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Merhaba,

KPMG Türkiye olarak, eğitim, çevre ve toplum olmak üzere üç alanda 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Projelerimizin 
kapsamını her geçen yıl genişleterek toplumumuz için katma değer 
yaratmayı hedefliyoruz.

Türkiye’deki hayvan hakları ve doğanın korunması 
konularında faaliyet gösteren dernekleri tek bir çatı 
altında toplayan, bu amaçla kamuoyunu bilinçlendirme 
çalışmaları yapan, ihlallerin önüne geçilmesi ve ilgili 
yasaların değişmesi için çalışmalar yürüten Hayvan 
Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile işbirliğimizi başlattık.

HAYTAP’a KPMG Gönüllüleri olarak destek veriyoruz. 
Siz de HAYTAP’a destek olmak için,

 - HAYTAP Shop’tan hediye alabilir, 

 - SOS Rooms’dan otel rezervasyonlarınızı ek bir 
maliyet olmadan yaparak katkıda bulunabilirsiniz.

HAYTAP’ın kısa filmlerine ulaşmak için tıklayın.

Hayvan Hakları 
Federasyonu’nu 
destekliyoruz
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http://www.haytapshop.com/
http://www.sosrooms.com/
http://www.sosrooms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pveMDt9m_9A&list=PL-LcYA-cbPMGE181U7Br1MK_o7YGGl1fm&index=1


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 
ülkemizde 6-18 yaş aralığında 393.000 çocuk 
tarım işinde çalışıyor. Bu 393.000 çocuğun yarısı 
okula gitmeyip haftada 40 saatten fazla çalışıyor.

KPMG Türkiye olarak, UNICEF Türkiye Milli 
Komitesi’nin “Tarım İşçisi Çocukların Eğitime 
Döndürülmesi” projesine destek oluyoruz. Eğitim, 
sağlık, ekonomik sömürüden korunma, uygun 
standartta yaşama ve oyun oynama hakları ihlal 
edilen çocukların eğitime döndürülmesine katkıda 
bulunuyoruz. Bu proje kapsamında 2017 yılında 
200 çocuğa destek olduk. Bu yıl ise 350 çocuğun 
eğitime döndürülmesini destekliyoruz. 

Tarım İşçisi Çocukların Eğitime Döndürülmesi 
projesi ile 2016-2017 yıllarında 26.000’den 
fazla bireye ulaşıldı. Çocuk işçiliğinin olumsuz 
sonuçlarına dair ailelerin, işverenlerin ve 
toplumun bilinçlendirilmesi sağlandı.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü 
Sanem Bilgin Erkurt ile yaptığımız röportaja 
ulaşmak için tıklayın.

KPMG Runners 39. İstanbul Maratonu’nda 
UNICEF kapsamındaki “Kızlara Söz Ver” bağış 
kampanyası yararına koştu. Ekibimiz ayrıca Adidas 
Geyik Koşusu’nda Tohum Otizm Vakfı yararına 
koşuyor.

UNICEF ile “Tarım İşçisi 
Çocukların Eğitime 
Döndürülmesi”
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https://www.kpmgvergi.com/PDF/KPMG-Gundem/gundem-29-unicef.pdf
https://www.kpmgvergi.com/PDF/KPMG-Gundem/gundem-29-unicef.pdf
https://www.kpmgvergi.com/PDF/KPMG-Gundem/gundem-29-unicef.pdf


Doğal varlıkların ve ekosistemlerin 
korunmasının, çocuklara güzel bir 
gelecek bırakmak için büyük önem 
taşıdığının bilincindeyiz. Bu amaçla, 
geleceğimiz olan çocukların ve 
gençlerin bilinçlenmesi için, TEMA 
Vakfı’nın “Doğa Eğitimi Çalışmaları”nı, 
2017 yılında 1000 çocuğun doğayla 
buluşmasına katkıda bulunarak 
destekledik. Bu yıl ise 2200 çocuğun 
doğa eğitimini üstleniyoruz. 

TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programları 
ile 2016-2017 eğitim öğretim yılında 
toplam 81 ilde, yaklaşık bin 600 
okulda, 80 binden fazla çocuğa ulaştı. 
Programlarda yer alan etkinliklerde 

toprak, hava, su, biyolojik çeşitlilik, 
çevre etiği gibi konular her yaş grubuna 
özel gelişim basamakları gözetilerek ele 
alınıyor. Eğitim çalışmaları ile özellikle 
doğada gerçekleştirilen bir çevre eğitimi 
bireylerin doğal süreçler konusunda bilgi 
edinmelerine imkân tanıyor. 

Kurumsal kutlama ve tebriklerimizde 
çiçek, çelenk göndermek yerine TEMA 
Vakfı’nın Doğa Eğitimi Çalışmaları’na 
paydaşlarımız adına bağış yaparak 
aldığımız sertifikaları gönderiyoruz.  

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz Ataç ile yaptığımız röportaja 
ulaşmak için tıklayın.

TEMA Vakfı ile “Doğa 
Eğitimi Çalışmaları”
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https://www.kpmgvergi.com/PDF/KPMG-Gundem/gundem-30-tema.pdf


KPMG Gönüllüleri olarak, ortopedik engelli bireylerin tekerlekli 
sandalyelerine kavuşmalarını ve hayata katılmalarını sağlamak 
amacıyla Plastik Kapak projesine ofislerimizde topladığımız 
kapaklarla destek oluyoruz. 

KPMG Runners ekibiyle her sene İstanbul Maratonu’nda Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği’ne katkıda bulunmak için koşuyoruz.

Ortopedik engelli bireylerin 
hayata katılmasını 
önemsiyoruz 
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Türkelili Çocuklar 
Gülsün Projesi
KPMG Gönüllüleri’nin katkılarıyla Ağrı Türkeli İlköğretim Okulu’nda 
okuyan çocuklara yardımda bulunuyor, öğrencilerin eğitim 
koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Okuldaki KPMG 
Kütüphanesine kitap yardımımızı sürdürüyoruz.

Her yıl Eylül ayında okulumuzun öğrencilerine kırtasiye malzemesi 
ve kıyafet yardımı yapıyoruz.
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Dilek Ağacı projemiz 
kapsamında çocukların 
yeni yıl dileklerini 
gerçekleştiriyoruz
KPMG Gönüllülerinin katkılarıyla “Dilek Ağacı” projemiz kapsamında her yıl Aralık ayında 
Ağrı Türkeli İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrencilerin yeni yıl dileklerini öğrenerek, onları 
hayallerine kavuşturuyoruz. 

Bu yıl projemize Van’daki bir okulu da ekledik. KPMG Gönüllülerinin desteği ile 200 
öğrencinin yeni yıl dileğini gerçekleştirdik.

Dilek Ağacı projemizle ilgili hazırladığımız videoya ulaşmak için tıklayın.
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https://youtu.be/PkNNrKqH1R8


Sen De Gel Derneği
Sen De Gel Derneği en az gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına 
yönelik iyi yaşam projeleri yürütüyor. KPMG Gönüllüleri, Sen De Gel 
Derneği’nin yetkilileriyle Senegal ve Gambiya’ya giderek bu ülkelerde 
yürütülen sürdürülebilirlik projelerine bağımsız denetim hizmeti verdi. 3 
yıl içinde 200 binden fazla Senegal ve Gambiyalı'nın hayatını değiştiren 
derneğin iyi yaşam projelerine katkıda bulundu. 

Sen De Gel Derneği’nin kurucusu İbrahim Betil’le yaptığımız röportaja 
ulaşmak için tıklayın.
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https://home.kpmg.com/tr/tr/home/insights/2017/03/surdurulebilir-destek-boyle-olur.html


LÖSEV
Her yıl ofisimizde lösemili çocukların anneleri tarafından üretilen ve geliri 
çocukların tedavilerine aktarılan ürünler ile kermes düzenleyerek Lösemili 
Çocuklar Vakfı’na destek oluyoruz. Siz de LÖSEV’e buradan bağış yapabilir 
veya LÖSEV mağazasının web sitesinden alışveriş yaparak katkıda 
bulunabilirsiniz.
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http://www.losev.org.tr/bagis/bagis_secenekleri.html
https://www.lsvdukkan.com/
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