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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 ikinci 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

Yeni Ashoka Üyeleri Tanıtıldı, 24 Ekim 2013
24 Ekim’de Salt Galata’da düzenlenen Gala Gecesi’nde yeni Ashoka üyeleri tanıtıldı. Kamu ve özel
sektör temsilcileri, sivil toplum liderleri ve girişimciler başta olmak üzere 250’yi aşkın kişinin katıldığı
törende, Ashoka’nın önümüzdeki dönemde de sosyal girişimcilik alanına destek olacağı belirtildi. Bu
sene Türkiye’den 3 sosyal girişimci Ashoka ağına katılmaya hak kazandı: Serra Titiz (Gelecek Daha
Net), Zafer Kıraç (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği) ve Kıdemli Üye Hayrettin Karaca
(TEMA). Gala gecesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ashoka ChangemakersXchange Açılış Gecesi Düzenlendi, 10 Aralık 2013
İlk olarak Ashoka Türkiye tarafından kurulan, genç sosyal girişimcilerin bir araya gelip işbirliği
geliştirebilecekleri global bir platform yaratan ChangemakersXchange, bu seneki açılışını 10
Aralık’ta gerçekleştirdi. Rum İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen etkinlikte, Türkiye, Avrupa ve Kuzey
Afrika’dan gelen 25 sosyal girişimcini 90 saniyelik sunumlarla projelerini anlatma fırsatını
yakaladılar. ChangemakersXchange ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik: Sosyal Girişimcilik Akran Öğrenimi, 14-17 Ocak 2014, Strasburg
Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “Sosyal Girişimler: Söz Sizde!” Konferansı 16-17 Ocak
tarihlerinde Strasburg’da gerçekleşecek. Avrupa’da daha etkili bir sosyal girişimcilik alanı yaratmayı

amaçlayan Konferans, sosyal girişimcilik alanıyla ilgili paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.
Konferanstan, sosyal inovasyonun gelişmesi için sektörler arası işbirliklerinin kurulması, sosyal
ekonominin güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği karar mekanizmalarının sosyal girişimciliğin önemini
anlaması gibi çıktıların elde edilmesi bekleniyor. Konferans ile ilgili daha fazla
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hult Sosyal Girişimcilik Ödülü
Genç sosyal girişimcileri eğitim ve maddi kaynaklarla beraber desteklemek için başlatılan Hult
Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular devam ediyor. Dünyanın farklı üniversitelerinden
başvuruların alındığı yarışmada kazanan 1 milyon Amerikan Dolarının sahibi oluyor. Bill Clinton ve
Time dergisi tarafından “Dünyayı değiştiren 5 fikir” arasında yer alan Hult ödülüyle ilgili daha fazla
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Karanlıkta Diyalog İstanbul’da
Dünya üzerinde 130 kentte 7 milyondan insana ulaşmış olan Karanlıkta Diyalog sosyal girişimi, 17
Aralık’tan itibaren İstanbul Gayrettepe metro istasyonunda yer alacak. 2005 yılında Batı Avrupa’nın
ilk Ashoka üyesi seçilen Alman Profesör Doktor Andreas Heinecke tarafından hayata geçirilen
girişim, insanlara karanlıkta, görme yetileri olmadan günlük hayatlarını deneyimlemelerini
amaçlıyor. “Herkese açık sergi,” “öğrenciler için özel atölye” ve “şirketler için özel atölye” olmak
üzere 3 farklı formatta gerçekleşecek olan deneyimle ilgili daha fazla bilgiyeburadan ulaşabilirsiniz.

Yayınlar/Kaynaklar

Kitap: “Yoksulluğu Bitirmek için Ticari Çözüm”

Paul Polak ve Mal Warwick’e göre yoksul insanlara yardım etme amacı güden ve büyük çapta
uygulanabilen ticari girişimler küresel yoksulluğu bitirebilir.

“Yoksulluğu Bitirmek için Ticari Çözüm” (ing. The Business Solution to Poverty) kitabının yazarı
Polak ve Warwick’ göre dünya çapında 2.8 milyar insan günde 2 dolardan az bir gelirle yaşamlarını
idare etmeye çalışıyor. Böyle bir istatistikten yola çıkan yazarlar, bu kesimden en az 100 milyon
insanın ihtiyaçlarını giderecek ticari adımlar atmayı başaran sosyal girişimlerin de başarılı
olabileceğini iddia ediyor.

Kendisi bir sosyal girişimci olan Paul Polak, toplamda 100 milyon insana ulaşması hedeflenen dört
sosyal girişimin de kurucusu. Bu projelerden iki tanesi hali hazırda milyonlarca insana temiz ve
içilebilir suya erişim olanağı sağlıyor. Polak aynı zamanda, yoksulluk için pratik çözümler ortaya
koyan “Yoksulluktan Kurtulmak” (ing. Out of Poverty) kitabının da yazarı. Birçok girişimi bulunan
Mal Warwick ise bu alanda yazılan birçok makaleyi üretmiş bir etki yatırımcısı. Warwick, hayatını
geçirdiği Berkeley şehrinde yerel topluma yaptığı katkılarla tanınıyor.

Kitapla ilgili daha fazla bilgiye ve yazarların görüşlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyada Sosyal Girişimler

Hindistan: Goodweave

Daha önce Rugmarj adıyla bilinen Goodweave, 1994 yılında Kailash Satyarthi tarafından kurulan bir
sosyal girişim. Halı üretiminde sıkça görülen çocuk işçiliğini durdurmak için çalışmalar yapan
Goodweave, Nepal, Hindistan ve Afganistan gibi ülkelerde çalışmalarına devam ediyor
.
Goodweave’in çocuk sömürüsünü durdurmak için kullandığı yöntem oldukça açık. Bahsedilen
ülkelerde halı üreten fabrikaları denetleyen Goodweave, herhangi bir çocuk işçiliği olmadan yapılan
halıları onaylıyor ve sömürüden kurtarılan çocuklara eğitim veriyor. Adil ticaret yöntemleriyle halı
üreten firmalara Goodweave etiketini satan kurum, bu sayede piyasaları da etkilemeye çalışıyor.
1999 yılında Goodweave USA’i kuran Nina Smith, tüketicileri Goodweave etiketli halı almaları
konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz 20 sene içerisinde Güney Asya’da direkt olarak 4000 çocuğun kurtarılmasında rol
oynayan Goodweave, uyguladığı sıkı denetleme mekanizması sayesinde de birçok çocuğu da bu
alandan uzak tutmayı başarmış. Ayrıca 11,000 çocuk, sertifikalı halıların satımından elde edilen
gelirle beraber, Goodweave sponsorluğu altında eğitim olanaklarını elde etmiş.

2005 yılında Skoll Vakfı tarafından ödüllendirilen Goodweave hakkında daha fazla
bilgiye buradanulaşabilirsiniz.

Yayın tarihi: 20 Aralık 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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