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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 ikinci 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 

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Sertifika Programı Başlıyor 

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Sosyal 
Girişimcilik Sertifika Programı 7 Ocak 2012 tarihinde başlıyor. Sosyal girişimciliği öğrenmek ve 
toplumsal konularda çalışmak isteyen kişilerin katılabileceği program, 7 Ocak itibariyle 
başlayacak ve 3 hafta sonu süresince devam edecek. Eğitim programı, eğitmenler ve başvuru 
koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.    
 
Sosyal Girişimcilik 2. Küresel Girişimcilik Zirvesinde Tartışıldı  
Sosyal girişimcilik, 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde “Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel Bir 
Gündem” temasıyla gerçekleştirilen 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen bir 
panelle tartışıldı. KOSGEB ev sahipliğinde gerçekleşen panelde, çeşitli sosyal girişim 
örneklerinin yanı sıra; Türkiye ve dünyada sosyal girişimlerin durumu da tartışıldı. TÜSEV 
İletişim Koordinatörü Derya Kaya’nın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Türkiye ve Sosyal 
Girişimler: İhtiyaç Analizi Raporu’nun sonuçları paylaşıldı. Küresel Girişimcilik Zirvesi ile ilgili 
bilgiye buradan erişebilirsiniz.     
 
Muhammed Yunus İstanbul’da Mikrokrediyi Anlattı 
Geliştirdiği mikrokredi uygulamasıyla 2006 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Bangladeşli 
ekonomi profesörü Muhammed Yunus, Okan Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan 
Muhammed Yunus Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin imza törenine 
katılmak üzere İstanbul’daydı. İmza töreninin ardından, üniversitede “Mikrofinans ve Sosyal 
Girişimcilik” konulu bir konferans düzenlendi. Muhammed Yunus, 16 Aralık tarihinde Sabancı 
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve Güler Sabancı’nın da konuşmacı olarak katıldığı  
konferansta ise mikrokredi ve sosyal girişimcilik ile ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. 
 
HATIRLATMA: 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. 
 
 
 
 



Yayınlar/Kaynaklar 

Kürsel Girişimcilik Türkiye 2010 İzleme Raporu (Global Entreprenurship Monitor) 
Girişimciliğin ekonomik büyüme sürecindeki önemini araştırmak amacıyla, Babson College ve 
London Business School işbirliği ile kurulan Global Entrepreneurship Monitor’un (GEM) 
Türkiye’de Girişimcilik 2010 yılı raporu yayınlandı. TOBB sponsorluğunda yayınlanan rapor 
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Esra Karadeniz tarafından hazırlandı. 
Türkiye’de girişimcilik alanında yaşanılan gelişmeleri 2008 raporundaki verilerle kıyaslayarak 
ortaya koyan rapor, Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için yapılabilecekleri ortaya koyuyor. 
Rapor ayrıca Türkiye'de 18-64 yaş arası nüfusta girişimciliğin hızla artarak, son 2 sene 
içerisinde 2,6 puan yükselerek 8,6’ya çıktığını da gösteriyor.Küresel Girişimcilik Türkiye 2010 
İzleme Raporu’nun İngilizce kopyasına buradan ulaşabilirsiniz. 
 

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

Dünyada Sosyal Girişimler 

Nepal: Room to Read 

Microsoft’ta yönetici olarak çalıştığı dönemde Nepal’e yaptığı bir gezi sırasında tanıştığı bir 
öğretmen aracılığıyla bölgedeki yıkık ve sınırlı sayıda kitaba sahip kütüphaneleri ilk kez gören 
John Wood, sosyal girişimini bu durumu değiştirmek üzere kurdu. Nepal’e 3000 kitaplık bir 
bağışla dönen Wood, 2000 yılında az gelişmiş ülkelerdeki kütüphaneleri geliştirmek ve 
çocukların eşit eğitim fırsatlarına erişebilmelerini sağlamak için Room to Read sosyal girişimini 
kurdu. 
 
Room to Read, 4 ana programı ile  2010 yılı itibariyle 6 milyon çocuğa ulaşıyor. Okuma Odası 
Programı ile çocukların kullanımına uygun kütüphaneler kurulurken, Yerel Dilde Yayıncılık 
Programı ile kütüphanelerde kullanılmak ya da öğrencilere dağıtılmak üzere ana dilde yayınlar 
basılıyor. Okul Odası Programı ile yeni okullar inşa ediliyor ya da var olan okullar yenileniyor. 
Kızlar için Eğitim Programı ise Room to Read’in çalıştığı bölgelerde kız çocuklarının 
ortaöğrenimin sonuna kadar eğitimlerine devam edebilmeleri için  aralarında aileleri ikna, 
kızların okula devamı için bisiklet ve üniforma yardımı, kız çocukları için mentorluk çalışmaları 
gibi çeşitli faaliyetlerin bulunduğu bir alana yoğunlaşıyor. 
 
Room to Read’in 2000 yılında Nepal’de başlayan çalışmaları bugün Bangladeş, Kamboçya, 
Hindistan, Laos, Güney Afrika, Sri Lanka, Vietnam ve Zambiya’ya yayılmış durumda. Room to 
Read bu programlar aracılığıyla 1,450 okul ve 12.522 kütüphane kurmuş ya da yenilemiş. 
Bunun yanı sıra; 591 kitap basımı ve 10 milyon kitabın dağıtımı da gerçekleştirilmiş. 13,667 kız 
çocuğu da Room to Read programlarından faydalanarak eğitimlerine devam ediyor.    
 
Room to Read’in kurucusu John Wood eğitim alanında aldığı çeşitli ödüllerin yanı sıra; 2004, 
2006 ve 2010 yılında Skoll Vakfı tarafından Yılın Sosyal Girişimcisi ödüllerine layık görüldü. Bu 
ödüllerin bir parçası olarak Room to Read 2010 yılında Skoll Vakfı’ndan 1.2 milyon dolarlık 
bağış almaya da hak kazandı. Room to Read hakkında ayrıntılı bilgi için www.roomtoread.org  
sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
 

_ _ _ 

Yayın tarihi: 23 Aralık 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. 

_ _ _ 

 


