
Dosya: Sosyal sorumluluk projelerinden örneklerDosya:2013 HAZİRAN60 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 61

Avea Kurumsal İletişim Direktörü Feridun:

Tüm projelerde sosyal fayda 
yaratmaya özen gösteriyoruz

Şirket vizyon 
ve misyonuyla 
bağdaşmayacak 
mesajlar 
vermemenin 
önemli olduğunu 
düşünen Feridun,  
Türkiye’nin en 
öncelikli konuları 
olan “istihdam” 
ve “girişimcilik” 
alanlarını 
Avea’nın 
kurumsal sosyal 
sorumluluk 
projelerinde 
öncelikli 
alanlar olarak 
belirlediklerine 
dikkat çekti.

T
ürkiye’de özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların yürüttükleri 
sosyal sorumluluk projelerinden örnekler sunmayı 
planladığımız “Dosya” sayfalarımıza Avea Kurumsal 

İletişim Direktörü Füsun Feridun yanıtlarıyla katkı verdi.  Feridun, 
sosyal sorumluluk öncelikleri ve projelerini, Türkiye’nin ve 
toplumun öncelikleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak belirleyip 
tasarladıklarının altını çizdi. Şirket vizyon ve misyonuyla 
bağdaşmayacak mesajlar vermemenin önemli olduğunu 
düşündüğünü vurgulayan Feridun, sosyal sorumluluk projelerinin 
şirketlerin toplumla birleştiği halkaları oluşturduğunu söyledi. 
Projelerinin “uygulanabilir, katılımcı bir yaklaşımla 
gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir ve ölçülebilir somut sonuçlar 
üretebiliyor” olmasının en önemli kriterler arasında yer aldığını 
belirten Feridun, Türkiye’nin en öncelikli konuları olan “istihdam” 
ve “girişimcilik” alanlarını Avea’nın kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerinde öncelikli alanlar olarak belirlediklerine işaret etti. 
Feridun, Avea olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerden 
bazılarını şöyle sıraladı: “Türkiye’nin Minikleri, Dünyanın 
Yıldızları”, “FCBEscola Camp Avea” , FEV- “Engelli İstihdamı” ve  
“Türkiye’nin Minikleri, İyi Taraftar”. 
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-Avea 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? 

-Topluma değer katan yenilikçi projeler uygulamayı, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak 
sosyal fırsatlar yaratmayı, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızın temeli olarak görüyoruz. 
Sosyal sorumluluk önceliklerimizi ve projelerimizi, Türkiye’nin ve toplumun önceliklerini, 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak belirliyor ve tasarlıyoruz. Çünkü Türkiye’nin önceliklerini Avea’nın 
da öncelikleri olarak kabul ediyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz tüm projelerde sosyal 
fayda yaratmaya özen gösteriyoruz.
Günümüzde şirketler kurumsal birer vatandaş olarak içinde yer aldıkları toplumun sosyal 
ihtiyaçlarına karşılık vermek durumundalar. Ancak, bunu planlarken şirketinizin sahiplendiği 
değerlerden uzaklaşmamak; şirket vizyon ve misyonuyla bağdaşmayacak mesajlar vermemenin 
önemli olduğunu düşünüyorum.  
Çünkü bana göre sosyal sorumluluk projeleri şirketlerin toplumla birleştiği halkaları 
oluşturuyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ise yaşam becerilerimizin gelişmesi sürecinde 
kurumların liderliğini işaret ediyor. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk- KSS” kavramı ve sosyal 
paydaşlar her şirket için daha farklı anlamlara gelebilir. Her sektörden şirketlerin toplum için 
yapabilecekleri arasında büyük farklılıklar var. Aynı şekilde farklı yörelerde faaliyet gösteren 
şirketlerin yaptıklarından etkilenen kesimler de farklı olacaktır. Dolayısıyla hedef kitlelerin ve 
atılabilecek adımların net olarak tanımlanması, çalışmaların başarı derecesini takip edebilmek 
açısından önem taşımaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekten ince ve ön 
yoğun çalışmayı gerektirir. 
Biz de Avea olarak, bu kapsamda gerçekleştireceğimiz her sosyal sorumluluk projesinin 
kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizle uyuşmasına dikkat ediyoruz. Projelerimizin 
uygulanabilir, katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir ve ölçülebilir somut 
sonuçlar üretebiliyor olması bizim için en önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu çerçevede 
Türkiye’nin en öncelikli konuları olan “istihdam” ve “girişimcilik” alanlarını Avea’nın kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerinde öncelikli alanlar olarak belirledik. 

-Sosyal sorumluluk projenizin kapsamı nedir?/ Proje/projeler ile neyi 
amaçlıyorsunuz? Söz konusu proje/projeler, ne zamandan başladı? Ne kadar sürecek? 
Bugüne kadar proje/projeler kapsamında neler yapıldı? Tanıtım ve hedef kitleyi nasıl 
belirlediniz?  

-Sosyal sorumluluk projelerimizi Türkiye’nin önceliklerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde 
tasarlayarak sosyal paydaşlarımızla hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 
projelerimizden bazıları:

“Türkiye’nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları”
“Türkiye’nin Minikleri Dünyanın Yıldızları” ile yetenekli gençlerimizin dünyanın en iyi takımı 
Barcelona’nın altyapısında eğitim almalarını sağladık. 
Türkiye’nin dört bir yanından 18 gencin hayalini gerçekleştirdik. Genç yeteneklerimiz 
Anadolu’dan Nou Camp’a yaptıkları yolculukla dünyanın en büyük futbol kulübü FC 
Barcelona’nın altyapısında eğitim alıp yetenekleri ile tüm sınırları kaldırabileceklerini gördüler. 

“FCBEscola Camp Avea” 
Avea’nın, dünyanın en iyi futbol takımı 
FC Barcelona işbirliği ile Türkiye’nin 
gelecekteki futbol yıldızlarını yetiştirmek 
amacıyla hayata geçirdiği FCBEscola 
Camp Avea, Türk futbolu için yepyeni bir 
vizyon açtı. Projemiz; Türkiye’de futbol 
altyapısını geliştirmeye yönelik, fırsat 
eşitliği sunma ilkesi üzerine üzerine 
kurulu. Projenin bu amaca hizmet 
edeceğinden ise hiç kuşku duymadık. 
Çünkü 2010 yılında dünya kupasını 
kazanan İspanyol Milli Takımı’nın yarısını 
bu okullardan yetişen futbolcular 
oluşturuyordu. Barcelona’nın şu anki 
takımının yüzde 50’si de halen bu 
takımlardan yetişen öğrencilerden 
oluşuyor. Dünyanın en yetenekli 
oyuncularından Messi de FCB Escola 
Camp’ın altyapı okullarından yetişmiş bir 
isim…
Avea’nın Türkiye Resmi 
Telekomünikasyon İş Ortağı olarak 
FC Barcelona ile hayata geçirdiği 

“Türkiye’nin Minikleri, Dünyanın Yıldızları” projesi, bu önemli işbirliğinin temellerini oluşturdu. 
Barcelona ile işbirliğimiz gençlere nasıl fırsat eşitliği yaratırız noktasında gelişti. FC Barcelona 
ile de bu çerçevede bir araya geldik. Avrupa’nın en çok konuşturan operatörü olarak dünyanın 
en çok konuşulan takımı FC Barcelona ile bir araya gelerek gerçekten “çok güçlü bir kadro” 
kurduk. Barça gibi Avea da altyapıya önem veriyor, yatırım yapıyor. Ne yaparsa hep en iyisini 
yapmak için yola çıkıyor. Bu projede de öyle oldu. 

Türkiye’nin yetenekli futbolcularını oraya çıkarmak üzere tasarlanan projeyle Türk futbolu için 
yepyeni bir vizyon çizdiğimize inanıyoruz. Bu tabi ki bugünden yarına olmayacak ama güzel bir 
başlangıç yaptığımıza inanıyoruz.   
Oluşturduğumuz ekosistemle, iyi futbol oynamak isteyen gençlerimize fırsat eşitliği için 
sönmeyecek bir ateş yaktık. Bu kamplar FCBEscola’nın genel prensipleri ve know-how’ına 
bağlı kalınarak tasarlandı. Programında 2 bin egzersiz bulunan kamplarda çocuklara futbol 
eğitiminden, nasıl bir beslenme programı uygulamaları gerektiğine kadar her konuda her türlü 
bilgi ve eğitim verildi. Gençler bilimsel yöntemlerle geliştirilen eğitim programında teorik ve 
taktiksel yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda hem oyun hem de dinlenme olanaklarından 
da yararlanabildi. Kamplarda gençlere FC Barcelona’nın temsil ettiği tolerans, saygı, 
dayanışma, arkadaşlık, yurttaşlık ve dürüstlük gibi değerler de aktarıldı.

Bu yıl ki kamp dönemi öncesinde 2013’ün yeni kamp dönemine istinaden, T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bünyesinde, Amasya, Ordu, Samsun ve Trabzon’da bulunan sevgi evleri, 
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çocuk yurtları ve çocuk yuvaları koruması altında olan yetenekli gençlerimize de aynı imkanı 
sunup, fırsat eşitliği yaratmak için önemli bir adım attık. Belirlediğimiz bu 5 ildeki Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları’nda misafir olan ve özellikle spora ilgi duyan 1500 
gencimizden hayal ettikleri dünyayı resmetmelerini veya kelimelere dökmelerini istedik. Türkiye 
Okul Sporları Federasyonun ön değerlendirmesi ile 50 çocuğumuz belirlendi. SHÇEK’lerde 
gerçekleştirilen bu seçmeler, sadece fiziksel performansla değil; spora eğilimi olan tüm 
çocuklar arasında, uzmanların birkaç kademede yaptığı değerlendirmelerle gerçekleşti. 
Çalışma süresince uzmanlar, sporda en önemli konu olan anlık karar verebilme yetisini 
değerlendirmek amacıyla bu kapsamda da çocuklarla farklı egzersizler yaparak onları 
yönlendirdi. Ritm uzmanları ise çocukların duyduklarını anlamasına ve anladıklarını da 
uygulamasına katkı sağlayacak aktiviteler üzerine eğildi.

İkinci değerlendirme kapsamında ise drama uzmanı yönetiminde yapılan ve çocukların sporla 
ilgili hayallerini keşfe yönelik olarak hazırlanan program kapsamında, 50 çocuğumuzdan 2030 
yılında hayal ettikleri dünyayı veya sporu resmetmeleri istendi. Çocuklar his ve düşüncelerini 
tercihlerine göre şiir ya da kompozisyon yazarak ya da resim yaparak anlattı. 
50 çocuğumuzun kaleme aldığı ya da resmettiği çalışmalar ise bu proje için oluşturulan bir jüri 

tarafından değerlendirilerek, 
20 genç yeteneğimiz seçildi.

FEV- “Engelli 
İstihdamı”
Avea olarak, 2005 yılından 
bu yana Fiziksel Engelliler 
Vakfı’nın (FEV) “Engelli 
İstihdamı Projesi”nin 
ana sponsorluğunu 
yürütmekteyiz. Türkiye’nin 
geleceğine yatırım yapma 
vizyonumuz çerçevesince 
engelli vatandaşların 
istihdamı, sosyal, ekonomik 
ve kültürel yaşama 
entegrasyonu konularında 
yenilikçi ve sürdürülebilir 
projeler geliştirmek amacı 

ile bu işbirliğini başlattık. İşbirliğimiz süresinde 2012 yılsonu itibariyle tam 3 bin 93 engelli 
vatandaşımızın işe kabulünü sağladık.

Bu proje ile İŞKUR’a başvuruda bulunan engellilere engel, eğitim ve vasıf durumlarına 
uygun iş ortamlarında istihdam olanağı sunulurken, kendi kendilerine yeter ve ekonomik 
olarak bağımsız hale gelmeleri hedefleniyor. Bu çalışma için ulaştığı istihdam sayısı dikkate 

alındığında Türkiye’nin en büyük engelli kariyer planlaması diyebiliriz. Projenin bir diğer önemli 
tarafı ve bana göre başarısının temeli, Engelli-Özel Sektör-Sivil Toplum Örgütü üçgeninde 
tüm tarafları bir araya getirmesi. İşveren ne istiyor ne talep ediyor, engelli olmayan diğer 
çalışanlarla engelli nasıl uyum sağlayacak, engelli nasıl bir ortamda çalışmak istiyor, engelli 
işi başvurusunu nasıl yapıyor gibi tüm süreçler bu projede düşünülmüş. Proje kapsamında 
FEV, projeye dahil olan her engelliyi en uygun işyeri ile eşleştiriyor ve işe yerleştirme sonrası 
iş ortamlarına uyum eğitimlerini de sağlıyor. Hedeflenen diğer önemli bir husus; işveren ve 
işyerlerine verim alabilecekleri, üretimlerine katkı sağlayabilecek ve diğer engelsiz işçilerle 
uyum içinde çalışabilecek engelli istihdam katkısı sağlamaktır. Toplumumuz için oldukça önem 
arz eden kamuoyunun engelliler ve engellilik hususunda “bilinçlendirilmesi” konusuna da 
olumlu katkı sağlamıştır.

“Türkiye’nin Minikleri, İyi Taraftar”
Proje ile futbola erişim imkânı sınırlı minik taraftarların futbol karşılaşması izlemesine ve 
iyi taraftarlık kriterlerine erişimi mümkün kılmayı hedefledik. Uzun süredir detaylandırma 
ve işbirliği görüşmeleri devam eden “Türkiye’nin Minikleri, İyi Taraftar” projesi Kasım 
2011’de başladı. Biz sadece Türkiye için değil, dünya futbolu için de iyi taraftarlığın futbolun 
sürdürülebilirliği için çok önemli olduğu inancındayız. Dünyanın birçok yerinde tribünlerdeki 
istenmeyen davranışlar; futbol kulüplerine, ekonomik ve manevi anlamda zarar veriyor. Aileler 
çocuklarını maça götürmekten ya da çocuklarının takım formalarını giymesinden kaçınıyor. 
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Bu durum futbola orta vadede maddi anlamda da zarar veriyor. Sektörün maddi anlamda 
sürdürülebilirliği için geleceğin büyüklerinin iyi taraftarlık anlamında örnek modellerle 
karşılaşmaları gerekiyor. Futbola uzun bir süredir destek veren, sosyal sorumluklarının 
bilincinde bir kurum olarak; yanımıza kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını da alarak, 
kısa vadede etkili çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 

-Proje/projelerin şirketinize ve topluma yansımaları neler oldu? Sosyal sorumluluk 
projeleriniz şirketinize/çalışanlarınıza ne gibi artı değerler yarattı? 

-Türkiye’nin en yenilikçi ve en genç operatörü olarak, KSS yolculuğumuzda hayalleri ve 
hayatlarına katacakları anlamı güzelleştirmek adına, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm 
gençlerimizin yanında olduğumuzu hayata geçirdiğimiz projelerimizle göstermeyi önceliğimiz 
olarak gördük. Projelerimizle sosyal fayda sağlamayı, hayata değer kazandırmayı, fırsat eşitliği 
odaklı bir vizyonla hedefledik. Projelerimizin akabinde ulaştığımız rakamlar da bu alandaki 
çalışmalarımızın sonuç verdiğini gösterir nitelikte.
“Girişimci platformu” projesiyle yenilikçi ve katma değer sağlayan projeleri olan iyi eğitim almış 
gençlerin, yetkinliklerini Anadolu’ya değer katacak şekilde kullanmalarına imkan sağlayacak 
bir sistem kurduk. Ülkemizin uluslararası arenada hak ettiği ekonomik konumu elde edebilmesi 
için ihtiyacımız olan girişimci ruhu bu projeyle daha da desteklediğimizi düşünüyorum.
Bu kapsamda, Türkiye’nin gelecekteki futbol yıldızlarını yetiştirmek amacıyla hayata 
geçirdiğimiz FCBEscola Camp Avea ile Türk futbolu için yepyeni bir vizyon çizmeyi başardığımızı 
düşünüyorum. FCBEscola Camp Avea’nın temeli niteliğinde gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin 
Minikleri Dünyanın Yıldızları projesine katılan 18 gençten 12’si Yıldız Milli Takım’a seçildi. 

Bu çocuklarımızın önümüzdeki dönemde 
profesyonel spor kulüplerinin altyapılarında 
yer almalarına ise kesin gözüyle bakılıyor. 
Birinci kampa katılan 20 genç, Türkiye Okul 
Sporları Federasyonu (TOSF)  gelecek 10 
yıl içerisinde Türk futbolunun iskeletini 
oluşturacak gençler arasında nitelendiriliyor. 
Spor Toto Süper Liginde yer alan en önemli 
takımların menajerleri, FCBEscola Camp 
Avea’yı yakından takip etmeye başladı. 3-4 
kulübün şu anda, kamptaki öğrencilerden 
bazıları ile çok yakından ilgilenerek onların 
tüm eğitim masraflarını karşılamayı istiyor. 
Bu teklif özel teklif bir burs niteliğinde. 
Öğrenciler futbol kariyerlerine başarıyla 
devam ederlerse, ayrıca bu takımlarda da 
oynama imkanına sahip olacaklar. FCBEscola 
Camp Avea projesi ile Türkiye’de bir 
Barcelona kültürü de oluşmuş durumda. Bu 
kültür ve bu kültürün beraberinde getirdiği 
sistem önümüzdeki dönemde, artık hiçbir 
şey yapılmasa dahi kartopu misali daha fazla 
kişiye ulaşmaya devam edecek. Sistem artık 
yaşayarak çoğalacak.  
Ödüllerimiz gurur kaynaklarımız oldu. Avea 

olarak KSS alanında hayata geçirdiğimiz projeler sonucunda önemli ödüller kazandık. Bu 
ödüller, emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmemiz açısından bizi motive etti. “Türkiye’nin 
Minikleri, Dünyanın Yıldızları” projesi, The Best Business Awards 2011 kapsamında “En İyi 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne layık görüldük. Bu, Best Business Awards’dan 2011 
yılı içerisinde aldığımız ikinci ödül oldu. Proje ayrıca 2012 yılında 24-26 Nisan tarihleri arasında 
Dubai’de düzenlenen 7. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Konferansı’nda Global Golden Peacock 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nün de sahibi oldu. 

-Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi sizce nasıl yapılır? Bir sosyal sorumluluk 
projesinden nasıl başarılı sonuçlar alınır?

-Günümüzün rekabetçi düzeninde, sosyal sorumluluk projeleri müşteriler üzerinde 
marka ile ilgili uzun soluklu olumlu algılar yaratma aşamasında kritik rol oynamaktadır. 
Çünkü müşteriler artık, şirketlerden toplam için de ortak paydaya katılım sağlamalarını 
beklemektedir.
Yaklaşık otuz yıldır dünya gündeminde gittikçe artan yoğunlukla yer alan Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk projeleri, sağlık, çevre, aile içi şiddet, halk için eğitim veya işsizlik vb. gibi ülke 
genelini veya ülkede içinde belirli bir kesimi direkt olarak ilgilendiren bir konunun çözümüne 
yönelik olarak hazırlanmalıdır.
Sosyal sorumluluk projelerinden beklediğimiz sonuçları almak için öncelikle markanın 
yapısına, sahip olduğu alanlara, toplumsal algısına uyumlu bir sosyal hedef belirlenerek 
başlanmalıdır. Sürecin başarısı ise bu saydığımız parametrelerin yanında, projenizi duyurma 
oranınızla da paraleldir.
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