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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 üçüncü 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
Başvuru Çağrısı: Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, 29 Şubat-1 Mart 2012
TÜSEV, British Council ve TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi)
ortaklığında, Kadir Has Üniversitesiʼnin ev sahipliği ve Türkiye Vodafone Vakfı stratejik
ortaklığıyla 29 Şubat – 01 Mart 2012 tarihlerinde Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı’nı
düzenliyor. British Council'in Sosyal Girişimcilik alanında yürüttüğü global proje kapsamında
tasarlanan bu konferans; Batı Balkanlar, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan'dan deneyimli sosyal
girişimciler ile bölgede sosyal girişimciliğin gelişmesini destekleyen kuruluşları bir araya
getirmeyi hedefliyor. Konferans bu konuda çalışan 150 temsilcinin katılacağı ilk bölgesel etkinlik
olacak ve böylelikle sosyal girişimciliğin gelişmesi yönünde önemli bir fırsat yaratacaktır.
Konferansa katılım için TACSO tarafından yapılan açık çağrıya en geç 15 Ocak 2012 tarihinde
başvurulması gerekiyor. Detaylı bilgi ve başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.
Girişimcilik Konseyi Kuruldu
Girişimcilik Konseyi, Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde kamu kuruluşları
ve STK’lardan oluşan 32 kurumun bir araya gelmesiyle kuruldu. 4 Ocak 2012 tarihinde
gerçekleştirilen açılış toplantısında, Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilerin
finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması konularını da ele alan
Girişimcilik
Manifestosu kuruluşlar tarafından imzalandı. Yapılan toplantıda, girişimcileri desteklemek için
kullanılacak kamu destekli risk sermayesi ‘fonların fonu’ hakkında da bilgi verildi. Girişimcilik
Konseyi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Ashoka Genç Sosyal Girişimci Platformu Değişim Programı
Ashoka, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya ve Türkiye’den toplam 40 sosyal girişimcinin
katılacağı bir değişim programı düzenliyor. Program kapsamında, İstanbul ve Berlin’de çalışma
ziyaretleri yapılacak. Toplumsal bir soruna çözüm sunabilecek bir sosyal proje geliştirmiş olan
ve iyi derecede İngilizce konuşabilen 18-27 yaş arası gençlerin katılabileceği programa son
başvuru tarihi 15 Ocak 2012. Değişim programı ve başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.
Skoll Vakfı Sosyal Girişimcilik Ödülleri 2013 Başvuruları Başladı
Skoll Vakfı’nın toplumsal sorunlara yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunan sosyal girişimcileri
desteklemek için her yıl verdiği Sosyal Girişimcilik Ödülleri’nin 2013 yılı başvuruları başladı.
Skoll Vakfı tarafından belirlenen kriterler arasında başvuru yapacak sosyal girişimin önemli bir
sosyal soruna geniş ölçekte ve uygulanabilir bir çözüm sunması ve etkisinin kanıtlanmış olması
gerekiyor. Skoll Vakfı tarafından üç yıllık süre içinde verilen maddi destekten faydalanmak
isteyen sosyal girişimciler için son başvuru tarihi 1 Mart 2012. Sosyal girişiminizin başvuru
yapmaya uygunluğunu sorgulayan teste ve başvuru koşullarına buradan erişebilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü Öğrencileriyle Sosyal Girişimciliği
Tartıştık
Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü öğrencilerinin 29 Aralık’ta TÜSEV’e
gerçekleştirdiği ziyarette sivil toplum ve sosyal girişimcilik konuları tartışıldı. Türkiye’de
gelişmekte olan girişimcilik gündeminin bir parçası haline gelen sosyal girişimciliğin tartışıldığı
toplantıda; sosyal girişimlerin mevcut durumu ve sayılarının artması için yapılabilecekler de
konuşuldu.
Yayınlar/Kaynaklar
Meral Tamer’in Sosyal Girişimcilik Yazıları
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve Uluslararası Gençlik Vakfı (International
Youth Foundation), Sylvan/Laureate Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile
hayata geçirilen Genç Sosyal Girişimciler Ödülleri’nin jüri üyelerinden Meral Tamer, Milliyet
gazetesindeki köşesinde sosyal girişimciliğe yer verdi. Sosyal girişimci adayı gençleri gelecek yıl
tekrar düzenlenecek yarışmaya katılmaları için cesaretlendirilen Tamer, bu yılki yarışmada öne
çıkan projeleri de tanıttı. Meral Tamer’in 23 Aralık tarihli Gençleri Sosyal Girişimciliğe
Özendirmek ve 25 Aralık tarihli Haydi Gençler, Başarılı Bir Sosyal Girişimci Olabilirsiniz
yazılarına buradan erişebilirsiniz
Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Birleşik Krallık: Fifteen
Jamie Oliver Vakfı’nın sağlıklı beslenme konusunda yürüttüğü çalışmaların bir parçası olan
Fifteen restoranları Çıraklık Programı ile eğitimsiz ve işsiz gençleri profesyonel aşçılar olarak
yetiştirmenin yanı sıra müşterilerine sağlıklı yemekler de sunuyor.
Londra, Amsterdam ve Cornwall’da faaliyet gösteren Fifteen restoranlarını “işsiz gençlere daha
iyi bir gelecek sunmak için yemek yapmanın büyüsünü kullanan bir proje” olarak tanımlayan
Oliver, 220’den fazla gencin profesyonel hayata katılmasına katkı sağladı. 18-24 yaş arasında
ve iyi derece İngilizce konuşabilen gençlerin katılabildiği çıraklık programına başvurmanın diğer
ön koşulu da başvuru sahiplerinin sınırlı eğitim imkanlarına erişmiş ve işsiz kişiler olması.
Programa katılanlar 12 ay süren bir eğitimle profesyonel bir şef olabilmek için gerekli teorik ve
pratik bilgiyi edinmenin yanı sıra; eğitimlerinin bir parçası olarak Fifteen ve diğer restoranlarda
çalışma fırsatı buluyorlar.
Jamie Oliver Birleşik Krallık ve Amerika’da sağlıklı beslenme konusunda yürüttüğü televizyon
programları ile de tanınıyor. Oliver’ın Birleşik Krallık’ta okulların öğrencilere verdiği yemekleri
eleştirdiği programı Jamie’nin Okul Yemekleri (Jamie’s School Dinners), izleyenlerine sağlıklı
yemek tarifleri verdiği Jamie’nin Yemek Bakanlığı (Jamie’s Ministry of Food) ve Amerika’da
görülen obezite problemleriyle başa çıkmak için yapılması gerekenlere yer verdiği Jamie’nin
Yemek Devrimi (Jamie’s Food Revolution) programları çeşitli ödüllere layık görüldü. Jamie
Oliver son olarak 2010 yılında TED tarafından ödüllendirildi. Fifteen restoranları hakkında
ayrıntılı bilgi için http://www.jamieoliver.com/the-fifteen-apprentice-programme/ sitesini ziyaret
edebilirsiniz. Jamie Oliver’in çocukların sağlıklı beslenmesinin önemine yönelik TED’de yaptığı
konuşmaya buradan ulaşabilirsiniz.
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Yayın tarihi: 11 Ocak 2012
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.
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