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Başkanın Mesajı 

HER ÇOCUK İÇİN 
 

Değerli UNICEF Ailesi ve Dostları, 

2014 yılının sonunda,  5 Aralık günü, değerli kültür ve edebiyat adamı Başkanımız       

Prof. Talât Halman’ı aniden kaybettik. Kendisi, insan ve çocuk sevgisi ile doluydu. 

UNICEF’e uzun yıllar önemli hizmetlerde bulundu. Komitemizde onun yardımcısıydım; 

yakın çalışmalarımız oldu. Bu dönemde başkanlığı devraldım.  

Milli Komitemizin kurulmasını, uzun yıllar başarıyla devam etmesini Hocamız Prof. Dr. 

İhsan Doğramacı’ya borçluyuz. Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının imza sahiplerinden 

biri olan Hocamız, Uluslararası Pediatri Derneğinin de uzun yıllar Başkanlığını yürütmüş 

ve yine UNICEF’in New York’da ki Yönetim Kurulunun en uzun süreli üyeliğini yapmış, iki 

defa da Program Komitesi Başkanlığında bulunmuştu. Hayatını çocuklara ve eğitime 

adamış Sevgili Hocamız, Kurucumuz İhsan Doğramacı ile daha sonra da Sevgili Talât 

Halman’la çalışmış olmaktan dolayı ne kadar şanslı olduğumu söylemek istiyor;  bu vesile 

ile iki kıymetli insanı saygı ve şükranla anıyorum. 

Bütün gelirini sadece gönüllü katkılardan sağlayan UNICEF için çok önemli olan kaynak 

sağlama çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmekte. Ancak, ne var ki son üç yıldır  

 



 

UNICEF Cenevre Merkezince satışların sonlandırılması ile Komitemizde artık tebrik kartı 

ve ürün satışı yapılamamaktadır. Artık satışlar, birçok ülkede olduğu gibi bizde de 

lisanslama ile devam etmekte. Cenevre’nin onayıyla, başka komitelere de hizmet eden 

Belarto şirketi satışları gerçekleştirmekte ve bize belirli bir yüzde vermektedir. Tabii ki 

tahmin edileceği gibi bu değişikliğin başlıca sebebi, artık tebrik kartı satışlarının dünya 

çapında gerilemesi, özellikle ürünlerin üretim masraflarının artışı ve günün sonunda 

UNICEF’in muhtaç çocuklara götüreceği temel hizmetlere ayrılan paranın azlığıdır.  

Bu değişiklik ile Komitemiz çalışmasını fon toplamaya daha yoğun olarak odaklamıştır.   

Savaş ve terörün gölgesinde zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dünya, çocuklar için giderek 

daha tehlikeli bir yer haline geliyor. Hâlihazırda her dört çocuktan biri; çatışmalardan ya 

da afetlerden etkilenen ülkelerde yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemde çocuklar için bir olmak 

çok daha gerekli. Çünkü biz, geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışıyoruz. Bugün 

dünyamızın en çok ihtiyacı olan şey nedir? Bizce Umut. 2016’da, UNICEF’in 70. Yılını 

kutladık.  Umuda odaklandık. Umut olmadan gelecekle ilgili hayallerimiz olamaz, 

dünyamızı daha güzel hale getirmek için çabalama gücümüz kalmaz. Bir çocuğun 

gülümsemesini ve geleceğe umutla bakmasını sağladığımızda dünyamız için umut var 

demektir. 

2017 sonuna yaklaşırken UNICEF, tarihinde ilk defa dünyanın yedi noktasında, küresel 

müdahale gerektiren en üst seviye (L3) insani krize cevap veriyordu.  

UNICEF olarak çabamız, bu zorlu coğrafyalarda yaşayan en savunmasız çocukların en 

temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü istismardan korumak ve eğitime 

erişmelerini sağlamak. Amacımız, Dünyada ve Türkiye’de en zor durumda olan çocuklar 

öncelikli olmak üzere hiç bir çocuğu dışarıda bırakmadan hepsine ulaşmak, onlara eşit 

haklar verebilmek.  

UNICEF’in rakamlarına göre bugün dünya üzerinde, yaklaşık 1.7 milyonu ülkemizde 

olmak üzere 28 milyon savaş mağduru çocuk var. Türkiye şu anda dünya üzerinde en 

yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda Türkiye'nin sunduğu 

hizmetler takdire şayan, her türlü saygıyı hak eden hizmetler. UNICEF Türkiye’de kamu, 

yerel yönetim ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte göçmen ve mülteci çocukların eğitimi, her 

türlü istismardan korunması ve katılımının sağlanması odaklı ülke programı yürütüyor. 

Her çocuğun kapsayıcı, kaliteli eğitime erişmesi için çalışıyor. Kız ve erkek çocuklarının 

eşit fırsatlara kavuşması ve eğitime devamının desteklenmesi, çocuk evliliklerinin 

engellenmesi, her tür çocuk işçiliğinin önlenmesi, engeli olan çocukların eğitim ve fırsat 

eşitliği ile çocuk dostu şehirler gibi kritik hedeflere odaklanan çalışmalar yapıyor. 

2017’nin başında ani ve acı bir kayıp yaşadık. Sevgili Tayfun Talipoğlu, UNICEF Türkiye 

İyi Niyet Elçimiz ne yazık ki bugün aramızda değil. Tayfun Talipoğlu çok değerli bir basın 

mensubu, programcı, yazar olmasının yanında bizimle çok yakın çalışarak uzun yıllarını 

çocuklara adadı. Kendisini hep anıyoruz, özlüyoruz. 



Sözlerime son verirken, Yönetim Kurulu üyelerimize, Genel Kurul üyelerimize, kalpten 

desteğini bizden esirgemeyen UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçilerimize ve bağışlarıyla bizi 

güçlendiren, büyük küçük değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum.   

Çalışmalarını bireylerin ve kurumların gönüllü bağışlarıyla yürüten UNICEF için, her türlü 

destek çocuklar için hayati önem taşıyor. Bizimle olduğunuz için müteşekkirim.  

 

Prof. Dr. Tezer Kutluk 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

  



YÖNETİM KURULU  

TEZER KUTLUK    Prof. Dr. Pediatrik Onkoloji Uzmanı, Başkan  

ŞENCAN ÖZME  Prof. Dr. Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı, Başkan  
Yardımcısı  

OYA CANGÜLOĞLU  Özel Kalem Müdürü, Bilkent Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanlığı. Genel Sekreter  

ENVER HASANOĞLU   Prof. Dr. Pediatrik Nefroloji Uzmanı, Sayman  

ORHAN HALLİK    İş Adamı, Veznedar  

BÜLENT AKGERMAN   YKB. Çimstone, More Aquaculture ve AKG Grubu, Üye  

NİLGÜN BARAY    UNICEF Dostları Merkez Komitesi Başkanı, Üye  

MÜNEVVER BERTAN   Prof. Dr. Uluslararası Çocuk Merkezi Genel Müdürü, 
Üye  

SEDAT ERGİN    Gazeteci-yazar, Hürriyet Gazetesi, Üye  

ALİ HAYDAR KURTDARCAN  CEO, Bilkent Holding, Üye  

SANİ ŞENER    Dr. İcra Kurulu Başkanı, TAV, Üye  

 

DENETÇİLER  

CANDEMİR SEÇMEER   Üye  

ALAATTİN TABUR    Üye  

MURAT AŞKAR    Üye  

 

(Üyeler soyadlarına göre sıralanmıştır.) 

  



 

 

BİREYSEL 
KAYNAK 
GELİŞTİRME 
Bireysel bağışlarımızda başlayan yükseliş 2017 senesinde de devam etti. Ve gelirler 

içinde bireysel gelirlerin oranı %84’e ulaştı. Bir sene önce bu oran %75 idi.  

Aylık düzenli bağış gelirleri 

2017 senesi bireysel gelirlerimizin içinde ise en büyük pay %82 ile aylık düzenli bağışlardan 

gelmiştir. Aylık düzenli bağışlar bu sene içinde %41 gibi büyük bir oranda büyüyerek yıllık 

10 milyon TL’nin üstüne çıkmıştır. Aylık düzenli bağışlar belirli bir projeye ya da programa 

değil en zor durumdaki çocukların ihtiyacına göre yönlendirildikleri için UNICEF için büyük 

önem taşıyor. 

 



Yeni düzenli bağış Düzenli Bağış Geliri Büyüme % 

2015 
                               

4.855.209 TL   % 21 

2016 
                               

7.414.175 TL   % 53 

2017 
                             

10.418.892 TL    % 41 

 

Yüz Yüze Kaynak Geliştirme Çalışmaları 

Yüz Yüze çalışmamız 2017’de de en büyük bağışçı edinme kanalı olmayı sürdürürken bu 

kanaldan gelen gelirlerimiz 2016’ya göre %36 büyüdü. Bu kanalımızla ilgili önemli 

gelişmelerden biri bağışçı bağlılığının artması ve bunun gelirlere pozitif etkisi oldu. 

Yıl Yeni düzenli bağışçı sayısı 

2015 7,935 

2016 12,362 

2017 17,546 

 

Telemarketing ve Bağışçı Bağlılığı 

2017 senesinde Telemarketing kanalımızı sadece bağışçı destek hizmetleri için değil 

aynı zamanda yeni bağışçılar kazanmak için de kullanmaya başladık. Böylece yeni 

bağışçılarımızın %13’ü Telemarketing yoluyla kazanıldı.  



Bunun gelirlerimize de pozitif etkisi oldu ve bu kanal yoluyla elde edilen 

bağışçılarımızdan gelen gelirde bir sene öncesine göre %195 büyüme sağlandı. Yıl boyu 

yürütülen dijital kampanyalar ve onu destekleyen diğer mecralardaki yayınlarımızla 

öncelikle potansiyel bağışçıların ilgisini çekip daha sonra da kendileriyle telefon yoluyla 

iletişim sağladık. Ekibimiz yeni bağışçılara telefonla ‘Hoş geldiniz’ deyip, onlara 

kampanyalarımızı açıklayıp sorularını yanıtlamaya, daha ileri ki dönemlerde bağış 

miktarlarını yükseltme ve yaş günü aramaları yapmaya devam etti. 

Özel Etkinlikler ve Diğer Gelirler 

Aylık düzenli gelirlerimiz dışındaki özel etkinlik ve diğer gelirlerimiz toplamda bir önceki 
seneye göre % 34 büyüdü.  

Gala Yemeklerimiz: UNICEF’in gelenekselleşen Ankara gala yemeği, 11 Nisan 2017 
akşamı Ankara HiltonSA’da gerçekleşti. UNICEF'in 70'inci kuruluş yıl dönümü 
kapsamında düzenlenen geceye; UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi yazar Ayşe Kulin, 
UNICEF ailesine yeni katılan oyuncu Kerem Bürsin, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri 
ve çok sayıda davetli katıldı. Gece, UNICEF’in ilk Türkiye İyi Niyet Elçisi Nilüfer’in konseri 
ve değerli sanatçıların bağışlarıyla düzenlenen bağış müzayedesi ile renklendi. Bu 
etkinliğimizden 2017 yılında yaklaşık 100 bin TL kasamıza girmiştir. ( Aynı etkinlik için bir 
önceki yıl 189.000 TL kazanılmıştır. Gala gecesinin toplam 289.000 TL getirisi olduğu 
söylenebilir.   

Geleneksel UNICEF İstanbul Galası ise ‘Umut’ temasıyla 25 Mayıs Perşembe akşamı 
Raffles Otel’de gerçekleşti. Gecede, Gülsen Yavuzkal yönetiminde Borusan Çocuk 
Korosu’nun umut şarkılarının ardından değerli sanatçıların bağışları ve Rüştü Sungur’un 
gönüllü yönetimiyle gerçekleşen bağış müzayedesi sonrasında güçlü sesi ve 
performansıyla Sertab Erener, "Sertab'ın Oda Müziği" sahne aldı. İstanbul Galası’nın geliri 
ise 600 bin TL’ye yakındı. 

Yardım Melekleri: 13 Şubat 2017’de Sunset’te düzenlenen Yardım Melekleri Öğle Yemeği 
ile UNICEF’in Türkiye programlarına bağış toplandı.  

Acil durumlar: 2017’de özellikle iki acil durum için nakit bağış topladık. Bunlardan biri 
beş ülkede hüküm süren açlık diğeri de Arakanlı çocuklarla ilgili acil durum çağrılarıydı.  



 

Diğer Gelirler (2017) Bağış 

Hayat Veren Hediyeler 
260.000 TL 

UNI’ŞEF Anneler Günü Kampanyası 
18.000 TL 

Kumbaralar 
123.600 TL 

 

 

Spor ile Kaynak Geliştirme: UNICEF Türkiye Milli Komitesi, 2016’dan bu yana Adım 
Adım platformunun desteğiyle gönüllü koşucuları yardımseverlik koşusu yapmak üzere 
harekete geçiriyor ve UNICEF’in Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar için farkındalık ve 
kaynak yaratıyor. 12 Kasım 2017’de gerçekleşen 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 
“Kızlara Söz Ver” kampanyası için 106 Team UNICEF gönüllüsü sayesinde, 1.524 
bağışçıdan, 116.172 TL bağış toplandı, binlerce kişide farkındalık yaratıldı. 

 

İNTERNET BANKACILIĞI BAĞIŞLARI: 

AKBANK : 28.490,43 TL 

DENİZBANK : 6673,07 TL 

YAPI KREDİ BANKASI : 53.183,14 TL 

 



KURUMSAL 

KAYNAK 

GELİŞTİRME 
Kurumsal bağış gelirimiz, 2017 yılında 915.898,- TL olarak gerçekleşti. Başlıca kurumsal 

iş birliklerimiz aşağıda özetlenmiştir. Bunların yanı sıra, 2017’de UNICEF Türkiye 

programlarına veya genel UNICEF programlarına bağış yapan kurum ve şirketler 

arasında Axa Sigorta, KARACA, KPMG, Mapfre Sigorta, Roche, Sodexo, Standard Profil, 

Müjde Çorap, Rotary ve Panda Alüminyum bulunuyor.  

Kurumsal Düzenli Bağışlar:  

Orta ölçekli şirketlerin düzenli bağışçımız olabilmesi için 2016’da başlattığımız ‘UNICEF 

Kanatları’ projemize 2017’de de devam ettik. ‘UNICEF Kanatları’ projemizle bireylerin 

aylık düzenli destekçi olması gibi kurumlar da aylık düzenli bağış yaparak en az 12 ay 

veya daha fazla bağışta bulunabiliyorlar.  

 Platin Kanat sahibi şirketler: Aster Tekstil, Ciner Holding, Elif Plastik,  

 Altın Kanat sahibi şirketler: Akasya Ahşap Ambalaj, Atabay Kimya, Özdisan A.Ş., 

Panda Alüminyum A.Ş., Tektaş Saatçilik, 

 Gümüş Kanat sahibi şirketler: Global Connection, Garanti Emeklilik, Sabır Hazelnut.   

 

 



Kurumsal Bağışlar:  

ACE LOJİSTİK: ACE Lojistik ile 

UNICEF’in Türkiye’deki programları 

yararına iş birliği sözleşmesi imzalandı. 

ACE 2017 yılı içinde, 20.000 USD’si 

Tacikistan UNICEF programlarına 

aktarılmak üzere toplamda 80.000 USD 

bağış yaptı.   

 

 

 

BARİLLA: ‘Suriyeli Çocuklar’ 

programımız için, Barilla 

çalışanları nezdinde 

farkındalık ve kaynak 

yaratmak üzere bir çalışma 

gerçekleştirdik.  Bu 

kapsamda Aralık 2016’da 

Barilla yöneticilerinin yılsonu 

toplantısında ‘Suriyeli 

Çocuklar’la ilgili durumu ve 

bu konudaki UNICEF 

çalışmalarını anlattık. Toplantıda UNICEF sunumu sonrası tüm Barilla çalışanları bağış 

yapmaya davet edildiler. Barilla ayrıca kurum olarak çalışanların bağışlarını eşleştirdi. 

Toplanan 79.870 TL bağış ‘Suriyeli Çocuklar’ programımıza aktarıldı.  

JOHNSON WAX: UNICEF’in Türkiye’deki ‘Suriyeli Çocuklar’ programına aktarılmak 

üzere 89.000 TL bağışta bulundu.   

DÜNYA EDUCATION: 2016’da imzaladığımız sözleşme kapsamında Dünya Education, 

2017, 2018 ve 2019 yıllarında, UNICEF’in Türkiye’deki çocukların eğitime ulaşması için 

yürüttüğü programlara aktarılmak üzere, her yıl 50.000 TL bağış yapmayı taahhüt etti. 

2017 yılında 50.000 TL bağış ödemesi alındı.  

 

  



IPSOS: IPSOS her yıl düzenlediği ‘Araştırmada Yenilikler’ Konferansının 2017 yılı bilet 

gelirinin tamamını UNICEF’e bağışlayarak  ‘Tarımda Çocuk İşçiliği’ programına toplamda 

71.818 TL bağış aktarılmasını sağladı.   

MBIS:  MBIS, UNICEF’in ‘Açlık’ programına her ay 4.000 TL olmak üzere, toplamda 

48.000 TL bağış yapmayı taahhüt etti. Bu taahhüdün 36.000 TL’si 2017 yılında ödendi.   

KARACA: Karaca ile "Paylaşacağımız Bir Gelecek Var" adlı, UNICEF'e özel 'Kahve 

Fincanları' projemizin 2017’de lanse edilen ikinci bölümünde, UNICEF'in değerli dostları 

Rahmi M. Koç, Ara Güler, müzisyen Kerem Görsev, UNICEF Türkiye'nin ilk İyi Niyet 

Elçisi Nilüfer, İyi Niyet Elçilerimiz Ayşe Kulin ve Müjdat Gezen yanımızda olmaya devam 

ederken; Devrim Erbil, İlber Ortaylı, İyi Niyet Elçimiz Ferhat Göçer, Kenan Doğulu ve 

karikatürist Varol Yaşaroğlu da katkıda bulundu. Tüm geliri UNICEF’e bağışlanan proje 

2017 yılında 146.782,78 TL bağış getirdi. 

VEGE: 2017 yılı katkısı 100.000 TL olarak gerçekleşti. 

ROTARY: Devam eden iş birliği kapsamında ROTARY Yeniköy 30.000 TL bağışladı. 



 

UNICEF Dostları Merkez Komitesi’nin Katkıları: 

Bilkent Üniversitesi - UNICEF Dostları Merkez Komitesi olarak 2017 yılında 5 gün 
boyunca Kermes düzenledik. Burada 12 ay boyunca 2. el olarak toplanan giysi, 
aksesuar, ev eşyalarının yanı sıra yeni ürünler ve Gönüllülerimizin yaptığı yiyecekler de 
satıldı. Bu yıl etkinlik kapsamında 33.811 TL. kazanılmıştır. 

  

 

  



 

DAHA ETKİN 

İLETİŞİM 

Özellikle dijital platformda ve bağışçı deneyim yolculuğu aşamalarında 2016’da atılan 
kritik iletişim adımlarının ardından, 2017’de yapılan düzenli bağışçı edinme amaçlı iletişim 
kampanyaları UNICEF’in marka bilinirliğine ve çalışmalara dair farkındalığa önemli katkı 
yaptı. UNICEF spontan marka bilinirliği 2014-2017 arasında 5 puan artış gösterdi.  

 

Güney Sudan, Nijerya, Somali, Yemen’de açlıktan ölüm riski altında olan çocukların 
durumuna dair farkındalık ve kaynak yaratma amaçlı yürütülen kampanya kapsamında 
TV ve radyolarda yayınlanan kamu spotu ve online reklamların yanı sıra İDO feribot 
ekranları ücretsiz olarak kullanıldı. “Tarımda Çocuk İşçiliği”nin önlenmesine yönelik 
farkındalık ve kaynak yaratma amaçlı “Tarladan Okula” kampanyası Temmuz 2017’de 
hayata geçirildi. TV, radyo ve sinemalarda ücretsiz kamu spotu ve online reklamların yanı 
sıra açık hava mecraları yaygın olarak kullanıldı. Kampanya kapsamında 1 ayı aşkın süre 
boyunca İDO feribot ekranları, İstanbul, Ankara, Bursa’da otobüs durakları ve billboard 
mecraları, AVM poster alanları ekran ve poster alanları ücretsiz olarak kullanıldı. 

2017’de yapılan kampanyalar 2 milyondan fazla tekil kişinin kampanya web sitelerini 
ziyaret etmesini ve farkındalık kazanmasını sağlarken 200 binden fazla imza kazandırdı.  

Kampanyaları özellikle sosyal medyada destekleyen, her biri kendi alanında yaygın üne 
sahip UNICEF destekçileri farklı kitlelerde farkındalık sağladılar. 

Galatasaray Spor Kulübü, itibarı, camiası ve büyük taraftar kitlesi ile çocuk hakları 
konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF’in Türkiye’de ve 
dünyada yürüttüğü programlara destek sağlamak için 
UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin kurumsal destekçileri 
arasına katıldı. Türkiye’deki ilk ve Süper Lig’deki tek çocuk 
tribününe sahip takım olan Galatasaray ile iş birliğinin 
lansmanı için 19 Eylül’de her iki tarafın başkanlarının 
katılımıyla yapılan basın toplantısı basında geniş yankı 
buldu.  



Sosyal medya ve GS TV’de sporcuların katılımıyla çekilen filmler, stadyum etkinlikleri ve 
sosyal medya paylaşımları UNICEF için farkındalık yaratmanın yanı sıra SMS ile bağış 
çağrısıyla UNICEF’e kaynak ve destekçi kazandırıyor. 

 

 

Ailesinden ve evinden kopan savaş mağduru bir çocuğun duygusal hikayesine odaklanan 
Ayla Filmi, dünyadaki savaş mağduru çocuklara destek olmak için ‘Köklerinden 
Koparılmış Çocuklar’ kampanyasını destekleyen mesajlar ile SMS ile bağış kampanyası 
yürüttü.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'nin en çarpıcı fikir platformu olarak anılan MARKA Konferansı, bu yıl 18. yılı 
kapsamında, “Kızlara Söz Ver” kampanyamıza iş dünyasının liderleri nezdinde farkındalık 
ve destek için özel tasarlanmış ürünlerin satışını konferans sırasında ve sonrasında 
sağlayarak projenin tüm gelirini, UNICEF’in  “Kızlara Söz Ver” kampanyasına bağışladı.  

 



FİNANSAL DURUM

 



  



 



 

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, 
değerli destekleri için 
tüm bağışçılarına teşekkürlerini sunar. 


