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Sürdürülebilir
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Bazen dezavantajlı bir okulun ihtiyaçlarını
gideren, bazen birlikte fidan diken, kimi zaman ise
çocukların merak ettiği konulara eğilip sorularını
cevaplayan Kibar Gönüllüleri bu yıl daha fazla
proje üretme ve binlerce çocuğa ulaşma
hedefinde.
Kibar Gönüllüleri dezavantajlı okullara destek,
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü
projeleri, sivil toplum kuruluşlarının ürettiği
projelere destek, beceri temelli ve kurum içi
gönüllülük çalışmalarına aralıksız devam edecek.
Bu çalışmaların Grubumuz için önemi çok büyük.
Daha çok Kibar Grubu çalışanının “BİZ birlikte
güçlüyüz” diyerek Kibar Gönüllüleri’ne
katılmasını ve içinde bulunduğumuz topluma
fayda sağlamasını temenni ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

Haluk Kayabaşı
CEO
Kibar Holding
3

kibar gönüllüleri programı

kibar
gönüllüleri
programı

Kibar Gönüllüleri Projesi, Kibar Holding ve grup şirketlerindeki
çalışanların gönüllü olarak gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk
çalışmalarının yürütülmesine yönelik hazırlandı.

Kibar Grubu bünyesinde yapılan
anket sonucu hayata geçirdiğimiz
Kibar Gönüllüleri projesini, kapsamlı
ve esnek bir yapıda çalışanlarımızın
gönüllülük etkinliklerine dahil
olabilecekleri şekilde kurguladık
ve ilk yılımızda gerçekleştirilen
projelerle 4 bin çocuğun hayatına
dokunduk.

Gönüllülük çalışmalarımızı tek çatı
altında birleştirerek bu şekilde
toplum yararına daha fazla katkı
sağlamayı amaçlıyoruz.
Kibar Gönüllüsü olabilmek için
Kibar Holding veya grup
şirketlerinde çalışıyor olmak ve
üyelik başvurusunda bulunmak
yeterli.
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11 farklı lokasyonda 18 şirkette gönüllülük çalışmalarımızın
grup içi koordinasyonunu, tüm şirketlerde gönüllülerimizin
seçimiyle belirlenen Gönüllü Liderlerimiz araclığıyla
gerçekleştiriyoruz. Gönüllü Liderlerimiz ile yıl içerisinde
gerçekleştirdiğimiz periyodik toplantılarda, farklı lokasyonlarda
değerlendirmelerde bulunuyoruz.

kibar gönüllüleri programı

gerçekleştirilen etkinliklerin aktarımını sağlayarak

11

dayanarak, Kibar Gönüllüleri'nin odağına "Çocuk" ve "Eğitim"
konularını aldık. Bu kapsamda Kibar Gönüllüleri Kurumsal Sosyal
Sorumluluk projesi olarak belirlenen “Dezavantajlı Okullara Destek
Projeleri” 3 farklı bölgede gönüllülük faaliyetlerine imkan tanıyor.
İlk yılında İzmit ve Tuzla bölgelerinde yapılan
çalışmalara yakın zamanda Susurluk da dahil edilecek.

kibar gönüllüleri programı

Odağımızda
Çocuk ve Eğitim

Gönüllerin kendilerine yöneltilen ankete verdikleri yanıtlara

13

KSS Projesi - Dezavantajlı
Okullara Destek
Kibar Holding tarafından gerçekleştirilen KSS projeleri
kapsamında gönüllülerin gerçekleştirdiği çalışmalardır.
Bu projeler, farklı şirketlerdeki gönüllülerin birlikte
çalışmasına fırsat tanıyan ortak gönüllülük faaliyetleridir.
Gönüllüler ilgi ve becerileri doğrultusunda projede yer alırlar.

Şirket Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Projeleri
Gönüllüler, bağlı bulundukları şirketlerde yapılacak olan KSS
projelerine gönüllülük esasına dayalı katılım gösterebilirler.
Projelerde gönüllü olmak isteyen çalışanlar, bu alanda ilgi
duydukları projeyi ve destek olabilecekleri konuları seçerler.

Gönüllü Projeleri
Proje bazlı olarak yürütülen gönüllü faaliyetleridir. Gönüllüler
hangi alanda çalışacaklarına birlikte karar verir ve kendi
içlerinden bir proje grubu oluşturarak çalışmaları sürdürür.
İlgili kamu ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde sosyal
gelişmeye katkı yapacak bu çalışmalar, belirlenen proje lideri
yürütücülüğünde gönüllülerin inisiyatifinde sürdürülür.

STK Gönüllülüğü
Gönüllüler, STK’ların gönüllülük
programlarına dahil olarak toplumsal sorumluluk
çalışmaları yapabilirler. Kibar Gönüllüleri'nin iş birliği
içerisinde bulunacağı STK'lar belirlenirken
“Açık Açık” platformunda yer alan STK’lar önceliklendirilir.

Beceri Temelli
Gönüllülük
Kibar Gönüllüleri’nin, bilişim, muhasebe, eğitim,
insan kaynakları vb. alanlarda farklı kurumların
(belediyeler, kamu kurumları, STK’lar, sosyal
girişimler vb.) ihtiyaç duydukları konu ve projelerde
uzmanlıklarını sunmaları biçiminde yürütülen
gönüllülük çalışmalarıdır.

Kurum İçi
Gönüllülük

kibar gönüllüleri programı

Gönüllülük Alanlarımız

Gönüllüler, 6 farklı alanda proje önerileriyle veya mevcut
projelere katılım sağlayarak etkinliklere dahil olabiliyorlar.

Kibar Gönüllüleri’nin, kendi çalışma arkadaşlarına
ve ailelerine yönelik eğitim, seminer, proje vb.
gerçekleştirmesi şeklinde yürütülen
gönüllülük faaliyetleridir.

15

rakamlarla kibar gönüllüleri

Ulaşılan
Çocuk Sayısı

410 Erkek
132 Kadın
kibargonulluleri.com’da

Sayfa
Görüntülenme
Sayısı

4000+

rakamlarla
kibar
gönüllüleri

56286
Etkinlik
Sayısı

25

542

kibargonulluleri.com’a

Erişim
Sağlayan

Gönüllü
Sayısı

Kullanıcı Sayısı

2256

Lokasyon Bazlı

Gönüllülük
Saatleri

İstanbul 882
Kocaeli Dilovası 271
Kocaeli İzmit 192
Hatay İskenderun 197
Balıkesir Susurluk 118
Bursa 40

toplam

1700 saat

Etkinliklere
Katılan

Toplam Gönüllü
Sayısı

230

Gönüllü Liderleri
Tarafından Verilen

Oryantasyon
Sayısı

61

Etkinlik Bünyesinde

Gönüllü Katılım
Oranı

%42
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KSS alanında gönüllülük projelerimiz

KSS
dezavantajlı
okullara
destek

İzmit
Alikahya
İlkokulu
Nisan
Çocuk Tiyatrosu Etkinliği
Meslek Tanıtım Günleri
Haziran
İstanbul Kültür Gezisi – Miniatürk ve Rahmi Koç Müzesi
Ormanya Doğal Yaşam Parkı Gezisi
Eylül
Sıra Yenilenmesi ve İyileştirme Çalışmaları

23

Nisan

23 Nisan etkinlikleri kapsamında “Çocuk Tiyatrosu”

öğrencinin katılımıyla sahnelendi. Çocukların gelişimi

etkinliği organize ettik. İklim değişikliği ve küresel

aşamasında; gözlem yoluyla öğrenme metodunun

ısınmayla mücadele konularının aktarıldığı “Minik

en güzel örneklerinden olan tiyatro ile sahiplendiğimiz

Bulut Minnak” isimli tiyatro oyunu yaklaşık 270

alanlarda farkındalık oluşturmaya çalıştık.

Meslek Tanıtım
Günleri
Çocuklar genellikle çevresel etkenlerle ve
internet, televizyon, dergi, gazete gibi
mecralardan meslekler hakkında bilgi ve fikir
sahibi olabiliyorlar. Tanıma şansı elde ettikleri

KSS dezavantajlı okullara destek

Çocuk Tiyatrosu Etkinliği

bu meslek grupları içerisinde kendilerine yer
bulmayı hayal ediyorlar. Kibar Gönüllüleri olarak
onlara yeni meslek gruplarını anlatabilmek ve
geleceğin mesleklerini onlarla paylaşabilmek
için “Meslek Tanıtım Günleri” organize ettik.
Yaklaşık 10 farklı meslek grubunu çocuklar için
hazırladığımız küçük sunumlarla ve
materyal-malzeme örnekleriyle aktardık.

25

İstanbul Kültür Gezisi
Miniatürk ve Rahmi Koç Müzesi
Okul yönetimi ve öğrencilerle yaptığımız

modellerini ziyaret etme imkanı buldu.

görüşmelerden sonra şehir dışı kültür

Öğrenciler, Rahmi Koç Müzesi’nde Ulu Önder

gezisiyle ilgili “Büyük Ülkenin Küçük Bir

Atatürk’ün kıymetli eşyalarının sergilendiği

Modeli” sloganıyla yola çıkan “Miniatürk”

bölümü ve bilim tarihine yön veren

ve endüstriyel mirasın aynası konumunda olan

endüstriyel koleksiyonları ziyaret etti.

“Rahmi Koç Müzesi” gezilerini 3. ve 4. sınıf

Öğrenciler karayolu, demiryolu, denizyolu,

öğrencilerinin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik

havayolu endüstrilerinin geçmişine tanıklık

öğrenci grubuyla gerçekleştirdik. Öğrenciler

ederek birbirinden özel koleksiyonları

Miniatürk’te, Türkiye ve Osmanlı

yakından görme imkanı elde ettiler.

coğrafyasından seçilen en görkemli mimari
eserlerin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür

KSS dezavantajlı okullara destek

Haziran

26
27

Haziran

4 bin dönümlük alana kurulan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahip “Ormanya
Doğal Yaşam Parkı” gezimizi tam gün olacak şekilde 2 farklı günde organize ettik. Çocuklar için tam bir
şenlik havasında geçen etkinlikte toplam 350 öğrenci yer aldı. Çocuk Hayvanat Bahçesi ve Vahşi Yaşam
Alanı ziyaretleri esnasında hayvanları görerek rehber eşliğinde bilgi sahibi oldular. Farklı bitki örtülerini
tanıyıp, kamp alanında oyunlar oynadılar.

KSS dezavantajlı okullara destek

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Gezisi

29

Sıra Yenilenmesi ve
İyileştirme Çalışmaları
Öğrencilerin rahat bir okul sırasına oturduğunda

sınıflara getirdiği malzemelerin ve yardımcı

derse olan ilgisi ve sınıfa olan sevgisinin

ekipmanların uygun şartlarda muhafaza edilmesi

artacağını düşünerek eğitim-öğretime ara verilen

ve sınıf içerisindeki düzenin sağlanabilmesi için

dönemde okulda bulunan sıraların tamamında

uygun dolapların alımları gerçekleştirildi. Tüm

iyileştirmeler yaptık. Sıraların zımparalanması,

malzemelerin kurulumunda gönüllülerimiz aktif

uygun ekipmanların montajı ve çocukların

olarak yer aldı. Çocukların okulda geçirdiği zamanı

sağlığına uygun boyaların kullanılarak sıraların

daha güvenli kılmak için okul çevresinde saha

yenilenmesi çalışmaları tamamlandı. Öğrencilerin

iyileştirme çalışmaları yapıldı.

KSS dezavantajlı okullara destek

Eylül

28
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Tuzla
Mimar Sinan
İlkokulu

KSS
dezavantajlı
okullara
destek

Nisan
Spor Salonu İyileştirmesi
Mayıs
Çocuk Tiyatrosu Etkinliği
Çocuk-Yazar Buluşmaları
Geri Dönüşüm Etkinliği
Meslek Tanıtımı
Haziran
Bilişim Araçlarının Elden Geçirilmesi
Eylül
Bahçe Zeminlerinin Boyanması
Aralık
Merdiven Boşluğu Projesi
Tasarım ve Beceri Atölyesi Projesi
Zeka ve Satranç Oyunları Odası
Kütüphane Projesi
33

Mayıs

Spor Salonu İyileştirmesi

Çocuk Tiyatrosu Etkinliği

Çocukların erken yaşta spor alışkanlığı

Çocukların sanata olan ilgisini arttırmak, birkaç saatlik zaman diliminde onlara farklı

kazanmasına destek olabilmek için okulun

dünyaların kapılarını açmak ve kaliteli vakit geçirebilmelerini sağlamak için “Çocuk Tiyatrosu”

spor salonundaki ihtiyaçları önceliklendirerek

etkinlikleri düzenledik. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunu “Sevimli Panda” oyunuyla

gönüllülerimizle çalışmalar yaptık.

bu kez İstanbul’da yaklaşık 400 öğrencimize sahneledik.

Zihinsel ve bedensel gelişimi destekleyen
spor dallarına yönelik demirbaş ve
ekipmanların uygun koşullara getirilmesini
sağladık.

Mayıs
Meslek Tanıtımı
Meslek tanıtımlarımıza devam ettik. Yaklaşık
10’a yakın meslek grubunu belirli aralıklarla
bu okulumuzdaki çocuklara da aktardık.
Gelecekte seçecekleri mesleklere daha
geniş bir pencereden bakabilmeleri için
onlara fırsat tanıdık.

Çocuk-Yazar
Buluşmaları
Kitaplar çocukların hayal kapılarıdır, yazarlar ise
onların kahramanları… Çocukların zihinsel, duygusal
ve sosyal gelişimde çok büyük etkisi olan kitaplara
olan ilginin daha çok artması adına “Çocuk-Yazar

KSS dezavantajlı okullara destek

Nisan

Buluşması” organize ettik. Çocuk Kitabı Yazarı
Nilay Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen
buluşmada çocuklara “İstemiyorum İşte” adlı
çocuk kitabının aktarımında bulunuldu. Oldukça
keyifli geçen etkinlik sırasında çocuklar; kitaplar
ve yazarlar konusundaki tüm sorularına yanıt alma
şansına ulaştılar.

35

Mayıs

Haziran

Geri Dönüşüm
Etkinliği

Bilişim Araçlarının Elden Geçirilmesi
okulun demirbaş bilişim malzemeleri üzerinde testler yaparak uygunluklarını kontrol ettiler

“Atık Yönetimi” konusunda uzman gönüllülerimiz

ve bu malzemelerin iyileştirilmesi için çalışmalar yaptılar.

tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öncelikle
öğretmenlere “Geri Dönüşüm” konusunda
bilgilendirmeler yapıldı. Sonrasında okul
bünyesindeki tüm çocuklara, daha yaşanabilir bir
dünya için “Geri Dönüşüm”ün önemi paylaşıldı.
Her atık malzemenin çöp olmadığından ve geri
dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasıyla
sağlanacak faydadan bahsedildi. Aktivitelerle
farkındalığın daha üst seviyelere çıkması adına

Eylül

tüm öğrencilere evlerindeki geri dönüştürülebilir
atıkların toplanması için ekipmanlar verildi.
İstanbul Tuzla Belediyesi'yle gerçekleştirilen
iş birliğiyle okulda toplanan ayrıştırılmış atıklar

Bahçe Zeminlerinin Boyanması

geri dönüşüme kazandırılması için yetkililere
teslim edildi.

Çocuklar için okulda geçirdikleri zaman içerisinde kaliteli bir teneffüs programı, onların
anlamlı oyunlar oynamasına olanak sağlıyor. Sınıfa geri dönme zamanı geldiğinde ise
öğrenmeye daha hazır bir şekilde derslerini dinleyebiliyorlar. Oldukça geniş bir alandan
oluşan okul bahçesini çocuklar için daha elverişli bir hale getirebilmek için zeminde oyun
oynama alanları belirledik, resimlerini çizdik ve renklendirerek boyama işlemlerini
tamamladık.

KSS dezavantajlı okullara destek

Bilişim alanında uzman gönüllülerimiz, çocukların daha iyi eğitim almalarına destek olmak için

37

Tasarım ve Beceri Atölyesi Projesi

Zeka ve Satranç Oyunları Odası

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu

Çocukların mantıklı düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayan

kapsamında ortaya konan hedeflerden biri olan

Zeka ve Satranç Oyun Odası, gönüllülerimizin katkılarıyla okul bünyesine kazandırıldı.

Tasarım-Beceri Atölyeleri; öğrencilerin kendilerini

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında yer alan ve “Zeka Oyunları” listesinde yer alan

yaratıcı şekilde ifade edebilecekleri fırsatların ve

mangala, bölgesel sudoku, kakuro, dokuz taş, kap aktarma, mantık karesi, tangram vb.

araçların sunulduğu öğrenme ortamları olarak

oyun kitlerinin atölyeye kazandırılması sürecinde de gerekli koordinasyonu sağlayan

tanımlanıyor. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda, bu

gönüllülerimiz atölyedeki ilk derslerinde öğrencileri yalnız

proje kapsamında kullanılabilir durumda olan sınıflara

bırakmadı.

okul yönetimiyle birlikte karar veren gönüllülerimiz
atölyenin tüm yapım süreçlerinde aktif rol üstlendiler.
Öğrencilerin yaratıcı düşünce etkinliklerini uygulamalı
olarak deneme şansı buldukları sınıflarda ilk derslerini
Gönüllülerimiz ile birlikte gerçekleştirdi.

Kütüphane Projesi
Kütüphaneler çocukların hayal gücünü,
yazma becerisini, öğrenme sürecini
destekleyip güçlü bir hafızaya sahip
olmalarına olanak tanır. Okul bünyesindeki
kütüphanenin fiziksel olarak tamamen
değişikliği ve kütüphane bünyesindeki

KSS dezavantajlı okullara destek

Aralık

Kibar Gönüllüleri 2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi
ile Tasarım-Beceri Atölyesi’ni okul bünyesine kazandıran Kibar Gönüllüleri bu çalışmayla birlikte Mimar Sinan İlkokulu’na İstanbul Anadolu Yakası
bölgesindeki devlet okulları içinde 3 etkinlik sınıfının da bulunduğu ilk okul olma özelliğini kazandırdı.

kitapların yenilenme sürecinde bulunan
gönüllülerimiz, projenin tamamlanmasından
sonra öğrencilerle ilk kitap okuma etkinliğini
gerçekleştirdiler.

51
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Merdiven Boşluğu
Projesi
Okul içerisindeki demir parmaklıklardan oluşan
merdiven boşluklarının çocuklar için daha uygun
bir alan haline getirilmesi önerisinde bulunan
gönüllülerimiz, araştırmalar yapıp daha renkli
ve çocuklar için risk oluşturmayacak ürünü
belirleyerek parmaklıkların renkli süngerlerle
kaplanmasını sağladı. Okulun çocuklar tarafından
daha kısa sürede benimsenmesine olanak
sağlandı.

eğitime
katkıya
gönüllüyüz

KSS dezavantajlı okullara destek

Aralık
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Bireysel
Gönüllülük
Projelerimiz

gönüllü
projeleri

Kibar Gönüllüleri / İskenderun
Zeytin Ağacı Dikimi
Semiha Kibar Anaokulu Yenileme Projesi
Geleceğe Nefes Projesi
Sınırda Bir Okul Projesi
Kibar Gönüllüleri / Susurluk
Kuş Bakım Yuvaları
Karacabey Beylik Ortaokulu Kütüphane Projesi
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Kibar Gönüllüleri / İskenderun
Semiha Kibar Anaokulu
Yenileme Projesi
Yaklaşık 450 çocuğun eğitim gördüğü

yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında yeni eğitim

anaokulunda eğitim ve öğretime ara verilen

ve öğretim dönemi için çocukların gelişimine katkı

dönemde gönüllülerimiz, dış ve iç cephe

sağlayan yeni hikaye kitapları okula kazandırıldı.

boyama çalışmalarını üstlenerek, çocukların

Gönüllülerimizin okulda yürüttükleri çalışmalar

okula başlayacağı ilk günü daha güzel ve anlamlı

veliler tarafından takdir edildi.

Geleceğe Nefes Projesi
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çağrısıyla 11 Kasım
2019’da gerçekleşen “Geleceğe Nefes” seferberliğiyle,
İskenderun’da bulunan Kibar Gönüllüleri yapılan çağrıya
sessiz kalmayarak kampanya kapsamında fidan dikimi
etkinliğinde yer aldı.

Zeytin Ağacı Dikimi
Bölgede bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu’nun bahçesine gönüllülerimiz tarafından
50 adet zeytin ağacı fidanı dikildi. Bu etkinlik Kibar Gönüllleri’nin ilk projesi olarak hayata geçti.

gönüllü projeleri

kılabilmek için iyileştirmeler yaptı. Okulda

Sınırda Bir Okul Projesi
Suriye sınırına 20 km. mesafedeki Hatay, Kırıkhan’da bulunan
Şehit Ahmet Saylak İlkokulu’nun internet altyapısı ve bilişim araçlarının tamiratı
işlemleri gönüllülerimizin çalışmalarıyla tamamlandı.
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Kibar Gönüllüleri / Susurluk

Assan Foods Susurluk tesisinde, kullanılamaz

yönelik ihtiyacı tespit ettikten sonra çalışmalara

durumda olan ahşap malzemelerin tekrar

başladı. Kafeslerin yapılması ve boyanması

değerlendirilmesi kapsamında araştırmalar

işlemlerini tamamlayan gönüllüler, milli park

yapan Kibar Gönüllüleri, Balıkesir’de bulunan

yöneticilerine teslim ettikleri malzemelerle projeyi

Kuş Cenneti Milli Parkı’nın kuş bakım yuvalarına

tamamladı.

Karacabey Beylik
Ortaokulu
Kütüphane Projesi
Karacabey’de bulunan Beylik Ortaokulu
kütüphanesine “kitap bağışı” projesini koordine

doğayı
korumaya
gönüllüyüz

gönüllü projeleri

Kuş Bakım Yuvaları

eden gönüllülerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
müfredatında yer alan yaklaşık 200 eserin okul
kütüphanesine kazandırılmasını koordine ettiler.
Kitapların kütüphaneye yerleşiminde de yer alan
gönüllülerimizin projesi, okul yönetimi ve
öğrenciler tarafından takdir edildi.
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STK’larla
Yapılan
Gönüllülük
Projelerimiz

STK
gönüllülüğü

TEV-Darüşşafaka / İstanbul Maratonu
KAÇUV / Akvaryum Gezisi
TİDER / Hayata Kazandırılan Ürünler
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TEV - DARÜŞŞAFAKA
İstanbul Maratonu

TİDER
Hayata Kazandırılan Ürünler

İlk kez katıldığımız İstanbul Maratonu’nda, gönüllülerimiz tarafından

Kibar Holding ve grup

belirlenen STK’lar için koştuk. Eğitim ve çocuklar yararına çalışmalar

şirketlerinin dahil olduğu bu

yürüten TEV ve Darüşşafaka için bağış topladık. 50 gönüllümüzün

projede 12 farklı lokasyonda

koştuğu maratonda, 597 kurumsal takım içerisinde en fazla bağışçıya

kıyafet, kitap ve oyuncak

ulaşan 26. takım olduk.

toplama alanları oluşturduk.
Gönüllülerimiz uygun ürünlerin
toplanması, ayrıştırılması ve
muhafaza edilmesi süreçlerini
koordine etti. Çalışma
sonrasında tüm
lokasyonlarımızda, tekrar
kullanılabilir durumda olan
60 koli ürün, TİDER
Marketlerde ihtiyaç sahiplerine

KAÇUV
Akvaryum Gezisi
KAÇUV Aile Evleri’nde yer alan çocuklara hastalıkları
sürecinde onlara moral vererek destek olmak için hep
birlikte kahvaltı yaptıktan sonra Aqua Florya Akvaryum
ziyaretini gerçekleştirdik.

STK gönüllülüğü

ulaştırılmak üzere teslim edildi.
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kibar gönüllüleri dijitalizasyon süreçleri

kibar
gönüllüleri
dijitalizasyon
süreçleri

Kibar Gönüllüleri’ni
dijitalleşme çalışmaları
kapsamında 7/24
ulaşılabilir kıldık
Kibar Grubu çalışanlarının gönüllülük alanındaki tüm istek ve
taleplerine yanıt verebilmek için online ortamda 7/24 ulaşılabilirliği
hedeflliyoruz. Bu kapsamda süreçlerimizi kibargonulluleri.com
üzerinden ilerletiyoruz. Kibar Grubu bünyesinde İnsan Kaynakları,
Satın Alma ve Finans süreçlerine entegre bir yapı oluşturduk.
Bu sayede gönüllülük çalışmalarının sürdürülebilir olmasını amaçlıyoruz.

Gönüllülük
başvurusu

Proje açma-kapama
işlemi

İzin talebi

Satın alma
talebi

Promosyon
talebi

Proje
başvurusu

Bütçe
kontrolü
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sürdürülebilir kalkınma amaçları

Dünya Liderleri, önümüzdeki 10 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için
17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek,
eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve iklim değişikliğini düzeltme.

Kibar Gönüllüleri olarak 6 farklı alanda gerçekleştirdiğimiz
gönüllülük faaliyetleriyle birlikte Açlığa Son, Nitelikli Eğitim,
Eşitsizliklerin Azaltılması, İklim Eylemi, Sürdürülebilir Şehirler
ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşam
alanlarına doğrudan katkı sağladık.

sürdürülebilir
kalkınma
amaçları
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kibar.com

Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sok. No: 2
Ofisler Bölgesi Kat: T4 34340 Beşiktaş / İstanbul
T: 0 (212) 924 73 00
F: 0 (212) 924 73 04
info@kibar.com

