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HP Türkiye ve Ortadoğu Çevre Yöneticisi Toker: 

“Hayata Projeler”le profesyonel/
kişisel tecrübe ve bilgilerimizi 
topluma aktarıp paylaşıyoruz

HP’nin hizmet 
verdiği ülkelerdeki 
çalışanlarına, 
sosyal sorumluluk 
projeleri, dernek 
ve vakıflarda 
gönüllü olarak 
çalışabilmeleri 
için haftada bir 
saat ayda dört 
saat ücretli izin 
programı olduğunu 
anlatan Toker, 
bunun 2011’de 
Türkiye’de de 
uygulanmaya 
konulduğunu 
söyledi. 

Ülkemizdeki bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinden 
örnekler sunduğumuz “Dosya” sayfalarımızın sorularını HP 

Türkiye ve Ortadoğu Çevre Yöneticisi Hande Baloğlu Toker yanıtladı.  

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin hepsinin faaliyet alanlarına girdiği, 
hepsinin hayatın içinden ve gönüllülerinden geldiğini belirten Toker, 
HP’nin küresel olarak tüm hizmet verdiği ülkedeki çalışanlarına 
gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde, dernek ve vakıflarda 
çalışabilmeleri için sunduğu haftada bir saat ayda dört saat ücretli izin 
programını 2011’de Türkiye’de de uygulanmaya başlandığını anlattı. 
 
“Hayata Projeler”in, 2010’de başladığı ve bugüne kadar irili ufaklı 20’den 
fazla projeye imza atıldığını söyleyen Toker, uzun soluklu ve kapsamlı 
projelerinin “Potansiyelini Keşfet” Projesi olduğunu, projeyle öncelikli 
olarak bedensel engellilerin özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda 
eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri ve istihdam edilebilmelerinin 
amaçlandığını kaydetti. 

Gönüllülük esasına dayalı irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projesi 
yapıldığını söyleyen Toker, böylece HP çalışanlarının profesyonel/kişisel 
tecrübe ve bilgilerinin 
topluma aktarılıp 
paylaşıldığına işaret etti. 
Toplumdaki ihtiyaçları 
iyi belirleme ve onlara 
uygun projeler üretmek 
gerektiğini belirten Toker, 
bazı projeler için bütçenin 
yanında samimiyet ile 
gönüllülerin destek ve 
katkısının daha önemli 
olduğunu vurguladı.
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-HP Türkiye 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?

-HP çalışanları gönüllüleri tarafından 2010 yılında 
kurulan Hayata Projeler, toplumdan aldığımızı 
topluma geri döndürebilmek için birlikten kuvvet 
doğar düşüncesiyle yola çıkıp 450 kişilik bir 
çalışan kaynağını gönüllülük esasına dayalı sosyal 
sorumluluk projelerine dahil edebilme amacıyla 
oluşturulmuştur. HP küresel olarak tüm hizmet 
verdiği ülkedeki çalışanlarına gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde, dernek ve 
vakıflarda çalışabilmeleri için sunduğu haftada bir saat ayda dört saat ücretli izin programı 
2011’de ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Bu uygulama, zaten varolan desteğine ek 
olarak grubumuza daha çok HP gönüllüsünün katılmasına yardımcı oldu. Hayata Projeler, 
kurulduğu günden beri gönüllülük esasına dayalı irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projesi 
yapıyor. HP çalışanlarından gelen farklı içerikli sosyal sorumluluk projelerimizde eğitim, 
kadın, engelli, çevre ve genç nesil konularında çalışıyoruz. Hayatın her alanında her yaşta 
insanın yaşamına dokunan ve inovasyonlar ile fark yaratan bir teknoloji şirketi olarak bu sosyal 
sorumluluk faaliyetlerimizin hepsi faaliyet alanımıza giriyor, çünkü hepsi hayatın içinden ve 
gönüllülerimizden geliyor.

-Söz konusu proje/projeler, ne zamandan başladı? Nasıl hazırlandı? Ne kadar bütçe 
ayrıldı? 

-Hayata Projeler, 2010 yılında başladı ve bugüne kadar irili ufaklı 20’den fazla projeye imza 
attı. Bu projlerin büyük bir çoğunluğu herhangi bir bütçe ayrılmadan tamammem gönüllülerin 
çalışmaları ve katkılarıyla gerçekleştirildi. Hayata Projeler Gönüllüleri olarak kaynak 
yetersizliğinin yola çıkmak için bir kısıtlama olmadığına inanıyoruz.

-Proje/projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? Ne kadar sürecek?

-Bugüne kadar birçok proje yaptık. Bir kaç örnek vermek gerekirse; 100. Dünya Kadınlar Günü 
için HP çalışanlarının “Eyvah Akşam Evde Yemek Yok” dedikleri zaman yaptıkları tariflerden 
oluşan bir yemek kitabı basıldı ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) bağışlandı. 
1000 adet Çaylak Aşçının El Kitabı satışı ile elde edilen gelir Adapazarı, Diyarbakır, Düzce ve 
İstanbul’un yoksul mahallelerinde KEDV desteğiyle kurulan Kadın ve Çocuk merkezlerinin 
ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldı. Uzun soluklu ve kapsamlı projelerimizden en 
önemlisi “Potansiyelini Keşfet” Projesiydi. Bu proje, öncelikli olarak bedensel engellilerin özel 
sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almalarını, kendilerini geliştirmelerini ve istihdam 
edilebilmelerini amaçlıyordu. Bu proje, Hayata Projeler liderliğinde, Alternatif Yaşam Derneği 
ve biçok iş ortağının desteği ile hayata geçirildi, onlarca engelliye ulaşıldı. 
Bir diğer fark yaratan projemiz ise, HP Life Projesi’dir. HP’nin dünya çapında 45 ülkede 
uyguladığı ve 1 milyondan fazla genç girişimciye 20 dilde eğitim sağladığı HP Life Projesi’ni 

2012 yılında Türkiye’ye de getirdik. HP LIFE Sosyal İnovasyon 
Programı kapsamında ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Eğitim 
Vakfı (BUTGEM) işbirliği ile genç girişimcilere 4 haftalık 
kapsamlı girişimcilik eğitimleri düzenledik.
Bazı projler tek seferlik oluyor bazıları ise her sene yeni 
gönüllüler ile tekrarlanıyor. Bu kapsamda, geleneksel hale 
gelen koçluk programlarına destek veriyoruz. Genç Başarı 
Vakfı’nın düzenlediği, gençlere girişimcilik aşılamak ve 
girişimciliğin temellerini anlatmak amaçlı uyguladığı Şirket 
Programına gönüllülerimiz destek oluyor. Bunun yanında bir 
de Meslek Lisesi Koçları Programı dahilinde birçok gönüllümüz 
meslek lisesindeki öğrencilerle düzenli olarak buluşuyor ve 
onlara koçluk yapıyorlar.
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin desteği ile Kardeş 

Okulumuzda yürüttüğümüz “Çevreci Penguenler” ile ilkokul çocuklarına iklim değişikliğinin 
nedenleri ve mücadele konusunda farkındalık yaratmaya çalışırken “Meraklı Kitaplar” Projesi 
ile çocuklarla kitapları okumuyoruz canlandırıyoruz. Kitap okuma konusunda ayrıca AEÇEV 
Okuma Günlerine destek olan da birçok gönüllümüz var.

-Bugüne kadar proje/projeler kapsamında neler yapıldı? Tanıtım ve hedef kitleyi nasıl 
belirlediniz? 

-Projelerimizin hepsini öncelikle çalışanlarımızla paylaşıyoruz ve proje ortaklarımız ile 
birlikte basın yolu ile kamuoyuna zaman zaman duyuruyoruz. Hayata Projeler Grubu, 
gerek projelerindeki gelişmeleri duyurmak ve gerekse daha çok insana ulaşarak toplumda 
farkındalığı arttırmak için bir sosyal medya ajansının gönüllü desteğiyle sosyal medya 
üzerinden de bilgi paylaşımı yapıyor. İnsanların inandıkları, katkı sağladıkları ya da beğendikleri 
projeleri birbirleriyle paylaşmasıyla bir sinerji oluşuyor.

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

-Yapılan küçük boyutlu bir yardımın veya sosyal bir sorun konusunda yaratılan farkındalığın 
gelecek nesillere büyük katkılar sağlayabileceğine inanan Hayata Projeler gönüllülerinin amacı 
bireylerin küçük katkıları ile büyük değişimlerin tetiklenebileceğini topluma göstermektir. 
Hayata Projelerde yer alan Gönüllüleri hem kişisel hem de kurumsal olarak topluma katkıda 
bulunmuş oluyor. Böylece HP çalışanlarının profesyonel ve kişisel tecrübeleri ve bilgileri  
topluma aktarılmış ve paylaşılmış oluyor.

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

-Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi gönüllülerin aklını ve gönlünü ortaya koymadan onlar 
tarafından benimsenmeden başarılı olamaz. Yaratıcı bir fikir ile yola çıkıp projeye destek olacak 
gönüllü ekibin azmi ile çok güzel projeler oluşabiliyor. Bu kapsamda toplumdaki ihtiyaçları 
iyi belirlemek ve onlara uygun projeler üretmek gerekiyor. Bazı projeler için bütçe de önem 
taşıyabiliyor ama en önemlisi samimiyet ile o projeyi yürütecek olan gönüllülerin desteği ve 
katkısı. 
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