
WENĠCE REKLAM PROTESTOSUNDA SON DURUM 

Bilindiği üzere Wenice firmasının “Çocuk İstismarına Son” sloganını kullanarak bu kavramı 

yüksek fiyatla çocuk ürünleri satan firmalarla ilişkilendirmesini ve bu suretle çocuk 

istismarının anlam ve içeriğini boşaltmasını protesto etmekteyiz. Protestomuzun başında 

yaşadıklarımızı daha önce aşağıda yer alan linkte duyurmuştuk. 

( http://ademyavas.files.wordpress.com/2011/09/protesto2.pdf ) 

Bu duyurudan sonra yaşananlar ve ilgili firmanın tüketici karşısında takındığı tavır ise 

düşündürücü ve ibretliktir. 

1. Sosyal mecrada sanatçı, gazeteci ve akademisyenlerinde dahil olduğu duyarlı insanlar 

tepki göstermişlerdir. 

2. Gerek ulusal gerek yerel basında wenice reklamı ile ilgili eleştiriler yer almıştır. 

3. Tüm bu eleştirilerin yer aldığı ve duyarlı tüketicinin sesini duyurabildiği facebook’da 

“Wenice’e dur de” adı altında bir grup oluşturulmuştur.  

(http://www.facebook.com/pages/Wenicee-dur-de/275576495794048 ) 

4. RTÜK ve ROK ( Reklam Özdenetim Kurulu ) a başvuruda bulunulmuştur. Başvuru 

sonucu halen beklenmektedir. 

WENĠCE CEO’SU OKTAY ÖZDEMĠR’ĠN 

AÇIKLAMASINA CEVABIMIZ 

Bugün protestolarımız karşısında Sayın Oktay Özdemir’in açıklamasını okuduğumuzda bir 

akıl tutulması yaşandığını hissettik. (http://sabah.com.tr/Ekonomi/2011/09/25/istismara-

ragmen-rekor-satis )  

1. Sayın Özdemir “tüketicinin tepkisine saygı duyuyoruz” diyor. Ancak wenice 

firmasının facebook sayfasında yer alan, eleştirilerimizin silinmediği iddia edilen 

sayfalarını kaldırarak tüm eleştirilerimizi toptan yok etme yolunu tercih ediyor 

 
*Şu an bu sayfaya ulaşılamamaktadır. 

2. Protesto edenleri bloklayarak, sayfalarını eleştirmelerini ve görmelerini engellemeye 

çalışıyor. 

3. Tüketicinin protestosunu dikkate almazken, sosyal mecrada yorum yapan gazetecileri 

hemen arayarak tepki veriyor. Protesto sayfamızda yer aldığı üzere duyarlı gazeteciler 

kendisine en güzel cevabı veriyor. 
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4.  “Biz doğru bir mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Sonuçta anne ve baba sevgisi 

gerçekten istismar ediliyor" diyerek çocuk istismarı ile ebeveyn istismarını ayırt 

edemediğini gözler önüne seriyor. 

5. Ancak en vahimi reklamın başarısını “kasaya giren parayla” ölçerek reklamın 

doğruluğunu ispat etmeye çalışıyor ki amaca giden her yolun mübah olduğunu 

savunduğunu fark etmiyor. 

 

Sayın Özdemir,  

 

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 )  

 

Sizinde belirttiğiniz  “anne baba sevgisinin istismarı” çocuk istismarı DEĞĠLDĠR.  

 

Saygılarımızla. 

 

Protestomuza destek için : 

( http://www.facebook.com/pages/Wenicee-dur-de/275576495794048 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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