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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 onuncu 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 Girişim Toplantısı, 26 Ekim 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 girişim toplantıları serisinin dördüncü toplantısı, 26 Ekim
2011 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Kardan sosyal faydaya uzanan yelpazede şirketlerin
sosyal girişimlere yaklaşımını anlamak ve özel sektör- sosyal girişim ilişkilerini incelemek
amacıyla gerçekleştirilen toplantıya
Mikado Danışmanlık Genel Müdürü Serra
Titiz ve Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop konuşmacı olarak katıldılar.
Toplantıda yapılan sunumlardan derlenen notlara buradan ulaşabilirsiniz.
Avrupa Birliği Sosyal Girişim Politikalarını Belirliyor
Avrupa Birliği’nin sosyal girişimlerle ilgili politikalarının da belirlendiği Sosyal Ekonomi Girişimi
(Social Business Initative) çalışma belgesinin ilk taslağı 25 Ekim 2011’de Avrupa Komisyonu
tarafından yayınladı. Taslak belgenin yayınlanmasını takiben, Komisyon Başkanı Barroso,
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, bazı üye ülke başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla 18
Kasım 2011 Cuma günü Brüksel’de yapılacak bir toplantı ile AB’nin Sosyal Ekonomi Girişimi
tartışılacak. Toplantıda alınacak kararlar ile AB’nin sosyal girişim desteği ve fonlarının da
artırılması bekleniyor. Sosyal Ekonomi Girişimi çalışma belgesinin ilk taslağına ve 18 Kasım’da
yapılacak toplantı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Sabancı Üniversitesi Sosyal Girişimcilik İş Fikri Yarışması
Tüm dünyada 14-20 Kasım haftasında kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nın İstanbul
etkinlikleri kapsamında, Sabancı Üniversitesi ve Momento Reklam ve Pazarlama işbirliği ile
yürütülen “Sosyal Girişimcilik İş Fikri Yarışması” 14 Kasım 2011 Pazartesi günü üniversitenin
Tuzla kampüsünde gerçekleşiyor. Üniversite öğrencilerini hedef alan yarışmanın amacı;
üniversite öğrencilerinin okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta tecrübe etmeleri ve ihtiyacı
olan insanlara yardımda bulunmaları. Sosyal Girişimcilik İş Fikri Yarışması ile ilgili bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz. Global Girişimcilik Haftası’nda gerçekleşecek diğer etkinlikler hakkında
bilgi edinmek için www.globalgirisimcilikhaftasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
ABD Büyükelçiliği Sosyal Girişimcilik Programı 2012 Başvuruları Başladı
ABD Büyükelçiliği’nin üniversite öğrencileri için düzenlediği Sosyal Girişimcilik Yaz Programı’nın
2012 başvuruları başladı. Altı hafta sürecek programın katılımcıları, program süresince sosyal
girişimcilik ve ABD’nin sosyal girişimcilik perspektifi ile ilgili bilgi edinebilecek. Sosyal Girişimcilik
Yaz Programı için son başvuru tarihi 25 Kasım 2011. Başvuru süreci ve program ile ilgili ayrıntılı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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
Sosyal Girişimler için İş Planı Oluşturma Rehberi
Forth Sector ve Royal Bank of Scotland tarafından hazırlanan "Sosyal Girişimler için İş Planı
Oluşturma Rehberi", sosyal girişimler için iş planı hazırlamada ihtiyaç duyulabilecek tüm
bilgilere yer veriyor. Bilgilerin yanı sıra, rehberde bir iş planı örneği bulmak da mümkün. İngilizce
yayınlanan rehbere buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Japonya: Table for Two
Table for Two, 2007 yılının Ekim ayında gelişmiş ülkelerdeki obezite ve gelişmekte olan
ülkelerdeki açlık problemlerine yenilikçi bir çözüm sunmak amacıyla Japonya’da kuruldu.
Sağlıklı ve besin değeri yüksek öğünler hazırlayan ve satan Table for Two, sayısı 400’ü aşan
restoran, kafe, üniversite ve şirket yemekhaneleri ile yaptığı anlaşmalarla yemeklerini bu
mekanlarda satarak daha fazla sayıda insanın sağlıklı beslenmesine yardımcı oluyor. Bunun
yanı sıra; anlaşmalı olduğu mekanlarda satılan her öğün yemeğin fiyatına yalnızca 25 sent
ekleyerek; Uganda, Ruanda ve Etiyopya’daki öğrencilerin okullarında benzer yemekleri
yiyebilmelerini sağlıyor.
Table for Two; Millenium Promise, KAGENO ve Partnerships for Children gibi kuruluşlarla
yürüttüğü işbirlikleri ile kurulan sistemin bu ülkelerdeki okullarda işlemesini sağlıyor. Bu sayede;
erişilen okullardaki öğrencilerin besin ihtiyacı karşılanıyor, üretilen yemeklerin hazırlanmasında
kullanılan malzemeler bu ülkelerden alınarak ekonomilerine katkıda bulunuluyor ve okullarda
yenilen öğün çocukların birçoğu için günün tek öğünü olduğundan ailelerin çocuklarını okula
göndermeye devam etmeleri destekleniyor.
2008 yılı itibariyle ABD, İngiltere, İsviçre, Hindistan, Tayvan, Güney Kore, Hong Kong ve
İtalya’ya da yayılan Table for Two soysal girişimi bu ülkelerdeki anlaşmalı mekanlar ile birlikte
birlikte milyonlarca kişiye erişiyor.
Table for Two’nun kurucusu Masa Kongure, 2011 yılında Asya bölgesinde Schwab Vakfı Yılın
Bölgesel Sosyal Girişimcisi ödülünü aldı. Table for Two hakkında ayrıntılı bilgi için
http://www.tablefor2.org/tft_usa/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Yayın tarihi: 10 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.
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