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Bu rapor, aksi belirtilmedikçe,  
UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin 
2021 faaliyetlerini içermektedir. 
 
Daha fazla bilgi için: 

destek@unicefturk.org | 0212 252 5382  

Kapak fotoğrafı: 

Maria ve en yakın arkadaşı Vanessa. Serebral 
palsi ile yaşayan 17 yaşındaki Maria, 
Bulgaristan'daki engeli olan ergen akranlarının 
savunuculuğunu yapıyor ve ülkesindeki ergenlerin 
eşit haklara sahip olması için birçok başarıya 
ulaştı. 
 
© UNICEF/UN0348810/Nabrdalik VII 
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Her çocuk için 

Kim olursa olsun. 
Nerede yaşarsa yaşasın. 
Çocukluğunu yaşamak her çocuğun hakkıdır. 
Hakkıdır bir gelecek. 
Adil bir şans. 
UNICEF’in varlık sebebi bu. 
Her çocuk için. 
Her gün, 24 saat. 
190’dan fazla ülke ve bölgede. 
Ulaşılması en zor olana ulaşarak. 
Yardımdan en uzaktakine. 
En çok dışlanana. 
UNICEF bu nedenle sonuna kadar orada. 
Ve asla pes etmeyecek. 
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Başkanın Mesajı 

HER ÇOCUK İÇİN, 
BİR GELECEK 
 

Değerli UNICEF Ailesi ve Dostları, 

Kriz zamanlarında en çok çocukların acı çektiği bir gerçektir. Ve dünya benzeri görülmemiş 

bir kriz dönemini yaşıyor. COVID-19 salgınının uzun vadeli etkileri, küresel ekonomik kriz, 

savaşlar, göç ve ürkütücü bir hızda artan yoksulluk en çok çocukların hayatını altüst ediyor. 

Dünya bir öğrenme kriziyle karşı karşıya. Her dört çocuktan biri çatışma ve iklim krizinin 

etkileriyle artan felaketlerden etkilenen bir ülkede yaşıyor. İklim şokları ve savaşlar son 30 

yılda kaydedilen en üst seviyesine ulaşmış durumda ve ne yazık ki yakın gelecekte insani 

krizlerin azalması öngörülmüyor.  

UNICEF, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasından 12'sine katkıda bulunmayı taahhüt 

etmiştir. Bu, daha iyi bir geleceğe ulaşmak için yapılan küresel çalışmaların büyük bir 

bölümünü temsil etmektedir. UNICEF, 76 yıl boyunca, çocukların karşı karşıya kaldıkları 

zorluklara göre şekillenerek, çocuk haklarının yaygınlaşmasına ve uygulanmasına yönelik 

etkisini büyüterek, en dezavantajlılar başta olmak üzere “her çocuk için” çalışarak bugünlere 
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geldi. Şimdi içinde bulunduğumuz benzeri görülmemiş bir krizler döneminde UNICEF, yeni 

zorlukları daha kapsamlı bir yaklaşımla ele alarak önceliklerini yeniden şekillendirdi. 

UNICEF’in stratejik planı, tüm çocuklar için daha iyi sağlık hizmetlerinin ve aşıların ulaşılabilir 

olması, her çocuğun öğrenme ve eğitim fırsatlarına erişebilmesi, artan akıl sağlığı 

problemlerini ele alan yatırımların büyümesi, ve iklim krizi ile etkin mücadeleyi önceliyor. 

Her çocuğun hayatta kalma ve gelişme hakkı vardır. Yine de çocuklar, sağlıklı bir bebekliğin 

ardından büyüme ve gelişme konusunda hala önemli zorluklarla karşı karşıya. Bir çocuk 

hekimi olarak, krizlerin çocukların sağlığına direkt ve dolaylı etkilerini yakından tanıyorum.   

Her altı saniyede bir dünyanın herhangi bir yerinde 5 yaşından küçük bir çocuk ölüyor. Bu 

çocukların yaklaşık yarısı yeni doğan bebekler. Bu ölümlerin birçoğu önlenebilir. Ülkemizde 

başardığımız gibi; TÜİK’in istatistiklerine göre, UNICEF’in de desteğiyle, Türkiye’de 2019 

yılında bebek ölüm hızı binde 9,1'e, beş yaş altı ölüm hızı 2019 yılında binde 11,2'ye düştü. 

Ancak dünyanın birçok bölgesinde kaliteli ve hakkaniyetli sağlık hizmetlerine ve hayat 

kurtaran malzemelere erişimin yetersiz olması, önlenebilir anne, yenidoğan ve çocuk 

ölümlerinin yanı sıra ölü doğumları da önemli ölçüde arttırmaktadır. Dünya çapında, 5 yaş altı 

çocuk ölümlerinin neredeyse yarısı yetersiz beslenmeden, bir kısmı da temiz suya ve 

sanitasyona yetersiz erişimden kaynaklanmaktadır.  

UNICEF, salgın hastalıklar, çatışmalar, iklim şokları ve doğal afetler, göç, kentleşme ve 

ekonomik istikrarsızlıktan etkilenen yerlerde, acil durumlara doğrudan müdahale edilmesini 

destekleyerek ve krizlere dayanabilecek dayanıklı sistemlerin geliştirilmesine yardımcı olarak 

sağlık sorunlarıyla mücadele etmekte, temiz su ve iyi beslenmeye erişimi arttırmak, bodurluk, 

zayıflık ve aşırı kilo dahil olmak üzere her türlü yetersiz beslenmeyi önlemek için 

çalışmaktadır. Her çocuğu ölümcül hastalıklara karşı aşılamak ve her çocuğa hayatta kalmak 

ve gelişmek için ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini, temiz su ve gıdayı sağlamak üzere 

küresel çabalarımızı ikiye katlamalıyız. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, çocuk hakları gerçekleştirilmeden gerçekleştirilemez.  

Tüm faaliyetlerini sadece gönüllü katkılarla yürüten UNICEF için özel sektörden gelen 

kaynaklar, bu çabaların daha hızlı ve etkin sonuç alabilmesi için hayati bir değer taşıyor. 

2021’de küçük büyük demeden değerli bağışlarıyla UNICEF’in çalışmalarını destekleyen 

cömert bireysel ve kurumsal bağışçılarımıza, UNICEF Türkiye Elçilerimize, değerli Yönetim 

Kurulu ve Genel Kurul üyelerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Her çocuk için sağlık, ve her çocuk için güzel bir gelecek dileğiyle saygılarımı sunarım. 

 

Prof. Dr. Tezer Kutluk 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Genel Müdür’ün Mesajı 

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ 
YAKLAŞIMLAR 
 

Sevgili UNICEF Dostları, 

Benzeri görülmemiş birçok krizin aynı zamanda yaşandığı günümüzde yeni sorunlara taze 

yaklaşımlar gerekiyor. UNICEF de tam bunu yapıyor; karmaşık krizlere karşın çocuklar için 

daha iyi bir dünyayı hayal ederken 76 yıllık deneyiminin üzerine yenilikçi ve farklı bakış 

açılarıyla yeniden şekilleniyor.  

Öğrenme krizini aşmak üzere dijital öğrenme olanaklarını geliştirmeye odaklandık; kız 

çocuklarını güçlendirmeyi hedefliyor, ergen ve gençlere okul ve okul dışında 21. yy 

becerilerini kazandırmak için yeni iş birlikleri kuruyoruz. Çocuklarda artan akıl sağlığı 

problemlerine dikkat çekerek bu alana yapılan yatırımları arttırmaya çalışıyoruz. İklim 

kriziyle mücadele etmek için kamu ve özel sektörü harekete geçirmeye çalışıyor, yeni 

programlar yürütüyoruz. 

© UNICEF/Deniz 
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UNICEF Türkiye’de 2021-2025 programıyla; her küçük çocuğun erken çocukluk gelişiminin 

desteklenmesi, ergen ve gençlerin beceri ve yetkinliklerini geliştirerek daha iyi bir geleceğe 

erişmelerini sağlayacak istihdam olanaklarını arttırmak, çocuk yaşta işçilik, ya da evlilik gibi 

her tür çocuk istismarını önlemek, engeli olan ve yoksullukla mücadele eden çocuklar için 

sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini desteklemek, çocuk haklarına daha yaygın farkındalık 

ve destek sağlamak başlıkları altında çalışıyor. Bu kritik program alanları, ülkemizde çocuk 

haklarıyla ilgili ihtiyacımız olan gelişimi sağlayacak ve geleceğimizi güçlendirecek alanlar.  

Her çocuk için, umutla ve tutkuyla çalışıyoruz. Ancak dünyanın her yerinde çocuklar ve 

aileler iklim şokları, savaşlar ve yoksulluktan artarak etkilenirken kaynak ihtiyacımız da her 

yıl rekor seviyelerde artıyor.  

Çocuklar için daha verimli olmak hedefiyle, yeni yaklaşımlarla kapsamlı iş birlikleri 

kuruyoruz, organizasyonumuzu ve iş yapma yöntemlerimizi yenilikçi bakış açılarıyla 

güncelliyoruz, bağışçılarımızla iletişimimizi geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz.  

2021 yılında tüm zorluklara rağmen, değerli bağışçılarımızın cömertliği sayesinde 31.7 

milyon TL bağış geliri ile kaynaklarımızı 2020’ye göre %45 büyütmeyi başardık.  

Düzenli bağışçılarımız çocukların hayatını ve geleceğini değiştiriyor. Onlar, çocukların, anne 

babaların ve bizlerin mutluluk sebebimiz. UNICEF’in dünya çapında krizlere daha çevik, 

daha geniş cevap verebilmesi düzenli bağışlarımız sayesinde mümkün oluyor. Çocuklar için 

daha iyi bir dünyayı onların desteği sayesinde hayal edebiliyoruz. 

Kurumsal ortaklarımız, artık daha geniş bir eksende, finansal katkının ötesinde çeşitli iş 

birliği modelleriyle çocuklar için sonuçlar almamıza destek oluyor. Uzun vadeli iş birliklerinin 

değerini hep birlikte görüyoruz.   

Her çocuk için, küçük büyük tüm bağışçılarımıza tek tek şükranlarımızı sunuyorum. 

Katkılarınız ve inancınız için müteşekkiriz.   

Kalpleri çocuklar için çarpan çalışma arkadaşlarıma, bizi destekleyen Yönetim Kurulumuza, 

Genel Kurul üyelerimize ve zamanını çocuklara adayan UNICEF Türkiye Elçilerimiz ve 

UNICEF Destekçilerimize teşekkür ediyorum. 

2022 yılında da tüm zorluklara rağmen her çocuğun, öncelikle en dezavantajları olanların 

büyümesi ve gelişmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 

Desteğinizin devam edeceğine gönülden inanıyor ve şükranlarımı sunuyorum. 

 

İnci Haseki 
Genel Müdür 
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YÖNETİM KURULU  

PROF. DR. TEZER KUTLUK   Başkan  

PROF. DR. ŞENCAN ÖZME   Başkan Yardımcısı  

NİLGÜN BARAY  

OYA CANGÜLOĞLU      

SEDAT ERGİN   

ORHAN HALLİK  

PROF. DR. ENVER HASANOĞLU        

PROF .DR. GÜLSEV KALE 

PROF. DR. TEVFİK KARAGÖZ 

ALİ HAYDAR KURTDARCAN     

ASUMAN ŞENER       

 

DENETÇİLER  

MURAT AŞKAR       

FATİH ERKAN  

ALAATTİN TABUR       

 

(Üyeler soyadlarına göre sıralanmıştır.) 
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FAALİYETLERİMİZ ile 
YARATTIĞIMIZ ETKİ 
KÜRESEL PROGRAMLAR 

UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin 2021’de yarattığı kaynağın yarıdan fazlası düzenli aylık 
bağışçılarımız sayesinde en zor durumdaki çocuklara ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılan 
esnek düzenli kaynaklar olarak gerçekleşti. Düzenli kaynaklar, UNICEF'in, en büyük risk 
altındaki ve en acil ihtiyacı olan çocuklara ulaşmasını sağlar. Tüm UNICEF ofislerinin 
faydalanabileceği bu fonlar, dezavanlajlı çocuklar için sonuç alma misyonumuz için kritik 
değer taşıyan çocukların hayatını kurtaran programlar ve UNICEF’in çekirdek yapısını 
destekleme için kullanılır. Esnek finansman, çocukların hayatını kurtarmak, sürdürülebilir 
sistemler kurmak için hayati değerdedir. 

2021'de UNICEF, COVID-19'un artan etkisi ve savaşlar ve iklim değişikliği dahil büyüyen 
tehditler karşısında çocuk haklarını korumak için ortaklarıyla birlikte durmaksızın çalıştı. 
Büyük ölçüde pandemiyi yönetme çabalarının istenmeyen sonuçlarından kaynaklansa da 
COVID-19'un çocuk haklarına verdiği zarar açıktır. Çocuk yoksulluğundaki rekor artış, 100 
milyon çocuğu daha kritik alanlarda yoksunlukla karşı karşıya bıraktı. Rutin bağışıklamada 
yaşanan aksaklıklar, aşılanmamış çocuk sayısını 3,4 milyon artırdı. 

Eğitimde benzeri görülmemiş bir kesinti, öğrenme yoksulluğunu artırdı. İzolasyon ve 
belirsizlik, çocukların ruh sağlığına ciddi bir zarar vererek, uzun süredir göz ardı edilen bir 
krizi şiddetlendiriyor. 

COVID-19 aşılarının düşük gelirli ülkelere erişimi ile ilgili derin eşitsizlik devam ediyor.  
Salgının ötesinde, Afganistan, kuzey Etiyopya, Myanmar ve Yemen dahil olmak üzere 
çatışmalar, çocuk haklarının ağır ihlallerine ve rekor düzeyde insani ihtiyaçlara yol açtı. 

Küresel olarak yaklaşık 1 milyar çocuk – dünyadaki çocukların neredeyse yarısı – iklim 
değişikliği nedeniyle “son derece yüksek risk” altında olan ülkelerde yaşıyor. İklim krizi, 
doğal afetleri, su kıtlığını, gıda güvensizliği ve salgınları körükleyerek, özellikle en yoksul, en 
dezavantajlı topluluklardan çocukların sağlığını, esenliğini ve güvenliğini tehdit ediyor. 

2021 yılında düzenli kaynakların katkısıyla, UNICEF ortaklarıyla birlikte;  

• 153 ülkede 483 yeni ve devam eden insani krize müdahale etti. 

• Düşük ve orta gelirli ülkeler için COVID-19 aşılarının tedarikine liderlik ederek 144 
ülkeye 958 milyondan fazla doz sevk etti. 

• 50 odak ülkede kadınların yüzde 64'üne en az dört doğum öncesi bakım ziyareti ve 
kadınların yüzde 65'ine doğum sonrası bakım ile ulaştı. 

• Çocuk evliliği riski altındaki 7,6 milyon ergen kıza önleme ve bakım müdahaleleri 
sağladı.  

• 69,9 milyon insanın güvenli suya ve temel sanitasyona erişimini sağladı. 

https://bagis.unicefturk.org/
https://bagis.unicefturk.org/
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• 33,3 milyon kişi içme ve hijyen için su hizmetlerine ve 8,4 milyon kişi sanitasyon 
hizmetlerine erişim kazandı veya yeniden erişim kazandı. 

• Yetersiz beslenmenin erken tespiti için 154 milyon çocuk taranmasını sağladı. 

• Yaklaşık 336 milyon çocuğa ulaşarak bodurluk ve diğer yetersiz beslenme biçimlerini 
önlemeye yönelik hizmetler sundu. 

• Okula gitmeyen 48,6 milyon çocuğun eğitime erişmesini destekledi. 

• UNICEF destekli beceri geliştirme programları 91 ülkede 33 milyon çocuğa ulaştı. 

• 42 milyon çocuğa (insani kriz ortamlarında 18,1 milyon) öğrenme malzemesi sağladı. 

• Şiddete maruz kalan 4,4 milyon çocuğa 129 ülkede sağlık, sosyal hizmet ve adalet 
hizmetleriyle ulaştı. 

• Nakit transfer programlarıyla 95 ülkede yaklaşık 133 milyon çocuğa ulaştı. 

• Engelleri kapsayan programlama yoluyla 148 ülkede 4,8 milyondan fazla engeli olan 
çocuğa ulaştı. 

 
Türkiye’de geliştirdiğimiz düzenli kaynaklarla tüm bu sonuçlara katkımız olurken, aynı 
zamanda Yemen, Afganistan, Beyrut’taki acil durumlara ve Afrika ülkelerindeki 
beslenme krizine kaynak aktardık. 

Detaylı incelemek üzere raporu indirmek için: UNICEF 2021 Yıllık Raporu  

  

© UNICEF/UN0500156/Pastorelli 

https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2021
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UNICEF TÜRKİYE ÜLKE PROGRAMI 

UNICEF, 1951 yılından bu yana Türkiye’de Hükümet, özel sektör ve sivil toplum ile yakın 
ortaklık içerisinde, çocuk haklarına yönelik yatırımları ve taahhüdü güçlendirerek çocuk ve 
gençlerin haklarını korumak için çalışıyor. 

UNICEF ve Türkiye’deki ortakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
doğrultusunda, Türkiye’de yaşayan en zor durumdaki çocuk ve gençlere ulaşmayı ve 
onlara yaş gruplarına uygun destek sağlamayı amaçlıyor. UNICEF, mülteci ve göçmenler 
de dahil olmak üzere tüm çocuk ve gençlerin (22,9 milyon veya toplam Türkiye nüfusunun 
%27,5’i) her türlü şiddet, istismar ve sömürüden korunmasını ve yaşamını iyi şartlar altında 
sürdürmek için kaliteli hizmetlere erişmesini sağlayacak ulusal sistemleri destekliyor ve 
güçlendiriyor.  

2021-2025 için yeni Ülke Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
gerçekleştirilmesini desteklemek ve hiçbir çocuğun geride kalmamasını sağlamak amacıyla 
UNICEF ve Türkiye arasındaki güçlü ortaklığı sürdürüyor. Odak noktası ise bütüncül erken 
çocukluk gelişiminin (EÇG) desteklenmesi, ergen kız ve erkek çocuklarının karşılaştığı 
zorlukların ele alınması, sosyal koruma ve çocuk koruma hizmetlerinin kalite ve kapsamının 
güçlendirilmesi ve çocuk haklarına yönelik ulusal yatırımların ve izleme mekanizmalarının 
desteklenmesidir. 

Detaylı bilgi için UNICEF Türkiye 2021 Yıllık Raporunu inceleyebilirsiniz. 

  

© UNICEF/ 

https://www.unicef.org/turkey/ara%C5%9Ft%C4%B1rma-ve-raporlar
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UNICEF Türkiye ve ortaklarının çabalarıyla, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin 
aktardığı kaynakların da katkısıyla, çocuklar için başlıca kazanımlar özetlenmiştir: 

 

Türkiye’de UNICEF ve ortaklarının gerçekleştirdiği insani yardım çalışmaları  

• 83 UNICEF destekli çocuk ve ergen dostu alan ağı aracılığıyla 193.792 çocuk, 
toplam 269.711 kişiye ulaşılmıştır. 

• 117.154 çocuğun ve 14.348 çocuk bakan kişinin, psiko-sosyal desteğe erişmesi 
sağlanmıştır. 

• 2021'de 760.858 çocuk Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ile desteklenmiştir. 

• 240.387 ergen ve genç toplum temelli ergen ve genç katılım faaliyetlerine katılmıştır. 

• 2021/2022’de devlet okullarında örgün eğitime toplam 854.839 mülteci çocuk 
kayıtlıdır. 

 

Kapsayıcı Eğitim  

UNICEF, kaliteli örgün eğitime erişimi arttırmak ve bütün okulları, tüm çocuklar için 
kapsayıcı kılmak üzere:  

• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile erken çocukluk çağındaki çocuklar için eğitim 
hizmetlerinin kalitesini artırmak için bir değerlendirme çerçevesi ve bir e-modül 
geliştirdi.  

• Öğretmen ve aile rehber kitapları gibi tamamlayıcı değerlendirme araçları hazırladı. 

• Eğitimcilerin, çocuklarda potansiyel engelleri belirlemek, ve bu çocukların farklı 
öğrenme ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde ele almak için gerekli pedagojik bilgi, 
beceri ve araçlarla donatılması kapsamında 123 usta eğiticinin engeli olan çocuklarla 
çalışan 914 eğitimciye eğitim vermesi sağlandı. 

• 12 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Samsun, Tekirdağ ve Trabzon) pilot test yapıldı. MEB değerlendirme çerçevesinin ve 
e-modülün ülke çapında yaygınlaştırılması için çalışıyor. 

Kız Çocukların Güçlendirilmesi  

• Kız çocukların güçlendirilmesi yolundaki farkındalığı artırma amacıyla 11 Ekim Dünya 
Kız Çocukları Günü’nde Bölgesel Dünya Kız Çocukları Konferansı düzenlendi. 

• Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), GAP İdaresi Başkanlığı, Türk Kızılayı ve 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) ortaklığında “kız ve erkek 
çocukları güçlendirme eğitim programları”, “akranlar arası mentorluk programı”, “rol 
model toplantıları” ve cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta evlilik hakkında 
farkındalık artırma oturumları düzenlendi.  

• UNICEF, aile içi şiddeti önleme ve müdahale sisteminde kilit roller üstlenen devlet 
personelinin cinsiyete duyarlı ve yaşa uygun hizmet sunma kapasitesinin 
arttırılmasını destekledi; Türkiye'deki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde ve 
Kadın Sığınma Evlerinde çalışan 2.543 hükümet personelinin (2.203 kadın, 340 
erkek) cinsiyete dayalı şiddet ve acil durumlarda çocuk koruma modülleri ile temel ve 
ileri beceri eğitimi, şiddet mağduru kadın ve çocuklarla ve aile içi şiddet tanıklarıyla 
çalışma ilkelerini, uzaktan psikosoyal destek yöntemlerini, şiddet mağdurları için 
güvenlik planlamasını ve ileri düzey görüşme ve tedavi becerilerini içeriyordu. 
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• UNICEF, MEB ile işbirliği içinde Türkiye'de kız çocuklarının eğitiminin önündeki 
engelleri tespit eden ve analiz eden ve ilgili toplumsal cinsiyet dinamikleri hakkında 
bilgi veren kapsamlı bir rapor geliştirerek, eğitimde cinsiyet eşitliğinin artırılmasına 
yönelik kanıt üretilmesine destek olmuştur. 

• UNICEF ayrıca, COVID-19 salgını nedeniyle cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaştaki 
evliliklerdeki çarpıcı artışa müdahale çalışmaları yürüttü. 

– 46,053 haneye dağıtılan hijyen ve evde öğrenme setlerine cinsiyete dayalı 
şiddet ve yardım almanın yollarıyla ilgili farkındalık yaratan broşürler eklendi. 

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çevrimiçi modüller geliştirildi ve 2021 
yılında kadın sığınma evlerinde kalan çocuklara özel psikososyal destek 
sağlanmasına yönelik bir kılavuz geliştirildi. Aile içi şiddete maruz kalan toplam 
41.463 kadın ve kadın sığınma evlerinde anneleriyle birlikte kalan 18.012 
çocuk, UNICEF'in desteğiyle verilen temel ve ileri PSS becerileri eğitimini 
tamamlayan bakanlık personeli tarafından özel psikososyal destek hizmetleri 
aldı. 

 

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 

• UNICEF, Hayata Destek Derneği ile ortaklaşa, 6.700'den fazla çocuğu korunma 
ihtiyaçları açısından inceleyerek, risk altında olan veya çocuk işçi olarak çalışan 
4.000'den fazla çocuğu belirledi. Ayrıca HDD, çocuk işçiliği riski altında olan veya 
çocuk işçiliği ile uğraşan 4.850 çocuğa özel ders, ev ödevi desteği ve mentorluk dahil 
olmak üzere psikososyal ve diğer destek sağladı. 

• UNICEF, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve MEB ile ortaklaşa 
olarak, MEB Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Genel Müdürlüğü'ne pedagojik 
rehber kitaplarının güncellenmesinde ve ergenlerin güvenli işyerinde öğrenme 
fırsatlarını sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği rehberlerinin geliştirilmesinde destek 
verdi.  

• UNICEF, Kalkınma Atölyesi ile ortaklaşa çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına 
ilişkin kurumsal kapasitenin ve farkındalığın artırılmasına yönelik kanıtların 
oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Özellikle tarım aracılarının tarımda çocuk 
işçiliğinin tespiti ve ortadan kaldırılmasındaki önemli rolü dikkate alınarak kapasite 
geliştirme faaliyetleri sağlanmıştır. 2021 yılının son çeyreğinde 1.400'den fazla işyeri 
ziyareti gerçekleştirilmiş ve çocuk işçiliği ile uğraşan veya bu riski taşıyan çocuklar 
tespit edilerek korunma ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve diğer ilgili hizmetlere 
yönlendirilmeye başlanmıştır. 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa UNICEF, Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Eden İl Birimlerinin çocuk işçiliğini belirleme, yönlendirme ve raporlama 
konusundaki kapasitelerini güçlendirmek için çeşitli bölgesel çalıştaylar düzenlemiştir. 
UNICEF, bu kapsamda 2019'dan bu yana toplamda 300'den fazla hükümet 
yetkilisine ulaştı. 

 

Çocuk Dostu Şehirler 

• UNICEF, Türkiye Belediyeler Birliği ve belediyelerle yakın bir şekilde çalışarak, farklı 
katılım seviyeleriyle; 50'den fazla il/ilçede 100'den fazla belediye ile 2018'den bu 
yana yaklaşık 2 milyon çocuğu kapsamaktadır.  
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• 2021'de, UNICEF, TBB ile ortaklaşa, yerel düzeyde çocukların durumu ve ihtiyaç 
analizini oluşturmak için belediyeler için bir kılavuz hazırladı. 

• UNICEF, belediyelerin çocuk dostu stratejik planlama ve kaynak tahsisi konusundaki 
kapasitesini güçlendirmek için, TBB ile yakın koordinasyon içinde, 29 belediyeden 
belediye personeline çocuk dostu bütçe ve strateji geliştirme konusunda eğitimler 
verdi.  

– 2020'de 20 belediye UNICEF'in teknik desteğiyle çocuk odaklı bütçe analizi 
gerçekleştirdi.  

– 2021'de 8 pilot belediye, 2020'deki harcamalarının çocuk odaklı bütçe analizini 
yaptı ve bulgularını, Aralık ayında 35'ten fazla farklı belediyeden 100 belediye 
personeline sundu. 

• Belediyeler, 3-6 yaş arası çocuklar için bakım merkezleri açarak Erken Çocukluk 
Gelişimi hizmetleri sunmaya başladı. Yerel düzeyde hizmetlere erişimi ve kaliteyi 
artırmak için belediyeler için bir modelleme ve hizmet sunum kılavuzu taslağı 
geliştirilmiştir.  

• UNICEF ayrıca toplam nüfusu 1,3 milyonu çocuk ve 600 bini mülteci olmak üzere 4,1 
milyonu aşan dört belediyeye - Kocaeli İzmit Belediyesi, Adana Yüreğir Belediyesi, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kilis Belediyesi - çocuk dostu politikalar 
benimsemeleri için teknik ve mali yardım sağlamıştır.  

 

 

© UNICEF/UNI341460/Rich 
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BİREYSEL 
KAYNAK 
GELİŞTİRME 
BİREYSEL BAĞIŞLAR 

Bireysel bağışlarımız 2021 yılı içinde yaklaşık 19,5 milyon TL’ye ulaşarak %65,8 oranla tüm 

gelirlerimiz içindeki en büyük bağış kalemi olmaya devam etti.  

A. Aylık düzenli bağış gelirleri 

Her ay düzenli bağış yapan destekçilerimiz mutluluk sebebimiz! Çünkü düzenli bağışlar, 

düzenli kaynaklar başlığı altında hem Türkiye hem dünyadaki en zor durumdaki çocukların 

ihtiyaçlarına yönlendiriliyor, her çocuğun en temel haklarına ulaşmasına en büyük katkıyı 

onlar yaratıyor.  

© UNICEF/UN0638492/ Ölçer 
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2021’deki çalışmalarımız sayesinde gelirlerimiz ve yeni bağışçı sayımız katlanarak artmaya 

devam etti. Bireysel kaynak geliştirme yöntemlerimizi geliştirerek yaptığımız çalışmalarla 

bağışçılarımıza hem çocuk hakları konusunda  gerçekleştirdiğimiz etkiyi aktarma fırsatı 

bulduk. Bu sayede daha fazla bağışçıya ve bağış gelirine ulaştık; 2021 yılında 23 bin yeni 

düzenli bağışçı ailemize katıldı. 

COVID-19 salgınının etkileriyle oldukça ivme kazanmış olan dijital kanal gelirlerimiz 2021’de 

geçen senenin %76 üzerinde, telemarketing gelirlerimiz ise %47 üzerinde gerçekleşerek 

gelir artışımızda önemli kanallar olarak yer aldılar. Yüz yüze kanalı gelirlerimiz geçtiğimiz 

seneki gelirlerimizin %9 üzerine çıkarak düzenli gelir artış stratejimize önemli katkı 

sağlamaya devam etti. 

Yüzyüze Çalışmalarımız 

İlk 5 ayda COVID-19 salgınının 

getirdiği sokağa çıkma ile ilgili 

uygulanan önlemler nedeniyle daha 

yavaş başlayan 2021 yılı, ikinci yarıdan 

sonra yasakların kalkması ile 

çalışmalarımıza ivme getirmemize 

olanak sağladı. 

Salgının tüm olumsuzluklarına rağmen 

performansımızı arttırarak 2021 yılında 

16 binin üzerinde yeni bağışçıya 

eriştik. Yüz yüze iletişime girdiğimiz 

tüm bağışçılarımıza COVID-19’un hem 

Türkiye hem de dünya genelinde 

çocuklara etkilerini ve UNICEF’in 

yürüttüğü çalışmaları aktarma fırsatı 

yakaladık. 

Dijital Kaynak Geliştirme Çalışmalarımız  

2020 yılında salgının da etkisiyle ivme kazanan dijital kanalımız, 2021’de bireysel 

bağışlarımıza %15 katkı sağladı. Dijjital kaynak geliştirmede yeni araçları hayatımıza 

alırken, yeni yöntemleri de test ettik ve işlerimize entegre ettik. Sosyal medya kanallarında 

yıl içerisinde birçok farklı kampanya hayata geçirdik ve yeni bağışçılarımıza ulaştık. Web 

sitemizde ziyaretçi sayımızı organik aramalar ile arttırmayı planladığımız yılda, dijital 

kanalımızdan 1.845 yeni bağışçı edindik ve bu kanaldan gelen gelirlerimiz 3 Milyon TL’yi 

aştı.  

Telemarketing 

Telemarketing kanalı 2021’de de önemli bir kanal olmaya devam etti. Telemarketing 
ekiplerimiz bağışçılarımız ile iletişimini her geçen gün arttırdı.  
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“COVID-19 döneminde ebeveynlik”, “Çocuk gelişiminde ilk 1000 gün” rehber kitapçık 
kampanyalarımız sayesinde birçok aylık düzenli bağışçı değerli katkılarıyla ailemize 
katıldı. Acil durumlar kapsamında yürüttüğümüz kampanyalarla destekçi kaydetmeye 
devam ettik. Salgının yarattığı kısıtlamalara rağmen telemarketing kanalımız %47 gelir 
artışıyla bireysel bağışlardaki payını 2021 sonunda %23,5’a yükseltti. 

B. Özel Etkinlikler ve Diğer Gelirler 

2021 yılında, bu başlık altındaki gelirler içinde en büyük kalemlerimiz Hayat Veren 
Hediyeler, tek seferlik bağışlar, yardımseverlik koşuları ve acil yardım kampanyaları oldu. 

Hayat Veren Hediyeler 

Sevdiklerimize ya da kurumsal bağlantılarımıza hem anlamlı bir hediye almayı hem de 
sosyal değer yaratmayı mümkün kılan UNICEF Hayat Veren Hediyeler, en güç durumdaki 
çocuklar için artan oranda farkındalık ve kaynak sağlamaya devam etti. 
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Adım Adım ile İstanbul Maratonu 

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, 2016’dan bu yana Adım Adım platformunun desteğiyle 
gönüllü koşucuları yardımseverlik farkındalık ve kaynak yaratıyor.  

2021’de engeli olan çocukların eğitime erişmesini desteklediğimiz “Her Çocuk için Eğitim” 
kampanyamızla 51 Team UNICEF gönüllüsü sayesinde Runtalya’da 12 bin TL, İstanbul Yarı 
Maratonu’nda 24 bin TL bağış topladık. 

Eker I Run ve Istanbul Maratonu’nda “Kızlara Söz Ver” diyerek iyilik peşinde koştuk, 148 
Team UNICEF gönüllüsü sayesinde, 734 bağışçıdan, 112 bin TL bağış topladık, 
gönüllülerimiz sayesinde binlerce kişide toplumsal cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarını 
güçlendirme kampanyamızla farkındalık yarattık.  
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Kumbaralar 

CarrefourSA mağazalarındaki ve diğer birçok noktadaki kumbaralarımızdan bu yıl 37 bin TL 
bağış elde ettik. 

 

İnternet Bankacılığı Bağışları 

2021’de internet bankacılığı aracılığıyla Yapı Kredi Bankası müşterilerinin katkısı 375 bin 
TL, Akbank müşterilerinin katkısı 71 bin TL, TEB müşterilerinin katkısı 14 bin TL, Denizbank 
müşterilerinin katkısı ise 17 bin TL olarak gerçekleşti. 

 

Doğum Günü Kampanyaları  

UNICEF Türkiye Elçilerimiz, ünlü destekçilerimiz ve hayran 
grupları doğum günlerini kutlamak üzere düzenledikleri 
kampanyalarla UNICEF’in çalışmalarına dair farkındalık ve 
kaynak yaratmamıza destek oldular. 
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KURUMSAL 

KAYNAK 
GELİŞTİRME 

İş dünyasının, çocukların temel haklarına erişmesinde çok önemli ve çok boyutlu bir rolü 
olduğuna inanıyoruz. 2021’de birçok firmayla kaynak sağlamanın yanı sıra farklı başlıklar 
altında iş birliklerini hayata geçirdik. Özel sektörden ortaklarımızla, kurum değerleriyle 
örtüşen, çalışanları ve müşterileriyle ortak bir hedef etrafında birlikte dahil oldukları, 
markalarına değer katan ve çocukların temel haklarına ulaşmalarında sürdürülebilir etki 
yaratan iş birlikleri gerçekleştirdik.  

COVID-19 salgını sebebiyle içinden geçtiğimiz olağanüstü süreç, iklim değişikliği kaynaklı 
felaketler, artan çatışma ve savaşlar çocukların hayatını olumsuz etkilerken ve ihtiyaçları 
katlanarak artarken, değerli ortaklarımızın ve paydaşlarının destekleri bir önceki yıla göre 
%250’den fazla artış gösterdi.  

  

Özel sektör ortaklarımız çalışmalarımıza kaynak 
aktarmanın yanı sıra uzmanlıkları, yarattıkları etki ve 
işteki iyi uygulamalarıyla katkıda bulunabiliyorlar. 
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2021 yılında değerli ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimizden bazı örnekleri 
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hayat Holding, küreselleşme 
vizyonunu tanımlayan yeni 

kurumsal kimliğinin çalışan, iş 
ortağı ve basın mensuplarından 

oluşan 22 bin kişiye 
duyurulması amacıyla 

gerçekleştirdiği küresel 
lansmanda her bir katılımcı 

adına, en zor durumdaki 
çocuklar için tedavi edici 

besinler, su arıtma tabletleri, 
rehidrasyon tuzları ve aşılar 

bağışladı.   

Colgate Palmolive Türkiye ile toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında 2020’de başlayan iş birliğimiz 2021’de de devam etti. 
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Karaca ile 2017’den bu yana devam eden iş birliğimiz kapsamında, Rahmi Koç, Kenan Doğulu, Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Ara 
Güler, Müjdat Gezen, Kerem Görsev, Nilüfer ve Devrim Erbil’in tasarladıkları ve UNICEF yararına satışa sunulan fincanlar 
çocukların eğitimlerine destek olmaya devam etti. 

Kâr amacı gütmeyen bir 
organizasyon olan Agile 
Turkey, COVID-19 salgını 
sebebiyle çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen “Agile 
Turkey Summit 2021” için 
ödenen katılım 
bedellerinin tamamını 
UNICEF’e bağışlayarak 
yetersiz beslenen 
çocukların tedavisini 
destekledi. 
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Kurumsal Bağışçılarımız (Alfabetik sıralama) 

A.N.G SAĞLIK KÜLTÜR SAN.VE DOĞ.VAR.KOR.VAKFI 

ACM AGİLE DANIŞMANLIK 

ADEL KALEMCİLİK TİC. A.Ş 

AKKİMET AKDENİZ KİMYA MEDİKAL LTD ŞTİ 

AKKUŞ TEKSTİL 

ALBATRANS LOJİSTİK AŞ 

ALJ FİNANSMAN A.Ş 

ALTINLAS OTOMOTİV 

ALTINBOĞA MAKİNA SAN.   

AQUAWORLD SU PARKI- THE LAND OF LEGENDS 

ARÇELİK LG 

ARENA BİLGİSAYAR  

ASEL ENGINEERING 

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ATLAS İSTANBUL TEKSTİL 

BAŞAKŞEHİR SPORTİF FAALİYETLER SAN VE TİC. A.Ş 

BEAUTY OMELETTE TEKS. KOZMETİK PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 

BENTS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

BİZCE İLETİŞİM  
BODRUM YALIKAVAK TURİZM 

BORUSAN PORT 

© UNICEF/UN0250052/Herwig 



29 
 

CANEL OTOMOTİV 

CARREFOURSA  

CHRYSO-KAT KATKI MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş 

COLGATE  PALMOLİVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. 

CRS SOFT YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş 

CNTR BİLİŞİM A.Ş. 

ÇINAR DAVET ORGANİZASYON 

DEĞİRMENCİOĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 

DENİZBANK A.Ş 

DETA LOJİSTİK 

DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş 

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU  

DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ 

DT GİZEM BAYRAK 

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SAN.A.Ş 

DYNAMO DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 

ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş 

ELCA KOZMETİK - MAC COSMETIC 

ENQURA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş 

EOS HİJYEN 

ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ 

EUROTEX TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

FİGABARA PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ 

FİGES A.Ş. 

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş. 

FORD OTOSAN 

FYL AMBALAJ MALZEMELERİ 

GALATASARAY MAĞAZACILIK 

GENÇ MEKTEBİ TIBBİYELİLER KULÜBÜ 

GETİR 

GRAVİTAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş 

HACI ÖMER SABANCI VAKFI 

HALINET EV TEKSTİLİ AŞ 

HANDE SAĞLIK HİZM LTD ŞTİ 

HAYAT KİMYA 

HEALTİGO 

İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU YÖNETİCİLERİ İDARİ KADROSU VE ÖĞRETMENLERİ 

İF DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 

İKİ EYLÜL PTT MÜDÜRLÜĞÜ 

İNKA YAPI BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET 

İSTANBUL ECZANESİ 

İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK A.Ş THE MARMARA OTELİ 

İZOMETRİ BİLİŞİM 

KABİN PERSONEL İŞLERİ ŞEFLİĞİ 

KADRİYE MACİT 

KALİBA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
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KAPLAN 

KARACA ZÜCCACİYE TİC. SAN. A.Ş. 

KİBRİT DİZAYN TEKSTİL 

KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTORONİK SAN.A.Ş 

KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

LESAFFRE 

MASDAF MAKİNA SANAYİ 

MAVİ GİYİM SAN.VE TİC A.Ş. 

MERCAN ENDÜSTRİYEL TASARIM MAKİNA SANAYİ LTD ŞTİ 

MERTU SAĞLIK VE DANIŞMANLIK SAN TİC LTD ŞTİ 

MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN.TİC.A.Ş 

MOODTEX TASARIM TEKSTİL 

NANODEMS YAZILIM TEKNOLOJİLERİ AŞ 

NATA-TKN GEMİ ACENTALIĞI NAK.TUR.SEY.SAN. VE TİC.AŞ. 

NETSMART BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 

NEVRA DEMİRÖZ DANIŞMANLIK 

NOVO NORDISK SAĞLIK ÜRN.LTD.ŞTİ 

NUMESYS İLERİ MÜHENDİSLİK HİZ. A.Ş 

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİC. VE SAN. A.Ş 

OKSİM ELEKTRİK ELEKTRONİK 

ONEDİO BİLİŞİM 

OTOKOÇ OTOMOTİV VE SAN. TİC. A.Ş 

ÖZKAN REKLAM 

PAPARA ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ 

PARİBU TEKNOLOJİ A.Ş 

PARLAK GELECEK ARAŞTIRMA VE STARETEJİ 

PAYU ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ 

PIWORKS TR BİLİŞİM HİZMETLERİ 

PİSANO MÜŞTERİ İLETİŞİM CÖZÜMLERİ 

PLASCAM PLASTİK OTO CAM SANAYİ VE TİC.A.Ş 

POLİLAS HİDROLİK VE PNÖMATİK SIZDIRMAZLIK 

PPG INDUSTRİES KİMYA SAN VE TİC AS 

PROTEKTOR PROFİL 

QUALİTY GRUP DANIŞMANLIK İTH İHR LTD ŞTİ 

RAKUN CAFE 

REMAX FRESH 

ROCHE DİAGNOSTİCS TURKEY 

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş. 

ROTARY 2420. BÖLGE FEDERASYONU 

SAKARYA ELEKTRİK 

SAREKS AS 

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR 

SCHOTT ORIM CAM SANAYİ VE TİC A.Ş 

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI 

SEMA BOZKIR ANAOKULU 
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SİMTEK İTHALAT İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

SKS GIDA PAZARLAMA VE TİC. LTD.ŞTİ 

SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş 

SOFT LOJISTIK VE DIS TIC LTD STI 

SOLIDA APP 

SOLİBRA LOJİSTİK HİZ A.Ş 

STANDARD PROFİL 

SUTAPLAS PAZARLAMA 

ŞIK MAKAS GİYİM 

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 

TAYEKS DIŞ TİCARET VE TEKSTİL 

TCEEGE KONTEYNERTERMİNAL İŞLETMELERİ 

TECHNOCAST OTOMOTİV 

TEKNİK YAPI PROJE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş 

TEKTUŞ SİPARİŞ SİSTEMLERİ SAN. 

TEPE İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 

TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK  

TEPE EMLAK 

THY & TURKISH CARGO 

TİVİCON ARGE YAZILIM LTD ŞTİ 

TMT TIBBİ MEDİKAL MALZEMELERİ SANVE TİC A.Ş 

TRC ULUSLARARASI TİC.DAN.A.Ş 

TURUNCU EĞİTİM HİZMETLERİ 

TÜRK TRAKTÖR 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.  

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 

ULUS ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ 

ULUSLARARASI HABERAL TRANSPLANTASYON 

ULUSOY GRUP TURİZM TİC. A.Ş 

UMIT EGINLIOGLU AVUKATLIK BÜROSU 

VEHBİ KOÇ VAKFI 

VİTAL MEDİKAL SERVİS VE TİC.LTD.ŞTİ. 

WORLDCARD PAYLAŞIM PROGRAMI 

YEMEK SEPETİ ELEKTRONİK İLETİŞİM PERAKENDE GIDA LOJİSTİK 

YEMEZ TASARIM TEKSTIL HAZIR GIYIM SAN VE TİC 

YILMAZİPEK TEKSTİL 

YNOT PARTNERS YAZ PAZ VE DAN AŞ 

ZURİCH SİGORTA A.Ş 
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UNICEF Kanatlarına Sahip Düzenli Kurumsal Bağışçılarımız* 

PLATİNYUM ALTIN GÜMÜŞ  

BOBOSCOPE HBM OTOMOTİV JK MAĞAZACILIK  

CİNER YAYIN HOLDİNG ORTAKLAR KAMP EKİPMANLARI   

CNTR BİLİŞİM A.Ş. ÖZDİSAN ELEKTRONİK   

ELİF 
 

  

SUN TEKSTİL 
 

  

 
  

 
  

 

© UNICEF/UN0574897/Mahari 
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Değerini ölçemeyiz! 
Farklı iş birliği modelleriyle destek veren kurumsal ortaklarımızın etkisi de nakit bağışlar 
kadar değerli. 

Farklı İş Birliği Modelleri ile Destek olan Ortaklarımız* 

ADBUSTERS AGENCY  

ARPR- ARZU ÇEKİRGE PAKSOY 

ARTI İLETİŞİM YÖNETİMİ 

BİLKENT CENTER 

BKM EXRESS 

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 

NAZLI TOPRAK ve ECE ÇAVUŞOĞLU  

EGE PERLA  

IMPACT 2030 TÜRKİYE 

MARJINAL PORTER NOVELLI 

MCKINSEY & COMPANY 

PRİDA İLETİŞİM ÖDÜLLERİ 

RAMADA BY WHYNDAM İSTANBUL TAKSİM 

TEPE EMLAK YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 

TEPE NAUTILUS 

UNICEF Yüzyüze Çalışması Destekçilerimiz* 

AQUA FLORYA 

CARREFOURSA  

EGE PERLA  

İDO 

İSTANBUL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

TEPE NAUTILUS 

UNIQ 

Çözüm Ortaklarımız* 

DENİZ KURTOĞLU 

BİZCE TANITIM  

EUROMESSAGE E-MARKETING ÇÖZÜMLERİ  

GRAM İSTANBUL 

JULES VERNE 

MARKETHINKERS  

MELODİKA 

MOBILEXPRESS  

FORWARD MEDIA 

 

* Sıralamalar kategori bazında alfabetik yapılmıştır. 



34 
 

DAHA ETKİN 

İLETİŞİM 
2021’de COVID-19 salgını, iklim krizinin etkileri, savaşlar ve çatışmalardan kaynaklanan acil 
durumlarda insani yardımı desteklemek üzere iletişim çalışmalarımız hız kazandı. 
UNICEF’in COVID-19 acil durumu programına dair kamu spotlarımız radyo ve TV 
kanallarında yayındaydı.  

Salgınla ilgili doğru bilgileri yaymak, aşılamanın çocuk sağlığı için vazgeçilmez hayati 
önemini vurgulamak, COVID-19 aşılarının eşitsiz dağılımıyla ilgili farkındalık yaratmak, 
çocukların ve gençlerin akıl sağlığını ve ebeveynlerin bu olağanüstü dönemde çocuklarıyla 
iletişimini desteklemek üzere çeşitli iletişim çalışmaları yürüttük.  

 

COVID-19 döneminde ebeveynleri desteklemek üzere UNICEF ve paydaşları tarafından 
hazırlanan ipuçları kitapçığımız Milliyet gazetesinde ek olarak yayınlandı ve farklı kitlelere 
ulaştı.  
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UNICEF Türkiye 2021-2025 programının başlamasıyla destekçilerimize ve bağışçılarımıza 
yeni çalışma alanlarına ve UNICEF Türkiye’nin hedeflerine dair bilgiler aktardık.  

Dünyadaki en ağır insani krizlerden biri olan Yemen, Suriye, Afganistan, ve yetersiz 
beslenme ve temiz suya erişim konusunda krizlerin hüküm sürdüğü birçok ülkedeki acil 
durum programları ve Hayat Veren Hediyeler kampanyalarıyla farkındalık ve kaynak 
yaratmaya devam ettik.  

Hayat Veren Hediyeler için yeni yıl hediyeleriyle ilgili iletişim çalışmalarımızla dergiler ve 
TEPE Emlak Yatırım’ın desteğiyle İstanbul ve İzmir’de AVM’lerin iletişim kanallarında yer 
aldık. Hayat Veren Hediyeler mağazamız UNICEF Türkiye Instagram hesabında yerini aldı; 
bağışlarıyla hediyelerine anlam katmak isteyen Instagram kullanıcılarının hediye 
seçeneklerimize kolayca ulaşmasını sağladık. 

 

  

Dünya Su Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Çocuk İşçiliğini 
Önleme Günü, Dünya Kız Çocukları Günü, Dünya Çocuk Günü gibi özel günlerde kurumsal 
ortaklarımız kendi kanallarını açarak çocukların seslerini duyurmamızı desteklediler. 

Eylül’de okula dönüş döneminde eğitime erişemeyen çocuklar için kaynak yaratma 
kampanyamızda, 22 influencer’ın gönüllü desteğiyle 10 milyon kişiye eriştik ve 600 bini 
aşkın etkileşime ulaştık. 
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20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde UNICEF Türkiye Elçilerimizin, UNICEF Dostu birçok ünlü 
destekçimizin ve kurumsal ortaklarımızın desteğiyle çocukların sesini dünyaya duyurduk, 
ihtiyaçları için kaynak yarattık.  

 

UNICEF kurumsal iş birliği olanaklarının bilinirliğini artırmak için çeşitli iş ve sosyal 
sorumluluk platformlarında çalışmalarımızı anlatacak fırsatlar yarattık. 

 

Çocukların yararına kalplerini 
bize açan, çocukların 
ihtiyaçlarını daha geniş 
kitlelere duyurmamıza destek 
olan UNICEF Türkiye 
Elçilerine, UNICEF Dostu 
sanatçılara ve 
profesyonellere, sosyal 
medya kanaat önderlerine, 
gönüllü desteğini 
esirgemeyen ve kanallarını 
bize açarak farkındalık 
yaratmamızı destekleyen özel 
sektörden kurumsal 
ortaklarımıza çok teşekkür 
ederiz.  
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FİNANSAL DURUM 
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UNICEF Türkiye Milli Komitesi, 
değerli destekleri için 
tüm bağışçılarına teşekkürlerini sunar. 
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