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Activıte 1: 6 adımın sırası nedir ?
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Aktivite Kaynaklar Verilen Süre Sonuç

1. Katılımcıları farklı gruplara ayırın. Yok 5 dk.

Katılımcılar, kendi işlerini kuracakları

zaman takip etmeleri gereken

adımlar, zorluklar ve engellerin yanı

sıra değişiklikler üzerinde

derinlemesine düşüneceklerdir.

2. Çiftler halinde tartışın:

Her grup, işinize nasıl başlayacağınızla

ilgili altı adımın doğru sırasını

belirlemelidir.

her katılımcı / grup için okların

bulunduğu basılı kağıtların altında
20 dk.

3. Şimdi sonuçları tartışma zamanı. 

Doğru sıralama nedir ve eksik birşey var 

mı? Kendi işini kuraraken ek adımlara

ihtiyacımız var mı? Zorluklar nerede?

Yok 20 dk.



İşletmenizi altı adımda nasıl başlatabilir ve yürütebilirsiniz - adımları buna göre
düzenleyin



İşletmenizi altı adımda nasıl başlatabilir ve yürütebilirsiniz - adımları buna göre
düzenleyin



AKTİVİTE 2: üç kelimelik egzersiz
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Aktivite Kaynaklar Verilen Süren Sonuç

1. Katılımcıları farklı gruplara

ayırın
Yok 5 dk.

Katılımcılar, seçtikleri sözcükler

ve yaratılan hikaye ile sahip

oldukları ilişki üzerine

düşünecekler. Hikayelerin güçlü

ve zayıf yönleri nelerdir?

2. Grup halinde karar verin:

Her grup, üzerinde isimler

bulunan üç kapalı kağıt parçası

alır, ör. Finans, Personel, Yönetim

Kurulu, Harcama, Beceriler, 

Strateji, Plan vb

Bu üç isim şimdi anlık olarak

yaklaşık üç dakikalık bir hikayeye

entegre edilmelidir. Diğer gruplar

daha sonra hangi terimlerin

seçildiğini tahmin eder.

Kağıt, kalem 20 dk.

3. Şimdi sonuçları sunma zamanı. 

Her grup hikayelerini ve

arkasındaki nedenleri sunacak

Yok 20 dk.



aktivite 3: Aday gösterilen grubun tekniği
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Aktivite Kaynaklar
Verilen

Süre
Sonuç

1. Grubu 3-5 takıma bölün.

Her grup bir soru alacaktır: tipik yönetişim zorlukları nelerdir? 

SE'niz yıllar içinde nasıl büyüyecek?

Büyüme çalışmanızınasıl etkileyecek?

çevre? İşletmeyi kim yönetecek? (yönetişim türleri) Ne tür bir

personel yapısına ihtiyacınız olacak?

Sosyal girişim nerede olacak ve neden orada olacak?

Kağıt, kalem 20 dk.

Her katılımcı, bir SE'ye

başlamadan önce yönetişim

yapılarının nasıl olduğunu, SE'nin

misyonunun ne olduğunu ve

personel, İK, konum, finans

hakkında karar alma konusundaki

zorlukların ve şansların neler

olduğunu bilmenin ne kadar

önemli olduğunu anlayacaktır.

Grup dinamiğini gözlemlemek de

önemlidir, çünkü birçok karar

grupta yer alır.

2. Her katılımcı, belirli bir soru için fikir ve çözümler yazar.

Her fikir ayrı ayrı sunulur ve kaydedilir.

Her fikir grup tarafından değerlendirilirve tartışılır.

Her katılımcı, sunulan olasılıkların bir sıralamasınıoluşturur.  

Poster kağıdı, kalem
Her bir katılımcı için

5 dk,

Her grup için 20 dk.

3. seçim: Bireysel değerlendirmeler bir grup sıralamasında 

birleştirilir. En yüksek dereceye sahip fikir, grup kararı olarak 

kabul edilir. Tüm grup, aktivitenin sonuçlarını tartışır.

Yok 20 dk.



Pratik egzersiz - Sosyal girişim - tuvali doldur - 10 Dakika

Görevbeyanı
Değiştirilemez hedefiniz ve amacınız nedir? Bu, sizin kişisel görevinizle ilişkilendirilmeli ve bağlantılıolmalıdır. Bu misyonu
desteklediklerinden emin olmak için kararlarınızıve eksenlerinizi ölçün.

Sorun
Hedef grubun kritik
sorunlarınelerdir?

Temel
faaliyetler
Gerçekleştirdiğimiz

temel faaliyetler
nelerdir?

Değer
Önerisi

Hedef grubunuza ne 
gibi bir değer

katıyoruz?

Faydalanıcı
ilişkiler

Ne tür bir ilişki?

Faydalanıcılar
Kimler için değer

yaratıyoruz? erken
adaptörler kimler? 

(çözüm sisimize ihtiyaç
duyan ve büyük

olasılıkla onu uyarlayan
insanlar.)

Dışsallıklar
Yaptığınız şeyden

başka kimler ve nasıl
yararlanacak? Kime
yardım ediyorsun? 
Buna bakmak, bu

değerin bir kısmını
yakalamaya çalışarak

potansiyelek gelir
akışlarını

vurgulayabilir.

Çözüm
Bu sorunlarınasıl

çözersiniz?

Anahtar ölçümler
Başarılı olup

olmadığımızıbilmek için
ölçtüğümüz sayılar

nelerdir? Hem sosyal
etkiyi hem de finansal
ölçütleri düşünün. Ne 

kadar az olursa o kadar
iyi.

Kanallar
Hedef gruba nasıl

ulaşırız? Ürünü veya
hizmeti nasıl teslim

ederiz?

Anahtar
ortaklar

Ana ortaklarımız
kimler? Hangi temel

faaliyetleri
gerçekleştiriyorlar?

Dışsallıklar
Hedef grup, paydaşlar

ve diğer insanlar / 
kurumlar üzerinde ne 

gibi istenmeyen
etkiler yaşıyorsunuz? 
Bunlarıküçültmeye
çalışın ve pozitif bir

dengeye sahip
olduğunuzdan emin

olun.Maliyet Yapısı
Maliyetlerimizin temel unsurları

nelerdir?
Mali Sürdürülebilirlik

Gelir elde etmek için kullandığımız farklıkaynaklar
nelerdir?



Etkinlik 4: izlemek - düşünmek 
- öğrenmek
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Aktivite Kaynaklar Atanan Süre Sonuç

1. Grubu küçük takımlara ayırın. Her takım, 

proje Youtube kanalındaki videolardan 1'ini 

izlemeli ve hikayelerde mevcut olan yönetim

operasyonlarını (personel, bina, vb.) 

tanımlamalıdır. Karşılaşılan zorluklar ve bu

deneyimlerden kaynaklanan şanslar nelerdir?

Her grup için poster 

kağıdı, kalem, kalem

bilgisayar veya akıllı

telefon

20 dk.

Katılımcılar gerçek deneyimleri

ve zorlukları analiz ediyorlar. 

Gruplar arasındaki benzerlikleri / 

farklılıkları bulma, fikir paylaşımı.

2. Herkes bir daire içinde oturur (oda

yeterince büyükse) ve kendi analizleri, 

görülen hikayeler üzerine bulgularını sunar.

Her grup için poster 

kağıdı, kalem, kalem

bilgisayar
20 dk.

3. konuyla ilgili grup tartışması, yönetim

işlemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

bulundu mu?

Hiçbiri 10 dk.


