
 

 

 

 

 

 

Sosyal Girişim E-Bülteni, Sayı 1 

Kullanıcıları tarafından sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili duyuruların interaktif olarak 
paylaşıldığı  www.sosyalgirisim.org adresinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmenizi 
sağlamak üzere iki haftada bir yayınlayacağımız Sosyal Girişim E-bülteni’nin ilk sayısıyla 
sizlerle buluşmaktan  mutluluk duyuyoruz.  

Sosyal girişim e-bültenlerinde Türkiye ve dünyadan sosyal girişimlerle ilgili fon imkanları, 
eğitimler, etkinlikler, yayınlar gibi duyurularla birlikte her sayıda dünyadan bir sosyal girişime de 
yer vereceğiz. Keyifli okumalar dileklerimizle... 

 

Duyurular 

Toplum İçin FARK Yaratanlar Buluştu 
SOGLA – Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi, „Toplum için FARK yarat!‟ sloganıyla 
Türkiye‟de sosyal girişimcilik alanındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Toplumsal 
sorunlara sürdürülebilir çözümler üretecek sosyal girişimci liderler yetiştirmeyi ve sosyal 
girişimcilik kavramını gençler arasında yaymayı amaçlayan SOGLA‟nın düzenlediği SOGLA 
Sosyal Girişimcilik Konferansı 2011, Garanti Bankası ana sponsorluğunda “Dünya sadece 
filmlerde mi kurtarılır?” sloganıyla 16 – 17 Nisan‟da Boğaziçi Üniversitesi‟nde gerçekleşti. 
Detaylar için tıklayınız.  
 
1.Uluslararası HUB İstanbul toplantısı 21 Mayıs’ta gerçekleşiyor  
1.Uluslararası HUB İstanbul toplantısı 21 Mayıs 2011‟de Karaköy Superpool‟da gerçekleşiyor. 
Toplantı, sosyal yenilikçileri bir araya getirerek İstanbul‟un sosyal ve kültürel problemlerine 
getirilebilecek stratejik çözümler üzerine interaktif bir tartışma yaratmayı hedefliyor. Katılımcılar, 
HUB Amsterdam kurucularından Tatiana Glad ve Frederike Vos'un moderatörlüğünde HUB'da 
bir çalışma gününü deneyimleme fırsatı buluyor.  
Detaylar için tıklayınız. 
  
Skoll Foundation 2011 Sosyal Girişimcilik ödüllerini kazananlar belli oldu 
Skoll Foundation insan hakları, sağlık, çevre alanında sürdürülebilirlik, barış ve güvenlik, 
ekonomik ve sosyal adalet konuları üzerine çalışan başarılı sosyal girişimler ve girişimcileri 
ödüllendirmeye devam ediyor. 2011 yılı Skoll Ödüllerini kazanan sosyal girişimler sağlık, çevre 
ve eğitim konularında yenilikçi çözümler sunuyor. Ödülü kazananlar projelerine üç yıl süreyle 
mali desteğin yanı sıra; dünyanın en önemli problemleri ile başa çıkmayı hedefleyen 70 sosyal 
girişim ve bu girişimlerin kurucularından oluşan 85 kişilik bir ağ olan Skoll sosyal girişimciler 
ağından faydalanma şansını elde ediyorlar. 
Detaylar için tıklayınız.  
 
BiD Agi ve Bernard Leer Vakfı Sosyal Girişimciliği Destekliyor 
BID Network ve Bernard Van Leer Vakfı çocuk gelişimi konusunda çevreyi iyileştirme 
konusunda hazırlanacak iş planlarıyla ilgili bir yarışma başlatmıştır. Türkiye'den de başvuru 
yapılabilecek programa son başvuru tarihi 31 Mayıs 2011'dir.   
Detaylar için tıklayınız.  
 
 
Sosyal Değişim Toplantıları, 22 Nisan 2011, İstanbul 
TÜSEV‟in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi‟nin ikinci 
aşaması Nisan ayı itibarıyla başladı. Proje kapsamında sosyal girişimler ve sosyal değişim 
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konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve kişileri bir araya getirmeyi, paydaşlar arasında düzenli bilgi 
alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi toplantı yapılacaktır. Bu 
kapsamda sosyal yenilikçilik konulu ilk toplantı 22 Nisan Cuma günü Genç Başarı Eğitim 
Vakfı‟nın katkılarıyla gerçekleşti. Toplantıya Bulgaristan Junior Achivement – Young Enterprise 
(JA-YE) CEO‟su Milena Stoycheva ve Avrupa Politika Danışmanları Bürosunda Danışman 
olarak görev yapan veAvrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği‟nde Sosyal 
Yenilikçilik” başlıklı raporunun yazarlarından Matteo Bonifacio konuşmacı olarak katıldı. 
Toplantıda yapılan sunumlardan derlenen notlara buradan ulaşabilirsiniz. 
 
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2011 başvurularını çok yakında kabul etmeye 
başlayacak 
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri, halihazırda kendine ve topluma fayda sağlamış bir projesi 
olan genç girişimcileri destekliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen BİLGİ Genç 
Sosyal Girişimci Ödülleri, International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), 
Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
işbirliği ile hayata geçiriliyor. Değerlendirme süreci sonunda 10 genç girişimciye 3500 Amerikan 
Doları tutarında nakdi ödül, yoğun eğitim programları ve mentor desteği verilecek. Düşünceden 
uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, sosyal farkındalığı yüksek 18-29 yaş arasındaki tüm 
gençler Türkiye çapında yürütülen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri‟ne başvuruda 
bulunabiliyor. Yapılan başvuruların değerlendirilebilmesi için projenin hayata geçirilmiş olması, 
halihazırda sosyal fayda sağlamış olması gerekiyor. Fikir aşamasında olan başvurular 
değerlendirilmeyecek. Internet üzerinden yapılan başvurular ve başvuru tarihleri hakkında 
detaylı bilgiler için lütfen www.bilgiggo.org adresini ziyaret ediniz. 
 

Yayınlar 

Websitesi: www.girisimcikadin.com 
Mikro ölçekli iş sahibi kadınların işlerine başlarken ve sürdürürken karşılaştıkları sorunları 
çözmeleri için onları birebir danışmanlık hizmeti ile buluşturmayı hedefleyen Mikro-net İş Portalı 
aynı zamanda kadınları ihtiyaç duydukları işleriyle ilgili konularda bilgiyle, diğer girişimci 
kadınlarla iletişim kurma ve deneyimlerini paylaşma olanağıyla buluşturuyor.  
 
Kitapçık: Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik 
STGM (Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi) tarafından ilk baskısı 2007 yılında, güncellenmiş 
baskısı ise 2009 yılında basılan ve Hülya Denizalp tarafından kaleme alınan rehber kitapçık; 
Sosyal Girişimcilik konusunda yazılan ilk Türkçe yayındır. Dünya örnekleri ve Türkiye'deki 
sosyal girişimciler hakkında bilgi vermektedir. STGM‟den ücretsiz temin edilebilinir ve buradan 
online olarak ulaşılabilir. 

 

Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz. 

Dünyada Sosyal Girişimler 

Almanya: Diyalog 

Dr. Andreas Heinecke tarafından Hamburg‟da kurulan bir sosyal girişim olan Diyalog Sosyal 
Girişimi “biz” ve “öteki” olarak algıladığımız kişiler arasındaki sınırları kaldırarak, “engelli” olarak 
tanımladığımız bireylerin “engelsiz” olduklarını fark etmemiz için çalışıyor. Heinecke ve ekibi, 
Diyalog sosyal girişimin iki önemli projesi olan Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark) ve 
Sessiz Diyalog (Silence Dialogue) ile önyargıları kırmak, görme ve işitme engellilere çeşitli iş 
olanakları sunmak hedefleriyle hareket ediyor.  
 
Karanlıkta Diyalog çeşitli aktivitelerle katılımcılarına görme engellilerin dünyasını tanıtıyor. Bu 
aktiviteler arasında; katılımcıların karanlıkta görme engelli grup liderleri tarafından yönlendirildiği 
bir sergi ve seminerler yer alıyor. Bunun yanı sıra, görme engelliler tarafından servis edilen 
yemeklerin sunulduğu karanlık restoranlar da müşterilerine farklı bir deneyim sunuyor.  
 
30 ülkede 6 milyon kişi tarafından ziyaret edilen “Karanlıkta Diyalog” sergisi, kuruluşundan 
bugüne 6.000 görme engelli için iş olanağı oluşturdu; franchise sistemi ile sosyal etkisini ve 
ekonomik başarısını çeşitli ülkelere yaymaya devam ediyor. SOGLA toplantısında Türkiye‟nin 
sosyal girişimci adaylarıyla bir araya gelen Dr. Andreas Heinecke Batı Avrupa‟nın Ashoka üyesi 
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olmaya hak kazanan ilk sosyal girişimcisi ünvanına sahip. Heinecke, 2007 yılında Schwab Vakfı 
tarafından „Sıradışı Sosyal Girişimci‟ adayı olarak gösterildi.  
 
Diyalog sosyal girişimi hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.dialogue-se.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz. Karanlıkta Diyalog ve Sessiz Diyalog ile ilgili ayrıntılı bilgi için ise www.dialogue-in-
the-dark.com  ve www.dialogue-in-silence.com adreslerine başvurabilirsiniz. 
 

_ _ _ 

Yayın tarihi: 6 Mayıs 2011 

Bu bültende yer alan duyurular www.sosyalgirisim.org üyeleri tarafından oluşturulmakta ve 
TÜSEV tarafından yayına hazırlanmaktadır. Bültenle ilgili görüş, öneri ve yorumlarınızı bize 
info@tusev.org.tr adresinden iletebilirsiniz. 

_ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dialogue-se.com/
http://www.dialogue-in-the-dark.com/
http://www.dialogue-in-the-dark.com/
http://www.dialogue-in-silence.com/
http://www.sosyalgirisim.org/
mailto:info@tusev.org.tr

