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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 dördüncü 
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 

Sosyal Girişimcilik Projesi Kamu Yuvarlak Masa Toplantısı, 18 Ocak 2012, Ankara 
British Council ve TÜSEV ortaklığında yürütülen Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında 
düzenlenen Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Kamuyla İlişkileri yuvarlak masa toplantısı 18 
Ocak 2012 tarihinde; Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İŞKUR’dan yetkililerin katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, TÜSEV tarafından hazırlanan ve Türkiye’de kamu-
sosyal girişim ilişkileri, sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının mevcut 
durumu ve kamunun sosyal girişimlere yönelik mali destekleri konularını ele alan politika 
belgeleri ve TÜSEV’in bu alanlara yönelik önerileri sunuldu. Toplantıya konuşmacı olarak 
katılan  Barry Ayre ise sosyal girişimciliğin en fazla geliştiği ülkelerden  biri olan İskoçya’da 
sosyal girişimlere sağlanan destekler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. 
Hazırlanan politika belgeleri şubat ayı içinde www.sosyalgirisim.org sitesinde yayınlanacaktır. 

Sosyal Girişimcilik Projesi Özel Sektör Yuvarlak Masa Toplantısı, 9 Şubat 2012, İstanbul  
British Council ve TÜSEV ortaklığında yürütülen Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında 
düzenlenen Özel Sektör-Sosyal Girişim İşbirliğinin Geliştirilmesi yuvarlak masa toplantısı 
9 Şubat 2012’de; özel sektör, sosyal girişim destek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, TÜSEV tarafından hazırlanan ve Türkiye’de sosyal 
girişim-özel sektör ilişkilerinin mevcut durumun yanı sıra; ilişkilerin geliştirilmesi için önerilere de 
yer veren politika belgesi sunularak katılımcıların yorum ve önerilerine açıldı. Toplantıya katılan 
Social Enterprise UK İşletmeler ve Girişimler Direktörü Nick Temple Birleşik Krallık’ta sosyal 
girişim ve özel sektör ilişkilerinin gelişimine dair yapılan çalışmaları paylaştı. Hazırlanan politika 
belgeleri şubat ayı içinde www.sosyalgirisim.org sitesinde yayınlanacaktır. 

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Akademisi Açılış Töreni 
Kadir Has Üniversitesi, British Council desteği ve Gençlik Servisleri Merkezi işbirliği ile faaliyet 
gösteren Sosyal Girişimcilik Akademisi'nin açılış töreni 8 Şubat 2012 Çarşamba günü Kadir Has 
Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Açılış töreni kapsamında düzenlenen sosyal 
girişimcilik paneline Mikado Danışmanlık kurucusu Serra Titiz, Social Enterprise UK İşletmeler 
ve Girişimler Direktörü Nick Temple ve TÜSEV İletişim Koordinatörü Derya Kaya konuşmacı 
olarak katıldılar. Panelde, TÜSEV’in  Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu’nun 
çıktıları ile ilgili bir sunum yapıldı. Toplantı ile ilgili bilgiye buradan erişebilirsiniz. 
 
Global Changemakers Avrupa-Afrika Gençlik Zirvesi Başvuruları 
British Council ve Global Changemakers tarafından  düzenlenen Avrupa-Afrika Gençlik Zirvesi, 
Avrupa ve Afrika’dan 18-24 yaş arası 60 sosyal girişimci, aktivist ve gönüllüyü Haziran ayında 
Brüksel’de yapılacak 5 günlük zirve için bir araya getiriyor. Katılmak isteyenlerin, başvuru 
formları ile birlikte çalışmalarını anlatan 2 dakikalık You Tube videosunu 19 Şubat 2012 tarihine 
kadar  www.global-changemakers.net adresine göndermeleri gerekiyor. Zirve hakkında ayrıntılı 
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
 



Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Sahiplerini Buldu 
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation 
(Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci 
Ödülleri 2 Şubat 2012 Perşembe günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde 
gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Jüri tarafından seçilen 10 genç sosyal girişimci, 
liderlik vasıfların geliştirilmek ve topluma sağladıkları faydanın sürdürülebilirliğini sağlamak 
için mentor desteği almanın yanı sıra eğitim programlarına da katılacaklar. Yarışma ve 
kazanalar hakkında ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

HATIRLATMA: 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.   
 
Yayınlar/Kaynaklar 

Sosyal Girişim: Yoksulluğun Azaltılması ve İstihdam Yaratılması için Yeni Bir Model 
Raporu  
Brileşmiş Milletler Kalkınma Programı Bratislava Bölgesel Ofisi ve EMES Avrupa Araştırma Ağı 
işbirliğinde hazırlanan “Sosyal Girişim: Yoksulluğun Azaltılması ve İstihdam Yaratılması için 
Yeni Bir Model” (Social Enterprise: a new model for poverty reduction and employement 
generation) raporu Orta ve Doğu Avrupa’nın yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğuna üye 
ülkelerde sosyal girişimlerin ve sosyal girişimciliğin gelişimini anlatıyor. Polonya, Sırbistan ve 
Ukrayna için yapılan vaka analizleri ise sosyal girişimciliğin bu ülkelerdeki gelişimi ve rolü 
üzerine ayrıntılı bilgi sunuyor. İngilizce yayınlanan raporun kopyasına buradan ulaşabilirsiniz.   
 

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

Dünyada Sosyal Girişimler 

Amerika Birleşik Devletleri:TOMS 

Arjantin’e yaptığı bir gezi  sırasında gezdiği bölgelerde tanıştığı çocukların birçoğunun 
ayakkabısı olmadığını fark eden  Blake Mycoskie bir sosyal girişim olan TOMS ayakkabılarını 
bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurdu. 

1-1 iş modeliyle işleyen TOMS’un sattığı her çift alpargata (Arjantin’e özgü bir sandalet çeşidi) 
karşılığında belirlenen ülkelerde ihtiyacı olan bir çocuğa bir çift ayakkabı veriliyor. Bu sayede 
çocuklar toprak yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmanın yanı sıra; gelişmekte olan ülkelerde 
okul üniformasının zorunlu bir parçası olan ayakkabılara da sahip oluyorlar. TOMS ayakkabı 
gönderimi yapacağı ülkelerde çalışan sivil toplum kuruluşları ile yaptığı ortaklıklarla, ihtiyaç 
sahibi çocukları belirliyor ve bu çocukların STK’ların eğitim ve sağlık alanında yaptığı 
çalışmalara katılımına da destek oluyor. Yardımların yapılacağı  bölgeler seçilirken haksız 
rekabet yaratılmaması için bölgede  ayakkabı üretimi yapan şirketlerin olmamasına da dikkat 
ediliyor.    

TOMS’dan yapılan alışverişler sayesinde 2010 yılı eylül ayından beri çoğunluğu Latin Amerika 
ve Afrika’da olan  20 ülkede 1 milyon çocuğa ayakkabı dağıtımı yapıldı. TOMS’un dağıttığı 
ayakkabı seçenekleri bölgede faaliyet gösteren STK’ların belirttiği ihtiyaç ve geri bildirimlere 
göre çeşitlendiriliyor ve ayakkabı yardımı alan çocukların ayak numaraları değiştikçe yeni 
ayakkabıları kendilerine ulaştırılıyor. 

1-1 iş modelini güneş gözlüğü koleksiyonu aracılığıyla genişletmeye başlayan TOMS (satılan 
her güneş gözlüğü için belirlenen ülkelerde yapılan göz muayenesi ve desteği) göz sağlığı 
alanında da destek vermeye başalayacak. TOMS hakkında daha fazla bilgiye www.toms.com 
adresinden ulaşabilirisiniz. TOMS’un yaptığı çalışmaları özetleyen Bağışçılık Raporu’na 
buradan ulaşabilirsiniz. 
 

_ _ _ 



Yayın tarihi: 14 Şubat 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. 

_ _ _ 

 


