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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 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 vereceğiz. Keyifli okumalar dileklerimizle... 

Duyurular 

 
Takviminize Kaydedin: Sosyal Değişim Toplantısı, 22  Haziran 2011, İstanbul 
TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi’nin ikinci 
aşaması kapsamında sosyal girişim ve sosyal değişim konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve 
kişileri bir araya getirmeyi, paydaşlar arasında düzenli bilgi alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları 
teşvik etmeyi amaçlayan sosyal değişim toplantıları serisi kapsamında 22 Haziran 2011 
Çarşamba günü saat 16.00’da bir toplantı yapılacak. Alışbağış websitesi kurucusu Arzum 
Meleksoy ve Ekle destekle websitesi kurucuları İlkay Gültaş ve Ali Kobanbay’ın sosyal 
girişimlerini anlatacağı toplantı, internet girişimciliği ve sosyal girişimcilik ilişkisini ele alacak. 
Katılımınızı info@tusev.org.tr adresine bildirebilirsiniz. 
 

 
Türkiye Girişimciliğin En Az Desteklendiği Avrupa Ülkesi  
BBC tarafından gerçekleştirilen girişimcilik kültürü anketine göre, Türkiye girişimciliğin en az 
desteklendiği ülkelerden biri ve Avrupa sıralamasında da en altta yer alıyor. Yaratıcılık ve 
girişimcilik konusundaki kısıtlamalara rağmen anket sonuçlarına göre Türkiye, çoğunluğun bir 
noktada kendi işini kurmayı düşündüğü tek Avrupa ülkesi. Araştırmanın Türkiye kısmını yürüten 
Yöntem Araştırma'nın kurucusu Bülent Gündoğmuş, sonuçları "Bu tablonun nedenleri ne olabilir 
diye düşündüğümde, son zamanlarda çok sayıda bürokratik engel olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle vergilerin artması nedeniyle insanlar önce bir girişimci olmaya çalışıyor, fakat sonra 
destek almadıkları için vazgeçiyorlar kanısındayım" şeklinde değerlendirdi. Detaylar için 
tıklayınız. Kaynak:EurActiv  
 
 
Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Örnekleri, 17 Haziran 2011, 
İstanbul 
UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde 
gerçekleştirilen "Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Örnekleri" 
konferansı, vaka analizleri ile Türkiye’deki sosyal girişim örneklerini incelemek üzere 17 Haziran 
2011'de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde gerçekleşti. Detaylar için tıklayınız.  
 
 
Sosyal Girişimciler için Sosyal Yatırım El Kitabı Yayınlandı 
Schwab Vakfı öncülüğünde yürütülen ve araştırmaları Münih Teknik Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilen Sosyal Girişimciler için Sosyal Yatırım El Kitabı yayınlandı. Sosyal girişimciler 
için bir kılavuz niteliğinde olan el kitabının içerdiği konular arasında; dünyada sosyal yatırımla 
ilgili genel durum, sosyal girişimler için yatırımcı bulmanın doğru yolları ve sosyal yatırımcılarla 
etkili ve uzun süreli ilişkiler kurmanın ipuçları yer alıyor. Detaylar için tıklayınız. 
 

http://www.sosyalgirisim.org/
http://www.sosyalgirisim.org/member/profile/announcementDetail.aspx?aid=128&type=A
mailto:info@tusev.org.tr
http://www.sosyalgirisim.org/member/profile/announcementDetail.aspx?aid=152&type=A
http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/article/trkiye-giriimciliin-en-az-desteklendii-avrupa-lkesi-018464
http://sosyalgirisim.org/member/profile/announcementDetail.aspx?type=A&aid=164
http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs/2011/05/the-social-investment-manual.html


 
 
 
Foça’da Bir Sosyal Girişim: Ege’de Atölye  

Uluslararası ve disiplinler arası bir eğitim girişimi olan Ege’de Atölye, yaşam boyu öğrenme 

becerilerini kazanmayı ve yaparak öğrenmeyi savunuyor. Ege Bölgesi için önemli konuları ele 

alan ve bölgedeki küçük yerleşim yerlerine fayda sağlamayı amaçlayan atölyenin birinci 

program konusu zeytin. Farklı ülkelerden ve disiplinlerden akademisyenleri ve öğrenmeye 

meraklı kişileri 26 Haziran – 8 Temmuz 2011 tarihlerinde Yeni Foça’da buluşturuyor. Detaylar 

için tıklayınız.     

 
Yayınlar/Kaynaklar 

Kitap: Sosyal Girişimcilik  

Burcu Kümbül Güler tarafından hazırlanıp, Elif Yayınevi tarafından basılan Sosyal Girişimcilik 

kitabı “sosyal girişimcilik nedir?” ve “sosyal girişimci kimdir?” sorularına yanıt veriyor. 

Günümüzde artan sosyal sorunlarla birlikte çözümün tek başına devletten beklenmemesi 

gerektiğini ifade eden Güler, sivil toplumun sosyal girişimci kimliğine bürünerek bu süreçte yer 

alması gerektiğini savunuyor.  

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

Dünyada Sosyal Girişimler 

Hindistan: Childline 1098 

Jeroo Billimoria tarafından kurulan ve Childline Vakfı’nın bir parçası olarak çalışan 1098 acil 

çağrı hattı Hindistan’ın 84 şehrinde sayısı 48 milyonu bulan sokak çocuklarına ücretsiz olarak 

hizmet veriyor. Devlete ait bir telekom şirketi olan Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) 

tarafından kurulan bir sistemle, 1098 hattına gelen telefonlar önceden belirlenen coğrafi 

bölgelere göre en yakın merkeze yönlendirilerek bu alanda eğitim almış ve gönüllü olarak 

çalışan diğer sokak çocukları tarafından cevaplanıyor. Tıbbi destek, sığınma, kayıp çocuklar, 

istismar edilen çocukların korunması gibi konular başta olmak üzere; arama yapan çocuğun 

şikâyetine göre Childline’a bölgede destek veren sivil toplum kuruluşları haberdar edilerek 

ihtiyaç sahibine gerekli destek gönderiliyor. Childline çocukların ihtiyaçları karşılandıktan sonra 

eğitim ve beceri kazanmaları için de destek vermeye devam ediyor. Hindistan’daki Kadın ve 

Çocuk Gelişimi Bakanlığı tarafından desteklenen 1098 hattına akademik kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları ve özel sektör de destek veriyor.     

1098 hattıyla hem sokak çocuklarına ihtiyaç anında hızlı erişimi sağlayan hem de sokak 

çocuklarını istihdam eden bir sosyal girişim örneği olan Childline, Hindistan içinde en hızlı 

kopyalanan sosyal girişimler arasında yer alıyor. 1998 yılından beri Ashoka üyesi olan ve 

Aflatoun sosyal girişimin de kurucusu olan Jeroo Billimoria, 2006 yılında Skoll Vakfı tarafından 

verilen Sosyal Girişimcilik ödülüne layık görüldü. 

Childline 1098 sosyal girişimi hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.childlineindia.org.in adresini 
ziyaret edebilirsiniz.  
 

_ _ _ 

Yayın tarihi: 17 Haziran 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.egedeatolye.org/
http://www.skillsforsocialentrepreneurs.co.uk/
http://www.sosyalgirisim.org/member/profile/allactivity.aspx?type=P&cid=7
http://www.childlineindia.org.in/
http://www.sosyalgirisim.org/
mailto:info@tusev.org.tr

