Sosyal Girişim E-Bülteni, Sayı 20
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 yirminci 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 Etki Analizi: Sosyal Girişimler ve STK’lar için Yöntemler”, 19 Mart 2013
TÜSEV, Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında 19 Mart 2013 tarihinde “Sosyal Girişimler ve
Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Analizi” başlıklı seminere ev sahipliği yaptı.
İngiltere’de bulunan Sosyal Denetim Ağı’nın (Social Audit Network) Kurucu Direktörü ve
sosyal girişimci Helen Vines’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sosyal etki analizinin
sosyal girişimler ve STK’lar için önemi ve kullanılan farklı yöntemler tartışıldı. Seminer notları ve
Helen Vines sunumu için tıklayınız.
"Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve Sürdürülebilirlik" Semineri, 26
Şubat 2013
TÜSEV, Avrupa Sivil Toplum Liderleri Ağı Euclid’in Direktörü Filippo Addarii’nin
konuşmacı olarak katıldığı “Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve
Sürdürülebilirlik“ başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. Toplantıda, son yıllarda sosyal girişimcilik
alanında yaşanan gelişmeler; sosyal girişim-sivil toplum ilişkisi, sosyal girişimlerin
sürdürülebilirliği ve fon mekanizmaları konularına odaklanılarak Türkiye ve Avrupa’dan
örneklerle tartışıldı. Seminerin Türkçe ve İngilizce notlarına ulaşabilirsiniz.
Optimist Dergisi ve Duygu Eren’in Filippo Addarii Röportajları
TÜSEV'in 26 Şubat 2013 tarihinde düzenlediği “Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum
İlişkisi ve Sürdürülebilirlik” başlıklı tematik seminer kapsamında Euclid Ağı Direktörü Filippo
Addari ile röportajlar gerçekleştirildi. Optimist Dergisinde “Sosyal Girişim: Yeni Bir İş Etiği”
başlığıyla yayınlanan makalede Addarii, sosyal girişimcilik modeli ve hükümetlerin bu konuda
oynaması gereken rol ile ilgili görüşlerini okuyucularla paylaştı. Nisan ayında yayınlanan
röportaja buradan ulaşabilirsiniz. Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Duygu Eren’in, sosyal
girişim-sivil toplum ilişkisi gibi konuların analiz edildiği toplantıyla ilgili görüşlerini okuyucularla
paylaştığı yazısı içinse burayı ziyaret edebilirsiniz.
Sosyal Değişim Laboratuvarı Toplantısı, 12 Mart 2013
Özyeğin Üniversitesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve JP Morgan işbirliğinde kurulan “Sosyal
Değişim Laboratuvarı” tanıtım toplantısında, Schwab Vakfı’nın 2013 Yıllın Sosyal Girişimcisi
Bedriye Hülya kendi girişimcilik öyküsünü anlattı.. Sosyal girişimci olmak isteyen adaylara
gerekli bilgi ve donanımı sağlayarak, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destek sağlayan
Sosyal Değişim Laboratuvarı, adaylarını 2 aylık bir programa tabi tutuyor. Program hakkında
daha fazla bilgi için www.sosyaldegisimlab.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri, 14 Mart 2013
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik
Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
işbirliği ile gerçekleştirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesinin ödül töreni 14
Mart 2013’te gerçekleşti. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen ödül töreninde en başarılı 10 finaliste
ödülleri takdim edildi.
Sosyal İnovasyon Yazı Dizisi
Dünyaca ünlü Stanford Social Innovation Dergisi, 10. yıl kutlamaları kapsamında “sosyal
inovasyon” kavramının geldiği nokta hakkında bir yazı dizisi yayınladı. Sosyal inovasyon
kavramını farklı yönlerden inceleyen 16 makaleyle uzmanların görüşlerine yer verilen yazı dizisi
okuyuculara sosyal inovasyon konusunda farklı perspektifler sunuyor. İngilizce yayınlanan
derginin bahar sayısına buradan ulaşabilirsiniz.
Avrupa Parlamentosu Sosyal Girişimler Fonu
Sosyal girişimler için Avrupa düzeyinde fon kurulması konusunda çalışmaları kapsayan yasa
tasarısı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. Sosyal girişimleri ilgilendiren bu değişiklik
hemen tedahüle girecek ve sosyal ekonomiye katkı sağlaması doğrultusunda yeni bir Avrupa
yatırımı fonu yaratacak. Komisyon Başkanı Barnier, yasayı olumlu karşıladığını ve bunun gibi
Avrupa girişimlerinin yeni işletmeler için fırsatlar yaratacağını belirtti. Barnier, küçük çapta
işletmelerin Avrupa ekonomisinin başarısı için “anahtar” olduğunu da sözlerine ekledi. Yasanın
ayrıntılarını okumak 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
Ekonomist Dergisi / Kobi Girişim: “Türkiye Sosyal Girişimcileriyle Yükseliyor”
Ekonomist Dergisi tarafından yayınlanan Kobi Girişim, Mart ayı sayısında Sosyal Girişimcilik
üzerine bir yazı serisi hazırladı. Sosyal girişimciliğin dergi kapağına taşındığı sayıda, “Türkiye
sosyal girişimcileriyle yükseliyor: Türkiye’nin sosyal girişimcileri, gönüllülük esasına
dayalı iş fikirlerini ticari kazanca dönüştürüyor” başlığı kullanıldı.
Kobi Girişim Editörü Burcu Tuvay’a göre, “İngiltere’de sayısı 62.000 kadar ulaşan sosyal
girişimler aracılığıyla 800 bin kişinin istihdam edilmesi sosyal girişimlerin ne kadar etkili
olduğunun güzel bir örneği.” Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında gerçekleştirilen
etkinliklerin artmasından bahseden Tuvay, Türkiye’de sosyal girişimlerin ve sosyal girişimci
sayısının artmasını dilediklerini belirtiyor. Okuyucular yazı dizisiyle sosyal girişimciliğin tarihi,
sosyal girişim örnekleri ve sosyal girişimcilik alanındaki çeşitli destek programları hakkında bilgi
edinme fırsatı buluyor.
Dünyada Sosyal Girişimler
Peru: Ciudad Saludable
Henüz bir Endüstri Mühendisliği öğrencisiyken, ülkesinde çöplerin yarattığı sağlık ve çevre
problemlerinin ciddiyetini anlayan Peru’lu Albina Ruiz, yirmi yılı aşkın süredir atık ve çevre
kirliliği sorununu azaltmak için çalışmalarda bulunuyor. Yerel işletmelerin de sorunun
çözümünde rol oynayabileceği çözümler üreten Ruiz; makul bir ücret karşılığı yerel işletmelerin
çöpleri topladığı ve işlediği, artıkların ayrıştırılmasıyla geri dönüşüme dahil edildiği ve bu sayede
kullanılabilir ürünleri pazarlayacak yeni işletmelerin doğduğu sosyal girişim modelini üretti. Bu

girişim modeli ile beraber hem yerel işletmelerin sayısı artıyor, hem de kentler önemli miktarda
atıktan çevreye zarar vermeden kurtulmuş oluyor.
Farklı şehirler, endüstriyel şirketler ve uluslararası kalkınma örgütlerinde danışman olarak
çalışan ve yarattığı modeli anlatan Ruiz, Ciudad Saludable (“Sağlıklı Şehir”) girişimini 2001
yılında kurdu. 2013 yılı itibariyle Ciudad Saludable, belediyelerin sağladığı atık yönetim
sistemlerinden daha ucuz ve güvenilir şekilde hizmet sunuyor. Ciudad Saludable, organize
ettiği 1500 atık toplayıcısıyla Bolivya, Brazilya, Colombiya, Meksika, Venezuela, Hindistan ve
Peru gibi ülkelerin yoksul ve kırsal bölgelerinde yaşayan 6 milyon insanın sağlık ve istihdam
olanaklarını iyileştiriyor. Ayrıca kurum, Peru’da atık geri dönüşümü ile ilgili ilk yasanın
çıkmasında da önemli bir rol oynamıştır.
2006 yılında Skoll Vakfı tarafından ödüllendirilen Ciudad Saludable için daha fazla bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın tarihi: 8 Nisan 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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