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Sosyal Girişimcilikte etnik 
azınlıklardan kadınlar
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Projenin amacı

v

Sosyal Girişim yoluyla Etnik Azınlıklardan Kadınların 
Güçlendirilmesi ”(EMwoSE) projesi, etnik azınlıklardan 
kadınların istihdamını artırmayı amaçlayarak onlara sosyal 
girişim dünyasıyla ilgilenmek için gerekli bilgi, pratik beceri ve 
danışmanlığı sağlar.
Bu iddialı hedefe ulaşmak için, EMwoSE konsorsiyumu 
dezavantajlı kadınların karşılaştığı engelleri derinlemesine 
dikkate alacaktır: mevcut çalışma koşulları, beceri boşlukları, 
psikolojik ve kültürel engeller.
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Dünyada görmek istediğiniz değişim olun



5

I. Sosyal Girişim Türleri
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SOSYAL IŞLETMELER AĞIRLIKLI OLARAK
AŞAĞIDAKI 4 ALANDA FAALIYET
GÖSTERMEKTEDIR:

iş entegrasyonu

sosyal hizmetler

dezavantajlı alanlarıngeliştirilmesi

çevresel koruma ve diğerleri
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SOSYAL IŞLETMELERIN TÜRLERI

Türü Açıklama

iş entegrasyonu Engellilerin ve işsizlerin eğitimi ve entegrasyonu

kişisel sosyal hizmetler Sağlık, esenlik ve tıbbi bakım, mesleki eğitim, eğitim,
sağlık hizmetleri, çocuk bakım hizmetleri, yaşlılara
yönelik hizmetler veya dezavantajlı kişilere yönelik
yardım

Dezavantajlı alanların yerel gelişimi Uzak bölgelerdeki kırsal alanlardaki sosyal girişimler,
kentsel alanlarda mahalle geliştirme / rehabilitasyon
programları, kalkınma yardımı ve üçüncü dünya
ülkeleriyle kalkınma işbirliği

çevreyi koruma ve diğerleri Geri dönüşüm, çevre koruma, spor, sanat, kültür veya
tarihi koruma, bilim, araştırma ve yenilik, tüketicinin
korunması ve amatör sporlar dahil.
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II. Yasal Formlar ve Yasal Durumlar
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Bir kuruluşun temel hukuki yapısıyla ilgili olan Hukuki Formlar

ile belirli özellikleri karşılayan ve bu Hukuki Formların

işlenmesini etkileyen bir dizi Hukuki Form ile ilgili Hukuki

Statüler arasında önemli bir ayrım yapılmalıdır.
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On altı Avrupa ülkesinde, Sosyal Girişim Formları veya Sosyal 
İşletme Yasal Statüleri oluşturarak, çeşitli farklı yollarla Sosyal 
Girişim faaliyetini tanıyan ve düzenleyen bir tür mevzuat vardır.

Bununla birlikte, çoğu yargı alanında, Sosyal Girişimlerin büyük 
çoğunluğu, özellikle Sosyal Girişimler için tasarlanmamış ve bir 
Sosyal Girişim olarak yasal olarak tanınmayan Yasal Formları 
kullanma ve uyarlama eğilimindedir.
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Sosyal Girişimciler tarafından 
kullanılan 3 ana Yasal Form 
"türü" şunlardır:

1. : Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar - demokratik olabilir 
veya yöneticiler tarafından kontrol edilebilir, kar 
dağıtmazlar ve sosyal bir amaç doğrultusunda ticaret 
yapmazlar; 

2: Kooperatifler - genellikle üyeler tarafından demokratik bir 
temelde sahip olunan ve kontrol edilen, ticari faaliyetlerden 
karı üyelere dağıtan ve anayasaya yazılan üyelerden 
yararlanmanın ötesinde sosyal bir amacı olabilir veya genel 
çıkarlara hizmet eden 
3 : Hisse Senedi Şirketleri - genellikle hissedarlar tarafından 
orantılı olarak sahip olunan ve kontrol edilen ve bir sosyal amaç 
doğrultusunda ticaret yapabilen ve kârı amaca göre 
ikincilleştirmek için başka yönetim özelliklerine sahip olabilen 
hissedar şirketlerdir.
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III. Kendi İşinizi Kurmak İçin Temel Beceriler
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Yıllar geçtikçe, sosyal girişimcilik önemli ölçüde büyüdü.

Bugün, önemli ve benzersiz bir şekilde geri vermek, iyi bir

amaç için kâr bağışlamaktan daha fazlasını gerektiriyor - sosyal

girişimcilik alanında öne çıkmayı hedefleyen işletme sahipleri,

geniş sosyal sorunları ele almak için yeni ve etkili yaklaşımlar

geliştirmelidir. Başarılı bir sosyal girişimcinin sosyal adalet

vizyonunu hayata geçirmek için genellikle belirli sağlam

becerilere ihtiyacı vardır.

v
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KENDI IŞINIZI KURMAK IÇIN TEMEL BECERILER: 
YARATICILIK

Sosyal girişimciler için, adaletsiz koşullarda bir iş fırsatı bulma sezgisi yeterli değildir; ayrıca 
adaletsizliği gidermek için yaratıcı çözümler geliştirmelidirler. Bu genellikle kutunun dışında 
düşünülerek yapılır. Sosyal girişimcilerin, sosyal adalet nedenlerini ilerletmek için sonsuz 
fırsatları vardır. Bu fırsatları belirlemek, yaratıcılık için yetenek gerektiren büyük bir zorluktur.
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KENDI IŞINIZI KURMAK IÇIN TEMEL BECERILER: HAKSıZ
SOSYAL SORUNLARı TANıMAK

Sosyal girişimciler bir problem belirleyerek başlar. Çoğu zaman, 
insanlığın bir bölümünü dışlayan veya marjinalleştiren, temelde 
istikrarlı ancak adaletsiz bir sosyal durumu seçerler. Bu 
popülasyonlar, kaynak yetersizliğinden ve sosyal, ekonomik 
veya politik adaletsizlikler nedeniyle kendilerini istikrara 
kavuşturamadıkları için mücadele ederler.
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KENDI IŞINIZI KURMAK IÇIN TEMEL BECERILER: İŞ FıRSATLARıNı
BELIRLEME

1. Potansiyel müşterilerinizi ve 
geçmiş potansiyel 
müşterilerinizi dinleyin 

2. Müşterilerinizi dinleyin 
3. Rakiplerinize bakın 
4. Sektör trendlerine ve iç 
görülerine bakın

Başarılı girişimciler olmak için, kişinin sürekli olarak 

yenilik yapması ve büyüme fırsatları araması 

gerekir. Peki, girişiminizi yeni pazarlara ve büyüme 

seviyelerine taşımak için yeni fırsatları nasıl 
bulabilirsiniz? İşte daha fazla iş fırsatı belirlemenin 
dört yolu.
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KENDI IŞINIZI KURMAK IÇIN TEMEL BECERILER: 
DOĞRUDAN HAREKETE GEÇME

Sosyal girişimcilerin, bir sorunu çözmek için yalnızca sermaye dağıtmaktan 
memnun olmaları muhtemel değildir. Olumlu değişim yaratmak için 
doğrudan eyleme geçerler. Sosyal girişimciliğin pratik doğasına vurgu 
yapmak önemlidir. Doğrudan eylem, doğrudan angajman gerektirir. Çoğu 
zaman bu, sosyal girişimcilerin görmek istediği değişiklikleri hayata geçirmek 
için organizasyonlar, ağlar ve altyapılar kurmayı içerir. Ayrıca, doğrudan 
etkilenen topluluklarla sahada çalışmayı, neye ihtiyaçları olduğunu 
algılamayı ve anlamayı ve yardım etmek için harekete geçmeyi de içerir.
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KENDİ İŞİNİZİ BAŞLATMAK İÇİN TEMEL BECERİLER: KAMU KONUŞMASI

Sosyal girişimcilerin vizyonlarını hayata geçirmeleri için etkili kamu 
konuşmacıları olmaları gerekir. Değişim ilham gerektirir. Bu ilhamın 
kök salması için sosyal girişimcilerin vizyonlarını etkili bir şekilde 
iletebilmeleri gerekir.
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KENDI IŞINIZI KURMAK IÇIN TEMEL BECERILER: FIKIR
OLUŞTURMA

Fikir üretme, soyut, somut veya görsel fikirlerin yaratılması, geliştirilmesi ve 
iletilmesi sürecidir. Fikirler, iyileştirme yapmanın ilk adımıdır. Bireysel insan 
olarak ilerleme kaydetmemiz yeni fikirlere bağlıdır.
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KENDI IŞINIZI KURMAK IÇIN TEMEL BECERILER: YASAL
YAPININ DOĞRU SEÇIMINI YAPMA

Yeni işinizi kurarken yapacağınız en önemli seçimlerden biri, hangi yasal

yapıdan seçim yapacağınızdır. İşletme sahipliği yapısı veya işletme formu

olarak da adlandırılan seçenekler arasında LLC'ler, ortaklıklar, şahıs şirketleri,

şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kooperatifler bulunur. Seçtiğiniz

ticari kuruluşun türü, borç, vergilendirme ve kayıt tutma gibi çeşitli faktörlere

bağlı olacaktır; ancak anahtar, kuruluşunuz için en uygun olanı bulmaktır.



22

KENDI IŞINIZI KURMAK IÇIN TEMEL BECERILER: SOSYAL POLITIKA
BELGELERINI (STRATEJILERI) ANALIZ ETMEK

Sosyal politika, değerlerin entegrasyonu, bu değerlerin politika ve 
programlara dönüştürüldüğü ilkeler, bu ilkelerin uygulandığı 
sonuçların ileri sürülen değerler açısından değerlendirilmesi ve daha 
iyi bir gelecek vaat eden uygulanabilir değişim stratejilerinin değerler, 
ilkeler ve sonuçlar arasındaki uyumu sağlamasının araştırılmasıyla 
ilgilidir. 
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Bir iş kurmak için on ipucu:

1. Adres mazeretleri
2. Her şeyi özümseyin
3. Basit olun
4. Maliyetleri sayın sıfır parayla

kendinizi hayal edin
5. Işiniz hakkında konuşun
6. Bir iş kurmak için ülkenizdeki

yasal gereklilikleri bilin
7. Bilgelik ile denge tutku
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Adres bahaneleri
Her şeyi özümseyin
Çözüm olun
Basit tutun
Maliyetleri hesaplayın
Kendinizi sıfır parayla hayal edin
İnşa ederken kazanın
İşletmeniz hakkında konuşun
Bir iş kurmak için ülkenizdeki yasal gereklilikleri bilin
Tutkuyu bilgelikle dengeleyin
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Useful video links

Kadın girişimciler, istisna değil örnek

Links:

https://www.youtube.com/watch?v=vw5HJhIlJp4&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=JnZDCVWGWoY&feature=emb_logo

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=vw5HJhIlJp4&feature=emb_logo
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=JnZDCVWGWoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vw5HJhIlJp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JnZDCVWGWoY&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0Xx4cujcQbXq-JdT6CTZRrElz-1nUu07wiEOininzUC7s1TB044yeJk4I
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https://www.youtube.com/watch?v=JzHLIXbqlOU&ab_channel=Refinery29

https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&feature=emb_logo

5 Kadın Girişimci Başarı Sırlarını
Paylaşıyor"

Links:

Michael Porter: İş dünyası sosyal
sorunları çözmede neden iyi olabilir?

Useful video links

Gayle Tzemach Lemmon: Kadın girişimciler, istisna değil örnek

https://www.youtube.com/watch?v=JzHLIXbqlOU&ab_channel=Refinery29
https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1hpIiMriFksJiHnoXlsQQnrineZDZDhtKizjX-5de-f9kLkxUdm0eFSmI
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=NQ5cabMjD14

Link to the interview:

EMwoSE proje görüşmeci Narmin Alieva. 
SPEAK Kaunas Litvanya

Useful video links

https://www.youtube.com/watch?v=NQ5cabMjD14
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