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MODÜL 1 Sosyal Girişim Nedir-Sosyal Girişimciliğe Giriş



Eksersiz: Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişim

Hedef Katılımcıların sosyal ekonomi, sosyal girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarını anlamalarını
sağlamak.

Yöntem Tartışma ve beyin fırtınası

Süre 1 saat 30 dakika

Materyal ve Araçlar Örnek olay incelemesi, çizelgeler, işaretleyiciler, projektör ve maskeleme bandı, gazete, sosyal ve
ticari bir girişimcinin profili

Öğrenme Çıktıları Katılımcılar, Sosyal ekonominin ne olduğunu ve Girişimciliğin özelliklerini anlayabileceklerdir.



Süreç

AŞAMALAR ETKİNLİKLER

1. Sosyal Ekonomiyi
Tanımlamak

• Sosyal ekonomi nedir?

• Sosyal ekonominin ilkeleri nelerdir?

2. Girişimcilik kavramına
giriş

• Katılımcılardan Girişimcilikten ne anladıklarını açıklamalarını isteyin

• Girişimciliğin özelliklerini vurgulamalarını isteyin

• Tanıdıkları kişi veya işletmelerden örnekler vermelerini isteyin

3. Sosyal Girişimciliğe
Giriş

• 5-7 kişilik bir grupta,

• Katılımcılardan oturumda ne anladıklarını açıklamalarını isteyin

• Katılımcılardan sosyal girişimcileri olan kişileri ve kuruluşları paylaşmalarını

isteyin

• Katılımcılardan bu insanların ne yaptıklarını ve topluma faydalarını açıklamalarını

isteyin.



AŞAMALAR AKTİVİTELER

4. Sosyal Girişim
Kavramı

Gruba Sorun:

• Onları toplumda veya çevrede deli eden / hassas yapan nedir?

• Toplumda veya çevrede hangi sosyal sorunlar var?

• Birbirine benzer olanları gruplayarak çizelgelerdeki tüm sorunları listeleyin.

• Katılımcıları olabildiğince çok konu vermeye teşvik edin

• Grup 3 ‘lü Likert Ölçeğine göre önem sırasına göre derecelendirsinler

• Onları önem sırasına göre yeniden gruplandırın

5. Yansıtma • Katılımcılardan oturumda ne anladıklarını açıklamalarını isteyin

• Katılımcılardan sosyal girişimcileri olan kişileri ve kuruluşları paylaşmalarını
isteyin

• Katılımcılardan bu insanların ne yaptıklarını ve topluma faydalarını açıklamalarını
isteyin

6. Eyleme Geçmek • Çevrenizdeki işletmelere daha yakından bakın ve bir sosyal girişim, ticari işletme
ve kamu işletmesi belirleyin.

The Process



Kolaylaştırıcı Notları:

Bir kolaylaştırıcı olarak, bu aktivitenin
sonunda, lütfen aşağıdakilerin katılımcılar

tarafından anlatıldığından ve anlaşıldığından
emin olun.



1-Sosyal Girişimcilik nedir?

▪ SE, toplumun en acil ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme sanatı, 
genel süreci veya genel kültürüdür

▪ Sosyal Girişimcilik (SE), sosyal girişimcilerin (bireylerin) veya
kuruluşların (STK) işidir.

▪ SE, insan, gezegen, kar yaklaşımı kullanarak sosyal sektörde çözümler
üretmenin ve fırsatlar geliştirmenin yeni bir yoludur.

▪ SE, girişimcilik becerilerini kullanarak topluluk değeri, yenilikçi
hizmetler veya ürünler yaratıyor ve inşa ediyor.



2-Sosyal Girişimciliğe Nasıl / Neden İhtiyaç Duyarız?

▪ Hükümet, kamu ve özel sektör tarafından karşılanmayan ihtiyaçlar
(mal ve hizmetler) arasındaki sorun boşluğunu doldurmak

▪ Pazardan ve toplumdan marjinalleştirme - engelliler, yoksullar, dullar, 
çocuklar, gençler,

▪ Basit ve yenilikçi çözümler sağlayın - topluluk ihtiyaçlarını karşılamanın
yeni yolları

▪ Yoksulluğun azaltılması, işsizlik, ötekileştirme ve savunmasızlığı
destekleyin

▪ Sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi sağlayın



3-Sosyal Girişimciler nedir?

▪ Toplumun acil sosyal sorunlarına yenilikçi çözümler sunan bireyler

▪ Sistemleri reforme ederek ve sürdürülebilir iyileştirmeler yaratarak

sosyal değişiklikler yaratan vizyonerlerdir.

▪ Özetle: sosyal katalizörlerdir, sosyal açıdan bilinçli, becerikli, hesap

verebilir ve girişimcidirler



4-Sosyal İşletme Nedir?

▪ SE, bir işletme gibi çalışan ancak sosyal amacı olan bir
organizasyondur.

▪ SE'ler, misyonu toplulukları (insanları) desteklemek, çevreyi (gezegeni) 
korumak ve işletmeyi sürdürülebilir kılmak için para (kar) kazanmak
olan harika fikirlere sahip kişiler tarafından başlatılabilir

▪ SE’ler hibeler, bağışlar, tasarruflar, sübvansiyonlar veya ticaretten elde
edilen gelirlerle başlatılabilir

▪ SE'ler hissedarlara temettü ödemiyor, ancak kâr veya fazlalıkları
topluluk yararı için yeniden yatırıyor



5- Neden Sosyal Girişimlere ihtiyacımız var?

▪ Yeni sosyal zorluklar yenilikçi, basit ve etkili çözümlere ihtiyaç duyar

▪ Hükümetlerin yukarıdan aşağıya bir yaklaşımı vardır ve tüm topluluk
ihtiyaçlarını karşılayamaz (tedarik odaklı hizmetler)

▪ Özel sektör aynı zamanda toplulukların gerçek ihtiyaçlarına hizmet
etmek yerine karı maksimize etmeye çalışıyor.

▪ SE’lerin son derece etkileşimli bir süreçte sosyal sorunlara ve sosyal
çözümlere odaklanması - (talep odaklı ürünler ve hizmetler)

▪ SE'ler yeni fırsatlar (dahil etme) ve istihdam yaratır.



6- Sosyal Girişimlerin Faydaları Nelerdir?

▪ Sosyal bir amacı gerçekleştirin ve topluluklarda olumlu bir fark yaratın, 
örn. sağlık, eğitim, arazi ve konut, koruma,

▪ Bireyler ve kuruluşlar için yeni gelir akışları sağlayın (Üretim
farklılaştırması ve Pazar bölümlemesini kullanma)

▪ Topluluklara artan gelir, istihdam yaratma ve istihdam için fırsatlar
verin

▪ SE'ler mevcut tüm kaynakları (toprak, emek, sermaye, zaman) üretken
kullanıma (değer katma) koyar

▪ SE’ler bireylerin tutkularını, yeteneklerini, bilgilerini ve becerilerini
sosyal girişimlerde kullanmalarını sağlar



7- Sosyal Girişimlerin Özellikleri Nelerdir

▪ SE’nin Toplumsal Amacının açıkça belirtilmesi

▪ SE'ler gelirlerinin çoğunu ticaretten elde ediyor - mal ve hizmet
sağlıyor

▪ Elde edilen herhangi bir kâr, diğer sosyal konulara yeniden yatırılır

▪ Üyelerin tamamının tüm karar ve faaliyetlerde eşit haklara ve
katılımına sahiptir.

▪ Demokrasi, etik, hesap verebilirlik, fuarlar Sosyal Girişimlerin temel
değerleridir



8-Sosyal Sorunları Belirleme Yolları Nelerdir?

▪ Kişisel deneyimleri kullanmak - sizi toplumunuzda mutsuz veya
kızdıran şey

▪ Yerel topluluğu ziyaret etmek - gözlemleyin ve sorun

▪ Araştırma - toplulukta bir durum analizi yapın

▪ ● Diğer topluluk üyeleriyle beyin fırtınası yapın

▪ Mevcut raporlara veya verilere bakın,

▪ ICT kullanın - daha fazla bilgi toplamak için Radyo, Televizyon, İnternet 
vb. Dinleyin


