
WENİCE KİDS  REKLAMINI PROTESTO EDİYORUZ ! 

 

( http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hbHrq-0MRUs ) 

Wenice’in “Çocuk İstismarına Son” sloganı ile başlayan reklamlarını protesto ediyoruz. 

Reklamın ilk 3 saniyesini  izlediğimizde sosyal bir yaraya parmak basan bir bilgilendirme 

olduğunu zannederek sevindik, ancak bu slogan akabinde çocuk tekstil ürünlerinde aşırı kar 

eden firmalar olduğu, buna karşı çıkan Wenice’in ise daha hesaplı ürünler sunduğuna vurgu 

yapan bir içerikle karşılaştık. Bu içerik için seçilmiş slogan ise “Çocuk İstismarına Son !” du. 

NEDEN KARŞI ÇIKIYORUZ ? 

Dünya Sağlık Örgütü bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan ve 

çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen 

davranışları çocuk istismarı olarak tanımlamaktadır. Çocuk istismarı ihmal, fiziksel, 

cinsel, duygusal istismar olarak dört grupta sınıflandırılmaktadır. ( 1 )  

Wenice markasının bu kavramı slogan olarak kullanması, sloganı pahalı ürün satışının çocuk 

istimarı olduğu ile ilişkilendirmesi, kavramın gerçek anlamını boşaltma ve çarpıtma 

tehlikesini taşımaktadır. Bu önemli kavramın içinin boşaltılmaması ve ticari bir kazançla 

ilişkilendirilmemesi için karşı çıkıyoruz. 

 

( 1 ) http://www.cshd.org.tr/csh/pdf/pdf_CSH_87.pdf  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hbHrq-0MRUs
http://www.cshd.org.tr/csh/pdf/pdf_CSH_87.pdf


NE YAPTIK ? 

 

 Wenice facebook sayfasında reklamın durdurulmasını talep eden yorumlar yaptık. 

 Wenice facebook sayfasında çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirici yazılar yazdık. 

 Wenice’e mailler attık. 

 Wenice’in basın duyurusunun yer aldığı Marketing Türkiye Dergisi web sayfasında 

yorumlarımızı yaptık. 

 Marketing Türkiye Dergisi facebook sayfasında yorumlarımızı yaptık. 

 

NE YAPTILAR ? 

 

 Tepkimizi verdiğimiz ilk gün eleştiren tüm yorumları facebook sayfalarından sildiler. 

 Tepkiler devam edince, eleştirilerimizi silmekten vazgeçip akşam saatlerinde bir 

açıklama yaptılar. 

 

Kaynak : Wenice Facebook Sayfası 

 

 Hassasiyetimizin olumlu yönde kendilerini etkilediğini belirtmelerine rağmen sloganlı 

reklamı geri çekmediler. Aynı gece reklamlarda izledik. 



 Maillerimize aynı mesajı gönderdiler. Açık isim soyadlarımız olmasına rağmen hitap 

şekilleri sayın ilgiliydi. Aslında doğru da bir tespitti. Toplumsal bir yaranın ifadesi 

olan çocuk istismarının kullanım şekli ile çok ilgiliydik. Biz de karşı mail attık; 

 

 İkinci gün eleştirilerimiz devam edince akşam saatlerinde Marketing Türkiye Dergisi 

web sayfasında bizi içeriği anlamamakla suçlayan bir basın duyurusu yaptılar. 

 

Kaynak : ( http://www.marketingturkiye.com/yeni/Haberler/NewsDetailed.aspx?id=22282 ) 

 

 

 

 

http://www.marketingturkiye.com/yeni/Haberler/NewsDetailed.aspx?id=22282


 Slogandan yola çıkarak içeriği anlayamamış olan bizler cevap verdik. 

 

 

Kaynak : ( http://www.marketingturkiye.com/yeni/Haberler/NewsDetailed.aspx?id=22282 ) 

 

İlgili sitenin facebook sayfasına da yorumlarımızı yaptık. 

 

 

 

SONUÇ? 

 

 Çocuk İstismarına Son sloganı, ilgili firmanın basın açıklamasına göre sadece dikkat 

çekmek amaçlıymış. Peki dikkati çektikten sonra ne yapılıyor? Kendi ürünlerinin 

karşılaştırmalı fiyatları veriliyor. Bu durum çocuk istismarının gerçek anlamının 

içeriğini boşaltıyor. İşte bu yüzden karşı çıkıyoruz. 

http://www.marketingturkiye.com/yeni/Haberler/NewsDetailed.aspx?id=22282


 Çocuk İstismarına Son sloganı, ilgili firmanın basın açıklamasına göre reklamdan 

ziyade bilinçlendirme amacını taşıyormuş. 

o Eğer çocuk istismarı ile ilgili bilinçlendirme ise halk nasıl bilinçleniyor ? 

o Eğer çocuk giysilerinin pahalı olmasına yönelik ise içeriği açık tanımlı olan 

çocuk istismarı kavramını neden kullanıyorsunuz? Özür dilerim firma buna 

cevap vermişti, dikkat çekmek için. İşte bu yüzden karşı çıkıyoruz. 

 İlgili firma slogandan yola çıkarak içeriğin anlaşılmadığını ifade ediyor. Slogan 

içeriğin anlaşılmasını engelliyorsa başarılı bir reklamdan bahsedilebilir mi? Neden 

inatla sosyal bir yaranın ifadesi kullanılmaya devam ediliyor ? Pardon buna da cevap 

vermişlerdi, dikkat çekmek için. İşte bu yüzden karşı çıkıyoruz. 

 Biz çocuk istismarının anlamının sulandırılmasına, içeriğinin boşaltılmasına, 

anlam çarpıtılması ile ticarileştirilmesine karşı çıkıyoruz. 

 

NE Mİ İSTİYORUZ ? 

 

Çok değil, zaten hali hazırda çekilmiş iki reklamları var. Sadece çocuk istismarına son 

sloganlı olan reklam kullanılmasın istiyoruz. Tüm istediğimiz bu. Haydi Wenice siz 68 

ülkede ( Basın açıklamasında bunu iki kere vurgulamışlar ) var olan bir markasınız, bunu 

yapmak bir yana, çocuk istismarı ile ilgili gerçek anlam ve içeriğe sahip projeler de 

yapabilirsiniz. İşte o zaman reklamlarınızı paylaştırmak için verdiğiniz 50 TL lik hediye 

çekleri olmadan biz gönüllüce paylaşımda bulunuruz… 

 

Saygılarımızla, 

 

Dr. Adem YAVAŞ 

 

 


