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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 yayınladığımız Sosyal Girişim E-bülteni’nin on birinci 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 veriyoruz. Keyifli okumalar dileklerimizle... 

Duyurular 

Specialisterne Kurucusu Thorkil Sonne Özyeğin Üniversitesi’nde 

Otizimli bireylerin bilişim alanında istihdamını sağlayan ilk sosyal girişim modelini oluşturan 
Thorkil Sonne, 2 Aralık 2011 Cuma günü saat 15:30’da Özyeğin Üniversitesi Altunizade 
Kampüsü Oditoryumunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılacak. Ashoka üyesi 
olan Sonne’nin çalışmaları ve  sosyal girişimi Specialisterne hakkında daha fazla bilgi için 
www.specialisterne.com adresini ziyaret edebilirsiniz.     
 
Koç Üniversitesi Global Sosyal Girişimcilik Yarışması Başvuruları Başladı 
Koç Üniversitesi, UC Berkeley Haas İşletme Okulu ve Columbia Üniversitesi ortaklığıyla 
gerçekleştirilen Global Sosyal Girişimcilik Yarışması’nın (Global Social Venture Competition) 
Türkiye ayağını girişimcilerle buluşturuyor. Sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir çözüm 
önerilerini desteklemeyi, sosyal girişimcilik bilincini arttırmayı ve geleceğin sosyal girişimci 
liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen yarışmaya katılım için ön koşul başvuru yapacak ekipte bir 
işletme bölümü öğrencisi ya da bu bölümden yeni mezun olmuş bir girişimcinin yer alması. Koç 
Üniversitesi kasım ve aralık ayları boyunca düzenleyeceği atölye çalışmaları ile katılımcılara 
yarışmanın ilk aşamasında sunmaları gereken yönetici özetlerinin yazımı konusunda destek 
sağlayacak. Üç aşamada gerçekleşecek yarışmanın yönetici özetlerinin sunulması için son 
başvuru tarihi 19 Ocak 2012. Yarışma ve katılım koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye buradan 
ulaşabilirsiniz. 
 
Değişen Dünyada Değişim Yaratmak: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Toplantısı  
Ashoka Türkiye, American Turkish Society ve Turkish Philanthropy Funds tarafından 
düzenlenen “Değişen Dünyada Değişim Yaratmak: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik” toplantısı 2 
Aralık 2011 tarihinde Columbia Üniversitesi İşletme Okulu kampüsünde gerçekleşecek. İbrahim 
Betil ve Nasuh Mahruki’nin konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, Türkiye’de sosyal girişimcilik 
konusu tartışılacak. Toplantı ile igili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Avrupa Birliği Sosyal Ekonomi Girişimi Toplantısı 18 Kasım’da Gerçekleşti 
Avrupa Birliği’nin sosyal girişimlerle ilgili politikalarının belirlendiği Sosyal Ekonomi Girişimi 
(Social Business Initative), 18 Kasım 2011 Cuma günü Brüksel’de yapılan bir toplantı ile AB 
düzeyinde tartışıldı. Komisyon Başkanı Barroso’nun ev sahipliğinde gereçekleşen toplantı; 
Grameen Bankası kurucusu ve 2006 Nobel ödülü sahibi Muhammed Yunus, Birleşik Krallık Sivil 
Toplumdan Sorumlu Bakanı Nick Hurd, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, bazı üye ülke 
başkanları ve sosyal girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı gündemini sosyal girişimlerin 
Avrupa ekonomisi için önemi, sosyal girişimlerin teşviki için gerekli finansal çerçevenin 
düzenlenmesi ve girişimcilik eğitimleri ile ilgili konular oluşturdu. Toplantıda yapılan 
konuşmaların videolarına ve konuşmacı biyografilerine buradan ulaşabilirsiniz.   
 
 
 
 



 
Global Girişimcilik Haftası Sosyal Girişimcilik Etkinlikleri   
14-20 Kasım haftası boyunca çeşitli toplantı ve etkinliklerle kutlanan Global Girişimcilik Haftası 
kapsamında üniversiteler sosyal girişimcilik ile ilgili çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bu 
etkinlikler arasında Sabancı Üniversitesi tarafından  düzenlenen “Sosyal Girişimcilik İş Fikri 
Yarışması”,  Işık Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Girişimcilik Günü”, Bilgi 
Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı  “Sosyal Girişimciler = Yeni Girişimciler” toplantısı ve 
Özyeğin Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği “Sosyal Girişimcilik Yarışması” yer aldı. Bu alandaki 
diğer gelişmeleri www.sosyalgirisim.org sitesinden takip edebilirsiniz.     
 
HATIRLATMA: IDEX 2012-2013 Dönemi Sosyal Girişim Eğitim Programı Burs Başvuruları 
Başladı 
Gelişen ülkelerdeki düşük gelirli kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzerine çalışmalar yapan 
girişimcileri desteklemek için Gray Matters Capital Foundation ve Gray Ghost Ventures 
tarafından kurulan bir girişim olan IDEX’in, 2012-2013 Sosyal Girişim eğitim programı için burs 
başvuruları başladı. Tüm ülkelerden katılımın açık olduğu programa; sosyal girişimlerle ilgilenen 
21 yaş ve üstü, iyi derecede İngilizce bilen ve üniversitelerin işletme, ekonomi, kalkınma 
çalışmaları ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olan kişilerin başvuruları kabul 
edilecek. Temmuz ayı itibariyle başlayıp 10 ay sürmesi planlanan programın eğitim bursu 
başvuruları 15 Ocak 2012 tarihine kadar kabul edilecek. Eğitim programı ve başvuru süreci ile 
ilgili ayrıntılı bilgi için www.idexfellows.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Yayınlar/Kaynaklar 

Fark Yaratanlar 
Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişime katkıda bulunan kişi ve kurumların çalışmalarını görünür 
kılmak amacıyla hayata geçirdiği Fark Yaratanlar programı, Türkiye’deki sosyal girişimcilerin 
tanıtılmasına destek sağlıyor. Halkın adayları ile oluşan Fark Yaratanlar listesi; sivil toplum, 
akademi ve basın dünyasından temsilcilerin oluşturduğu Danışma Kurulu tarafından 
değerlendiriliyor. Danışma Kurulu tarafından yapılan seçimin sonrasında, Fark Yaratan kişilerin 
hikayesi ve toplumsal değişime katkıları izleyicilerle paylaşılıyor.İnternet ve sosyal medya 
aracılığıyla bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında 1 milyondan fazla kişiye ulaşan Fark 
Yaratanlar videoları, yeni döneminde www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org  internet 
sitesinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’da geniş kitlelere sesini duyurmayı sürdürecek. 
Fark Yaratanlar videolarını izlemek ve aday gösterme süreci hakkında bilgi edinmek için 
www.farkyaratanlar.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 

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

Dünyada Sosyal Girişimler 

Bosna Hersek: Mozaik Vakfı  

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için yerel kaynakların mobilize edilmesi ve 
sürdürülebilir hale getirilmesinin gerekliliğine inanan Mozaik Vakfı; bu ilkelere dayanarak Bosna 
Hersek’teki yerel girişimlere hibe ve danışmanlık hizmeti sağlayan bir kalkınma vakfı olarak 
hizmet veriyor.  

Mozaik Vakfı kalkınma konusunda toplumsal odaklı yaklaşımı ile yereldeki tüm aktörleri bir 
araya getirerek bu aktörlerin kendi sorun ve ihtiyaçlarını doğru şekilde belirlemelerine destek 
oluyor. Sorun ve ihtiyaçların tespitinin ardından, çözüm yolları ve eylem planı da Vakfın 
yönlendirmesi ile yine yereldeki aktörler tarafından hazırlanıp hayata geçiriliyor.  
Kültürel mirasın korunması, sosyal adalet ve gençlik konularında projeleri destekleyen Mozaik 
Vakfı’nın gençlik programları kapsamında yürüttüğü Youth Bank programı da gençler tarafından 
hazırlanan ve yürütülen projelere finansman sağlayarak gençlerin kendi bölgelerinde yerel 
kalkınma ile ilgili çalışmalar yürütmelerini destekliyor. 
Sosyal ve ekonomik kalkınma için tüm aktörleri bir araya getirerek değişim sürecinin bir parçası 
haline getiren Mozaik Vakfı’nın kurucusu Puljic Zoran, 2010 yılında Schwab Vakfı tarafından  
Orta ve Doğu Avrupa’da Yılın Sosyal Girişimcisi ödülünü aldı. Mozaik Vakfı hakkında ayrıntılı 
bilgi için  http://www.mozaik.ba/eng/index.php adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 

_ _ _ 

Yayın tarihi: 29 Kasım 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. 

_ _ _ 

 


