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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 dokuzuncu
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 Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik" Semineri,
26 Şubat 2013
TÜSEV, British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi
kapsamında, 26 Şubat 2013 Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında “Sosyal Girişimlerin
Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik“ başlıklı seminere ev sahipliği yapacak.
Seminere Avrupa Sivil Toplum Liderleri Ağı Euclid’in Direktörü Filippo Addarii konuşmacı
olarak katılacak. Toplantıda, son yıllarda sosyal girişimcilik alanında yaşanan gelişmeler; sosyal
girişim-sivil toplum ilişkisi, sosyal girişimlerin sürdürülebilirliği ve fon mekanizmaları temaları
dikkate alınarak Türkiye ve Avrupa’dan örneklerle tartışılacak. Katılmak isteyenler 21 Şubat
Perşembe gününe kadar aysegul@tusev.org.tr adresinden Ayşegül Ekmekci’ye LCV
yaptırabilirler.
Global Sosyal Girişimcilik Yarışması Yarı Finalisti Belli Oldu
Koç Üniversitesi’nin California Berkeley Üniversitesi-Haas İşletme Okulu işbirliği ile sosyal
girişimcilik bilincini artırmak ve geleceğin sosyal girişimci liderlerini yetiştirmek amacıyla
düzenlediği Global Sosyal Girişimcilik Yarışması’nın yarı finalistleri belirlendi. Londra’ya
gönderilen 10 proje arasından seçilen “Pak Enerji Çözümleri” Londra İşletme Okulunda
düzenlenecek olan bölgesel final turuna katılmaya hak kazandı.
Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği
Temmuz ayından beri üzerinde çalışılan ve internet üzerinden girişimleri artırmayı amaçlayan
melek yatırım yönetmeliği hazırlandı. Hazine Müsteşarlığı tarafından ele alınan taslak, Bireysel
Katılım Sermayesi Yönetmeliği ile beraber Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik kapsamında yatırımcılara yüzde 75 oranında vergi muafiyeti desteği sağlanması
planlanıyor. Vergi muafiyeti sağlanacak sektörlerin içinde internet ve teknoloji iş alanları da
bulunuyor. Daha fazla bilgi için Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği’ne veya detaylı analizine
ulaşabilirsiniz.
Rockefeller Vakfı İnovasyon Yarışması
Rockefeller Vakfı inovasyon yarışması başvuruları başladı. Yarışma kapsamında, kayıt dışı
çalışan işçilerin hayatlarını değiştirmeye yönelik sosyal projeleri olan girişimcilere ödüller
verilecek. Finale kalan 10 yarışmacıya 100,000 dolar hibe ve proje yazılımı desteği sağlayacak

olan yarışmanın son katılım tarihi 1 Nisan 2013. Yarışma hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.
Kadın Girişimci Yönetici Okulu
Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Kadın Girişimci Yönetici
Okulu” İstanbul etabında 200 mezun verdi. İş sahibi kadınların, işlerini geliştirmeleri ve
büyütmeleri için verilen eğitim programı Ankara ve İstanbul’un ardından İzmir’de de
uygulanacak. Programa katılmak isteyenler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi
(BÜYEM) tarafından hazırlanan “Kadın Girişimci Yönetici Okulu”na başvurabilirler. Daha
fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.
Başka Bir Okul Mümkün Girişimi
“Başka bir okul mümkün mü?” sorusuyla yola çıkan ebeveynlerin ve eğitimcilerin bir araya gelip
2010’da kurdukları Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) farklı bir eğitim anlayışıyla
öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerinin okul meclislerine katıldığı, hayat bilgisi derslerinde
sebze-meyve yetiştirme gibi beceriler kazandığı, toplu sınavlar yerine alternatif değerlendirme
yöntemlerinin kullanıldığı BBOM okulu kooperatif bir yapıya sahip. Özel okul statüsünde
görünse bile BBOM Okulu kar amacı gütmüyor; 600.000 TL kurum masrafı, bu okulda
çocuklarını okutmak isteyen aileler veya başka bir deyişle, kooperatif üyeleri arasında
paylaştırılıyor. Kooperatif yapısıyla sosyal bir soruna çözüm bulmayı amaçlayan BBOM bir
sosyal girişim özelliği taşıyor. Eylül ayında İstanbul ve Bodrum’da açılacak olan okulla ilgili daha
fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Hatırlatma: “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.
Hatırlatma: 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.
Yayınlar/Kaynaklar
Optimist Dergisi: “Sosyal Girişim Kapitalizmin Krizlerinden Çıktı”
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 Şubat ayında yayınlanan 2.
sayısının konuklarından biri de TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen oldu.
Röportajda, TÜSEV’in “Sosyal Girişimcilik Projesi” kapsamında Türkiye’deki sosyal girişim
modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi, yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve
sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler yer alıyor. Proje kapsamında
sivil toplum, kamu ve özel sektörü bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Ersen, son
yıllarda artan ilgiyle beraber sosyal girişimcilik alanında farkındalığın artığını ve buna bağlı
olarak gelecek dönemde sosyal girişim örneklerinin çeşitlenmesinin beklendiğini sözlerine
ekledi.
Röportaj ve dergi ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler

Paraguay: Paraguaya Vakfı
Martin Burt tarafından kurulan Paraguaya Vakfı, 1985’ten beri mikro-kredi ve girişimcilik
eğitimleriyle Paraguay halkına hizmet sunuyor. Kurulduğu yıllarda diktatör bir rejim altında
faaliyetlerini sürdüren Paraguaya Vakfı, ülkenin demokratik bir yapıya dönüştüğü süreçte birçok
küçük işletmeye destek sağlayarak mikro-kredi alanında lider bir konuma sahip olmuş.
Misyonu, pratik, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreterek yoksulluğu yok etmek olan Vakfın
vizyonu ise Paraguay’ın yoksulluktan arınmış örnek bir ülke olmasına katkı sağlamak. Bu amaç
doğrultusunda kurumun en büyük faaliyet alanlarından bir tanesi mikro-finans programı. Kurum,
2011 yılında mikro-finans programı kapsamında 54,000 aileyle çalışmış ve 6400 ailenin (gelir
artımıyla beraber) yoksulluk sınırını aşmasında büyük rol oynamış. Aynı yıl 36,000 kadına
eğitim verilerek, 39 milyon dolar değerinde 126,000 adet kredi sunulmuş. Müşteri profilinin %85’i
kadınlardan oluşan kurumun önceliklerinden bir tanesi kadın istihdamını artırmak. Kurum, klasik
mikro-kredi sisteminden uzaklaşıp, yoksulluğun tamamen yok edilmesi için istihdam, sağlık,
eğitim ve su gibi konularda da kredi temin ediyor.
Paraguay Vakfı, başarılı mikro-kredi programının yanında, sürdürülebilir ve üretken bir yapıya
sahip olan “Sürdürülebilir Tarım Okulu” projesini de uyguluyor. Mezuniyet sonrası kredi temin
ederek, öğrenilen becerilerin uygulamaya konmasına önayak olan tarım okulları sistematik
değişim hedefliyor. Tarım okulu öğrencileri, teorik bilgilerin yanı sıra üretim ve pazarlama gibi
konularda birebir saha çalışmasında bulunuyor ve girişimci olma konusunda önemli beceriler
kazanıyorlar. Müfredatta da sadece ekonomik getirisi olan uygulamalar değil, aynı zamanda
çevresel sürdürülebilirliği bulunan ve işlenen toprağın kalitesini arttıran uygulamalara ağırlık
veriliyor. Paraguaya Vakfı’nın “Sürdürülebilir Tarım Okulu” modeli 27 ülkede 50 kuruluş
tarafından uygulanıyor. 2005 yılında Skoll Vakfı tarafından ödüllendirilen Paraguaya Vakfı
hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın tarihi: 19 Şubat 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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