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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 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
Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı Avrupa Yılın Sosyal Girişimcisi Ödülleri için Başvurular
Başladı
Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı tarafından düzenlenen Avrupa Yılın Sosyal Girişimcisi
Ödüllerinin başvuruları başladı, başvurular 31 Mayıs 2012’ye kadar devam edecek. Ödül
programına Türkiye’den ve kendi ulusal ödülleri olan Fransa, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler
dışında, bölgedeki tüm ülkelerden internet üzerinden
başvurulabiliyor. Uygun görülen
adaylardan daha sonra özgeçmiş başta olmak üzere, çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi içeren
çeşitli belgeler isteniyor. Bunun sonucunda da yeterli görülen adaylar, çeşitli ziyaretlerle yarı
final elemesinden geçiyorlar. Adaylarda aranan başlıca özellikler; girişimin yeniliği, sürekliliği ve
doğrudan sosyal etki yaratma kapasitesi olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra, girişimin
faaliyet alanının genişliği ve dünyanın diğer yerlerinde benzer sorunlar karşısında
uygulanabilmesini ve kopyalanabilirliği de göz önüne alınan kriterler içindedir.
Başvuru ve detaylar için tıklayınız.
“Girişim Fabrikası” ile girişimcilere eğitim ve danışmanlık imkanı
Girişim Fabrikası, fikir ve teknolojilerin ticarileşmesini hızlandırmak için Özyeğin Üniversitesi ve
Turkcell ortaklığında kurulmuş bir destek yapısıdır. Girişimcinin fikrini gerçekleştirmesi için
gereken tüm desteklerin sağlandığı bir hizmetler bütünüdür. Bir iş fikri olan yeni girişimciler
öncellikle www.girisimfabrikasi.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak Girişim
Fabrikası’na başvurularını yaparlar. Uygun bulunan projelerin sahiplerine iş plan eğitimi ve
koçluk hizmeti verilir. Girişimciler bu süreçte okulun geniş olanaklara sahip kütüphanesinden
yararlanma ve ilgili akademisyenlere danışma hakkına sahiptir. Girişimcilerce hazırlanan iş
planı, Fabrika Yürütme Kuruluna sunulur ve projenin genel uygunluğu değerlendirilir. Bu son
aşamayı başarıyla geçenler Girişim Fabrikası’na kabul edilir.
HATIRLATMA: Sosyal Girişim Broşürü Yayımlandı
TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında
sosyal girişim nedir, neden önemlidir, sivil toplum kuruluşları açısından neden önemlidir, sosyal
girişim ile ticari girişim arasındaki farklar nelerdir, Türkiye’de neler sosyal girişimdir gibi sosyal
girişimlerle ilgili akla ilk gelen sorulara kısa ancak kapsamlı yanıtlar veren bir broşür
hazırlanmıştır. Broşürü sosyal girişimlerle ilgili toplantılarınızda dağıtmak üzere TÜSEV ile
info@tusev.org.tr adresinden irtibata geçerek talep edebilirsiniz. Broşüre buradan ulaşabilirsiniz.
HATIRLATMA: Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için Başvurular Başladı
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth
Foundation), Sylvan/Laureate Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile
hayata geçirilen yarışmaya başvurular, 8 Kasım 2011 Salı günü sona erecek. 18-29 yaş

arasındaki herkese açık olan yarışmaya başvuru yapmak isteyenlerin, mevcut bir projenin veya
bir organizasyonun kurucusu ya da bir organizasyon adına proje lideri olmaları ve Aralık
ayından sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek olan
programa katılmaları gerekiyor. Üniversite tarafından 2010 yılında başlatılan program, içinde
bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve
desteklemek için oluşturuldu. Her yıl, 10 genç sosyal girişimci, rekabetçi bir başvuru sürecini
takiben seçiliyor. Seçilen gençler çeşitli sosyal alanlarda liderlik becerilerini geliştirebilme
fırsatına kavuşuyor.
Başvuru ve detaylar için: www.bilgiggo.org
HATIRLATMA: ISTR Bildiri Çağrısı Yayınlandı: Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle
ilgili çalışmalarınızla başvurabilirsiniz
10-13 Temmuz 2012’de Siena, İtalya’da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası Üçüncü Sektör
Araştırmaları Birliği (ISTR) Konferansı için poster, makale taslağı ve panel önerileri başvuruları
başlamıştır. Demokratikleşme, Piyasalaştırma ve Üçüncü Sektör başlığıyla gerçekleşecek
konferansın ana konusu Ortadoğu’da yaşanan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalarda sosyal
medyanın rolü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte sosyal girişimcilik, sosyal girişim ve sosyal
ekonomi konularında da hazırlanmış poster, makale taslağı ve panel önerileri 24 Ekim
2011 tarihine kadar ISTR’a sunulabilmektedir.
Detaylar için: www.istr.org
HATIRLATMA: Uluslararası Sosyal Yenilikçilik Yarışması Başvuruları Başladı
Euclid Ağı, Project Ahead Kooperatifi ve UniCredit Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası
Sosyal Yenilikçilik Yarışması başvuruları başladı. Aralarında gönüllü çalışan bir STK için iş planı
oluşturmak, tekstil atıklarının geri dönüşümü için sürdürülebilir çözüm önerileri sunmak ve bir
sosyal girişim yaratmak da olan 6 başlığa yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir sosyal
çözümler sunan 6 projenin birinci seçileceği yarışma için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2011
olarak belirlendi. Finalistlerinin 1 Eylül 2011’de belirleneceği yarışmanın kazananları 23 Eylül’de
Napoli’de gerçekleşecek törenle 10.000 Euro ile ödüllendirilecek. Hayata geçirilmek üzere
seçilen projeler için ek fonların yaratılacağı yarışmanın uluslararası ayağına tüm dünyadan
başvurular kabul edilecek. Detaylar için tıklayınız.
Yayınlar/Kaynaklar
Web sitesi: Sosyal Girişimciler Enstitüsü
Sosyal Girişimciler Enstitüsü (Institute for Social Entrepreneurs-ISE), 1999 yılında kar amaçlı bir
danışmanlık firması olarak, Sosyal Girişimciler Ulusal Merkezinin başkanı Jerr Boschee
tarafından kurulmuştur. Boschee, şu anda Sosyal Girişimcilik Birliği olarak bilinen
organizasyonun da yaratıcısıdır. Kurumun web sitesi bünyesinde stratejik pazarlama
taktiklerinden, saha araştırmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede sosyal girişimcilik
hakkında çeşitli yayınlara yer veriyor. İngilizce kaynaklara internet sayfası üzerinden herhangi
bir ücret ödemeden ulaşmak mümkündür. Kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Endonezya: BioTea Indonesia
Bu sayımızda BioTea Indonesia adlı sosyal girişimi bu kuruluşta bizzat çalışmış İdil
Şeytanoğlu’nun makalesiyle aktaracağız. Deneyimlerini bizimle paylaşan konuk
yazarımıza teşekkür ediyoruz.
Balık vermek mi yoksa balık tutmayı öğretmek mi? Ya ötesi?
Çoğu zaman duyduğumuz şey: bana balık verme, bana balık tutmayı öğret kavramıdır.
Bu kavramın bir de ötesi var...
Birine balık tutmayı öğretmek yeterli değildir. Balık tutmayı öğrettiğiniz kişiye bunu
uygulayabileceği kaynakları da sağlamanız gerekiyor. Sadece kaynakları değil bunu başarılı bir
şekilde sürdürebileceği ortamı yaratabilmesi için de gereken desteği vermek gerekmektedir.
Yani kişiye balık tutmasını öğrettikten sonra olta, ağ, gemi gibi kaynakları sağlayıp, tuttuğu
balıkları satabileceği pazarları bulmasına ve bu pazarlara girebilmesine yardımcı olmak
gerektiği gibi.

2010 yılında çalışma fırsatı bulduğum Stichting Het Groene Woudt işte bu felsefe ile çalışan bir
vakıftır. Hollanda’da kurulmuş olan bu vakıf sosyal girişimi destekleyen ve yaptıkları yatırımlarda
çevreyi ön plana çıkaran bir kurumdur. Kaynaklarını, vizyonunu benimseyen kurumlarla
paylaşarak, sosyal girişimleri destekliyor.Tanzanya, Kenya, Hindistan ve Endonezya’da sosyal
yatırımlar yapan vakıf, kalkınmanın ancak yerel toplumun da desteği alınarak birlikte
yapılabileceğine inanıyor. Kalkınmaya yenilikçi ve devrim yaratan bir felsefe ile yaklaşıyor.
Makalenin devamı için: http://sosyalgirisimci.blogspot.com/

___
Yayın tarihi: 4 Ağustos 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.

___
TÜSEV, bu sayıya katkılarından dolayı Eylül Culfaz’a teşekkür eder.

