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Activity and subject: 

Campaign and Advocacy Training / “Let’s Not Send Child Brides” Campaign 

Preparatory Work 

 

Place and date of performed activity/training/event: 

Social Workers Association Headquarters /  

Sezenler Cad. No: 20/13 Sıhhiye – Ankara, 28-29 Nisan 2012  

 

Data on participants:  

21 participants, 3 trainers: 24 people in total.  

15 out of them were female and 9 male.  

The estimated age average: 24 

 

Objectives of performed activity/training/event: 

Providing information on campaign and advocacy as well as planning a campaign 

 

Short description of agenda / flow of the performed activity: 

28 April, Saturday 

9:30-11:30: Presentation of Mr. Adem Arkadaş from International Child Center 

11:45-13:30: Presentation of Mr. Hakan Ataman from Human Rights Agenda 

Association 

14:30-16:30: SWOT analysis on “Let’s Not Send Child Brides” Campaign 

 

29 April, Sunday 

10:00-12:00: Presentation of Mr. Göktan Koçyıldırım from UNICEF, on campaign 

practices in the world and Turkey 

13:30-16:30: Campaign planning and action plan for Youth Network against Commercial 

Sexual Exploitation of Children. 

 

 

 



Evaluation of the activity:  

At the end of training, each participant was encouraged to express their individual views, 

opinions, feelings and motivation on the training. 

 

As a result, they stated that at the beginning they didn’t have comprehensive knowledge 

of the subject, but through the training they received detailed information and got a solid 

grasp of what to do. They also indicated their will to be a part of the upcoming studies of 

the Youth network, both by volunteering in the other studies of the network, gaining new 

volunteers by informing their peers on the network and playing an active role in the 

campaign.  

 

List of materials/ handouts delivered to participants: 

 Draft leaflets and posters of the campaign and, 

 Guide on “Campaign Preparation” published by the Civil Society Development 

Center were distributed to the participants. 
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Activity and subject: 

Campaign and Advocacy Training /  

 

Kampanya ve Savunuculuk Eğitimi/ Gelin Göndermeyelim Kampanyası Hazırlık 

Çalışması 

 

Place and date of performed activity/training/event: 

Etkinlik/toplantı/ eğitimin yeri ve tarihi:  

 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi/ Sezenler Cad. No : 20/13 Sıhhiye – 

Ankara, 28,29 Nisan 2012  

 

Data on participants:  

Katılımcılarla ilgili bilgiler (Toplam katılımcı sayısı, Yaş ve cinsiyet dağılımı, Çalışma 

alanları, Katıldıkları bölge/il) 

 

21 Katılımcı, 3 Eğitmen :24   15 Kadın 9 Erkek =24 Yaşları tek tek bilinmiyor, tahmini 

yaş ortalaması : 24 

 

 

 

Objectives of performed activity/training/event: 

Etkinlik/toplantı/ eğitimin amaçları: 

 

Kampanya ve Savunuculuk konusunda bilgilendirme yapmak  ve bir kampanya  

planlaması yapmak 

 

Short description of agenda / flow of the performed activity: 

Gündemin kısa açıklaması/ Etkinlik/toplantı/ eğitimin akışı: 

 



Cumartesi günü öğleden önce Uluslararası Çocuk Merkezinden Adem Arkadaş saat 9:30-

11:30 arasında İnsan Hakları Gündemi Derneğinden Hakan Ataman saat 11:45 ile 13:30 

arasında bir sunum gerçekleştirmiştir. Öğleden sonra  saat 14:30 dan sonra ise  Gelin 

Göndermeyelim Kampanyası ile ilgili SWOT  Analizi yapılmıştır. Pazar günü saat 10:00 

ile 12:00 UNICEF'ten Göktan Koçyıldırım kampanyacılık konusunda Dünyada ve 

Türkiyede UNICEF deneyimlerini aktarmıştır.  Saat 13:30 dan sonra  ÇTCS ile Mücadele 

Gençlik Ağı’nın kampanya planlaması ve eylem planı hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

Evaluation of the activity:  

Etkinlik/toplantı/ eğitimin genel değerlendirmesi ( dağıtıldı ise değerlendirme anketi 

sonuçları)  

Eğitimin Değerlendirmesi : eğitimin sonunda tek tek herkese söz verilerek duygu ve 

düşünceleri  ve etkinlik ile ilgili motivasyonu sorulmuştur. 

 

Sonuç olarak  eğitimin başında tam olarak konuya ve yapılacak çalışmalar hakkında 

hakim olmadıkları ancak  eğitim sonunda konu hakkında çok detay bilgi edindiklerini 

tam olarak neyi nasıl yapacaklarını anladıklarını,  güzel bir çalışma olduğunu bundan 

sonra  kesinlikle bu çalışmalara katılmak istediklerini ve kampanyada rol alacaklarını 

ayrıca Gençlik ağının diğer çalışmaların dada gönüllü olacaklarını belirlenen faaliyet 

planına uyacaklarını, yeni gönüllüler kazanmaya çalışacakları çevresindeki akranlarını bu 

ağdan ve çalışmalardan haberdar edeceklerini belirttiler. 

 

 

List of materials/ handouts delivered to participants: 

Katılımcılara dağıtılan dökümanlar: 

  

Katılımcılara kampanya ile ilgili  taslak broşür ve afişler dağıtılmıştır  ayrıca TACSO 

tarafından  STGM’nin Kampanya Hazırlama Rehberi isimli kitap dağıtılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


