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2019 Gönüllülük Raporu

Sevgili KPMG Gönüllüleri,
KPMG Türkiye olarak oluşturmaya çalıştığımız “Gönüllü Hareketi”
her geçen gün büyüyerek yoluna devam ediyor. Sizler, büyüyen ve
gelişen hareketimizin en önemli parçasını oluşturuyorsunuz.
Gönüllülük çalışmalarına; iş ve ev arasındaki rutininde toplumla
bütünleşmek için olanak sağlayan bir gönül bağı olarak bakıyoruz.
Sizlerin de bu süreçte kazancı; çevrenizle ilgili farkındalığınızın
artması, iyi bir bakış açısı ve kişisel gelişiminizin desteklenmesi
olacaktır.
İnanıyorum ki gönüllü hareketi sizlerle birlikte tüm paydaşlarımıza
yayılacak. Gönüllülük, hayatımızın doğal parçası haline gelecek ve
çalışmalarımız ofisimizde olduğu gibi Türkiye genelinde de etkili
olacaktır.
Toplumsal sorunları yüreğinde hisseden ve bu konuda çaba
gösteren gönüllülerimizi tebrik ederim.

Murat Alsan
KPMG Türkiye Başkanı

İletişim çalışmalarımız

100’den

fazla gönderi
paylaşımı

600’den
fazla gönderi
beğenisi
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77bin
erişim

458
gönüllü
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2019 yılında neler yaptık?

193

öğrenciye okul
kiti

2

214

barınak gezisi

kilo plastik kapak

974

öğrencinin yeni yıl
dileklerini gerçekleştirdik
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1000

çocuğun doğa eğitimi alarak doğayla
buluşmasına katkıda bulunduk

4

kutu temizlik
malzemesi ve
oyuncak desteği

15

kilo elektronik
atık

86

çocuğun eğitim
masraflarını
karşıladık
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2019 yılında kimleri destekledik
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan
kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını
sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.
Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir
yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik,
sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Amaçlar birbiriyle
bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep
birlikte ele almaktır.
Bizler de KPMG Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi her yıl
genişleterek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlıyoruz.
2018 – 2019 yılında eğitim, çevre ve toplum konularına odaklanarak birçok projeyi
hayata geçirdik. Uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yapıda kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz
projelerimizin hangi sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet ettiğini aşağıda
bulabilirsiniz.
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KPMG Türkiye olarak yaptığımız saha çalışmaları ile birlikte çalıştığımız sivil toplum
kuruluşlarına da sosyal sorumluluk anlamında gönüllü destek oluyoruz. Herhangi bir bedel
almadan toplumumuzun yararı için ücretsiz denetim ve norm kadro hizmeti verdik.

TEMA çalışmamız kapsamında;
1000 çocuğun doğa eğitimi alarak doğayla buluşmasına katkı sağladık.
KPMG Türkiye olarak özel günlerde müşterilerimize müşterilerimize göndermek için 400
adet basılı sertifikamız bulunmaktadır.
Doğal varlıklarımızı korumak için düğün, cenaze ve özel günlerde çelenk gönderimimizi
TEMA’dan yaptık.

2019 Gönüllülük Raporu
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Paylaşım Kutularımız
Otizmli Çocuklarla Beraberiz!
Tüm eski / yeni oyuncaklarımızı ofisimizde
konumlandırdığımız paylaşım kutumuzda biriktiriyoruz
ve biriken o
 yuncaklarımızı otizmli çocuklara hediye
ediyoruz.

Mutluluğa Çevir!
Tekerlekli sandalye hedefimiz için; paylaşım kutumuzda
her renkten plastik kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği için topluyoruz.
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Atma Bağışla!
Tüm arızalı ve kullanılmayan cep telefonları,
bilgisayar parçaları, elektrikli ev eşyaları,
kabloları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na
bağışlıyoruz ve geri dönüşümü destekliyoruz.

Çocuklar Gülsün!
Kitap, defter ve kırtasiye malzemelerini
ihtiyaç sahibi okullara ulaştırmak için
Çocuklar Gülsün kutusunda biriktiriyoruz.
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Gönüllü D
Kasım’18
Otizimli Çocuklarla Beraberiz

Ekim’18
Barınak Gezisi

Aralık’18
Huzurevine Gidiyoruz!

Mayıs’19
Kitap Koala’ya Gidiyoruz!

Haziran’19
Otizmli Çocuklarla Beraberiz!

Temmuz

Huzurevi’ne Gidi
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Durakları

z’19

iyoruz!

Ocak’19
Kitap Koala’ya Gidiyoruz!

Şubat’19
Kitap Koala’ya Gidiyoruz!

Mart’19
Ankara ve İzmir Gönüllüleri Sahada!

Nisan’19
Barınak Gezisi

Ağustos’19
Kitap Koalaya Gidiyoruz!

Eylül’19
Giving Day - Kıyı Temizliği

2019 Gönüllülük Raporu
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Barınak Gezisi
Türkiye’de hayvan hakları ve doğanın korunması konularında faaliyet gösteren dernekleri tek
bir çatı altında toplayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile bu yıl da çalışmalarımızı
birlikte gerçekleştirdik.
İşbirliğimiz kapsamında barınak gezisi ve Beykoz Ormanı’nda hayvan beslemesi yaptık.
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin ilk durağı barınak gezisiydi.
12 Ekim tarihinde Ömerli Hayvan Barınağı’ndaki dostlarımızla tanışmak, sevgimizi paylaşmak,
iletişim kurmak ve zaman geçirmek hem bizim hem de hayvan dostlarımız için çok keyifli
oldu.
26 Nisan tarihinde ise Beykoz Ormanı’nda, hem temiz havanın tadını çıkarıp yürüdük hem de
ormanda köpek dostlarımıza mama dağıttık.
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KPMG Gönüllüleri olarak; hayvanları korumak, hayvan haklarına dikkat çekmek, dostlarımızla
vakit geçirmek ve farkındalığı arttırmak için hep bir aradayız.
Etkinliklerimize katılamayan gönüllülerimiz ise kedi ve köpek maması yardımları ile bize
destek oldular, mamalarını Haytap Shop’tan temin ettiler.

2019 Gönüllülük Raporu
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Huzurevine gidiyoruz!
Huzurevi sakinleri ile geçirdiğimiz zamanda sadece onların morallerini yükseltmek ve
kendilerini terk edilmiş hissine kapılmalarından bir nebze olsun uzaklaştırmak istiyoruz.
Onların bizden beklentileri ise onları dinlememiz ve onlarla karşılıklı sohbet etmemiz.
Etkinlik boyunca birlikte zaman geçirdiğimiz huzurevi sakinleri ile bolca sohbet ettik, halı
dokuma ve ahşap boyama derslerine katıldık ve onlara hediyelerimizi verdik.
Huzurevi sakinleri hakkında bilgi aldığımız ve birçok farklı duyguyu tecrübe ettiğimiz bir
etkinlik oldu.
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Kitap Koala
Kitap Koala, kitap satın alarak sokak hayvanlarının tedavilerine destek olabileceğiniz bir kitap
satış sitesidir. Bu yıl KPMG Gönüllüleri olarak Kitap Koala’nın Nişantaşı’nda ofisinde gönüllü
olarak çalıştık.
Kitap Koala’nın kitaplarla dolu ofisinde ufak bir gezinti yaptık ve onları yakından tanıdık.
Gönderilmek için bekleyen kitapları ayırıp, paketledik, çay molası verip hep birlikte onların
hikayesini dinledik.
Hayvan dostlarımız için yeniden bir şey yapmanın keyfine vardık. Kitaplarla dolu günler
geçirdik.

20
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Otizmli çocuklarla beraberiz!
Tohum Otizm Vakfı; “otizm spektrum bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması,
özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında
yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim
vakfı olarak çalışmaktadır.
Etkinlik boyunca birlikte zaman geçirdiğimiz çocuklarla birlikte pizza yedik, oyun oynadık ve
takı yaptık. Hiç tavla oynamamış bir gönüllümüz Otizmli bir çocuktan tavla oynamayı öğrendi.
İsim şehir oyununda en yüksek puanı Ali İhsan aldı ve bizi mağlup etti.
Tohum Otizm Vakfı’nın düzenlediği piknikte ise biz de gönüllülerimizle birlikte yer alarak
yanımızda götürdüğümüz oyuncaklarımızı dağıttık.
Otizm ve otizmli bireyler hakkında bilgi aldığımız ve birçok farklı duyguyu tecrübe ettiğimiz bir
yıl oldu.
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Çocuklar gülsün!
Çocuklar Gülsün projesi 2013 yılından bu yana devam etmektedir. Her yıl geleneksel olarak Ağrı
Türkeli İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrencilerimize, karne hediyesi, okuma kitabı, kırtasiye
malzemesi desteği ve yılbaşı hediyesi gönderimi yapıyoruz.
Bu sene ofisimizde topladığımız yardımlarımızla 6 farklı şehirde 8 farklı okula desteklerimizi
götürdük.
Hazırladığımız yeni yıl dilek ağacı ile 974 yeni yıl dileğini gerçekleştirdik. KPMG Gönüllülerimiz İzmir
ve Ankara’daki okulları yerinde ziyaret etme imkânı bularak yılbaşı hediyelerini dağıttılar.
Bu yıl KPMG Gönüllüleri ve KPMG Runners ekibi olarak İstanbul Maratonu ve Antalya Runatolia
Koşusu’nda TEGV için koştuk. Attığımız her adım ile birlikte TEGV’in çocuklara eğitim desteği
sağladığı 72 noktasından Siirt ve Mardin Öğrenim Birimi’ndeki 86 çocuğa 4 yıl boyunca eğitim
desteği sağlayacağız.
Bu yıl KPMG Türkiye olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için en çok bağış toplayan ilk 10
kurumsal takımdan biri olmanın gururunu yaşıyoruz!
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Gönüllülük hikayelerimizle büyüyoruz..
Ekim 2018’de başladığımız gönüllülük yolculuğunda anlatacağımız
çok değerli hikayeler birikti. Yaptığımız küçük değişikliklerin ne kadar
büyük bir etkiye sahip olabileceğine birlikte tanıklık ediyoruz...
İçinde bulunduğumuz iş ortamının yoğun temposuna
kendimizi kaptırıp gidince dış dünyada neler olup bittiğini
unutmak çok kolay oluyor. KPMG Gönüllüleri’nin bu gezileri
bazen unuttuğumuz başka hayatları görmemiz için çok
değerli.

Osman Kesme
Başak Kılıçoğlu
Ankara

Begüm Babür
İstanbul

Yoğun dönem içerisinde iken birkaç saat ara verip Ankara-Çocuklar
Gülsün Projesi’ne katılım gösterdik. O kadar lüks bir yerleşim yerinde
şefkat, sevgi ve gülümsemeye hasret onlarca çocuğu bir arada
görünce afallamıştık. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi gördükten
sonra bütün yoğun dönem yorgunluğumuzun izleri silindi.

KPMG Gönüllüleri gerçekten hiç tanımadığınız insanlara,
yardıma ihtiyacı olan hayvanlara ve sizden çok uzaklardaki
çocuklara dokunabileceğiniz, yardım edebileceğiniz ve
hayatlarında mutlu bir an oluşturabileceğiniz imkânlar
yaratıyor.

Beykoz Ormanları'na gidip barınaktaki köpekleri
beslemek, onlarla vakit geçirmek, heyecanlarını görmek
inanılmaz mutluluk vericiydi. Bu deneyimi şüphesiz
KPMG Türkiye'deki en güzel günüm olarak hatırlayacağım.

Mehmet Buhur
İstanbul

Giray Fidanboy
İstanbul

Öykü Aydın
İstanbul

Gerçekleştirdiğimiz barınak gezisi ve Beykoz Ormanları’nda köpek beslemesi etkinliklerine
katıldım ve o etkinliklerde yaşadığım duygular ve hissettiklerim düşüncelerimi de etkiledi.
Bana göre çocuklara küçük yaştan itibaren hayvan sevgisi aşılamak her anne babanın
görevi olmalıdır. Her çocuk hiç değilse sokak hayvanlarına bir kap su vermenin
mutluluğunu mutlaka yaşamalıdır.

Farklı sosyal sorumluluk projelerini keşfetmenin heyecanını KPMG Türkiye çatısı altında
yaşıyorum. Çünkü biz hep birlikte güçlüyüz. Hiç tecrübe etmediğim projelerde bulunuyor,
otizmli çocuklarla beraber zaman geçiriyor, barınak gezileri düzenliyor,
Çocuklar Gülsün Projesi kapsamında birçok okula ulaşan mutluluklara tanıklık ediyorduk.
Sokak hayvanları için çalışıyor çalıştıkça daha da öğreniyorduk.

Özlem Dağ
İstanbul

Otizimli çocuklarla bir aradayken iyi ki buradayım dedim. Onlarla bir
günü dahi olsa birlikte geçirmek, pizza yemek, oyun oynamak ve
bileklik yaptıktan sonra onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmüş
olmak tarif edilemez bir duyguydu.
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Seray Göncü
İstanbul

Boyundan büyük forması, olmayan ayakkabısı ile ilçenin
düzenlediği futbol turnuvasına katılmaya çalışan 11 minik
çocuk daha ilk dakikadan kardeşlerimiz evlatlarımız oldu.
İlk kez gördüğü 3 adama yıllardır varmış gibi sarılan bir
grup çocuk. Teşekkürü bir borç bilirim...

Can Sarıkaya
İstanbul

KPMG Türkiye’de böylesine muazzam bir toplulukta yer aldığım için çok
mutluyum. Birlikte süper vakit geçirdiğimiz Huzurevi ziyaretlerimiz,
otizimli kardeşlerimizle eğlenceli vakitlerimiz ve daha nice
anılarımız oldu. Teşekkürler KPMG Gönüllüleri.

Cenk Çakmak
İzmir

Fırat Yaren
İstanbul

İsmail’in hediyesi “ilk okuma kitap setiydi.” KPMG Gönüllüleri olarak okulun
merkezden uzakta olmasını göz ardı ederek, küçük İsmail’in ağlamaması
için merkeze gidip İsmail’e kitap okuma seti ve okul malzemelerini hediye
olarak aldık ve İsmail’i bulup hediyelerini ilettik. İsmail’in gözündeki
mutluluk ve tatlı gülümsemesi soğuk kış gününde içimizi ısıtmıştı.

Gönüllülük projeleri hoşgörü, huzur ve sevgi medeniyetinin bir uzantısı
olarak kendisini var etmeye devam etmektedir. KPMG Türkiye’nin
karakterindeki kapsayıcı ve birbirini iyileştirici gücü en iyi şekilde temsil
ederek, bizim de içimizdeki sevgiyi dışarıya yansıtmamıza imkan veren
KPMG Gönüllüleri’ne sonsuz teşekkür ederim.

Mehmet Oruç
İstanbul

Özgen Ünlüsoy
İstanbul

KPMG Gönüllüleri’nde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından birçoğunu
deneyimleme fırsatı buldum. Çevre, sokak hayvanları ve geri dönüşüm
odaklı çalışmalara katılmak üzere dahil olduğum bu toplulukta aynı zamanda,
zor şartlarda eğitim gören ilkokul çağındaki çocuklara yardımcı olmak
farklı ve mutluluk vericiydi.

Ankara’da bir ilköğretim okulundaki minik öğrencilerin
yeni yıl dileklerini gerçekleştirme fırsatı bulduk.
KPMG Gönüllüleri sayesinde 110 tane yeni
arkadaşım ve onların hayatlarına dokunma fırsatım oldu.

Berkay Paşaoğulları
Ankara

Cansu Demirtaş
İstanbul

Daha önce hiç huzurevine gitmemiş olmanın verdiği heyecan ile
gideceğimiz günü beklemeye başladım. Temmuz ayında Darülaceze
Huzurevi'nde çok tatlı insanlar ile tanıştım. Orada o insanlarla birlikte
olmanın, hayat hikâyelerini dinlemenin ve atölyelerde onlarla birlikte bir
şeyler yapmanın verdiği huzuru hangi kelime ile anlatabilirim bilmiyorum.

Sibel Yılmaz
İstanbul

Daha önce gönüllü olarak birçok organizasyonda yer aldım. Yalnız iş hayatına başlarken bu tecrübeyi
yaşamaya devam edeceğim aklıma gelmezdi. İçerisinde bulunduğunuz kurum ile birlikte farklı sosyal
sorumluluk projelerinde yer almak çok keyiﬂi ve öğretici. Daha önce hiç tecrübe etmediğim birçok yeni
duyguyu KPMG Türkiye gönüllü projeleri ile keşfettim. Huzurevi ziyareti, otizmli çocuklarla zaman
geçirmek ya da sokak hayvanları için çalışmak işe biraz ara verip nefes almama sebep oldu.
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Merhaba Ben Hakan, KPMG Türkiye Şirket Ortağı ve Kitap Koala Projesi’nden sorumlu şirket
ortağıyım. Kitap Koala ile bize ulaşan bir e-mail yoluyla tanıştık. Kitap Koala hayvan tedavilerini
finanse eden bir e-ticaret sitesi. Çalışmalarını ise gönüllülerinin desteği ile gerçekleştiriyorlar.
KPMG Gönüllüleri olarak bizler de, Kitap Koala ofisinde gönüllü olarak çalıştık. Kitaplarla dolu
ofislerinde hem gönüllüler ile bir arada olduk hem de ihtiyaçları olan kutuları ve kargolama
işlemlerini gerçekleştirdik. İşten birkaç saat uzaklaşıp gönüllü olarak çalışmak katılan herkesi
çok iyi hissettiriyor.
Hakan Ölekli
Denetim ve Güvence Hizmetleri, Şirket Ortağı
Stratejik Pazarlama ve İş Geliştirme Lideri
Merhaba ben İdil, bu yıl sosyal sorumluluk aktivitelerimiz içerisinde Otizmli çocuklarla
çalışma yapacağımızı duyduğum an bu projeden sorumlu Şirket Ortağı olmaya gönüllü
oldum. KPMG Türkiye şirket ortağı olarak gönüllü projelerde yer alarak liderlik etmek, çalışma
arkadaşlarınıza da güzel bir örnek oluyor, onların da projelere olan ilgisini artıyor. Otizmli
çocuklar çok özel ve çok başarılılar. Onların başarı hikayelerini dinledikçe iyi ki bu proje
içerisinde yer alıyorum diyorum. Onlarla gününüzü beraber geçirmek, yemek yemek, takı
yapmak ve oyun oynamak... Ben otizmin farkına geç vardım, amacım farkındalığın artırılması.
Toplumdaki otizm farkındalığını ne kadar artırabilirsek otizmli çocuklara ve ebeveynlerine
desteğin o kadar artacağını düşünüyorum. Tüm KPMG gençlerini bizimle çalışmaya davet
ediyorum.
İdil Gürdil
Risk Yönetimi Danışmanlığı, Şirket Ortağı
Merhaba ben Nesrin, KPMG Türkiye Denetim Bölümü Başkanıyım. 25 yıldır KPMG
Türkiye’de ve 2 yıldır KPMG Gönüllüleri Çocuklar Gülsün Projesi’nden sorumlu şirket
ortağı olarak görev alıyorum. Projeyi gerçekleştirmekteki amacımız eğitimde fırsat eşitliği
yaratmak ve çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarına destek olabilmek. Proje kapsamında;
farklı şehirlerdeki okullara kitap göndererek kütüphaneler oluşturuyor, kırtasiye ve kitap
yardımlarımızla çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Dilek ağacı projemizle her yıl daha
fazla çocuğun dileklerini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl ise 974 çocuğun yeni yıl dileklerini
gerçekleştirdik. Uzakta bir okuldaki çocuğun heyecanını ve mutluluğunu görmenin değeri
ölçülemez, küçücük yüreklere dokunabiliyorsak bizden mutlusu yok. Bu mutluluğu yaşamak
isteyen gönüllü arkadaşları aramıza bekliyoruz.
Nesrin Tuncer
Denetim ve Güvence Hizmetleri Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı
Merhaba ben Sinem, KPMG Türkiye’nin şirket ortaklarındanım ama daha büyük gurur
duyduğum bir şey varsa o da, KPMG Türkiye’nin HAYTAP’dan sorumlu şirket ortağı olmak.
Şirketteki takım arkadaşlarımla birlikte sokak hayvanları için bir şeyler yapabilmek, onlarla
oynayabilmek, ormanda köpek beslemesi yapmak, bir gün bile olsa onları mutlu etmek,
hayvan hakları yasasının çıkması için farkındalık yaratmaya çalışmak beni en mutlu ve gururlu
hissettiren anlardan oluyor. Bunun için hem KPMG’ye, hem de bu gönüllülük projesine
destek veren tüm takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.
Sinem Cantürk
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı
2019 Gönüllülük Raporu
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Gönüllülük Hikayeleri
Bu hikâye, KPMG Gönüllüleri alt kümesinde bulunan, şirketimiz Futbol takımındaki
dostlarımı temsilen, yaklaşık 1700 kişilik ailemizin içindeki diğer güzel kalplere ilham
olması umudundan başka bir amaç gözetmeksizin paylaşılmıştır.
Hikâyemiz Eskişehir’in Mahmudiye Köyü İsmet Paşa İlkokulu’nda görev yapan bir
öğretmen dostumuzun Instagram hikâyesinde gördüğümüz bir fotoğraf ile başladı.
Başlamaması mümkün müydü?
Boyundan büyük forması, olmayan ayakkabısı ile ilçenin düzenlediği futbol turnuvasına
katılmaya çalışan 11 minik çocuk daha ilk dakikadan kardeşlerimiz, evlatlarımız oldu.
Tereddütsüz bir iş birliği, yıldırım hızında bir organizasyon ile yardım için harekete geçtik.
KPMG Futbol Kulübü kendine bir kardeş kulüp edinmişti.
Zaman kaybedilmeden önce ayakkabılar gönderildi, sonra formalar yaptırıldı.
Geriye kalan tek şey kısa bir yolculuk yapıp kardeş kulübümüze kavuşmaktı.
Az gidip uz gidip, Mahmudiye köyüne ulaştık. Geri kalanı tarifsiz 2 saati ne ben
anlatabilirim ne yaşamayan anlayabilir.
İlk kez gördüğü 3 adama yıllardır varmış gibi sarılan bir grup çocuk.
Teşekkürü bir borç bilirim… Ali Tuğrul Uzun, Cihan Kaban, Doğancan Tümay, İbrahim
Tekinışık, Yavuz Dinçer, Oğuzhan Tütüncü, Ömer Tiryaki, M.Salih Cuşkun, Kağan Alkan,
Nazım Candan, Mizbah Mucak, Çağlar Turan, Atakan Yalkan, Gökhan Boldo, Hamit
Mercan, Aykut Uzer.
Yeni hikayelerde buluşmak üzere.
Can Sarıkaya, İstanbul
Denetim, Müdür
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Gönüllülük Hikayeleri
‘Gönüllülük’ insana özgü, dinamik, felsefi bir değer ve insanların da şirketlerin
de davranışlarını belirleyen, onların sahip olduğu değerlerdir. Bizi insan yapan
değerlerimizdir. Daha önce bireysel olarak yürüttüğüm gönüllü olma çabam gülümse ve
dünyayı değiştir düşüncesiyle başladı. Daha sonra en ihtiyaç duyduğum anne sevgisinin
büyük boşluğu, Sevgi evlerinde birçok proje de bulunmama sebep oldu.
Birinin kalbine dokunabildiğini hissedebilmek, birinin tebessümünü izleyebilmek,
mutluluğuna sebep olmak tarifsiz bir duygu. Farkındaydım, farkında olmalıydım. Daha
sonra iş hayatımda bunu sürdürebileceğim ve hatta çalıştığım kurum ile beraber
yürütebileceğim fikri dahi aklımda yoktu. Şimdi ise katıldığım sosyal sorumluluk
projelerinin ötesinde daha farklı tecrübelere tanıklık etmek, aynı duyguları paylaşıp hep
birlikte hareket etme ruhu ve bunun ötesinde farkındalık yaratma çabasına merhaba
dememin ve hayatımın rengini değiştiren KPMG Türkiye ailesine katılışımın 2. senesi.
Artık birçok farklı sosyal sorumluluk projesini keşfetmenin heyecanını KPMG Türkiye
çatısı altında yaşıyorum. Çünkü biz hep birlikte güçlüyüz. Hiç tecrübe etmediğim
projelerde bulunuyor, otizmli çocuklarla zaman geçiriyor, barınak gezileri düzenliyor,
Çocuklar Gülsün projesi kapsamında birçok okula ulaşan mutluluklara tanıklık ediyorduk.
Sokak hayvanları için çalışıyor, çalıştıkça daha da öğreniyorduk.
İlk Huzurevi ziyaretinde birçok hayat hikayelerine tanıklık etmiştim. Onlar bazen cam
kenarında, bazen bahçede, bazen kapılara bakarak; karşısına alıp şöyle konuşacak,
bazen dertlerini, bazen sevinçlerini, dostluklarını, tecrübelerini, eşini, torunlarını
anlatacak birilerini bekliyorlardı. Halime teyzenin iç çekerek anlattığı aşk hikayesi,
çocuklarına özlem duysa da saklayamadığı sitemine eşlik ediyor, onu can kulağıyla
dinliyorduk. Onlar sadece anılarını yeniden bahara taşımak istiyordu.
KPMG Türkiye ailesiyle beraber yol alıp daha güzel bir dünyaya daha düzel renkler
bırakmak muazzam bir duygu. Ne mutlu bize ki gönüllülüğü konuşabiliyor; bize
gönüllülüğü sürekli hale getiren, bize gönlü hatırlatan, bizimle gönül bağı kurabilen,
bizim gönül bağı kurabildiğimiz insanlarla, topluma dünyaya güzel renkler bırakıp
muazzam sahnede KPMG Türkiye ile rol alıyor, insanca yaşamlar oluşturma noktasında
farkındalık yaratma ve bunu sürdürme cesaretini gösterebiliyoruz!
Teşekkürler KPMG Türkiye.
Özlem Dağ, İstanbul
KDV İade
Uzman Yardımcısı
2019 Gönüllülük Raporu
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Gönüllülük Hikayeleri
Her küçük hareket büyük bir etkiye dönüşebiliyor.
Plastik kapak toplama projesine KPMG Türkiye ofisimizde 2 yıl önce başladık. İstedik ki
projemizi yakın çevremize de anlatalım, onları da projemizin içine dahil edelim ve daha
fazla insanla etkimizi büyütelim.
“Mutluluğa Çevir” plastik kapak projesini oğlum Max Ayberk’e anlattığımda çok
etkilenip okulda arkadaşlarına anlatmış. Çok yakın arkadaşı Ogüncan da eve gidip
ailesini bu kampanyaya destek vermesi için ikna etmiş.
Ogüncan’ın babası Ogün, artık evinde ve işyerinde bizim için kapak toplamaya başladı.
Kendisi artık bizim fahri bir KPMG Gönüllümüz. Max ve Ogüncan her hafta sonu
basketbol oynamak için bir araya geliyor, Ogüncan gelirken yanında babasının biriktirdiği
kapakları da getiriyor. Ben de büyük bir zevkle ofise getirip, Cansu’ya teslim ediyorum.
Başka bir fahri KPMG Gönüllümüz ise Max’ın hocası Koray. Max, geçen sene
Bodrum’da yaz kampına gittiğinde Mutluluğa Çevir projesini hocasına anlatmış. Koray
Hoca çok etkilenmiş, kamp süresince çocukların bir görevi de sahilde kapak toplamak
olmuş. Koca bir poşet plastik kapak Bodrum’dan KPMG Türkiye’ye ulaştı. Hep arayıp
soruyor kaç adet kaldı diye merakla.
Hadi sizler de bu kampanyayı çevrenizdeki arkadaşlarınıza, dostlarınıza, müşterilerinize
anlatın. Sadece İçtiğiniz su şişesinin ya da damacananın, zeytinyağınızın, meşrubatınızın
kapağını atmak yerine biriktirip bize getirin. Tekerlekli sandalye hedefimize ulaşmak için
sadece 86 kilogram plastik kapağa ihtiyacımız kaldı.
Figen Tahiroğlu Würsching
Kurumsal İletişim Lideri
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Gönüllü şirket ortaklarımız
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Funda Aslanoğlu
Mutluluğa Çevir

İdil Gürdil
Otizmli Çocuklarla
Beraberiz

Hakan Orhan
Mutluluğa Çevir

Özlem Karahan
Ankara Gönüllüleri

Sinem Cantürk
Haytap’ı destekliyoruz!
Barınak gezisi

Şirin Soyal
Atma Bağışla
Kampanyası
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Hakan Ölekli
Kitap Koala’ya
Gidiyoruz

Nesrin Tuncer
Çocuklar Gülsün

Tayfun Pişirir
İzmir Gönüllüleri

Ümit Bilirgen
Kıyı Temizliğine
Gidiyoruz
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Gönüllü ekibimiz
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Kurumsal sosyal
sorumluluk ekibi

Cansu Demirtaş

Figen Tahiroğlu Würsching

Buket Çavuşoğlu
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