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I. GİRİŞ
Dünya barışının temeli olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kişilere zaten sahip olduklarını
haklarını ve insan şahsının haysiyet ve değerini hatırlatma misyonunu üstleniyor.
2008 yılında Beyannamenin 60. Yılı tüm dünyada pek çok etkinlikle kutlandı. Uluslararası AF
Örgütü Türkiye Şubesi “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 60. Yılı Projesi” çerçevesinde
toplumda insan hakları konusunda bilincin artması ve beyannamenin bilinirlik seviyesini
arttırmaya yönelik etkinlikler dizisi gerçekleştirdi.
Mikado Danışmanlık olarak, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 60. Yılı Projesi”ni
bağımsız bir kurum olarak proje süresince izledik ve projenin tamamlanmasını takiben
değerlendirme raporunu hazırladık.
Proje dolayısıyla toplumun farklı kesimleriyle ilişki kurmuş olan Uluslararası Af Örgütü (UAÖ)
Türkiye Şubesi ve çalışanların proje süresince gerçekleştirdiği tüm aktiviteler izlenmiş ve etki
ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışma, projenin yarattığı artı değer ve katkının gözler önüne serilmesi
ve şeffaf bakış açısının toplumla paylaşması adına değerlidir.
Bu vizyonu taşıyarak bizden izleme-değerlendirme desteği talep etmiş olan Uluslararası Af
Örgütü Türkiye Şubesi’ni takdirlerimizi iletmek istiyoruz.
İzleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında verilerin toplanmasında Mikado Ekibi ile uyum
içinde çalışmış olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve özellikle 60.yıl proje
koordinatörü Ela Esra Günad’a teşekkür ederiz.

Serra Titiz
Mikado Danışmanlık
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II. PROJE DEĞERLENDİRME HEDEF VE METODOLOJİSİ
İzleme, bir projenin gelişim sürecinde sistematik bilgi toplama ve bilgi analizleri yapmaktır.
İzlemenin amacı projenin etkinlik ve verimliliğini arttırmaktır.
Değerlendirme, projenin ana hedefleri ve stratejileri ile güncel durumu karşılaştırmaktır. Neyin
önceden planlanmış, neyin gerçekleşmiş ve nasıl gerçekleşmiş olduğuna bakar. Projenin amacını
belli başlıklar altında sorgular. Bu başlıklar projenin
- Etkinlik
- Verimlilik
- Sosyal Etki
Kazanımlarını sorgulama amacındadır. Bu iki maddeye ek olarak; projenin
- Geçerlilik
- Sürdürülebilirlik
özellikleri de irdelenmesi ve raporda yer verilmesi gerekli unsurlardandır.
Peki bir projenin izlemesi ve değerlendirilmesi, sonrasında da bunun bir rapor halinde sunulması
ne işe yarar? Bu sorunun yanıtı çok açıktır. İzleme ve değerlendirme sayesinde; projenin;
1- gelişimini takip edelebilir.
2- planlama ve uygulamadaki sorunları tespit edilebilir.
3- revizasyonlar yaparak sosyal fayda yaratmaya daha çok yaklaşılabilir.
Veriler, projenin en etkin yoldan amaca ulaşmasına destek olur.
Proje izleme-değerlendirme çalışmaları ve raporu için gerekli malzemeler, belli göstergeler baz
alınarak hazırlanmaktadır. Burada, projenin ana hedefleri gözönüne alınır.
a.

Göstergeler

Uluslararası Af Örgütü 60. yıl projesi hedeflerine göre belirlenen göstergeler;
İnsan hakları bilincinin toplumda oluşturulması
Bu bilincin kalıcı ve sürdürülebilir olması
Paydaş katılımı
Ayni hizmetler elde ederek maddi değer yaratma

•
•
•
•
b.

İzleme ve Değerlendirme metodolojisi

Uluslararası Af Örgütü 60. yıl projesi’nin değerlendirme çalışmaları, profesyonel ve bağımsız
bir izleme-değerlendirme ekibi olan Mikado Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu rapor Mikado Danışmanlık tarafından UAÖ, İHEB 60. Yıl Projesine katkı olarak Mart 2009’da
hazırlanmıştır.

4

İzleme çalışmaları, proje takviminde belirtilen etkinlikler ve çalışmalar çerçevesinde, o etkinlik
ve çalışmaların detaylı bilgilerini irdeleyen sorular* aylık olarak proje koordinasyon ekibine
gönderilmiştir. Soruların yanıtları her ay düzenli olarak toplanarak eksik ve sorunlu kısımlar
tespit edilmiş, projenin devamı sürecin bu sorunların ortadan kalkması ve/veya yinelenmemesi
için çalışılmıştır. Bir sonraki ay sorularında, sorunlu noktalara gönderme yapılan sorular
yinelenmiş, sorunun devam edip etmediği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Değerlendirme çalışmaları, proje göstergelerinin belirlenmesini takiben izleme verileri ve diğer
araçlar kullanılarak yürütülmüş ve proje sonunda değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
c.

Kullanılan araçlar

İzleme sorularının yanı sıra, bazı dokümanlar hazırlanarak proje yönetimince doldurulması
istenmiş, proje amaç ve çalışmalarının dökümü alınmıştır. Bu çalışma için hazırlanan ve
değerlendirme için faydalanılan dokümanlar:

-

İzleme
Paydaş analizi
Gönüllü katılımı, saat hesaplaması ve maddi değer hesaplaması
Ayni hizmetlerin maddi karşılıkları
Medya verileri
Kamuoyu Araştırmaları

Projenin, toplumda bilinç uyandırıp uyandırmadığını ölçecek araçlar arasında en verimli ve
ölçülebilir olanı, proje başlangıç ve bitiminde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları*
sonuçlarıdır. TNS Piar tarafından gerçekleştirilen araştırma, Kasım 2007 ve Mart 2009 tarihlidir.
* Kamuoyu araştırması verilerini EKLER bölümünde, karşılaştırmalarını ise raporun bulgular
kısmında bulabilirsiniz.
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III. PROJE BİLGİLERİ
3.1. Proje Özeti
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 60. yıldönümü
nedeniyle, Türkiye'de beyannamenin daha fazla bilinmesini ve insan hakları bilincinin artmasını
hedefleyen ve kampanyaya dönüşen bir projeyi birçok kişi/kurumun katılımıyla
gerçekleştirmiştir.
1. Temel Bilgiler
1.1 Başlık: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60. Yıl Projesi
1.2 Yer: Tüm Türkiye
1.3 Zaman: 10 Aralık 2007- 10 Aralık 2008
1.4 Süre: 1 yıl
2. Projenin hedefleri
•
•
•

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 60 yaşında olduğunun kamuoyuna duyurulması
Beyannameyi oluşturan 30 maddenin bilinirliğinin artırılmasının sağlanması
6 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu ile verilen “İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi”nin Resmi Gazete ile yayınlanması, yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim
müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Beyanname hakkında radyo ve
gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” kararını işler hale getirilmesidir.

Projenin amaca uygunluğunu tespit etmekle görevli bu ekip, proje sonucunda eldeki tüm verileri
bir raporda topladı. Raporun içeriğini oluşturan tüm başlıkları, verileri ve çıktıları, ilerleyen
sayfalarda bulabilirsiniz.
3. Tanım
3.1 Gerekçe
10 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca tavsiye niteliğinde bir
deklarasyon olarak yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60. Yılında. Beyanname,
tüm insanların özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğduğunu anlatan 30 maddeden
oluşmaktadır. Bu sebeple, her yıl 10 Aralık günü, dünyada İnsan Hakları Günü olarak
kutlanmaktadır.
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) vizyonu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer
uluslararası insan hakları standartlarında belirtilen bütün insan haklarının herkes tarafından
kullanıldığı bir dünya yaratmaktır.
Bu rapor Mikado Danışmanlık tarafından UAÖ, İHEB 60. Yıl Projesine katkı olarak Mart 2009’da
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UAÖ Türkiye, bu proje ile resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya
getirerek projenin Türkiye’nin her noktasına ulaşması için koordinatörlük görevi üstlenmiştir.
3.2 Hedef Grup
Türkiye'de yaşayan tüm insanlar (Hedef 35 milyon kişiye ulaşılması)
3.3 Proje Mesajları
Projenin ana mesajı: “Her insan özgür; onur ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla
donatılmış olup birbirine karşı kardeşlik anlayışla davranır
Beyannamedeki 30 madde mesaj olarak ayrıca kullanılmıştır.
3.2. Proje Ana Etkinlikleri
Açılış Basın Toplantısı
Organizasyon: Uluslarası Af Örgütü
İnsan Hakları Şenliği
Organizasyon: Uluslararası Af örgütü ve Hangar Sanat Derneği
İnsan Hakları Temalı KSS Zirvesi
Organizasyon: Su İletişim ve Uluslararası Af örgütü
Mucize Hayatlar 60. yıl Mülteci Tırı
Organizasyon: Uluslararası Af Örgütü
“Hürriyet Hakkımızdır” İnsan Hakları Treni
Organizasyon: Hürriyet Gazetesi
İnsan hakları konulu atölye çalışması sahibi: Uluslararası Af Örgütü
“İnsan Hakları İçin Harekete Geç” Konseri
Organizasyon: Uluslarası Af Örgütü
1 milyon adet İnsan Hakları Beyannamesi basım ve ücretsiz dağılımı
Organizasyon: Uluslarası Af Örgütü
Basım destekçisi: Boyut Yayın Grubu Kağıt destekçisi: UPM-Kymmene
Tanıtım Faaliyetleri
Organizasyon: Uluslarası Af Örgütü
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IV. KATKIDA BULUNANLAR
Projenin hayata geçmesinde emeği geçen tü m kişi ve kurumlara Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Şubesi olarak teşekkürler iletilmektedir. Kiş ve kuru m listeleri alfabetik olarak sıralan mıştır.

KURUMLAR
26. ve 27. İstanbul Kitap Fuarı
Açık Radyo
Ankara Barosu
Barsan Global Lojistik
Bilgi Üniversitesi
Boyut Yayın Grubu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
DDB&Co
DINODREAM
Eğitim-Sen
Eskişehir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu
Ghetto
Hangar Sanat Derneği
Hilton İstanbul
Hürriyet Gazetesi
İFSAK
İKSV
İzmir Buca Belediyesi
İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu
Kayseri Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu
Konya Valiliği İl İnsan Hakları Kurullu
Mikado Consulting
Nevşehir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu
N’PR İletişim Danışmanlığı
Oyun Atölyesi
Pembe Hayat Derneği
Profilm
Springer&Jacoby İstanbul
Su CSR
Taraf Gazetesi
Tarih Vakfı
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
TNS Piar
Uluslararası Af Örgütü Türkiye
UNHCR
Bu rapor Mikado Danışmanlık tarafından UAÖ, İHEB 60. Yıl Projesine katkı olarak Mart 2009’da
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UPM- Kymmene
Van Valiliği İl İnsan Haklar Kurulu
KİŞİLER
Alin Taşcıyan, film eleştirmeni gazeteci
Çağıl Uluşahin, web tasarımcısı
Eray Makal, tasarımcı
Gevende (Ahmet K. Bilgiç,Okan Kaya,Ömer Öztüyen,Gökçe Gürçay), müzik grubu
Okan Bayülgen, sanatçı
Pınar Bektöre, animasyon tasarımcısı
Prof.Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Dekanı ve Bilgi Üniversitesi İnsan
Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Zafer Üskül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili
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V. PROJENİN MANTIKSAL ÇERÇEVESİ

Faaliyetler

Amaç – Hedefler

Proje Mantığı

*İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin 60. yılı olduğunu
kamuoyuna duyurmak.
*30 maddenin içeriklerini
hatırlatmak, toplumun insan hakları
konusundaki farkındalığını arttırmak,
bilinç uyandırmak, inisiyatif alma ve
harekete geçme ihtiyacı
hissetmelerini sağlamak.
Beklenen sonuçların elde
edilebilmesi için uygulanacak
faaliyetler nelerdir ve hangi sıra
ile uygulanacaktır?
*60. yıl logo tasarımlarının kullanım
alanlarına dağıtılması.
* Bilboard'lara ilan asılması.
* Tematik bir kurumsal sosyal
sorumluluk zirvesinin hazırlanması.
* 60. yıl Mucize Hayatlar Mülteci
Tırı’nın yola çıkması.
* Hürriyet İnsan Hakları 60. yıl
Treni'ne katılarak Türkiye genelinde
45 ilde insan hakları çalışmalarının
sürdürülmesi.
*Animasyon filmi gösterimlerinin
çeşitli mecralarda yapılması.
*Çocuk Hakları Günü’nde çeşitli
okullarda atölyeler yapılması.
*Çeşitli yollarla İHEB dağıtılması.
* Proje açılış, süreç ve kapanışını
duyurması adına basına dönük
çalışmalar yapılması.
* Proje kapanışının bir konser
etkinliği ile gerçekleştirilmesi.

Objektif Şekilde Doğrulanabilir
Başarı Göstergeleri

Doğrulama Kaynakları ve
Araçları

* Basına yönelik agresif çalışmalar
(basın bültenleri ile desteklemek)
* TV programları ve gazete
haberlerinde konuya yer verilmesini
sağlamak.
* İşlek sokaklardaki panolara afişler
asmak.
* İlk-orta öğretim okulları ile
üniversitelerde atölye çalışmaları
yapmak
*Film gösterimleri ile "öteki"
hayatları tanınır bilinir kılmak.
* Gazeteler ile İHEB dağıtımı
yapmak

*İzleme ölçüm birimi olan
AGB'den reyting raporları
alarak, konunu ele alındığı
programlardaki izleme
oranlarını ölçmek.
*İHEB dağıtımını yapan
gazetenin okuma oranlarını
doğrulatmak.
*Proje başlamadan hemen
önce ve bitiminde birer
kamuoyu araştırması yaparak
toplumdaki bilinç ve
farkındalık değişimini ölçmek.

ARAÇLAR; İç ve dış bağlantıları
kurgulayıp hayata geçirecek
profesyonel ve gönüllü ekip, tesis
temini, ulaşım desteği, içerik ve
hizmet desteği verecek proje
ortakları, iletişimi sağlamak adına
çalışacak iştirakçılar.

Projedeki ilerleme
hakkındaki bilgi kaynakları:
Aylık raporlar, yıl sonu
denetimi, yıl sonu raporlaması
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VI. PAYDAŞ KATILIMI
Paydaşlar

Kişi/Kurum

Katkı

ULUSLARARASI Uluslararası Af Örgütü (Amnesty
DERNEKLER
International)

Uzmanlık

ULUSLARARASI UNHCR(Birleşmiş Milletler
ÖRGÜTLER
Mülteciler Yüksek Komiserliği)

Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’nde
düzenlenen seminerlere konuşmacı olarak
UNHCR bünyesinde çalışan uzman kişilerle
destek verdi.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’nde
her ilde yapılacak faaliyetler için İl İnsan
Hakları Başkanlıklarını proje ile
bilgilendirdi ve gerekli desteğin verilmesine
yönelik çağrıda bulundu.Konuyla ilgili 7
ildeki valilikler üzerinden İl İnsan Hakları
Başkanlıklarına T.C. Başbakanlık İnsan
Hakları Başkanlığı’ndan mektup gönderildi.
İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı
Cemil Çiçek tarafından 24 Mart 2008
tarihinde tüm valiliklere insan hakları
konusunda ilerleme kaydedilmesi ve
yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmalarını ve bu konularda sivil toplum
kuruluşları ile işbirliğine gitmelerini tavsiye
eden B.O2.0.İHB.568.04/426 sayılı genelge
yayınlandı.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’ne
seminer ve sinema salonlarıyla destek
verdi.
Projenin yerelde yaşayan halka
duyurulması için billboard tanıtımı sağladı.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’ne
seminer ve sinema salonlarıyla destek
verdi.
Projenin yerelde yaşayan halka
duyurulması için billboard tanıtımı sağladı.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’ne
seminer ve sinema salonlarıyla destek
verdi.
Projenin yerelde yaşayan halka
duyurulması için billboard tanıtımı sağladı.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’ne
seminer ve sinema salonlarıyla destek
verdi.
Projenin yerelde yaşayan halka
duyurulması için billboard tanıtımı sağladı.
2007-2008 öğretim yılının ikinci
yarıyılında Eskişehir’deki tüm
okullarda,proje kapsamında üretilen İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi
kitapçıklarının karnelerle birlikte

KAMU
KURULUŞLARI

T.C. Başbakanlık İnsan Hakları
Başkanlığı

Van Valiliği

Kayseri Valiliği

Nevşehir Valiliği

Konya Valiliği

Eskişehir Valiliği
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İzmir Valiliği

Buca Belediyesi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖR

Boyut Yayın Grubu
HÜRRİYET

UPM-Kymmene

Barsan Global Lojistik

TNS Piar

dağıtımını gerçekleştirdi.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’ne
seminer ve sinema salonlarıyla destek
verdi.
2007-2008 öğretim yılının ikinci
yarıyılında İzmir’deki tüm okullarda,proje
kapsamında üretilen İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi kitapçıklarının karnelerle
birlikte dağıtımını gerçekleştirdi.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’ne
seminer ve sinema salonlarıyla destek
verdi.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’nin
kapanışında bölge halkının dikkatini
konuya çekmek amaçlı düzenlenen
Muazzez Ersoy(UNHCR iyi niyet elçisi)
konserin hem finansal hem de lojistik
desteğini gerçekleştirdi.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
60. Yılı sebebiyle sergilenecek oyunların
yıllık planlamasında insan hakları temalı
tiyatro oyunlarına yer verdi.
DTGM bünyesinde çıkarılan aylık program
kitapçıklarında İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin maddelerine yer verdi.
1 milyon adet İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi kitapçığının basımını
gerçekleştirdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni projesinde
insan haklarını temel odak noktası olarak
belirledi. Bu konuda kamuoyu ile iletişim
sağladığı projede Uluslar arası Af
Örgütü’nün insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirmesini sağlayacak lojistik
imkanları sağladı.
1 hafta süreli İHEB 30 maddesini Hürriyet
Gazetesi’nde yayınladılar.
1 milyon adet İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi kitapçığının kağıt
sponsorluğunu gerçekleştirdi.

Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’nde 1
ay süreli kullanılmak üzere tır desteği verdi.
2007 Aralık ayında İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi 60.Yıl Projesi öncesi insan
hakları konusunda toplum bilincini
ölçmeye yönelik bir kamuoyu araştırması
gerçekleştirdi. 2009 Mart ayında aynı
konseptte ikinci bir kamuoyu araştırması
ile toplum üzerindeki olası değişimlerin

Bu rapor Mikado Danışmanlık tarafından UAÖ, İHEB 60. Yıl Projesine katkı olarak Mart 2009’da
hazırlanmıştır.

12

tespit edilmesini sağladı.
Su CSR

DDB&Co.
Profilm
Dinodream

Mikado Danışmanlık
Springer&Jacoby İstanbul
N’PR İletişim Danışmanlığı
Oyun Atölyesi
Ghetto

26. ve 27. İstanbul Kitap Fuarı

Hilton İstanbul
ÜNİVERSİTELER

Bilgi Üniversitesi

SENDİKALAR

Eğitim-Sen

DERNEKLER

İFSAK
Tarih Vakfı

Türkiye’nin ilk İnsan Hakları Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Zirvesi’ni gerçekleştirdi.
Zirvede ilk defa akademisyenler, özel
sektör çalışanları ve sivil toplum örgütleri
bir araya geldi.
İHEB 60.yıl billboard,afiş tasarımlarını
gerçekleştirdi.
İHEB 60.yıl filminin senaryosunu yazdı.
İHEB 60.yıl tanıtım filminin hazırlanma
sürecinde montaj desteği verdi.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Afiş
Tasarım Projesi’ni gerçekleştirdi. Projede
tasarımcıların insan hakları temalı
üretimler yaparak dikkatleri bu yöne
çekmeleri sağlandı.
Projenin izleme-değerlendirmesini
gerçekleştirdi.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırın Projesi’nde
projeye ait tır tasarımını gerçekleştirdi.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’nin
iletişim danışmanlığını gerçekleştirdi.
İHEB 60.yıl animasyon filminin
tiyatronun fuaye alanında yılboyu
gösterimini gerçekleştirdi.
“İnsan Hakları İçin Harekete Geç”
sloganıyla proje kapanış etkinliği olarak
gerçekleştirilen konserde mekan ve teknik
ekipman desteği sağladı.
İnsan hakları konulu materyallerin
ziyaretçilere sunulması ve konuyla ilgili
bilgi aktarımı gerçekleştirmek amacıyla
duarda stand açılması için destek verdi.
İHEB 60.yıl projesinin 10 Aralık 2007’de
gerçekleşen basın toplantısı için kısmifinansal destek ile mekan sağladı.
9 Aralık 2007’de üniversite kampüsünde
insan hakları şenliği gerçekleştirilmesini
sağlamış ve mekan-ekipman desteği
vermiştir.
81 ilde İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin dağıtılmasını sağladı.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.
Yıl fotoğraf yarışmasının sekretaryasını
yürüttü.
Projeye Can Yücel’in Önce İnsan adlı
belgeseli ile destek verdi.
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Hangar Sanat Derneği

9 Aralık 2007’de Bilgi Üniversitesi’nde
gerçekleşen İnsan Hakları Şenliği’nin içerik
oluşumunu ve organizasyonunu
gerçekleştirdi.
İstanbul Film Festivali kapsamında fuaye
alanlarında İHEB 60.yıl tanıtım filminin
gösterimini gerçekleştirdi.

VAKIFLAR

İKSV

BİREYSEL
DESTEKÇİLER

Gevende

İnsan Hakları İçin Harekete Geç sloganı ile
bir konser gerçekleştirdiler.

Eray Makal

İHEB 60. Yıl logo tasarımını gerçekleştirdi.

Pınar Bektöre
Okan Bayülgen

İHEB 60.yıl animasyon filmini
gerçekleştirdi.
İHEB 60.yıl animasyon filmini seslendirdi.

Çağıl Uluşahin

www.60.org.tr web sitesini kurdu.

Taraf Gazetesi

İHEB 60.yıl afiş tasarımına yıl içinde
aralıklarla gazetede yayınladı.
İHEB 60.yılını programlarında yer verdi.

MEDYA

Açık Radyo
Akdeniz Radyo(Mersin)
GÖNÜLLÜLER

Melda Akbaş

Ezgi Koman
Oktay Özdemir

Pakize Melek Bulut

Hakan Ataman
Asiye Duman

Özden İhtiyar

İHEB 30 maddesini günlük olarak
yayınladılar.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nden 2 hafta
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin dağıtımına ve yerelde
yaygınlaştırılmasına destek verdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nden 3 gün
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nde 2 hafta
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin dağıtımına ve yerelde
yaygınlaştırılmasına destek verdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nde 1 hafta
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin dağıtımına ve yerelde
yaygınlaştırılmasına destek verdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nde 1 gün
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nde 1 ay
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin dağıtımına ve yerelde
yaygınlaştırılmasına destek verdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nde 3 hafta
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin dağıtımına ve yerelde
yaygınlaştırılmasına destek verdi.
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Evren Gürsoy

Seda Yakınol
Muhsin Şimşek
Özlem Çolak

Ayşen Hadimoğlu

Hossein Sadri
Sanem Zeybekoğlu Sadri
Soner Çalış

Hürriyet İnsan Hakları Treni’nde 3 hafta
insan hakları atölye çalışmaları
gerçekleştirdi. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin dağıtımına ve yerelde
yaygınlaştırılmasına destek verdi.
9 Aralık İnsan Hakları Şenliği’nde insan
hakları temalı sanat atölyelerinin
gerçekleştirilmesine destek verdi.
9 Aralık İnsan Hakları Şenliği’nde insan
hakları temalı sanat atölyelerinin
gerçekleştirilmesine destek verdi.
9 Aralık İnsan Hakları Şenliği’nde insan
hakları temalı sanat atölyelerinin
gerçekleştirilmesine destek verdi. 20 Kasım
Çocuk Hakları Günü’nde 1 günlük insan
hakları atölyeleri gerçekleştirdi.
Hürriyet İnsan Hakları Treni’nde 2 hafta
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
dağıtımına ve yerelde yaygınlaştırılmasına
destek verdi.
20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde 1
günlük insan hakları atölyeleri
gerçekleştirdi.
20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde 1
günlük insan hakları atölyeleri
gerçekleştirdi.
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı Projesi’nde
20 gün süreli gönüllü olarak yer aldı ve
gidilen illerde organizasyona destek verdi.
Mülteciler konusunda bilgilendirici
belgelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Bu rapor Mikado Danışmanlık tarafından UAÖ, İHEB 60. Yıl Projesine katkı olarak Mart 2009’da
hazırlanmıştır.

15

VII. BULGULAR
a) Yaratılan Maddi Değer
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, “bütçesiz” yola çıkmış; proje kapsamında
gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları gerçekleştirmek üzere kişi ve kurumlardan destekler
sağlamıştır. Aşağıdaki listede UAÖ tarafından gerçekleştirilmiş çalışmaların maddi değerleri
hesaplanmış ve yaratılan maddi değer ortaya konulmuştur.
Aktiviteler

Ağustos 2007

Eylül 2007

Ekim 2007

Aralık 2007

Hizmet
bedeli

Logo tasarımı

1000

Animasyon filmi

16500

Oyun Atölyesinde film gösterimi

1000

TNS Piar Kamuoyu araştırması

30000

İHEB basımı kağıt sponsoru UPM- Kymmene

27500

İHEB basımı basım sponsoru Boyut Yayın Grubu

50000

www.60.org.tr sitesinin kurulumu

1000

Proje poster tasarımları

1000

26.İstanbul Kitap Fuarı

4500

9 Aralık İnsan Hakları Şenliği

5050

Basın toplantısı-medya reklam

120100

Ocak 2008

Oyun Atölyesinde film gösterimi

1000

Şubat 2008

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi

10000

Devlet tiyatroları broşüründe iheb, logo v.b. Yer verilmesi
Mart 2008

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi
Gazetelerde iheb basımı
İnsan Hakları Tematik KSS Zirvesi

Nisan 2008

Mayıs 2008

İstanbul Film Festivali fuaye alanında İHEB animasyon filminin
gösterimi

10000
5250
3500
500

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi

10000

Gazetelerde iheb basımı

3500

Yerel üç radyoda iheb madddelerinin yayını
TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi

Haziran 2008

900

60.yıl mülteci tırı projesi

3000
10000
15000

10000
TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi
Bu rapor Mikado Danışmanlık tarafından UAÖ, İHEB 60. Yıl Projesine katkı olarak Mart 2009’da
hazırlanmıştır.

16

300000

Hürriyet İnsan Hakları Treni
Tem.- Ağus. 2008

1000

İnsan Hakları Fotoğraf Yarışması(İFSAK)

10000

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi
Eylül 2008

2500

Taraf Gazetesi İHEB basımı

10000

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi
Ekim 2008

10000

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi

4500

27.İstanbul Kitap Fuarında stand
Kasım 2008

110000

Small Places Tour medya duyuru-tanıtımı

10000

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi

2500

Small Places Tour İstanbul-Gevende desteği
Aralık 2008

1500

Small Places Tour İstanbul-Ghetto mekan desteği

10000

TRT2-TRT4 İHEB film gösterimi
Ocak 2009

2. İnsan Hakları farkındalık ve bilinç kamuoyu araştırması

30000
842300

TOPLAM

b) Gönüllü çalışma saatleri
Görevli Adı

Görevi

Çalışma
Günü

Melda Akbaş

Gönüllü
eğitmen

2 hafta
(aralıksız
hergün)

Ezgi Koman

Gönüllü
eğitmen

Haftaiçi 3 gün

Çalış
ma
saati
(günl
ük)
10

Etkinlik
Mekanı

Çalışma Başlıkları

tren garı

Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
İnsan hakları atölye çalışmalarını
gerçekleştirmek
Atölyeler için lojistik destek
Stand tanıtımlarını gerçekleştirmek

12

tren garı

Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
Organizasyonel operasyonları
gerçekleştirmek
İnsan hakları atölye çalışmalarını
gerçekleştirmek
Atölyeler için lojistik destek
Oktay Özdemir
Gönüllü
2 hafta
8
tren garı
Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
eğitmen
(aralıksız
Organizasyonel operasyonları
hergün)
gerçekleştirmek
İnsan hakları atölye çalışmalarını
gerçekleştirmek
Atölyeler için lojistik destek
Pakize Melek
Gönüllü
1 hafta
10
tren garı
Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
Bulut
eğitmen
(aralıksız
Stand tanıtımlarını gerçekleştirmek
hergün)
İnsan hakları atölye çalışmalarını
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gerçekleştirmek
Atölyeler için lojistik destek
Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
İnsan hakları atölye çalışmalarını
gerçekleştirmek
Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
Stand tanıtımlarını gerçekleştirmek
İnsan hakları atölye çalışmalarını
gerçekleştirmek
Atölyeler için lojistik destek
Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
Stand tanıtımlarını gerçekleştirmek
İnsan hakları atölye çalışmalarını
gerçekleştirmek
Atölyeler için lojistik destek
Hürriyet İnsan Hakları Treninde;
Stand tanıtımlarını gerçekleştirmek
İnsan hakları atölye çalışmalarını
gerçekleştirmek
Atölyeler için lojistik destek
9 Aralık İnsan Hakları Şenliği’nde;
insan hakları temalı sanat
atölyelerinin gerçekleştirilmesine
destek vermek
9 Aralık İnsan Hakları Şenliği’nde;
insan hakları temalı sanat
atölyelerinin gerçekleştirilmek
9 Aralık İnsan Hakları Şenliği’nde;
insan hakları temalı sanat
atölyelerinin gerçekleştirilmek
20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde;
insan hakları atölyeleri
gerçekleştirmek
Stand tanıtımlarını gerçekleştirmek

Hakan Ataman

Gönüllü
eğitmen

Haftaiçi 1 gün

7

tren garı

Asiye Duman

Gönüllü
eğitmen

1 ay (aralıksız
hergün)

9

tren garı

Özden İhtiyar

Gönüllü
eğitmen

3 hafta
(aralıksız
hergün)

9

tren garı

Evren Gürsoy

Gönüllü

3 hafta (-4
gün,izinli)

4

tren garı

Seda Yakınol

Gönüllü
eğitmen

1 gün

8

Bilgi
Üniversitesi

Muhsin Şimşek

Gönüllü
eğitmen

8

Bilgi
Üniversitesi

Özlem Çolak

Gönüllü
eğitmen

1 gün
(haftasonu),
1 gün (hafta
içi)

8

Bilgi
Üniversitesi
ve Özel
Yüzyıl Işıl
Lisesi

Ayşen Hadimoğlu

Gönüllü

1

Tren garı

Hossein Sadri

Gönüllü
eğitmen

3 gün(haftaiçi,
kalış süresi 2
hafta)
1 gün (haftaiçi)

8

Özel Yüzyıl
Işıl Lisesi

Sanem
Zeybekoğlu Sadri

Gönüllü
eğitmen

Haftaiçi

8

Özel Yüzyıl
Işıl Lisesi

Soner Çalış

Gönüllü

20 gün
(aralıksız
hergün)

8

Tır içi ve
yerleşke alanı

34 gönüllü

Gönüllü

1 gün
(haftasonu)

8

Bilgi
Üniversitesi

16 gönüllü
eğitmen

Gönüllü
eğitmen

1 gün
(haftasonu)

3

Bilgi
Üniversitesi

9 Aralık İnsan Hakları Şenliği’nde;
insan hakları temalı sanat
atölyelerinin gerçekleştirilmek

Serra Titiz, Burcu
Güneş, Didem

Gönüllü izleme
değerlendirme

Proje boyu
farklı

250

Mikado
Danışmanlık

Projenin başladığı günden sonuna
kadar izlenmesi, izleme metodoloji

20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde;
insan hakları atölyeleri
gerçekleştirmek
20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde;
insan hakları atölyeleri
gerçekleştirmek
Mucize Hayatlar Mülteci Tırı
Projesi’nde;
Gidilen illerde organizasyona destek
vermek Mülteciler konusunda
bilgilendirici belgelerin dağıtımını
gerçekleştirmek
9 Aralık 2007 İnsan Hakları
Şenliğinde;
Atölyelerin gerçekleşmesine yönelik
lojistik destek vermek
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Boy

ekibi (Mikado
Danışmanlık)

zamanlarda

68

kurulup gerekli malzemelerin
hazırlanması,veri toplanması ve
raporlama
1749

c) Medya verileri
Medya verileri, proje boyunca yazılı ve görsel basın olarak toplanmıştır ancak bu veriler
dağınık şekildedir. Var olan medya verilerini EK-4’te bulabilirsiniz.
Haziran 2008 itibariyle yapılmış olan medya takip çalışması sonucunda, 6.270.830 TL
değerinde haber yazılı basında yer almıştır.
d) Ek Çalışmalar
Proje kapsamında önceden planlanmamış ek çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

Eylül 2009

Ekim 2009

Kasım 2009

Taraf Gazetesi İHEB posterini yayınladı.
Bilgi Üniversitesi Özgür Düşünce ve İnsan Hakları İnsiyatifi
Kulübü “İnsan Hakları Savunuculuğu ve Guantanamo Kapatılsın”
başlığı altında bir seminer ve film gösterimi gerçekleştirdi.
R.E.M. Konserinde UAÖ standı açıldı. UAÖ 60.Yıl uluslararası
kampanyası dahilinde Small Places Tour kapsamında Istanbulda
REM konseri gerçekleşti.
60.Yılında İnsan Hakları Afiş Tasarım Yarışması düzenlendi.
20 Kasım Çocuk Hakları gününde İstanbul ve İzmirde iki okulda
atölye çalışması gerçekleştirildi.
10.000 adet İHEB dağıtımı gerçekleştirildi

Aralık 2009

İnsan Hakları İçin Harekete Geç! Sloganı ile İstanbul Ghetto'da
Gevende konseri gerçekleştirildi.

e) İptal olan çalışmalar

Ocak
2009
Şubat
2009
Mart
2009
Nisan
2009
Mayıs
2009
Eylül
2009

İPTAL EDİLEN AKTİVİTELER
Hatıra ürünlerinin satışı
İnsan Hakları temalı sanat sergisinin gerçekleştirilmesi
Üniversitelerde insan hakları şenliklerinin hazırlanması
insan hakları temalı yarışmaların açılması. MEB okullarına bağlı
İHEBlerin Aygaz üzerinden dağıtımlarının gerçekleştirilmesi
İHEBlerin OPET üzerinden dağıtımlarının gerçekleştirilmesi
Fotoğraf katalogunun basılması
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hazırlanmıştır.

19

Ekim
2009
Kasım
2009

İnsan Hakları Şenlik programının belirlenmesi. Şenlik şeklinde
gerçekleştirilmedi fakat 20 kasımda okullarda gerçekleştirilen eğitimler bu
kapsamda yapılması
İnsan Hakları kaynak kitabının basılması
İstanbul’da billboard asılması
Yapı Kredi bankasının atmlerinde İHEB animasyon filminin oynatılması

Aralık
2009

60.yıl kaynak kitabının sitelerde yayınlanması

f) Proje süresince yaşanılan sıkıntılar
•

Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya çekinceli yaklaşımı nedeniyle ilk ve ortaeğitim
düzeyindeki öğrencilerin proje kapsamına direkt dahil edilememesi ve bilinçlendirme
çalışmalarından yararlanamaması.

•

Görsel ve yazılı medya’nın çekinceli yaklaşıp projeyi ve insan hakları alanındaki çalışmaları
duyurmaması.

•

Özel şirketlerin ve paydaşların, projeye destek sözü verdikten sonra fiili destekte
bulunmaması. Buna örnek billboard tedarikçisinde görüldü.

•

Uluslararası Af Örgütü’nün üye temelli bir örgüt şemasına sahip olması dolayısıyla karar
mekanizmalarının ağır işlemesi ve finans ve insan kaynaklarının azlığının projenin fiili
çalışmalarına negatif yansıması.

Medya kanalları ile iletişim sorunları; medya kanallarının proje ile ilgili ellerindeki malzemeleri
ne kadar sıklıkla ve ne şekilde kullandığı bilgisini paylaşmamaları
g) Proje boyunca ulaşılan kişi verileri
Tarih

Aktivite

Ulaşılan kişi sayısı

Logo (gönderisiz)

13,000

Proje tanıtım filmi

15,000

Oyun Atölyesi'nde film gösterimi

1,000

Eylül 2007

Kamuoyu araştırması

10,000

Ekim 2007

www.60.org.tr

7,500

Proje posteri

100,000

Ağustos 2007
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26. kitap fuarı standı

26,000

İnsan Hakları fesivali

200

Proje açılış basın toplantısı

4,050,000

Oyun Atölyesi'nde film göstesimi

2,000

Facebook grubu

720

İnsan Hakları filminin TRT4'de yayını

30,000

Proje logosunun Devlet Tiyatroları kitapçıklarına
basımı

2,000

Proje logosunun gazetelerde yer alışı

5,000

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

60. yıl tematik KSS zirvesi

50

Animasyon filminini Istanbul Film Festivalinde
gösterimi

100

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

Proje posterlerinin gazetelerde ilanı

40,000

Eğitim-Sen aracılığı ile 81 ilde IHEB dağıtımı

250,000

izmir ve Eskişehir Valiliklerinin ilkokullara IHEB
dağıtımı

600,000

IHEB'in 30 maddesinin 3 yerel radyoda okunuşu

4,500

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

60. yıl Mucize Hayatlar Mülteci Tırı

107,000

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

60. yıl Hürriyet Hakkımızdır İnsan Hakları Treni

22,703

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

Aralık 2007

Oca k 2008

Şubat 2008

Mart 2008

Nisan 2008

Mayıs 2008

Haziran 2008

TemmuzAğustos 2008
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Eylül 2008

IFSAK'ın proje fotograf yarışmasının tamamlanması

8,000

REM konseri

1,000

Proje posterinin Taraf Gazetesi tarafından
dağıtılması

40,000

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

Bilgi Üniversitesi Özgür Düşünce ve İnsan Hakları
İnsiyatifi Kulübü semineri
Ekim 2008

70

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

Çocuk hakları günü aktivitesi

10,000

27. İstanbul Kitap fuarı

4,000

DinoDream tasarım projesi

25,000

Medyada basın duyurusu

2,680,000

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

Uluslararası göç konferansında 60. Yıl insan hakları
fotoğraf sergisi

1,000

İHEB kitapçık dağıtımı

1,000,000

“İnsan Hakları İçin Harekete Geç” proje kapanış
konseri

100

Devlet tiyatroları gösterimi

500

Animasyon filminin TRT4'de gösterimi

30,000

Kasım 2008

Aralık 2008

32,108,937
TOPLAM

h) Kamuoyu araştırmaları
UAÖ, proje çalışmaları sonucunda oluşacak bilinç değişimini ölçebilmek için proje başlangıcı
öncesi ve proje bitimi ertesinde 2 adet Kamoyu Araştırması yaptırmıştır. Araştırmalara EK2’de ulaşabilirsiniz.
Araştırmada şu sorular ele alınarak, değişim ölçülmüştür:
1- Birleşmiş Milletler adındaki uluslararası örgütü hiç duydunuz mu?
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2- 1948 yılında, Birlesmis Milletler Genel Kurulu’nca tavsiye niteliğinde
benimsenen ve 1949 yılında Türkiye’de resmi olarak kabul edilen İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’ni (IHEB) hiç duydunuz mu?
3- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini hiç okuma şansınız oldu mu?
4- 4a. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların özguür, onur ve hakları
yönünden eşit doğduğunu anlatan 30 maddeden oluşan bir beyannamedir. Şimdi
size, T.C. tarafından da 1949 yılında resmi olarak kabul edilmiş İnsan Hakları
Beyannamesi’nde yer alan haklarınızdan bazılarını okuyacağım. Siz, bir insan
olarak, şimdi okuyacağım hakların her birine, resmi olarak sahip olduğunuzu
biliyor muydunuz?
4b. Siz, bir vatandaş olarak, bu hakkınız TÜRKİYE CUMHURİYETI tarafından
ne derece korunduğunu düşünüyorsunuz?
4c. Bu okuduğum haklarınızla ilgili elinizdeki kartta yazan ifadelerden hangisinin
sizin için geçerli olduğunu belirtir misiniz?
5- 10 Aralık 2008, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yayınlanmasının 60.
yıldönümüdür. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de bununla ilgili etkinlikler
yapılacaktır. Siz, 2008 yılının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 60.
yıldönümü olduğunu biliyor muydunuz?
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VIII. TESPİTLER ve YORUMLAR
a) Yaratılan maddi değer
Bulgular bölümünde yer alan tabloda sağlanan bedelsiz hizmetler listelenmiştir.
Tüm bu çalışmalar, ciddi bir zaman ve maddi karşılık demektir. Bu çalışmalar, proje ekibine
faturalandırılmış olsaydı, projeye maliyeti yaklaşık olarak 842.300 Türk Lirası olacaktı. Bu
kadar yüklü bir tutarın, projeye karşılıksız olarak sunmak, projeye ve projenin ana hedeflerine
verilen önemin, insan hakları konusundaki duyarlılığın bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Bilinç yaratmak konusu, projenin ana hedefleri arasındadır ve bu miktara denk gelen hizmetlerin
karşılıksız olarak projeye sunulması, var olan bilinç hakkında da ipucu vermektedir.
Haziran 2008 itibariyle yapılmış olan medya takip çalışması sonucunda, 6.270.830 TL
değerinde haber yazılı basında yer almıştır. Bu da projede yaratılan maddi değerlerden biridir.
Bu destekler de projenin amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynamıştır.
Proje ekibi de bütçe eksikliği nedeniyle çalışmalardan vazgeçmek yerine, tüm hedeflenen
çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışmış, proje destekçi sayısını artırmak için gayret göstermiş
ve çabaları sayesinde tüm proje aktivitelerini, planlanmamış ilave aktivitelerle de ayrıca besleyip
çarpan etkisi yaratmıştır.
b) Gönüllü çalışma saatleri
Proje boyunca, toplam 59 gönüllü hiçbir karşılık beklemeden görev almış ve toplamda 1749 saat
çalışmıştırlar. Farklı görevlerde, farklı zamanlarda, farklı sorumluluklar üstlenen gönüllülerin
proje için harcadıkları zaman, uluslararası normlara göre nakde döküldüğünde; maddi karşılığı
1749x19.51USD=34.123 USD
Gönüllü saati değeri, üretim sektöründeki ortalama çalışma saati bedeli baz alınarak ve üzerine %12’lik -işçiye
ücreti dışında sağlanan- sosyal haklar eklenerek bulunur.
www.independentsector.org (http://www.independentsector.org/programs/research/volunteer_time.html)

c) Medya verileri
Medya projenin önemli iletişim araçlarından biridir. Bilinçlendirme seviyesini artırmak için
yoğun basın iletişim çalışması yapılmış ancak projenin medya takip ayağında bazı sıkıntı
yaşanmıştır. Bu nedenle, medya takibi, projenin en zayıf kalemlerinden biridir.
Proje başlangıcından itibaren, haziran 2008 tarihine kadar tüm proje geneli hakkında medya
takibini yürüten profesyonel medya takipçisi kurum değişmiştir. Bu değişim medya takip
rapor ve verilerin birleştirilmesini zorlaştırmıştır. Ancak bu raporlama yalnızca yazılı basını
içermektedir.

Bu rapor Mikado Danışmanlık tarafından UAÖ, İHEB 60. Yıl Projesine katkı olarak Mart 2009’da
hazırlanmıştır.

24

Özetle, projenin tanıtımından bitiş tarihine kadar geçen süre boyunca gerçekleşen tüm
etkinlikleri konu alan tüm yerel ve ulusal basın verileri raporlanamamış, takip raporları sağlıklı
bir biçimde toplanamamıştır. Çıkan haberler toplanmış ancak iyi bir şekilde raporlanmamıştır.
Dağınık halde duran haberlerin, sağlıklı bilgi verecek şekilde derlenmemiş olması, projenin
medyada yer alış durumunu sağlıklı olarak yansıtmaya engel olmaktadır.
Örneğin; eldeki veriler, özellikle TRT4 kanalının proje filminin gösterimine uzunca bir süre ve
sıklıkla yer verdiğini göstermekte ancak kesin saat ve izlenilirlik oranları görünmemektedir.
Projenin, “ülke genelinde insan hakları konusunda bilinç arttırma” amacına, yazılı görsel ve sanal
basının ne kadar destek verdiği ölçümü önemli bir ölçüm aracıdır. Zira Türkiye halkı, özellikle
görsel ve işitsel medya kanallarını çok kullanmakta, haber alma ihtiyacını bu yollarla
karşılamaktadır.
Medya kanallarının; proje koordinasyon ekibi ile iletişim sorunları yaşadığı, projeden haberdar
olsa dahi geri dönüşleri eksik yaptığı, proje ile ilgili elindeki malzemeleri ne kadar sıklıkla ve ne
şekilde kullandığı bilgisini paylaşmamış olduğu görülmektedir. Medya takibinin yapılmamış
olması da, proje ekibinin bu verileri elde etmesini iyice imkansız hale getirmiştir.

d) Ek çalışmalar
Ek çalışmalar, projenin başlangıç döneminde, yapılması vaad edilen ve gerçekleştirilmesi
planlanan çalışmalara ek olarak projeye dahil olmuş çalışmalardır. Proje açılışı sırasında
oluşturulan takvimde yer almadıkları halde, proje koordinasyon ekibinin proje boyu
gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları sayesinde projeden haberi olup var olan projeleri ile 60. Yıl
Projesini birleştirmek isteyen ya da kendi projesi içerisinde 60. Yıl Projesi’ne yer vermeyi arzu
eden kurum, kuruluş ve etkinler; ek çalışmalar adı altında toplanmıştır.
Ek çalışmalar başlığı altında toplanan çalışmalar, ülke genelinde bu amaca hizmet etmekte olan
farklı mercileri bir araya getirerek bir sinerji yaratmış; toplumda bilinç oluşumu için birlikte
çalışmış, farklı yollarla ortak amaca hizmet etmenin zenginliğini kamuoyu ile paylaşmıştır.

e) İptal olan çalışmalar
İptal olan çalışmalar, proje açılış döneminde, proje takviminde yer aldığı halde, uygulama
döneminde gerçekleştirilemeyen ve iptal olan çalışmalardır. İptal gerekçeleri, iptal olan
çalışmalarla birlikte aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İptal olan çalışmalar yerine pek çok ilave
etkinlik düzenlenerek projenin amaçlarına ulaşması için çaba gösterilmiştir.
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İPTAL EDİLEN AKTİVİTELER
Ocak
2009
Şubat
2009
Mart
2009
Nisan
2009
Mayıs
2009
Haziran
2009
Ekim
2009

Kasım
2009

Aralık
2009

Hatıra ürünlerinin satışı
İnsan Hakları temalı sanat
sergisinin gerçekleştirilmesi
Üniversitelerde insan hakları
şenliklerinin hazırlanması
Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı okullarda insan hakları temalı
yarışmaların açılması
İHEBlerin Aygaz üzerinden
dağıtımlarının gerçekleştirilmesi
İHEBlerin OPET üzerinden
dağıtımlarının gerçekleştirilmesi
Fotoğraf katalogunun basılması
İnsan Hakları Şenlik programının
belirlenmesi
İnsan Hakları kaynak kitabının
basılması
İstanbul’da posterlerin billboardlara
yerleştirilmesi
Yapı Kredi bankasının atmlerinde
İHEB animasyon filminin
oynatılması
60.yıl kaynak kitabının sitelerde
yayınlanması

İPTAL NEDENİ
Ürünlerin üretimi ve satışını gerçekleştirecek bir
partnerin bulunamaması
Sergiyi gerçekleştirecek galerinin takvimini
değiştirmesi ve partnerlikten çekilmesi
Üniversitelerde gerekli oluşumları kurmaya
yönelik ekip kapasaitesinin yetersiz kalması
MEB'den bu konuda izin alınamaması
Bağlı oldukları Holding tarafından prensipte
olumlu yaklaşılan konunun şirket tarafından geri
çevrilmesi
Bağlı oldukları Holding tarafından prensipte
olumlu yaklaşılan konunun şirket tarafından geri
çevrilmesi
Ödüle ve basıma değer fotoğrafın yarışmada
bulunamaması
Çalışmanın 20 Kasım Çocuk Hakları Gününe
kaydırılmasına karar verilerek ertelendi.
Bütçe yetersizliliği
Billboard partnerinin poster basımı ve
billboardlara yerleştirme konusundaki
tahahhütünü yerine getirmemesi
Bağlı oldukları Holding tarafından olumlu
yaklaşılan konunun şirket tarafından geri
çevrilmesi
Bütçe yetersizliliği nedeniyle kaynak kitap
hazırlanmadı

f) Yaşanan Sıkıntılar
Uluslararası Af Örgütü, 60. yıl projesini planlama ve hayata geçirme süresince çeşitli sorunlarla
karşılaşmıştır. Sorunların bir kısmı kurumun kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmakla birlikte,
büyük bir çoğunluğu dış etkenlerden kaynaklanmaktadır. Aşağıda, projenin işleyişi ve gidişatını
bozan sorunlar maddeler halinde sunulmaktadır.
•

Görsel ve yazılı medyanın çekinceli yaklaşıp projeyi ve insan hakları alanındaki çalışmaları
duyurmaması.

•

Uluslararası Af Örgütü’nün üye temelli bir örgüt şemasına sahip olması dolayısıyla karar
mekanizmalarının ağır işlemesi ve finans ve insan kaynaklarının azlığının projenin fiili
çalışmalarına negatif yansıması (Buna örnek olarak, üniversitelerle yapılacak işbirlikleri
verilebilir.)
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•

Özel şirketlerin ve paydaşların, projeye destek sözü verdikten sonra fiili destekte
bulunmaması. Buna örneği bilboard tedarikçisinde görebiliyoruz.

•

Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya çekinceli yaklaşımı nedeniyle ilk ve ortaeğitim
düzeyindeki öğrencilerin proje kapsamına direkt dahil edilememesi ve bilinçlendirme
çalışmalarından yararlanamaması.

•

Yerele inerek yapılması gereken çalışmalarda, STK iletişiminde sorunlar yaşanması ve yerel
basının konuya ilgili olması ve konuya yer verdi. Gazetelere İHEB bastılar, radyodan İHEB
maddelerinin seslendirmesini yayınladılar. Fakat hem yerel medya takibi yapılamadığı için
hem de, yerel basından bir bilgilendirme yapılmadığı için sağlıklı tespit edilemedi. Sadece
proje yürütücüsünün internet üzerinden taramaları sonucunda konunun yerel basında yer
aldığı ölçümlene bildi. Ulusal medya kuruluşlarının bölgesel ayaklarında konuya çok fazla
yer vermemesi ve yerel basının kısıtlı sayıda insana ulaşabilmesi nedeniyle, sadece kullanılan
pano ilanları ve brandalar aracılığıyla ilgi çekmek zorlaştı.

•

Devlet Tiyatroları’nın oyunlarında ve basımlarında insan haklarına yer vermesine karşın bu
çalışmaların 60. Yıl projesi çerçevesinde yer alamaması.

•

Halkın kullanımına açık olan bazı araçların (pano, vs) kimi kesimlerin tekelinde olması, bu
nedenle bu alanların etkin şekilde kullanılamaması

•

Türkiye değişik politik ortam ve koşulları; kimi kamu kurum ve kuruluşlarının, kimi
stk’ların ve kimi basın organlarının konuya çekinceli kalmasına yol açması sonucunda
toplumu her alanlıyla bilinçlendirme çalışmasında tıkanıklık yaşanması.

g) Ulaşılan kişi sayısı
Bulgular bölümünde yer alan ulaşılan kişi sayı tablosunda da görüldüğü gibi, proje boyunca
farklı yöntemlerle ulaşılan kişi sayısı yaklaşık olarak 32.108.937. Ulaşılmaktan kasıt; gazete,
televizyon, kitapçık, logo, internet sayfası gibi farklı araçlarla, farklı zamanlarda insanlara göz
aşinalığı kazandırmak ve en azından merak uyandırıp konu ile ilgili detaylı araştırma
yapmalarına teşvik etmektir.
Projenin giriş kısmında da belirtildiği gibi; projenin nihai hedefi; ülke genelinde 35 milyon kişiye
ulaşarak İnsan Hakları konusunda bilinç arttırmaktır. Yukarıdaki verilerden görülüyor ki bu
hedefe %92 oranında ulaşılmıştır. Ulaşılan kişi sayısı, amaçlanan sayıya oldukça yaklaşmıştır.
Amaç toplumda bilinç ve farkındalık yaratmak olduğundan; medya-iletişim araçları kullanarak
ve proje alt çalışmaları aracılığı ile, Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yarısı olan 35 milyon kişi
sayısı hedeflenmiştir.
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g) Kamuoyu araştırmaları
İlki Kasım 2007 tarihinde, ikincisi Şubat 2009 tarihinde yapılan kamuoyu araştırmaları, benzer
sosyo-ekonomik ve domografik verilere sahip insanlar arasında yapılmış; projenin başlangıcı ile
bitişi arasındaki zaman diliminde, toplumdaki alglamayı ve bilinci ölçmek; bu noktada projenin
kazandırımlarını hesap edebilmek adına gerçekleştirilmiştir.
Aşağıda sıralanan sorular ve alınan yanıtlar, bu proje çerçevesindeki çalışmaların ülke genelinde
“İnsan Hakları” ve “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” üzerinde bir bilinç artışına vesile
olduğunu vurgulamaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni (İHEB) hiç duydunuz mu?”sorusuna
Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 36,4 iken, Şubat 2009’da bu oran % 39,7’ye yükselmiş.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni (İHEB) hiç okudunuz mu?”sorusuna
Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 12,9 iken, Şubat 2009’da bu oran % 18,6’ya yükselmiş.
“Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır hakkını biliyor musunuz” sorusuna
Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 56,2 iken, Şubat 2009’da bu oran % 63,7 ’ye
yükselmiş.
“Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz hakkını biliyor musunuz” sorusuna
Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 56.1 iken, Şubat 2009’da bu oran % 61,9’a yükselmiş.
“Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ve haysiyet kırıcı muamelelere tabii tutulamaz hakkını
biliyor musunuz” sorusuna Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 54.8 iken, Şubat 2009’da
bu oran % 62,8’e yükselmiş.
“Kanun önünde herkes eşittir hakkını biliyor musunuz” sorusuna Kasım 2007’de evet
diyenlerin sayısı % 64.4 iken, Şubat 2009’da bu oran % 67,5’e yükselmiş.
“Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez hakkını biliyor musunuz”
sorusuna Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 57.2 iken, Şubat 2009’da bu oran % 63,1’e
yükselmiş.
“Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına
sahiptir hakkını biliyor musunuz” sorusuna Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 49,1 iken,
Şubat 2009’da bu oran % 62’ye yükselmiş.
“Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır hakkını biliyor musunuz” sorusuna Kasım
2007’de evet diyenlerin sayısı % 60,2 iken, Şubat 2009’da bu oran % 66’ya yükselmiş.
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“Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklama hürriyeti vardır hakkını biliyor musunuz” sorusuna
Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 57,2 iken, Şubat 2009’da bu oran % 64’e yükselmiş.
Şubat ayı araştırma sonuçlarından yola çıkarak görülüyor ki, proje algıda değişim hedefine
ulaşmış; ancak değişim oranları dramatik olarak büyük değil..
Araştırma sonuçlarına göre 2 maddede gerileme bulunuyor:
“2008 yılının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 60. yıldönümü olduğunu biliyor
muydunuz?” sorusuna Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 10.8 iken, Şubat 2009’da bu
oran % 10’a düşmüş.
“Bütün insanlar hak, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar hakkını biliyor musunuz”
sorusuna Kasım 2007’de evet diyenlerin sayısı % 68,7 iken, Şubat 2009’da bu oran % 64,9 ’a
düşmüş.
Bu iki maddede görülen gerilemeyi projenin başarısızlığını değil, halkın konuya ilgisizliğini
göstermektedir.
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VII. ÖNERİ ve TAVSİYELER
Çok kapsamlı etkinlikler içeren proje, küçük bir ekiple ve bütçesiz olarak büyük hedeflerine
büyük oranda ulaşmıştır.
Paydaş katılımını, ayni destekçi ve gönüllüleri yönetmeyi başarmış, hedefleri doğrultusunda
aktivitelerinin taahhüt ettiği doğrultuda gerçekleştirmiştir.
Bilinç seviyesinin değişimine yönelik yaptırılmış olan proje öncesi ve sonra kamuoyu
araştırmaları projenin amaçlarına ulaşmasının ölçülmesinin en etkili yöntemlerinden biridir. Bu
çalışmayı ekibin atlamamış olması takdir edilmesi gereken bir unsur.
Bu aşamada, “tespitler” bölümünde de yer alan noktaların bir kez daha altını çizmekte fayda
bulunmaktadır.
2 noktada önerilerimiz olacaktır:
1- Projenin önemli ayaklarından biri medya çalışmalarıdır. Bu konuya proje ekibinin daha
çok ağırlık vererek iyi bir takip sisteminden faydalanması projenin çıktılarını ölçmeden
daha faydalı olabilirdi. Haziran 2008’e kadarki çalışmalarla bilgi eksikliği bulunuyor.
Haziran 2008 itibariyle daha düzenli takip yapılabilmiştir.
2- İzleme ve değerlendirme kapsamında kullanılan araçlara yönelik verilerin tutulmuş
olması da yine ekibin bilnçli çalışma sistemini göstermektedir. Bu aşamada, yapılan
etkinliklerin birebir memnuniyet analizlerinin yapılması değerli bir veri olabilirdir. Ancak
bu verilere ulaşma imkanı ne yazık ki yaratılamamıştır. Gelecekte yürütülecek benzer
çalışmalarda bu konuya önem verilmesi tavsiye edilmektedir.
Projelerde, proje paydaşlarının çok önceden belirlenmesi, projenin yürütülmesi aşamasında
olası sıkıntıları en aza indirgemek adına gereklidir. Projenin ana hedeflerine destek veren
paydaşların fiili katkılarında da yapıcı olunması, projenin doğru ve hızlı ilerlemesini sağlar. 60.
Yıl projesi, bu konuda sıkıntılar yaşamış projelerdendir. Sivil toplum kuruluşları, yerel merciler,
medya kanalları, özel sektör temsilcileri gibi paydaşlar; fiili eyleme dökemedikleri vaadleri ile
proje başlangıcında yapılması planlanan etkinlerin akışını değiştirmiş ve çeşitli sorunlara yol
açmışlardır. Proje paydaşları, vaadlerini yerine getirmediğinde doğan aksamalar, proje
koordinasyon ekibi ve onun da ötesinde projenin kendi başarısızlığı olarak yorumlanacağından,
paydaş seçimlerinde ve paydaş vaadlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında azami dikkat
gerektirmektedir.
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