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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 altıncı 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 3. Aşaması Başlıyor
TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile 2009 yılından beri sürdürdüğü Sosyal Girişimcilik
Projesi’nin 3.aşaması başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda başarıyla yürütülen projenin sonuçları
doğrultusunda, 2012-2013 yılında sosyal girişimcilik konusunda farkındalık artırılması ve bilgi
paylaşımının yanı sıra; kamu aktörlerinin de katılımıyla Türkiye’de sosyal girişimleri ilgilendiren
yasal ve mali altyapanın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor. Projenin
üçüncü ayağında gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili kapsamlı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
“Sosyal Girişimcilik: Ekonomik Krize Alternatif Bir Çözüm Olabilir mi?” Başlıklı
Konferans Arnavutluk’ta Gerçekleşti
“Sosyal Girişimcilik: Ekonomik Krize Alternatif Bir Çözüm Olabilir mi?” başlıklı konferans, 29
Ekim 2012 tarihinde Partners Albania’nın ev sahipliğinde Arnavutluk’un başkenti Tiran'da
gerçekleştirildi. Konferansa, aralarında sosyal girişimcilerin, sivil toplum liderlerinin, özel sektör
ve kamu yetkililerinin de olduğu 150 kişi katıldı. Sosyal ekonomi ve sosyal girişimcilik
alanlarında AB düzeyindeki politikaların tartışıldığı konferansta TÜSEV, “Türkiye ve Sosyal
Girişimler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Sosyal Girişimcilik G3 Girişimcilik Forumu’nda Tartışıldı
Global Girişimcilik Haftası kapsamında TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu ve GATE Türkiye ev sahipliğinde ve Vodafone desteği ile düzenlenen g3
Girişimcilik Forumu 15 Kasım’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde düzenlendi. Öğren-KatılCanlandır yönteminin kullanıldığı konferansta aralarında sosyal girişimciliğin de bulunduğu sekiz
ana konu tartışıldı. TÜSEV’in de konuşmacıları arasında olduğu forumda; “Sosyal Girişimcilik ve
Hukuksal Mevzuat ve Hibeler”, “Sosyal Girişimcilerin Toplumsal Kalkınmadaki Rolü” ve “Sosyal
Girişimcilik ile Ticari Girişimcilik Arasındaki Farklar ve Ortaklıklar” alt başlıkları tartışıldı. G3
Girişimcilik Forumu hakkında daha detaylı bilgi için http://www.g3forum.com/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Ashoka Türkiye Yeni Üyelerini Açıkladı
Dünyanın en geniş soyal girişimci ağı olan ve toplumsal sorunlara yenilikçi ve kalıcı çözümler
getiren sosyal girişimcileri destekleyen Ashoka 15 Kasım’da yapılan etkinlikle yeni üyelerini
tanıttı. Gecede tanıtılan ilk üye kadın istihdamını artırmayı ve kadınlara fiziksel egzersiz

yapabilecekleri alanlar yaratmayı hedefleyen B-Fit zinciri kurucusu Bedriye Hülya oldu.
Psikolojik rahatsızlıkları olan bireyleri topluma kazandırmayı amaçlayan RUSİHAK (Ruh
Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği) kurucularından Şehnaz Layıkel ve Türkiye’de
yaşayan çiftçilere yeni tarımsal yöntemleri anlatmak amacıyla şu ana kadar 1,000,000 çiftçiye
ulaşan www.tarımsalpazarlama.com websitesinin kurucusu Tülin Akan Ashoka Türkiye’nin
üyeleri arasına katıldı. Ashoka Türkiye hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Finalistleri Belli Oldu
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı),
Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
işbirliği ile 2010 yılından bu yana gerçekleştridiği Bilgi Genç Sosyal Girişimcilier Ödüllerinin
2012 finalistleri belli oldu. İki aşamalı bir jüri sistemi ile belirlenen 10 finalist 3.500 dolar para
ödülü, bir haftalık eğitim ve diğer danışmanlık desteklerinden yararlanmaya hak kazandı.
Finalistler 20 Aralık 2012 Perşembe akşamı Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde
düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Bilgi Genç Sosyal Girişimciler Ödülleri ve önceki
yıllardaki finalistler hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Inovasyon Merkezi Kapılarını Sosyal Girişimlere Açıyor
Toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretecek toplumsal
yenileşme projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla uğraş veren birey, grup ve kurumların bir
araya geldiği bir buluşma noktası olmak amacıyla faaliyet gösteren Sosyal Inovasyon Merkezi
kapılarını sosyal girişimcilere açıyor. Sosyal İnovasyon Merkezi sosyal girişimcileri ve
sosyal girişimci adaylarının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir alan
yaratmak amacıyla 20 Kasım 2012 tarihinden itibaren salı günleri 10:00- 17:00 arasında
ofisini sosyal girişimcilerin kullanıma açacak. Kadıköy’de bulunan Merkez’e katılımınızı
bildirmek için info@sosyalinovasyonmerkezi.com.tr adresine email atabilirsiniz. Sosyal
Inovasyon Merkezi hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz
Koç Üniversitesi Global Sosyal Girişimcilik Yarışması Bilgilendirme Toplantısı, 22 Kasım
2012
Koç Üniversitesi’nin California Berkeley Üniversitesi-Haas İşletme Okulu işbirliği ile bu yıl ikinci
kez düzenleyeceği Global Sosyal Girişimcilik Yarışması; sosyal girişimcilik bilincini artırmak ve
geleceğin sosyal girişimci liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenleniyor. 2013 yılı için son
başvuru tarihi 11 Ocak 2013 olan yarışmada, yarı-finalist olarak seçilen adaylar Koç
Üniversitesi tarafından finanse edilecek bir geziyle Londra’daki bölgesel finale katılmaya hak
kazanacaklar. Türkiye’deki sosyal girişim örneklerini tanıtmak ve yarışma katılım koşullarını
paylaşmak amacıyla 22 Kasım 2012 Perşembe günü 19:30-21:30 saatleri arasında bir tanıtım
toplantısı düzenlenecektir. Global Sosyal Girişimcilik Yarışması ve toplantı programı ile ilgili
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Uluslararası Girişimcilik Merkezi İmza Töreni Gerçekleşti
Türkiye Vodafone Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve
Yönetişim Derneği ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul’da kurulan Uluslararası
Girişimcilik Merkezi; Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Kasım 2012’de Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi’nde düzenlenen imza töreni ile duyuruldu. Uluslararası Girişimcilik Merkezi’nde
önde gelen kuruluşlar, sivil toplum kurumları ve üniversitelerin desteği ile 18-40 yaş arası
gençlere, kadınlara, KOBİ sahiplerine ve sosyal girişimcilere eğitim ve mentorluk hizmetleri
sunulacak.
Dernekler artık Zumbara’ya üye olabiliyor
Sosyal fark yaratmak isteyen ve paylaşıma açık kişilerin bir araya geldiği Zumbara platformunda
artık dernek ve topluluklar da profil açabiliyorlar. Türkiye’nin önde gelen sosyal girişimleri
arasında yer alan Zumbara’ya katılanlar ihtiyaçlarını görünür kılarak topluluktan para yerine
zaman karşılığı destek alabiliyorlar. Yetenek ve tecrübelerin paylaşıldığı bir topluluk olan
Zumbara’yla ilgil daha fazla bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Harvard Sosyal Girişim Konferansı,9-10 Şubat 2013
Harvard Business School ve Harvard Kennedy School tarafından 14 yıldır düzenlen ve
dünyanın dört bir tarafından katılımcılara ev sahipliği yapan Sosyal Girişim Konferansı, 9-10
Şubat 2013 tarihlerinde Cambridge ve Boston’da gerçekleşiyor. Bu yılki konferasın ana teması
“daha iyi bir gelecek için bireylerin ve kurumların bir araya gelerek sosyal sorunlara yenilikçi
çözümler bulması”. Başvurular hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.
Yayınlar/Kaynaklar
TÜSEV Sosyal Girişimcilik Politika Belgelerini Yayınladı
“Sosyal Girişimcilik Projesi”nin birinci ayağında yapılan mevcut durum analizi ile Türkiye’de
sosyal girişim modelinin desteklenmesi ve teşviki için yapılması gereken çalışmaların; yasal ve
mali altyapının sosyal girişimler için olumlu yönde düzenlenmesi ve kamu ve özel sektörden
gelen mali desteğin artırılması yönünde olmuştur. Bu bulgular doğrultusunda mevcut durumu ve
TÜSEV’in önerilerini içeren üç politika belgesi hazırlanmıştır. Türkiye’de sosyal girişimlerin
yaşadığı mali ve hukuksal zorlukları anlatan Yasal ve Mali Altyapının Güçlendirilmesi Politika
Belgesi’nin yanı sıra, sosyal girisimlere kamu aracılığıyla yapılan mali desteklerin kapsamı ve bu
konudaki sıkıntıları analiz eden Kamu Mali Desteği Politika Belgesi, ve Türkiye’deki sosyal
girisimlerin özel sektörden mali destek almada karşılaştığı zorlukları ve önerileri içeren Özel
Sektör Mali Desteği Politika Belgesi yayınlanmıştır. Sosyal Girişimcilik Projesi ve Politika
Belgeleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Hindistan: VisionSpring
VisionSpring faaliyet gösterdiği bölgelerde ilgili kişilere göz taraması eğitimleri vererek bu
kişilerin kendi yaşadıkları bölgelerde görme bozukluğu yaşayan dar gelirli insanların göz
kontrollerinin yapılmasını sağlıyor. Göz taramalarının ardından ihtiyaç sahiplerine yüksek kaliteli
gözlükler piyasadakilere oranla ucuz bir fiyata satılıyor. Vision Spring bir yandan istihdam
yaratırken diğer yandan da dar gelirli bölgelere sağlık hizmetinin götürülmesini sağlıyor. Bu
hizmetten faydalanan kişilerin yaşam kaliteleri yükselirken, bu kişilerin istihdama katılması ile
bölgedeki yoksulluğun azalmasına da katkı sağlanıyor. Michigan Üniversitesi’nde yapılan
araştırmaya göre gözlük kullanımının verimliliği %35 oranında arttırdığı; VisionSpring tarafından
yayınlanan raporda ise alınan her gözlüğün yıllık gelirlerde 381 dolar artışa sebep olduğu
belirtiliyor.
Şu ana kadar 1,000,000 gözlük satan VisionSpring her Vision girişimcisine değişik kanallardan
satış eğitimleri veriyor. VisionSpring, tüm girişimcilerinin yararlı materyal ve ürünlerin yer aldığı
satış kutusunu sağlamanın yanı sıra; bu kişilerin rehberlik dersleri almalarına da aracı olarak
kendilerine ve yaşadıkları bölgeye faydalı bir girişimin parçası olmalarını sağlıyor. Sayısı 9000’i
bulan aktif Vision girişimcileri zaman geçtikçe ürünlerini çeşitlendiriyorlar ve taleplere göre satış
yapıyorlar.
2001 yılında Jordan Kassalow ve Scott Berrie tarafından kurulan VisionSpring, yaklaşık 92
milyon insanın görme problemi yaşadığı Hindistan’da 2005 yılından beri faaliyette bulunuyor.
Skoll Vakfı, Aspen Enstitüsü ve Dünya Bankası tarafından tanınan organizasyonun sosyal
girişim alanında aldığı bir çok ödül bulunuyor. VisionSpring ile ilgili daha fazla bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.
Yayın tarihi: 21 Kasım 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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