-6 yaş (36-72 ay) grubundaki çocukları, kapasite ölçüsünde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ve ana 
sınıflarına, öncelikli olarak ve sıraya alınmaksızın kaydedilir.

Muhtaç durumdaki hükümlü ve tutukluların çocuklarına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağlı anaokulları ve ana sınıflarında ücretsiz okul öncesi 
eğitim hizmeti verilir. (14)

(14) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Annesinin Yanında Kalan Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü, 
http://www.cte.adalet.gov.tr/menudekiler/mevzuat/protokol/protokol.asp



Konuya İlişkin Projeler

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

İçeride Çocuk Var Projesi

Eksiksiz bir anaokulu ortamı oluşturmak, yeşil alanlar yaratarak doğayla tanışmalarını sağlamak, 
gelişimlerine uygun yemek hazırlanabilecek mutfak inşa etmek ve dış mekan oyun alanı kurarak cezaevi 
içinde özgür bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyor. (15)

Proje kreşlerin eğitim programı hakkında bir çalışma yürütmüyor.

(15) http://www.tcyov.org/projeler



‘’Yazımı Değiştir’’ Projesi Nedir?

Sorun Tespiti: 

Hükümlü anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş aralığındaki çocuklar yaz döneminde (3 ay boyunca)

hem MEB’e bağlı anaokullarından hem de cezaevlerinde bulunan kreş imkanlarından faydalanamamakta, bu

süre zarfı boyunca koğuşlarda anneleri ile birlikte zaman geçirmek zorunda kalmaktadır.

Projenin Amacı:

Anneleri ile birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş arası çocukların yaz süresi boyunca kişisel ve sosyal gelişimlerini

sağlamak için gerekli eğitimi almalarını sağlamak



Kuruluşun Analizi I TEGV

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

• Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna 
yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile “devlet tarafından verilen 
temel eğitime destek olmak” amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu.

• İlköğretim çağındaki çocuklara “okul dışı eğitim desteği” vermeye odaklanan, TEGV 2009 yılında 
Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı.

EĞİTİM GÜÇLENDİRİR! EĞİTİM ŞANSTIR! EĞİTİM HAKTIR, manifestosuyla hareket eder.

Eğitim, sadece okumaya-yazmaya, sayı saymaya, bilgi edinmeye değil, öncelikle kendi gücünü keşfetmeye 
ve hayatta kalmaya yarar!

Kendi ayakları üstünde durabilsinler diye çocuklarımızı eğitimle desteklemek gerekir. Çocuklarımız için 
okulun tamamlayıcısı, sokağın ve riskli ortamların alternatifiyiz.



SWOT Analizi

Güçlü Yönler

21 yıllık eğitim/faaliyet tecrübesi (Kurumun bilinirlik oranı 
yüksek)
Eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum 
kuruluşu,
2009’dan itibaren ‘izin almadan yardım toplama hakkına 
sahip, 
Kendi bünyesinde gönüllü eğitmenlerin bulunması,
MEB işbirliği,
Çok sayıda ve tecrübeli gönüllü varlığı.
Geçmiş sponsorluklarının referansıyla/etkisiyle yeni sponsor 
bulunmasının kolaylaştırılması,

Zayıf Yönler

TEGV faaliyetlerin ilköğretim çağı çocuklarıyla ilgili 
olması, (0-6 yaş çocuklara yönelik değil) 
Eğitmen ve gönüllülerin cezaevi koşullarında daha 
önce çalışmamış olması ve bilgi eksikliği.

Fırsatlar

TEGV-MEB işbirliği,
Hapishanedeki çocukları ilgilendiren başka projelerle 
kamuoyunu bilgilendirmenin var olması, (Türkiye 
Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, ‘İçeride Çocuk Var’ 
projesi)
Türkiye’de bu projeye katılabilecek genç gönüllü 
potansiyeli, (Gönüllülerin %70’i üniversite öğrencisi) 
Referans : TEGV Gönüllülük Araştırmaları, Dr. Emre Erdoğan, 
2012.

Barolardan destek ve işbirliği sağlama potansiyeli.

Tehditler

Hapishane yönetimi tarafından uygulanmama ve hayata 
geçirilmemesi ihtimali,
Adalet Bakanlığı – MEB işbirliği protokolü olmasına 
rağmen, pratikte uygulanmaması, aynı durum bu proje 
için de geçerli olabilir.
İçeride Çocuk Var Projesi’nin Yazımı Değiştir’in potansiyel 
destekçilerini ve bağışçılarını etkileme riski,
Gönüllülerin hapishane ortamına uyum sağlama 
konusunda yaşayabilecekleri zorluklar.



Hedef Kitle 

• Adalet Bakanlığı,

• Kreşi olan cezaevlerinin yönetimleri,

• Cezaevlerinde 0-6 yaş grubunda çocuğu olan anneler,

• Cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar,

• Halihazırdaki gönüllülerimiz ve potansiyel gönüllüler,

• Bağışçı, sponsor olma potansiyelindeki bireyler ve firmalar.



Adalet Bakanlığı

Hedef 1 (Farkındalık Hedefi): Ekim ayı içerisinde Adalet 
Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçmek ve görüşme 
gerçekleştirmek

Hedef 2 (Kabul etme Hedefi): Aralık ayı başına kadar 
gerekli izinleri almak

Strateji : Kişilerarası iletişim, Hedef Kitlenin Katılımı (Yararlı 
Enformasyon)

Taktik : Adalet Bakanlığı ilgili müsteşarları ile yüz yüze 
görüşme gerçekleştirmek, konunun önemini gösteren 
araştırma ve istatistik içeren dosya hazırlayıp teslim etmek 
ve izinleri almak için toplantılar düzenlemek

Hedef Kitlelere Yönelik Hedef, Strateji ve Taktiklerin Belirlenmesi

Kreşi olan Cezaevlerinin Yönetimleri

Hedef 1 : Aralık ayı boyunca 5 cezaevinin yöneticilerine 0-6 
yaş için eğitimin önemli olduğu bilincini vermek.

Hedef 2 : Ocak ayında yaz atölyesinin uygulanması için 
gerekli izinleri sağlamak.

Hedef 3 : Mayıs ayı boyunca cezaevi yöneticilerinin 
cezaevindeki annelerin çocuklarını atölyelere göndermeleri 
için teşvik etmek.

Strateji : Hedef kitlenin katılımı, etkinlik ve ikna 

Taktik : Proje için eğitim alan gönüllülerimizin arasından 
seçilen heyet il il ilgili cezaevlerine ziyaret gerçekleştirilerek 
bilinçlendirici toplantılar yaptırmak



Hedef Kitlelere Yönelik Hedef, Strateji ve Taktiklerin Belirlenmesi

Cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan 0-6 yaş arasındaki 
çocuklar

Hedef 1 : Birinci ayın sonunda çocukların en az %50’sinin ilgi 
alanlarını, yetenekli olduğu alanları ve geliştirilmesi gereken 
özelliklerini keşfetmek ve buna yönelik eğitimlere yönlendirmek.

Hedef 2 : İkinci ayın sonunda çocukların tamamının ilgi alanlarını, 
yetenekli olduğu alanları ve geliştirilmesi gereken özelliklerini 
keşfetmek ve buna yönelik eğitimlere daha fazla katılmasını 
sağlamak

Hedef 3 : Üçüncü ayın sonunda çocukların düzenlenen eğitim 
atölyeleri etkinliklerinin en az %75’ine katılımlarının sonucu 
olarak bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek

Strateji : Etkinlik stratejisi (Eğitim)

Taktikler : Spor, sosyal gelişim, sanat atölyeleri düzenlemek, 
atölye programlarını yaş grubuna uygun şekilde ayarlamak

Cezaevlerinde 0-6 yaş grubunda çocuğu olan 
anneler

Hedef 1 : Eğitimin içeriğine uygun olan yaş grubunda 
çocuğu bulunan annelerin tümüne eğitimin çocukların 
geleceği için yararlı olduğunu kabul ettirip çocuklarının  
yaz boyunca eğitim atölyelerine katılımını sağlamak

Strateji : Hedef kitlenin katılımı (Yararlı Enformasyon)

Taktik : Anneler ile uzman pedagoglar ve TEGV proje 
direktörleri tarafından cezaevi içerisinde görüşmeler 
gerçekleştirmek



Halihazırdaki gönüllülerimiz/Davranış Hedefleri

Hedef 1 :  Mart sonuna kadar 100 gönüllünün ‘Yazı’ mı 
Değiştir projesine başvurmalarını sağlamak.

Hedef 2 : Gönüllülerden en az %50’sinin nisan ve mayıs 
aylarındaki eğitime katılmalarını sağlamak.

Hedef 3 : Kararlı olduklarını gösteren 40 gönüllüye projede 
eğitmen olarak yer vermek

Strateji : Tanıtım, kurum içi iletişim, etkinlik stratejisi 

Taktikler : E-mail ile bilgilendirme, kampanya ile ilgili broşür 
oluşturmak, TEGV bünyesinde eğitim programı düzenlemek

Hedef Kitlelere Yönelik Hedef, Strateji ve Taktiklerin Belirlenmesi

Potansiyel gönüllüler (18-30 yaş arası gençler)

Hedef 1 : Ocak ve nisan ayları arasında en az 2500 kişinin 
dikkatini çekip başvuru yapmak ve bilgi almak istemelerini 
sağlamak

Hedef 2 : Başvuran kişilerden 150’sinin nisan ve mayıs 
aylarında düzenlenecek eğitime katılmalarını sağlamak

Hedef 3 : Eğitime katılan 75 kişiyi tamamen projeye 
kazandırmak, haziran, temmuz ve ağustos ayları boyunca bu 
kişilerin çocuklara düzenli eğitim vermelerini sağlamak. 

Strateji : Sosyal medya yönetimi, tanıtım, etkinlik, ikna

Taktikler : Hashtag başlatma, micro site ‘yazımıdegistir.org’, 
Üniversitelerde bilinçlendirici konferanslar düzenleme



Bağışçı, sponsor olma potansiyelindeki bireyler/firmalar

Hedef 1: : İletişim çalışmalarının başlayacağı Ocak ayından itibaren iki ay içinde bağışçı, sponsor olma potansiyelindeki 
birey ve firmalarda proje hakkında %15 farkındalık oluşturmak.

Hedef 2 : Projenin amaçlarına, önemine yönelik firmalara ve bireylere göre farklılaşan bilgilendirme yaparak ağustos 
sonuna kadar projenin benimsenmesini sağlamak.

Hedef 3 : Ocak ayından başlayarak ağustos ayının sonuna kadar oluşturulan bütçe planını karşılayabilecek kadar 
(105.000 TL) finansal destek sağlamak.

Strateji : Tanıtım, Medya ile ilişkiler, Paydaş İletişimi

Taktikler : Belirli köşe yazarlarının köşelerinde kampanyaya yer vermeleri, belirli kanaat önderlerinin proje hakkında 
paylaşım yapmaları, konuyla ilgili paylaşım yapması, TEGV proje direktörlerinin ilgili televizyon programlarına (güncel 
sorunların tartışıldığı) katılması

Hedef Kitlelere Yönelik Hedef, Strateji ve Taktiklerin Belirlenmesi



Uygulamalar I Adalet Bakanlığı Yetkilileri ile Görüşmeler
I Kreşi olan Cezaevlerinin Yönetimleri ile Görüşmeler

Adalet Bakanlığı Yetkilileri İçin;

• Toplantının Gerçekleşeceği Yer: Emniyet Mahallesi, 
Mevlana Bulvarı No:36 HSYK Binası Yenimahalle/ 
ANKARA

• Toplantının Gerçekleştirileceği Tarih: 10 Ekim, 7 Kasım

Kreşi Olan Cezaevi Yönetimleri İçin;

• Toplantının Gerçekleşeceği Yer: Kreşi olan cezaevlerinin 

yerleşkeleri (İstanbul/Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 

Denizli/Bozkurt Kadın Açık ve Çocuk Eğitimevi Ceza İnfaz 

Kurumu, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kocaeli F Tipi 

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)

• Toplantının Gerçekleştirileceği Tarih: 1-13 Aralık

Toplantının Amacı ve İçeriği:

• Sorunun Ortaya Koyulması ve Projenin Amacının ve 
Hedeflerinin Aktarılması,

• Projenin İşleyişini ve Planının Açıklanması,

• 0-6 Yaş Arası Çocukların Eğitimin Neden Önemli Olduğunun 
Açıklanması,

• Muhataplardan Neler Beklendiği,

gibi noktalar heyet tarafından açıklanarak Adalet Bakanlığı 
yetkililerinden ve cezaevi yetkilerinden projenin gerçekleşmesi 
için gerekli izinleri almak.

‘Yazı’mı Değiştir Projesi Heyeti:

TEGV Eğitim Programları Müdürü Yaprak Sarıışık

TEGV Eğitim Uzmanı Aynur Kolbay Hülya 

Proje Sorumlusu-Takım Yöneticisi Pırıl Kalyon

Proje Sorumlusu-Takım Yöneticisi Sevcan Sezgin

Proje Sorumlusu-Takım Yöneticisi Selahattin Çınar

Uzman Pedagog Afife Selvitopu



Uygulamalar I Cezaevlerinde 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Anneler 
ile Görüşmeler

Toplantının Amacı ve İçeriği:

• Sorunun Ortaya Koyulması ve Projenin Amacının ve 

Hedeflerinin Aktarılması,

• Projenin İşleyişini ve Planının Açıklanması,

• 0-6 Yaş Arası Çocukların Eğitimin Neden Önemli 

Olduğunun Açıklanması,

gibi noktalar heyet tarafından açıklanarak annelere 

eğitimin çocukların geleceği için yararlı olduğu bilgisi 

aktarılarak annelerin çocuklarını  yaz boyunca eğitim 

atölyelerine göndermesini sağlamak.

Toplantıların Gerçekleştirileceği Tarihler: 26-30 Aralık

Toplantının Gerçekleşeceği Yer: Kreşi olan 
cezaevlerinin yerleşkelerinde (İstanbul/ Bakırköy Kadın  
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kocaeli F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Denizli/Bozkurt 
Kadın Açık ve Çocuk Eğitim evi Ceza İnfaz Kurumu, 
İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sivas Açık Ceza 
İnfaz Kurumu)

‘Yazı’mı Değiştir Projesi Heyeti:

TEGV Eğitim Programları Müdürü Yaprak Sarıışık

TEGV Eğitim Uzmanı Aynur Kolbay Hülya 

Proje Sorumlusu-Takım Yöneticisi Pırıl Kalyon

Proje Sorumlusu-Takım Yöneticisi Sevcan Sezgin

Proje Sorumlusu-Takım Yöneticisi Selahattin Çınar

Uzman Pedagog Afife Selvitopu



 Proje için bir micro site yapılacak bu  site üzerinden 
proje hakkında bilgi  ve paylaşımlar olacağı gibi 
bağışçı  ve gönüllü olma seçeneği konulacak

 Ocak ayında aktifleştirilecek

Uygulamalar I Micro Site



Potansiyel Gönüllülere yönelik sosyal medya uygulamaları  (1 Ocak- 1 Ağustos)

• Twitter, Instagram ve Facebook’ta yapılan paylaşımlarda #YazımıDeğiştir hashtag’i kullanılacaktır. 

• Konferanslarda katılımcıların bu hashtag ile paylaşım yapılması istenilecektir. 

• TEGV gönüllülerinin bu hashtag ile fotoğraf veya paylaşımlarda bulunması istenilecektir.

• TEGV gönüllüsü ünlü oyuncu ve ünlü kişilerin kampanya hakkında paylaşım yapması istenilecek ve #TEGV 
#YazımıDeğişitir #destekle #bağışçıol #sponsorol etiketlerini kullanılacaktır. (küçük video paylaşımları)

Uygulamalar I Sosyal Medya-Hashtag

• Twitter • Potansiyel Gönüllüler-Projeye Verilen Reaksiyonlar



Uygulamalar I Sosyal Medya 

Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları ile bağışçı ve sponsor bulmaya yönelik gerçekleştirilecektir.

• Belirlenen 10 ünlü ismin yazımıdeğiştir hashtag’nin yanısıra #bağışçıol#destekle#sponsorol
hashtaglerini kullanmaları istenecek

• Çekilen video görsellerde de destekçi olmaya davet çağrısında bulunulacak

• Kenan Doğulu,

• Sanem Çelik,

• Barış Arduç,

• Burçin Terzioğlu,

• Cem Davran,

• Deniz Çakır,

• Emel Çölgeçen,

• Şebnem Bozoklu,

• Gupse Özay,

• Mert Fırat ve birçok ünlü isim



Sosyal Medya I Facebook
I Instagram

Çocuklar çocuk olabilsin diye ;     #yazımıdeğiştir

Egitimgonulluleri 0-6 yaş bir 
çocuğun hayatını şekillendiren 
en önemli dönemdir. Sen de 
cezaevlerinde anneleriyle 
birlikte yaşamak zorunda olan 
çocukların hayatına bir renk 
katmak istiyorsan Yazımı 
Değiştir projesinde gönüllü 
çocuk eğitmeni olabilirsin.
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için 
profilimizdeki linki tıkla. 
#yazımıdeğiştir
#gonulluol
#tegv



• 20 Şubat - 20 Mart

• Üniversitelerde potansiyel gönüllülerimizi kazanabilmek 
ve proje hakkında bilgilendirmek adına konferanslar 
düzenlenecektir.

• Bu konferanslar proje için seçilmiş olan 5 pilot bölgede 
bulunan üniversitelerden oluşacaktır. 

• Böylece

-Potansiyel gönüllüler kazanabilmek,

-Potansiyel gönüllülerin projenin farkına varmasını 
sağlamak

-Projenin geniş kitleler tarafından duyulması sağlamak ve 
konuyla ilgili sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak 
hedeflenecektir.

Uygulamalar I Üniversitelerde Konferanslar 

Toplantının İçeriği ve Konuşmacılar

• TEGV Genel Müdürü Mete Meleksoy

 Projenin hikayesi ve TEGV için öneminden bahsedecektir.

• TEGV Eğitim Programları Müdürü Yaprak Sarıışık

 Projenin amacı ve ulaşılmak istenen hedefler üzerine 
konuşacaktır.

• Proje Sorumluları Pırıl Kalyon, Selahattin Çınar, Sevcan 
Sezgin

 Proje Sorumluları ise proje sürecinde gerçekleştirilecek 
eğitim ve projenin akışından bahsedeceklerdir.

• Uzman Pedagog – Afife Selvitopu

 0-6 yaş arası çocukların durumuna, ihtiyaçlarına ve o yaşta 
eğitimin önemine de değinilecektir.

• TEGV Gönüllüleri 

 Gönüllüler ise gönüllü olmanın insana kattığı duygu ve 
düşünceler hissettirdiklerini dinlenecektir. (Didilen illerde 
var olan gönüllülerden seçilecek)



Uygulamalar I Konferans Afişi 

Konferans Düzenlenecek Üniversiteler:

• İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi-Toplum Gönüllüleri Kulübü

• Denizli Pamukkale Üniversitesi-Eğitim Gönüllüleri Kulübü ve 
Çağdaş Yaşam Kulübü

• Kocaeli Üniversitesi Çağdaş Yaşam Kulübü ve Toplum ve Yaşam 
Kulübü

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü ve 
Çocuk Destek Kulübü

• Boğaziçi Üniversitesi-Sosyal Hizmet Kulübü

• Galatasaray Üniversitesi –Sosyal Farkındalık Kulübü

• Yıldız Teknik Üniversitesi Çocuk ve Eğitim Kulübü ve Sosyal 
Sorumluluk Kulübü

• İstanbul Üniversitesi

• İstanbul Teknik Üniversitesi



Uygulamalar I Broşür 

Üniversitelerde düzenlenen konferanslara katılımı ya da TEGV genel merkezindeki bilgilendirici toplantılara 
katılımı teşvik etmeye yönelik hazırlanan broşürler üniversitelerde dağıtılacaktır. 



Uygulamalar  I Medya ile İlişkiler
I Tanıtım

 Bağışçı ve Sponsor Bulma amacına yönelik köşe 
yazarları tarafından konunun işlenmesini sağlanacak

• Yazımı Değiştir projesinin medyada duyumunu 
sağlamak amacıyla toplum tarafından en çok takip 
edilen köşe yazarları ile iletişime geçilerek projeye 
köşelerinde yer vermeleri sağlanacak

 Ana Haber Bültenlerinde ‘Yazımı Değiştir’ Projesi

Eğitim atölyelerinin başladığı ilk hafta içinde (9 
Haziran) Bakırköy Cezaevine  muhabir davet edilerek 
haber bültenlerinde projenin yer alması sağlanacak 

Bağışçı ve sponsor bulma amacıyla televizyon 
programına konuşmacı olarak katılım sağlama

3 Nisan I Mete Meleksoy I NTV Bugün Yarın Programı

Neler Konuşulacak?

• Projenin çıkış noktası ve hikayesi anlatılacak

• Projenin hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda 
neler yapılacak 

• Projeden beklenti «çıktılar»

• Kamuoyuna çağrı

• Farkındalık yaratma

Köşe Yazarları (Kanaat Önderleri)

Ayşe Arman 
Cengiz Semercioğlu
Yasemin Güneri
Ahmet Hakan 
Ayşegül Domaniç Yelce
Ayşe Aral
Özgür Mumcu

Güneri Cıvaoğlu
Damla Çeliktaban
Pervin Kaplan
Kanat Atkaya
Rahşan Gülşan
Ceylan Adanalı



Uygulamalar I E-mail Bilgilendirme
I Basın Bülteni

E-mail Bilgilendirme

Bağışçı ve sponsor bulmak için yapılacaktır.

• Daha önce sponsor olan markalar ile irtibat; 
Mart ayında

-TEGV tarafından daha önceki projelere sponsor 
olmuş kurumlara ve bağışçılara proje hakkında bilgi 
verip destekçi olmaya çağıran e-mail 
gönderilecektir.

• Bağışçı ve Eğitimler katılacak gönüllü bulmak 
için halihazırdaki gönüllülerle irtibat 

- TEGV’in halihazırdaki gönüllülerine Yazımı Değiştir 
Projesinin duyurulması için gönderilecektir.

Basın Bülteni

•‘Yazı’mı Değiştir Projesi’nin duyurulmasına yönelik 
bir basın bülteni iletilecektir. 

•Gönüllülere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin 
tamamlanmış olması ve projenin çok kısa bir süre 
sonra hayata geçirilecek olması hakkında bir basın 
bülteni gönderilecektir. 



Uygulamalar  I E-mail Bilgilendirme



Uygulamalar  I Basın Bülteni



Uygulamalar I TEGV Bünyesinde Eğitim Programı 

Eğitimin gerçekleştirileceği mekanlar 

İstanbul için TEGV Genel Merkez

İzmir, Denizli, Kocaeli ve Sivas için TEGV 
Öğrenim Birimleri

Eğitim süresi

İki ay / Cumartesi-Pazar 

Her gönüllü 2 tam gün boyunca eğitime 
katılmak zorunda

I. Seçenek 15-16 Nisan 

II. Seçenek 13-14 Mayıs 

Eğitmenler

Proje Sorumluları : Sevcan Sezgin, Pırıl Kalyon, Selahattin Çınar)

Çocuk, Ergen ve Oyun Terapisti: Arzu Yazar 
Pedagog-Çocuk, Ergen ve Oyun Terapistleri: Afife Selvitopu, Öznur Simav, Erol Akdağ

MEB 0-6 yaş Çocuk gelişim ve Eğitimi programı eğitmenleri
Üniversitelerin Çocuk Gelişimi Bölümlerinde çalışmakta olan öğretim elemanları:

Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Aydın

Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi

Eğitim Konu Başlıkları

0-6 yaş grubu çocuklarla iletişim

Atölyeler kapsamında çocuklarla yapılacak etkinlikler ve 
eğitimler

Çocukların yaşlarına göre yapabilecekleri aktiviteler

Çocuk ve Drama

Çocukların birbirleriyle olan iletişimi

Davranış yönetimi

Bedenini tanıma ve koruma



Uygulamalar I Atölye Eğitim Programı ve Zaman Çizelgesi

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 10.00-15.00 arası 3-6 yaş
Salı, Perşembe 13.00-16.00 arası 0-3 yaş



Kampanya Bütçesi

Gider Kalemleri

Baskı-Matbaa (Afiş, Broşür) 5000 TL

Micro Site 4500 TL

Eğitim ücretleri (Pedagog, psikiyatrist ve 
akademisyenler) 

15000 TL (Uzmanlardan bazıları gönüllü 
olarak projeye destek olmuştur.) 

Konaklama (Eğitmenler, gönüllüler, TEGV 
yetkilileri) 

10000 TL

Atölye eğitimleri için cezaevi kreşlerine 
ve çocuklara temin edilen malzemeler 
(boya, defter, kalem, kağıt, oyun 
hamuru, spor malzemeleri, top, ip, 
oyuncak, masa örtüsü, önlük vb.)

15000 TL (Sponsorlar da ihtiyaçların bir 
kısmını karşılamıştır.)

Atölye eğitimleri süresince çocuklar ve 
eğitim veren gönüllüler için yiyecek ve 
içecekler (Haziran-Temmuz-Ağustos)

30000 TL

Ulaşım (Toplantılar, eğitimler, 
atölyelerde eğitim veren gönüllülere 
günlük servis hizmeti)

15000 TL

Öngörülmeyen giderler 10000 TL

Toplam                                                                                  104500 TL

Gelir Kalemleri 

Bağışlar                                                   110000TL




