Sosyal Girişimler,
•
•
•

Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir,
Ekonomik faaliyetler yürütür,
Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken dezavantajlı grupları
istihdam eder; sorun ve fırsatları fark etme, doğru değerlendirme, risk alma gibi
girişimcilik odaklı bir yaklaşım izler.
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Sosyal Girişimler Neden Önemlidir?
Sosyal Girişimler,
•
•
•
•
•
•
•
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Etkin ve kaliteli sosyal hizmetler sağlayarak kamunun üzerinden yük alır,
İstihdam imkanları yaratır,
Birer piyasa aktörü olarak ekonomik büyümeye katkıda bulunur,
Dezavantajlı grupların istihdamını sağlayarak topluma entegre olmalarına
yardımcı olur,
Bireylerin bir araya gelmesini sağlayarak sosyal sermaye düzeyini yükseltir,
Sivil toplum kuruluşları için sürdürülebilir mali kaynak yaratarak sivil toplumu ve dolayısıyla katılımcı demokrasiyi güçlendirir,
Ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunarak olumlu sosyal değişimi tetikler.

Sosyal Girişimler Sivil Toplum Kuruluşları Açısından
Neden Önemlidir?
Sosyal girişimlerin büyük çoğunluğu hem dünyada, hem de Türkiye’de sivil toplum kuruluşları tarafından kurulur.
Sosyal Girişimler,
•
•
•
•

STK’ların mali olarak kendi kendilerine yetmelerini sağlar,
Gelir çeşitliliği sağlar,
Kuruluşun misyonunu tamamlar veya genişletir,
Faaliyetlerinin kalitesini arttırır ve katkısını geliştirir.
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Bunları Biliyor Muydunuz?
Sosyal Girişimlerle İlgili Dikkat Çekici Veriler…
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•

Bugün Birleşik Krallık’ta sayıları 62.000’i bulan sosyal girişimler 800.000
kişiyi istihdam etmekte; yılda 24 milyar £ tutarında ciro oluşturmakta;
GSYH’ye %1 destek vermekte ve katma değeri yüksek istihdam fırsatlarının
yaratılmasını sağlamaktadır.

•

Türkiye’de dahil olmak üzere tüm dünyada 80 üniversitede sosyal girişimcilik ve sosyal girişimler üzerine dersler verilmektedir. Dünyanın önde gelen
birçok üniversitesinde sosyal girişimler ve sosyal girişimcilik konularında
çalışan özel enstitü ve merkezler bulunmaktadır.

Sosyal Girişim ve Ticari Girişim Arasındaki Farklar
Ticari Girişim:			

Sosyal Girişim:

•    Kar odaklıdır,
•    Hissedarlarına hesap verir,
•    Kar hissedarlar arasında paylaşılır.

•    Sosyal amaç odaklıdır,
•    Paydaşlarına hesap verir,
•    Kar sosyal amaç için kullanılır.

Yoksullara mikro-kredi veren bankalar, uluslararası ticarete “adil ticaret” anlayışını getiren ithalat-ihracat şirketleri, dezavantajlı gruplardan milyonlarca
kişiye istihdam sağlayan kooperatifler sosyal girişim hareketiyle özdeşleşen
örnekler arasındadır.
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Sosyal Girişim Modelleri Nelerdir?
Sosyal girişimler kuruldukları ülkelere özgü sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi
koşulları benimseyerek dünyaya yayılmıştır. Bu sebeple sosyal girişimler amaçları, hedef kitlesi, yöntemleri, kurumsal yapıları gibi konularda farklılıklar gösterebilir. Bununla birlikte sosyal girişimler arasında benimsenmiş bazı modeller
aşağıdaki gibidir:
•
•
•
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Serbest piyasa koşullarında mal ve hizmet üreterek ticari bir girişim işlevi
gören sosyal girişimler
Dezavantajlı gruplara (kadınlar, gençler, engelliler, azınlıklar, vb.) yönelik istihdam ve gelir getirici faaliyetler yaratarak birey ve toplulukların güçlendirilmesi ve kapasitelerinin artırılması önceliğiyle çalışan sosyal girişimler
Mikro-kredi uygulamaları ile iş yapma fikri olup, küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan yoksullara imkan verilmesini sağlayan sosyal girişimler

Türkiye’de Sosyal Girişimler Nelerdir?
Vakıf ve Dernekler
Vakıf ve dernekler ticari faaliyette bulunabilmek için iktisadi işletme veya şirket kurabilecekleri gibi kurulmuş olan şirketlere ortak olabilmektedirler. Ticari faaliyetlerle elde edilen gelir ise vakıf veya dernek amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır.
Kooperatifler
Kooperatifler, çoğunlukla verdikleri hizmet ve sattıkları ürünlerin ortakları tarafından üretildiği, ortak ihtiyaçların giderilmesine yönelik ticari faaliyetler yürüten kuruluşlardır. Ülkemizde sosyal amaçlı çalışan kooperatifler daha çok kadın
ve engelliler alanında faaliyet göstermektedir.
Şirketler
Ülkemizde kar amacı gütmeyen şirketler ayrı bir tüzel kişilik olarak tanımlanmamıştır ve haklarında özel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak
uygulamada sosyal girişim gibi faaliyet gösteren bazı şirketler bulunmaktadır.
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Türkiye’nin Sosyal Girişim Platformu:
www.sosyalgirisim.org
•
•
•
•
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Sosyal girişimlerle ilgili kapsamlı bilgiler içeriyor.
Yayın, eğitim, etkinlik, fon gibi duyuruların paylaşılmasına ve dağıtılmasına
olanak sağlıyor.
Sosyal girişimler, sosyal girişimciler ve bu alana ilgi duyan kişiler arasında
köprüler kuruyor.
www.skillsforsocialentrepreneurs.co.uk Uluslararası Sosyal Girişimcilik Portalına ulaşım sağlıyor.

Portal Nasıl Çalışıyor?
Bilgi Edinin:
Sosyal girişim nedir, nasıl kurulur, Türkiye’de ve dünyada ne gibi model ve örnekler bulunuyor, girişimciler için ne gibi fon, eğitim, ağ kurma olanakları var
gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Kendinizi Tanıtın & Sosyal Girişimleri Tanıyın:
Profil oluşturarak sosyal girişiminizi ekleyebilir, kendinizi tanıtabilirsiniz. Diğer
sosyal girişimlerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.
Paylaşın & Katkıda Bulunun & Yorumlayın:
Etkinliklerinizi, eğitimlerinizi ve diğer duyurularınızı portala ekleyebilir, diğer
üyelerle paylaşabilir, yorumlarınızı ekleyebilirsiniz.
Haberdar Olun:
Portal kullanıcılarının eklediği duyurularla hazırlanan ve iki haftada bir yayımlanan sosyal girişim e-bülteni adresinize gönderilsin.
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Hakkımızda
British Council
British Council, İngiltere’nin, başka ülkelerle daha güçlü kültürel ilişkiler kurmaya yönelik faaliyet gösteren temel kurumudur. Amacı, İngiltere ve diğer ülkelerden kişi ve kurumlar arasında birlikte çalışma ve güven ortamı oluşturarak,
karşılıklı fayda sağlayan, sürdürülebilir ilişkiler geliştirmektir.
Türkiye’de 1940 yılından beri hizmet veren British Council, Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinin yanı sıra ülkenin geri kalan bölgelerinde aktif olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.
www.britishcouncil.org.tr
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TÜSEV
TÜSEV 1993 yılında Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından
kurulmuştur. Amacı, vakıfların ve derneklerin oluşturduğu ‘üçüncü sektörün’
ortak sorunlarına çözüm bulmak için mali, yasal ve işlevsel altyapısını güçlendirmek, sosyal yatırım, araştırma ve uluslararası ilişkiler yoluyla sivil toplumun
geliştirilmesini sağlamak olarak özetlenebilir. TÜSEV’in 100’den fazla vakıf ve
dernekten oluşan mütevellisi bulunmaktadır.
www.tusev.org.tr
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Kaynaklar
•
•
•
•
•
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Uluslararası Sivil Toplum Ansiklopedisi
Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu
Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı İstatistikleri
www.socialentrepreneurship.ca
www.communities.seepnetwork.org

