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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 sekizinci
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
TÜSEV Sosyal Girişim Toplantısı,16 Ocak 2013
TÜSEV, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumları bir araya getirmek ve
sosyal girişimciliğin desteklenmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımını sağlamak
amacıyla 16 Ocak’ta Sosyal Girişimcilik Toplantısını düzenlemiştir. Toplantıda, sosyal
girişimciliği tanıtmak ve desteklemek için yapılan faaliyetler ve devam eden ihtiyaçların yanı sıra
ortak çalışmalar için önerilerde de bulunulmuştur. Toplantının Türkçe ve İngilizce yayınlanan
notlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Koç Üniversitesi Etki Yatırımı Çalışma Atölyesi, 10 Ocak 2013
Koç Üniversitesi, Uluslarası Sosyal Girişimcilik Yarışması kapsamında yaptığı çalışmalara 10
Ocak 2013’te düzenlenen “etki yatırımı” (impact investment) atölye çalışmasıyla sürdürdü.
Sosyal girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmeyi planlayan Investment Ready Programı
kapsamında yapılan atölyeye sosyal girişimciler, sosyal girişimcilik destek kuruluşları ve
yatırımcılar katıldı. Etki yatırımı kavramı üzerine bilgi ve deneyim aktarımını amaçlayan
çalışmanın moderatörlüğünü Tonic Network Avrupa başkanı Nikolaus Hutter yaptı. Atölyeye
katılan TÜSEV, girişimcilerin projelerini yatırımcılara daha etkili şekilde sunabilmeleri için
destek sağladı. Investment Ready Program ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Mikado Danışmanlık Türkiye’nin İlk Sertifikalı B Corporation’ı oldu
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Türkiye’nin ilk B Corporation’ı olmaya hak
kazandı. Mikado Danışmanlık aralarında Patagonia, Ben&Jerry’s, change.org gibi uluslararası
şirketlerin de içinde bulunduğu B Corp topluluğuna katılan ilk Türk şirket oldu. B Corporation’lar,
sosyal ve çevresel sorunların çözümünde iş dünyasının gücünü kullanan yeni nesil şirketlerdir.
Sertifikalı B Corp’lar, gönüllü olarak daha yüksek sosyal ve çevresel performans, şeffaflık ve
hesap verebilirlik sergilemektedir. Bu yüzden, sertifikalı B Corp olmak için çok kapsamlı ve
şeffaf performans standartlarını karşılamak gerekmektedir. B Corp olma aşamasında aday
şirketlerin çalışanlarına, tedarikçilerine, topluma ve çevreye olan etkileri detaylı bir şekilde
ölçülmektedir. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. Mikado Danışmanlık hakkında
bilgi almak için http://www.mikadoconsulting.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
“2013’te Etki: Sosyal Girişimler için 100 Milyar Dolar”, 3 Nisan, Paris
Küresel ekonominin aktörleri, finansal kurumlar ve siyasetçiler 3 Nisan 2013’te sosyal
girişimcilik desteklerini tartışmak üzere Paris’te buluşuyor. “2013’te Etki: Sosyal Girişimler

için 100 Milyar Dolar” etkinliğinde katılımcılar,yaklaşık değeri 100 milyar doları bulan sosyal
girişimcilik sektöründe etki yatırımı ve diğer kaynaklarla ile ilgili bilgi edinme şansını elde
edecekler. Etkinlik videosu için burayı ziyaret edebilirsiniz.
Skoll Vakfı Sosyal Girişimcilik Forumu, 9-12 Nisan, İngiltere
Sosyal girişimcilik alanında destek sağlayan öncü kuruluşlardan biri olan Skoll Vakfı, Oxford
Üniversitesi Said Ticaret Okulu ortaklığı ile Sosyal Girişimcilik Forumu’nu düzenliyor. Farklı
ülkelerden sosyal girişimcilerin ve sosyal girişim uzmanlarının katılımıyla her yıl düzenlenen
Forum bu sene 9-12 Nisan 2013 tarihleri arasında Oxford Üniversitesi’nde gerçekleşecektir.
Etkinlik ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Hatırlatma: Türkiye'de Yeşil ve Sosyal Girişimcilik Anketi
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri
Fakültesi Araştırma Görevlisi Anja Koenig tarafından, Sosyal Etki Piyasası Araştırması
kapsamında,"Türkiye'de yeşil ve sosyal girişimcilik anketi" düzenlenmektedir. Etkin ve
sürdürülebilir bir yöntemle, sosyal ve çevresel etki yaratmaya çalışan şirketler ve STK'lar anket
sorularını yanıtlayarak sosyal ve yeşil girişimcilik araştırmasına katkı sağlayabilirler. Ankete
katılanlar arasından yapılacak olan çekilişi kazananlar, sosyal girişim eğitim ve inkübasyon
merkezi olan NESst tarafından verilecek rehberlik ve Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından
"pazarlama ve değerlendirme" konuları üzerine düzenlenecek olan eğitim kursuna
katılabilecekler. Ankete katılmak için https://www.surveymonkey.com/s/HFZCQ7F adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Yayınlar/Kaynaklar
Optimist Dergisi “Girişim, İnovasyon, Yönetim” Parolasıyla Yayın Hayatına Başladı
Ocak ayında yayın hayatına başlayan Optimist dergisi, inovasyon ve girişimcilik üzerine
derlediği makale ve söyleyişilerle beraber yayın dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.
Sosyal girişimciliğin de önemli bir parçasını oluşturduğu derginin editörü Metin Under, “Daha
istikrarlı, adil, ve sürdürülebilir bir dünya yolunda yeniden yapılanmanın motorunu ise
inovasyon, girişim ve sosyal girişimcilik oluşturuyor” diyerek sosyal girişimin önemini vurguluyor.
Dergi ilk sayısında Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumların
yöneticileriyle yapılan röportajlara yer vererek sosyal girişim uygulamaları ve destek
programlarına yer veriyor. Derginin ilk sayısı kapsamında Mikado Danışmanlık kurucusu Serra
Titiz ve Sosyal İnovasyon Merkezi kurucularından Suat Özçağdaş yer alıyor. Röportajlarda
sosyal grişimcilik alanında yapılan çalışmalar ve sosyal inovasyon konuları ele alındı.
Optimist Dergisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.optimistdergi.com/ adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Afganistan: Arzu Studio Hope
Afganistan’da kurulan Arzu Studio Hope, yenilikçi bir sosyal girişim anlayışıyla yoksulluk
sorununa alternatif bir çözüm bulmayı hedefliyor. Arzu Studio Hope’un amacı halı dokuyan
kadınların ve ailelerinin sürdürülebilir bir gelire, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişebilmesidir.
Arzu Studio Hope kendine has sosyal girişim modeliyle hem finansal sürdürülebilirliğini sağlıyor,
hem de kadınlara kendi ayakları üzerinde durmaları için olanaklar sunuyor.
Arzu Studio Hope yoksullukla istikrarlı bir mücadelede bütünsel bir yaklaşım izliyor ve zanaat
sanatıyla beraber kadınlara hem güç hem de istihdam olanağı sağlıyor. Kadınlar el işi halılar
üreterek istihdama katılıyor ve çalışmaları karşılığında ücret kazanıyorlar. Afganistan’da halı
dokuma sektöründeki kadınların sömürülmesi göz önüne alındığında, Arzu Studio Hope’un
kadınlara piyasa standartlarında ücretler öderken sosyal hizmetlerden de yararlanmasını
sağlaması örnek teşkil ediyor. Arzu Studio Hope tarafından istihdam edilmeyi isteyen kadınlar;
 15 yaş altındaki bütün çocuklarını (kız ve erkek) okula göndermeyi,

 Okuma derslerine katılmayı,
 Ve eğer hamilelerse doğum öncesi ve sonrası bakıma tabii tutulmayı,
baştan kabul ediyorlar.
Arzu Studio Hope’un kuruluşundan beri attığı adımlar ve elde ettiği kazanımlardan bazıları
şöyle:
 Başlangıç aşamasında 30 kadına istihdam sağlayan kurum şu anda Afganistan’ın
Bamyan bölgesinde 700’den fazla kadına istihdam sağlıyor.
 İstihdam edilmelerinin gerekliliği olarak okuma-yazma derslerine katılan kadınlar aynı
zamanda Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ilköğretim 1.-4.sınıf eğitimleri de
alabiliyorlar.
Arzu Studio Hope kurucusu Connie K. Duckworth, 2002’de Goldman Sachs’in ilk kadın satış ve
ticaret ortağı oldu. Daha sonra Amerikan-Afgan Kadınlar Konseyi’ne katılan Duckworth, Afgan
kadınlarının yaşadığı zorlukları gördükten sonra Arzu Studio Hope’u kurmaya karar verdi. 2008
yılında Skoll Entrepreneur ödülü kazanan Arzu Studio Hope ile ilgili daha fazla bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Yayın tarihi: 29 Ocak 2013
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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