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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 yirmi birinci 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 Çalışma Grubu Toplantısı, 27 Haziran 2013
TÜSEV, 27 Haziran 2013 tarihinde Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu toplantısına ev sahipliği yaptı.
Sosyal girişimcilik alanındaki yasal düzenlemelerin tartışıldığı toplantıya sosyal girişimciliği
desteklemeye yönelik faaliyet gösteren kurumlar ve bireyler ile sosyal girişimciler katıldı.
Önümüzdeki aylarda sosyal girişimciliği ilgilendiren farklı konu başlıklarını tartışmak ve ortak yol
haritası belirlemek amacıyla bir araya gelmeye devam edecek olan çalışma grubu, alanın
ihtiyaçlarını belirleyip, somut çözüm önerileri üretmeyi hedeflemektedir. Toplantı
notlarınaburadan ulaşabilirsiniz.

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Başvuruları Başladı!
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri'ne başvurular başladı.
Bilgi Üniversitesi'nin, Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation), Sylvan/Laureate
Vakfı (Sylvan/Laureate Foundation) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile düzenlediği
yarışma sosyal fayda yaratan liderleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Yarışma ile ilgili daha fazla bilgiye
ulaşmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

EuroAsia Social Business Forum İstanbul’da Gerçekleşti
TÜSEV, 23 Mayıs 2013’te ilki gerçekleştirilen, EuroAsia Social Business Forum’da White & Case ile
birlikte sosyal girişimciliğin yasal boyutlarıyla ilgili bir atölye düzenledi. Sosyal değişime katkıda

bulunmak için çalışan, farklı sektörlerden kişi ve kuruluşların bir araya geldiği Forumda, sosyal
işletme modellerini keşfetmek, yatırım stratejilerini gözden geçirmek, Türkiye ve bölgede sosyal ve
ekonomik alanlardaki sorunların üstesinden gelmek için yenilikçi yöntemleri tartışıldı. Grameen
Bankası kurucusu, Nobel Barış Ödülü sahibi Profesör Muhammad Yunus’un açılış konuşmasını
yaptığı programda işletmelerin sosyal etki ve ekonomik getiriye dayanan kapsamlı süreçleri nasıl
uygulamaya geçirebilecekleri masaya yatırıldı.

Makale: “Sosyal Girişimlerin Başarısız olmasının 5 sebebi,” Guardian, 28 Haziran 2013
Kendisi de bir sosyal girişimci olan Matthew Cain, bir sosyal girişimi başarısız kılabilecek 5 nedeni
Guardian gazetesindeki makalesinde ele aldı. Bir sosyal girişimci olarak yaşadığı deneyimleri
aktaran Cain, sürdürülebilir sosyal girişimler için başarı faktörlerini sıraladı. Çözüme değil
yöntemlere bağlı olmanın, finansal ve ticari konularda bilgi eksikliği gibi sebeplerin negatif sonuçlara
neden olabileceğini belirten Cain, 5 nedeni detaylarıyla açıkladı. İngilizce yayınlanan makaleye
ulaşmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Yayınlar/Kaynaklar

Milliyet Gazetesi: “Sosyal Girişimcilik ve Türkiye’de Durum”

İstanbul Politikalar Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapmakta olan Anja Koenig, “ Sosyal
girişimcilik ve Türkiye’de durum” adlı makalesinde sosyal girişimcilik modelini analiz etti. Milliyet
gazetesinden yayınlanan makalede Koenig, sosyal girişimcilik teriminin tanımından, ekonomik ve
sosyal etkilerine kadar birçok konuyu ele aldı.

Koenig’e göre sosyal girişimciliğin tanımlanmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Çoğu zaman toplum
yararına ve sosyal fayda yaratmaya odaklanan kişiler “sosyal girişimciler” olarak tanımlanıyor. Bu
kapsamda sosyal girişimcilerin en büyük özelliklerinden bir tanesi de piyasanın ve politikaların
çözümleyemediği sorun ve ihtiyaçlara eğilmeleri. Farklı alanlarda faaliyet gösteren sosyal girişimler,
kadınlar veya diğer dezavantajlı gruplar için istihdam fırsatları yaratıyor.

Sosyal girişimler dernek, vakıf, özel şirket, kooperatif veya (Türkiye’de şu anda yasal olarak
tanımlanmasa da) sosyal amaçlı şirket olarak faaliyet gösterebiliyorlar. Koenig’e göre:
“…sosyal girişimler tek bir kategori altında toplanamıyor ve kendilerini çoğu zaman farklı dünyalar
arasına sıkışmış buluyorlar (veya bilinçli olarak kendileri bu konumda olmayı tercih ediyorlar):
Pazarın gereksinimlerine göre çalışsalar da aslında çoğu zaman pazarın işleyişini değiştirmeyi
hedefliyorlar. Bu durum sosyal girişimcileri kurulu düzen ile karşı karşıya getirse de, dünyamızın
karmaşık sorunlarını çözme becerilerinden dolayı var olmaları kritik önem taşıyor.”

İngiltere gibi ülkelerde sosyal girişimlerin ekonomiye olan katkısından bahseden Koenig,
üniversiteler tarafından verilen dersler, forumlar, yarışmalar ve TÜSEV gibi kurumların düzenlediği

etkinliklerle beraber sosyal girişimciliğin ve sosyal girişimlerin Türkiye’de daha fazla tanınmaya
başladığını belirtiyor.

Yayının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyada Sosyal Girişimler

Hindistan: Pratham
Madhav Chavan’ın liderlik ettiği Pratham, her çocuğun okula gitmesini ve eğitim almasını
amaçlayan bir sosyal girişim örneği. Kentsel ve kırsal alanlarda faaliyet gösteren Pratham, düşük
maliyetli çözümleri hayata geçirmek için gönüllüleri harekete geçiriyor ve bu sayede devlet
politikalarının daha verimli uygulanmasını sağlıyor. Köylerde ve düşük gelirli kırsal kesimlerde okul
öncesi eğitim düzenleyerek okuma yazmanın yaygınlaştırılmasında katkıda bulunuyor. Sonuca
dayalı bir politika geliştiren Pratham, “Read India” adlı programıyla bugüne kadar 1 milyonu aşkın
gönüllüyü ve öğretmeni eğitmiş ve 34 milyon çocuğa ulaşmış.

Dünya’da okuma yazma bilmeyen nüfusun %40’ının Hindistan’da olduğu düşünüldüğünde,
Pratham’ın eğitime verdiği önem de göze çarpıyor. Okuma yazma bilmemenin negatif sonuçları
beraberinde getirdiğine inanan Pratham, topluluklarla, ailelerle ve kamu kuruluşlarıyla çalışarak
eğitim programları sağlamayı, eğitim standartları yaratmayı, eğitim reformlarını savunmayı ve
yenilikçi programları test etmeyi amaçlıyor.

İşbirliğine önem veren Pratham, kamu programlarını desteklemeyi amaçlıyor. 28 eyaletten 21’inde
faaliyet gösteren Pratham, 2008-2010 yılları arasında Punjab eyaletindeki devlet okulu
öğretmenlerinin %89’una eğitim sağlamış. Pratham ayrıca her sene 25,000 gönüllünün yardımıyla
700,000 haneyle görüşerek eğitim alanında dünyanın en kapsamlı anketlerinden birini hazırlamış
oluyor. 2011 yılında Skoll Vakfı tarafından ödüllendirilen Pratham hakkında daha fazla
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın tarihi: 15 Ağustos 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.

