
Dosya: Sosyal sorumluluk projelerinden örneklerDosya:2013 HAZİRAN108 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 109

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel:

5 yılda 3 milyonu aşkın kişinin 
hayatına dokunduk

Hayata geçirdikleri 
tüm projelerde, 
toplumun uzun vadeli ve 
sürdürülebilir başarısına 
katkı sağlamayı 
hedeflediklerini 
vurgulayan Süel, 
projelerini eğitim, kadın 
ve engellilik ekseninde 
oluşturduklarını 
bildirdi. Süel, tüm 
projelerde, sektör 
temsilcileri ve STK’lar 
ile diyalog halinde 
olmaya ve bu diyaloğu 
farklı platformlarda, 
farklı işbirlikleri ile 
geliştirmeye önem 
verdiklerini belirtti. 

Türkiye’de özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yürüttükleri sosyal sorumluluk 
projelerinden örnekler sunduğumuz “Dosya” sayfalarımıza, 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de katıldı. 
Mayıs 2007’de kurdukları Türkiye Vodafone Vakfı’yla gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk projelerinde, Vodafone’un sorumluluk sahibi 
küresel vatandaş olma ve toplumla bütünleşme taahhüdünün sosyal 
hayata yansımasını oluşturduklarını söyleyen Süel, Türk toplumunun 
sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayabilecek projeler yürüttüklerine 
işaret etti.
“Geleceğe İlk Adım”, “Düşler Akademisi Projesi”, “Teknolojide Kadın 
Hareketi” ve “Önce Kadın” projelerinden söz eden Süel, çalışmalarını 
eğitim, kadın, engellilik gibi başlıklar altında topladıklarını anlattı. 
Süel, “Geleceğe İlk Adım” projesiyle, 81 ilde 573 anasınıfı ile toplam 
93 bin kişi, “Teknolojide Kadın Hareketi”nde 5 ilde 1.300 kadına 
ulaştıklarını “Düşler Akademisi” projesi ile 1.720 gencin hayatına 
dokunduklarını belirtti.
Süel, hayata geçirdikleri tüm projelerde, sektör temsilcileri ve STK’lar 
ile diyalog halinde olmaya ve bu diyaloğu farklı platformlarda, farklı 
işbirlikleri ile geliştirmeye önem verdiklerinin altını çizdi. 

-Vodafone olarak hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz? Sosyal 
Sorumluluk (SS)  ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri arasında ne gibi 
farklar var? Yürüttüğünüz SS veya KSS projeleri faaliyet alanınızla ilgili mi? 

-Türk toplumunun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak misyonuyla 
Mayıs 2007’de kurduğumuz Türkiye Vodafone Vakfı’yla gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk 
projeleriyle, Vodafone’un sorumluluk sahibi küresel vatandaş olma ve toplumla bütünleşme 
taahhüdünün sosyal hayata yansımasını oluşturuyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın tümünü 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendiriyoruz. Birçok kurumla ortak çalışmalar 
yürütüyoruz.
Bu süreçte yoğunlaştığımız alanları başlıca şöyle sıralayabilirim: Okul öncesi eğitime katkı 
sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle 
faaliyete geçirdiğimiz “Geleceğe İlk Adım” programı. Engelli gençlerimizin hayatlarındaki 
engelleri ortadan kaldırarak toplumsal hayata katılmalarında aktif rol oynamalarını sağlamaya 
yönelik, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United 
Nations Development Programme- UNDP) ile hayata geçirdiğimiz “Düşler Akademisi Projesi”. 
Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak amacıyla Dünya GSM Birliği (GSMA) 
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ve Cherie Blair Foundation for Women işbirliğinde hayata geçirilen m-Women programın 
Türkiye ayağını, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
ile “Teknolojide Kadın Hareketi” Projesi olarak hayata geçirdik. Kadınlarımızın ekonomiye 
katılımını hızlandırabilmek için Türkiye’de ilk kez gerekli tüm servisleri tek bir çatı altında 
topladığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu 
programa “Önce Kadın” adını verdik. 

Türkiye Vodafone Vakfı olarak, sürdürülebilir gelişme için sivil toplum kuruluşları ve diğer 
paydaşlarla işbirliği yaparak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, toplumun gelişmesine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, 
Türk toplumunun sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayabileceğimiz projelerle ülkemiz için 
fayda yaratmaya devam ediyoruz.

-Söz konusu proje/projeler, ne zamandan başladı? Nasıl hazırlandı? 

-Düşler Akademisi Projemizi, AYDER, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma 
Bakanlığı ortaklığında 15 Kasım 2008’de hayata geçirdik. Düşler Mutfağı, Nisan 2012’de Düşler 
Akademisi’nin alt projesi olarak hayata geçirildi. Engelli bireylerin mutfak alanında üretim 
yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve gelecekte bu alanda gelir elde ederek istihdam 
fırsatı elde etmelerine olanak sağlıyor.“Geleceğe İlk Adım” projemiz 2009 yılında başladı ve 
AÇEV ile MEB himayelerinde başarıyla sürüyor. Mart 2011’den bu yana Türkiye’de “Teknoloji’de 

Kadın Hareketi” Programı devam ediyor.“Önce Kadın” programımızı ise geçen ay lanse ettik.
 
-Proje/projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? Ne kadar sürecek?

-Ekonomik kalkınmanın itici güçlerinden telekomünikasyon sektörünün lider oyuncularından 
biri olarak, ticari alanda sağladığımız başarıların yanı sıra, sorumlu kurumsal vatandaş olma 
bilinciyle toplumumuzun uzun vadeli ve sürdürülebilir başarısına katkı sağlamayı da en 
önemli önceliklerimiz arasında görüyoruz.

-Sosyal sorumluluk projenizin kapsamı nedir?

-Sosyal sorumluluk projelerimize dâhil tüm faaliyetlerimizin ana ekseninde sürdürülebilirlik 
prensibimiz yer alıyor. Türkiye’nin daha eğitimli, donanımlı ve üretken bir toplum olması gibi 
önemli bir hedef için çalışırken, toplumumuzun ihtiyaç haritasını göz önünde bulundurarak, 
bu haritadaki açıkları en hızlı ve sürdürülebilir şekilde nasıl kapatabileceğimize 
odaklanıyoruz. Bu süreçte de teknolojiyi hayatın hizmetinde kullanarak gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarımızı eğitim, kadın, engellilik gibi başlıklar altında topluyoruz. Projelerimizi 
bu eksende oluşturuyoruz. Ayrıca, çalışmalarımızı gerçekleştirirken her aşamada 
tüm paydaşlarımızın etkin katılımı ve geri bildirimini sağlıyoruz. Böylece projelerimiz 
sürdürülebilir ve güçlü yapılara sahip oluyor.

-Bugüne kadar proje/projeler kapsamında neler yapıldı? Tanıtım ve hedef kitleyi 
nasıl belirlediniz? 
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-Geleceğe İlk Adım projesiyle, içinde bulunduğumuz 2012 - 2013 öğrenim yılında 
81 ilde 573 anasınıfı ile toplam 93.000 kişiye ulaştık.
Teknolojide Kadın Hareketi’nde öncelikle bir araştırma yaptık ve Türkiye’de 
kadın, teknoloji ve girişimcilik ilişkisinin haritasının çıkardık. Proje kapsamında, 
kadınlara yönelik kapsamlı bir girişimcilik ve teknoloji eğitimi programı 
gerçekleştirdik. Programımızı mentorluk, koçluk gibi programlarla destekledik. 
5 ilde 1.300 kadına ulaştık. Ardından teknolojinin kullanıldığı bir girişimcilik fikri 
olan kadınlara yönelik yarışmamızı hayata geçirdik.
Düşler Akademisi, kelimenin tam anlamıyla “öncü” bir sosyal girişimcilik modeli 
olarak yapılandırıldı. Proje, yepyeni bir yaşam yolculuğu ile toplumsal hayata 
eşit ve aktif katılımın örneğini sunuyor. Türkiye Vodafone Vakfı olarak; “Sanat ve 
Sanatçı Engel Tanımaz” sloganıyla yol alan Düşler Akademisi projesi ile 1.720 
gencin hayatına dokunduk. Projede; gençlerimize paylaşma, farklı olanı tanıma-
kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma 
gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak gençlerin kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunan doğal bir eğitim alanı oluşturduk.

-Proje/projelerin şirketinize ve topluma yansımaları neler oldu? 

-İş yapma süreçlerimizin merkezine yerleştirdiğimiz sosyal sorumluluk 
anlayışımız kapsamında; ülke ekonomisine, topluma, istihdamın artmasına ve 

sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunabileceğimiz her türlü projeye değer veriyor ve bu gibi 
çalışmaların içinde büyük bir gururla yer alıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı ile 5 yılda 3 milyonu 
aşkın kişinin hayatına dokunduk. 
Türkiye Vodafone Vakfı olarak işbirliği içinde bulunduğumuz sivil toplum kuruluşları ile 
geliştirdiğimiz tüm projelerin temelinde sürdürülebilirlik geliyor. Bu nedenle uzun soluklu olan 
bu projelerimizde çalışanlarımızın birebir yer alması için birçok etkinlik ve fırsat yaratıyoruz. 
Diğer yandan çalışanlarımız ve ekosistemimizden oluşan Vodafone Gönüllüleri, varolan 
projelerimizin içinde yer aldıkları gibi, kendileri proje geliştirerek şirket çalışanlarımızın 
katılımını güçlendiriyorlar.

-Sosyal sorumluluk projeleriniz şirketinize/çalışanlarınıza ne gibi artı değerler 
yarattı? 

-Kurumsal şirketler de tıpkı gerçek kişiler gibi içinde yaşadıkları topluma katkıda bulunurlar. 
Kurumsal vatandaşlık olarak tanımlanan bu yaklaşım, kurumsal şirketlerin toplumsal görev 
ve sorumluluklarının farkında olmaları ve bu yönde sosyal yatırımlarla topluma hizmet 
etmeleri anlamına gelir. Sorumlu kurumsal vatandaşlar olarak kurumsal şirketler kâr etme 
amacı olmaksızın gerçekleştirdikleri bu yatırımlarla kurum itibarlarının gelişimine de katkıda 
bulunmuş olurlar. Biz de kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek kurum 
itibarlarımızda ve marka algısında önemli yükselmeler kaydediyoruz. Pazarların genişletilmesi, 
risk yönetiminin gelişmesi, yeni ürünler, maliyet azaltımı, çalışanların motivasyonu bu tür KSS 
çalışmalarının diğer önemli katkıları arasında değerlendirilebilir.
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Kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz sosyal sorumluluk ekseninde 
hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, çalışanlarımız başta olmak üzere geniş ölçekte bir bilinç 
seviyesi yaratıyoruz. İşin özünde, geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerden, ekonomik, sosyal ve 
çevresel açıdan yarattığımız değerlere kadar her alanda, çalışanlarımızı ekosistemimizin en 
değerli ve temel yapıtaşı olarak algılıyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın sosyal sorumluluğu 
iş yapma biçimlerinin doğal bir parçası olarak görmelerini hedefliyor, bu şekilde ülkemiz için 
katma değer sağlamaya odaklanıyoruz.

-Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi sizce nasıl yapılır?

-KSS projelerinin başarılı olabilmeleri için öncelikle toplumsal gerçeklik ve ihtiyaçlara uygun 
çözümler sunmaları, kurumun ve markanın ilke ve değerleriyle uyumlu olmaları, uygulanabilir 
ve sürdürülebilir olmaları, etkin paydaş katılımı süreçleri içermeleri ve etkilerinin ölçülebilir 
olması gerekir.

Bu özelliklere sahip KSS projelerinin toplum ve diğer kurumlar için model haline gelebilmesi 
ve kurum itibarıyla ilişkilendirilebilmesi için doğru iletişim mesajları ve yöntemleri kullanılarak 
anlatılması büyük önem taşıyor.

Biz bu konudakiönemli bir unsuru da projelerimizi doğru iş ortaklarıyla çözmek olarak 
görüyoruz. Bunlar tabii ki STK’lar. Vodafone Türkiye olarak sürdürülebilirlik ve sosyal 
sorumluluk stratejimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, sektörümüzün 
temsilcileri ve STK’lar ile diyalog halinde olmaya ve bu diyaloğu farklı platformlarda, farklı 
işbirlikleri ile geliştirmeye önem veriyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarının şirketimizin 
kurumsal performansı hakkındaki görüşleri ve önerileri bizim için çok değerli. Hayata 
geçirdiğimiz projelerde onların deneyimlerinden etkin şekilde faydalanmaya ve fikir 
alışverişinde bulunarak ortak bir değer yaratmaya özen gösteriyoruz. 

Bugüne kadar Türkiye’nin pek çok öncü STK ile işbirliği içinde çok önemli projelere imza attık. 
Bunlar arasında UNDP ve Habitat İçin Gençlik ile gerçekleştirdiğimiz Bilgisayar Bilmeyen 
Kalmayacak Projesi kapsamında, Türkiye’nin e-dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedefledik. 
AYDER, Düşler Akademisi Projesi’nde engelli gençlerimizin toplumsal hayata kazandırılması 
hedefimizde her zaman yanımızda olan bir paydaşımız. AÇEV ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ise, İlk 
Adım Projesi kapsamında, ülkemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla çıktığımız 
yolda Eylül 2009’dan bu yana beraber yürüyoruz. 
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