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GLOBAL İŞ ORTAĞI : VODAFONE
� 30 ülkede faaliyet

� 40 şebeke ortaklığı

� 398 milyon müşteri

� 89 bin çalışan

� 7 ülkede inovasyon 

GELİR BAKIMINDAN DÜNYANIN EN BÜYÜK 

MOBİL İLETİ�İM �İRKETLERİNDEN BİRİ 

� 7 ülkede inovasyon 
merkezi  (Türkiye, ABD, 
Hindistan, İngiltere, 
Almanya, İtalya, Japonya) 



•18 milyon abone 

•3.300’ü aşkın çalışan  
kadrosu

•1.100’ü aşkın mağaza

VODAFONE TÜRKİYE HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

•1.100’ü aşkın mağaza

•23 bin satış noktası

• Ekosisteminde bulunan 
53 bin kişilik paydaş ailesi



KurumsalKurumsal SosyalSosyal SorumlulukSorumluluk
artıkartık sadecesadece ““iyiiyi birbir şey”şey” yapmakyapmak

değildirdeğildir..



�Ortak amaç

�Uzun soluklu bakış açısı

�Duygusal bağ

MÜKEMMEL ŞİRKETLER İÇİN FARK YARATAN BİR MODEL: 
KURUMSAL/SOSYAL  MANTIK

�Kamuyla ortaklık

�İnovasyon

�Kendi kendini organize etme(özdüzenleme)

*** Kasım HBR’de Rosabeth Moss Kanter’in  How Great Companies Think Differently adlı 
makalesinden alınmıştır.  



VODAFONE VAKFI FİLMİ



Türkiye Vodafone Vakfı...

Dünya genelindeki 27 Vodafone Vakfından biri olarak 

projesinin altına

Mayıs 2007’den günümüze
pek çok sosyal sorumluluk

başarıyla imzasını atmıştır.



Düşler Akademisi

2008 yılında başlayan projemiz Alternatif Yaşam 
Derneği ve BM Kalkınma Programı işbirliğiyle 
hayata geçirilmiştir. 

Sanat ve sanatçı engel tanımaz sloganı ile yol alan 
projemiz ile fiziksel ve/veya psikolojik engelleri ve 
maddi yetersizlikler sebebiyle dezavantajlı olan 
gençlerimizden 1170 mezun verdik.



İlk Adım

Vakfımız okul öncesi eğitim alanındaki yatırımlarını, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve AÇEV, işbirliği ile “İlk Adım” 
programı çatısı altında sürdürmektedir. 

Bu çerçevede, 3 yılda yaklaşık 53 ilde kurulan 545 
ana sınıfında, toplam 75.000 anne, çocuk ve 
öğretmene ulaştık. “İlk Adım” projemiz, 
çocuklarımıza, ebebeynlere ve öğretmenlere okul 
öncesi eğitim programı sunarken yaş grubuna özel 
sınıf donanımı da sağlamaktadır. 



Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak

2007 yılında başlayan Türkiye’nin
81 ilinde 1 milyon gence bilgisayar eğitimi 
vermeyi amaçlayan ; “Bilgisayar Bilmeyen 
Kalmayacak” projesi Habitat için Gençlik Derneği ve 
BM Kalkınma Programı’nın işbirliğiyle 
1 milyondan fazla kişiye ulaştı.



Teknolojide Kadın Hareketi 

Türkiye’deki kadınlara  iletişim teknolojilerini 
sunarak onların sosyal ve ekonomik hayata 
kazandırılması amacıyla KAGİDER ve TBV ile 
işbirliği içerisinde Teknoloji’de Kadın Hareketi 
programı başlamıştır. 

Kadınlara  mobil teknolojiler yoluyla girişimcilik 
ve istihdam fırsatları sunmayı hedefleyen 
Program; Rapor, Seminer/ Eğitim ve Proje 
Yarışması olmak üzere 3 fazdan oluşmaktadır. 



Kızılay Kan Bağışı Projesi 

Mobil teknolojinin insanların iyiliği için 
kullanılması misyonuyla gönüllü kan bağışçı 
sayısını arttırmak ve kan bağışının sadece acil 
durumlara özgü değil düzenli bir alışkanlık haline 
gelmesi için farkındalık yaratmak üzere TÜRK 
KIZILAYI ile ortak bir proje başlattık. 

Kan bağışında yeni bir sayfa açan bu işbirliği ile Kan bağışında yeni bir sayfa açan bu işbirliği ile 
Türkiye’nin yıllık toplam kan ihtiyacı olan 1 
milyon 800 bin  ünite kan hedefine doğru hızlı 
bir başlangıç yaptık.



TVV FİLMİ



Başarılarımız…

5 yıl içinde,

• Active Academy’den KSS Ödülü
(Öğretmene Destek Projesi - 2008) 

• Altın Pusula’dan En İyi STK Ödülü
(Düşler Akademisi Projesi- 2009) 

3 milyondan fazla kişiye ulaştık
11 milyon TL yatırım yaptık
Ödüller kazandık...

(Düşler Akademisi Projesi- 2009) 

• E- inclusion Ödülü 2009
(BBK Projesi) 

• KSS Pazaryeri 2009
(Düşler Akademisi - En İyi KSS  Çözümü)

• Social Innovation Park 2010
(Düşler Akademisi) 





TEŞEKKÜRLER 
www.turkiyevodefonevakfi.org.tr

vakif@vodafone.com


