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1. Sosyal Girişiminiz neden ve nasıl finanse edilebilir?

Sosyal girişime yatırım yapmaktan bahsetmek mantıklı mıdır? Bir sosyal girişimin, kurulum aşaması
haricinde yardım kuruluşlarına başvurmaması gerektiğini söyleyerek başlayalım. Onu diğer üçüncü sektör
kuruluşlarından ayıran en önemli özelliklerden biri, aslında piyasada ekonomik olarak sürdürülebilir bir
model aracılığıyla sosyal amacına ulaşabilmesidir. Özel yardım kurumları veya kamu sübvansiyonları ile
sürdürülen sosyal girişim bir çelişkidir. Bu noktada bir şirketten değil, sadece kar amacı gütmeyen bir
kuruluştan bahsedebiliriz.

Bir fikir olarak, sosyal girişimlerin anlaşılması zordur, kurması daha da zordur. Bu sadece kâr ile veya
sadece sosyal gelişimle alakalı değildir; ikisinin birleşimidir ve kurulduğunda lider bu değerlerin her ikisini
de dengeleyebilmelidir.
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Son yıllarda, Avrupa'da sosyal girişimler için sermayenin bulunlabilirliğini artırmaya yönelik yeni modeller, 

platformlar dahil olmak üzere birçok yeni girişim ve fon fırsatı yaratılmıştır.

Pek çok AB ülkesinde faaliyet gösteren, sosyal ve ekolojik değer yaratmayı hedef edinen şirketlere odaklanan 

bazı sosyal bankalar vardır. Avrupa Komisyonu, yerel topluluklara fayda sağlayabilecekleri ve toplumu 
ilerletebilecekleri için sosyal girişimleri finanse etmekle çok ilgileniyor.

women from ethnic minorities in social enterprise
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Fikrinizi, projenizi veya bizim durumumuzda 

olduğu gibi sosyal girişiminiz için fon 

sağlamak amacıyla birçok insan aile, 

arkadaşlar veya kişisel fonlara yöneliyor. Bu 

yaklaşımın avantajı, kesinlikle potansiyel 
yatırımcılara hisse vermenize gerek olmaması 

ve işin tüm kontrolünü elinizde tutmanızdır.

Buna ek olarak, başvurabileceğiniz birçok 

başka ödül veya hibe vardır.

Birkaç örnek görelim.

Daha fazla bilgi için;

#PlayEurope: HOW TO FINANCE YOUR BUSINESS

2. Sosyal Girişiminiz için ne tür fonlar mevcuttur?

https://www.playeurope-project.eu/guide/step-5/
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3. Kamu fonu (Yerel, Belediye, Bölgesel, Ulusal fon)

Dünyada sosyal ve ekonomik değişimin yaşandığını gerçekten görmek istiyorsak, 

kâr amaçlı ve kâr amacı gütmeyen arasında fazlaca sayıda beklenmedik 

gelişebilecek ortaklık olasılıklarını dikkate almalıyız.Son birkaç yılda, AB ülkelerinin ulusal ve 

yerel yönetimleri, sosyal ekonomiyi ulusal 

düzeyde yaymaya ve güçlendirmeye ilgi 

göstermiştir. Amaç, sosyal girişimlere, 

sosyal kooperatiflere veya kar amacı 
gütmeyen statüye sahip kişilere yardım 

etmek ve her şeyden önce bunu zorunlu 

olarak sıradan banka kredileriyle 

ilişkilendirilen yumuşak kredilerin ve bazı 

durumlarda iade edilemeyen katkı 
paylarının verilmesi aracılığıyla 

gerçekleştirmek olmuştur.
Bu videoyu izleyin

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Watch+the+video
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Girişiminizi kime finanse edeceksiniz ?: 

AAA Arkadaşlar, Aile... Aptallar

Bu, muhtemelen bir sosyal girişim için en 

yaygın finansman kaynağıdır: en basit ve 

en az zaman tüketen olabilir. Dezavantajı, 
bu şekilde finansman elde etmenin 

öngörülemeyen sorunlara yol 

açabilmesidir, çünkü Üç A genellikle para 

yatırma veya borç verme ile ilgili riskleri 

tam olarak anlayamaz.
Kişisel ve profesyonel ilişkileri 

karıştırmak nadiren iyi bir fikirdir. Daha 

fazla bilgi için

4. Özel fon

Sosyal girişiminizi finanse etmenin bir başka yolu da bir 

yarışmaya katılmaktır. Kazananları parayla ödüllendiren 

birçok tanınmış sosyal inovasyon yarışması vardır. Tek 

başına kazanmak başarıyı garanti etmese de, yarışmalar 

dikkat çekmek ve tanınırlık oluşturmak, ekip kurmak için 
yeni insanlarla tanışmak için harika bir yol olabilir.

Dünyayı değiştirmek isteyen girişimcileri arayan büyük 

uluslararası yarışmalara bir göz atın.
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Sosyal girişimlere yatırım yapmakla ilgilenen iş 

melekleri Avrupa'da büyüyor. Mali desteğe ek olarak, 

ülkede üçüncü sektörün büyümesi için çok önemli 

olduğunu kanıtlayan uzmanlık ve güvenilirlik 

sunuyorlar.
Sosyal girişimciliğe yatırımı teşvik etmenin anahtarı, 

sektörün potansiyel yatırımcılara yönelik algısını 

değiştirmektir. "Sektörümüzdeki çoğu insan, ana akım 

kapitalizme karşı son derece eleştirel (haklı olarak) bir 

görüşe sahip. Ancak, pazarda olanlarla, melek bir 
yatırımcı devreye girdiğinde şirkete erken aşamada

gelişimi için hayati önem taşıyan risk sermayesi, 

uzmanlık, ağ ve güvenilirlik teklif ettiğinde olanlar 

arasında büyük bir fark var.”Social Spider'ın 
kurucuları David Floyd. Daha fazla bilgi için

4. Özel fon (Şirket, vakıflar vb.)

2011'den 2018'e kadar Avrupa'da görünür ve görünmez pazara erken aşama 

yatırımlarında aktif olan tahmini iş melekleri toplamı. Kaynak.
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Nasıl çalışır

AB finansmanı sağlama kararı, bankalar, risk sermayedarları veya melek yatırımcılar gibi yerel finans kuruluşları 

tarafından verilecektir. AB desteği sayesinde yerel finans kurumları işletmelere ek finansman sağlayabilir.

Kesin finansman koşulları - tutar, süre, faiz oranları ve ücretler - bu finans kuruluşları tarafından belirlenir. Daha 

fazla bilgi edinmek için 1000'den fazla finans kuruluşundan biriyle iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla oku.

5. Avrupa fonu

AB fonu için kimler uygundur?

Girişimciler, yeni başlayanlar, 
mikro şirketler, küçük ve orta 
ölçekli işletmeler ve daha büyük 
işletmeler dahil olmak üzere her 
büyüklükte ve sektörden her tür 
şirket için AB Finansmanı 
mevcuttur. Geniş bir finansman 
yelpazesi mevcuttur: işletme 
kredileri, mikrofinans, garantiler 
ve risk sermayesi. AB her yıl 
200.000'den fazla işletmeyi 
desteklemektedir.
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5. AB Fonu

Avrupa Komisyonu istihdamla ilgili projeler, sosyal 

ilişkiler ve sosyal kapsama için aşağıdaki programlar 

aracılığıyla finansman sağlar.

Avrupa Sosyal Fonu (ESF). ESF, insanların iş becerilerini ve iş beklentilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış 

projeleri finanse eder. ESF hakkında daha fazla bilgi

Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu (EGF). EGF, değişen küresel ticaret modellerinin bir sonucu olarak işten çıkarılan

çalışanların mümkün olan en kısa sürede başka bir iş bulmalarına yardım eder. EGF hakkında daha fazla bilgi

Fon 2021-2027. Komisyon, daha basit ve daha entegre bir Avrupa Sosyal Fonu (ESF +) ve düzenlenmiş bir Avrupa 

Küreselleşme Uyum Fonu (EGF) önermiştir.

AB İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI). AB İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI), AB genelinde 

istihdam, sosyal politika ve işgücü hareketliliğini desteklemek için doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Avrupa 

düzeyinde bir finansman aracıdır. EaSI hakkında daha fazla bilgi

En Yoksun Olanlara Avrupa Yardım Fonu (FEAD). FEAD, AB ülkelerinin en yoksullara maddi yardım sağlama eylemlerini 

desteklemektedir. FEAD hakkında daha fazla bilgi

Sosyal diyalog. Komisyon, sosyal diyalog ve endüstriyel ilişkiler alanındaki projeleri hem Avrupa düzeyinde hem de ulusal 

düzeyde - ikincisinin yeterince güçlü bir ulusötesi / Avrupa boyutuna sahip olması koşuluyla - üç bütçe başlığı aracılığıyla 

desteklemektedir Sosyal diyalog hakkında daha fazla bilgi
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Fon oluşturma, genellikle mali 

destek talep etme süreci olarak 

tanımlanır (İş Sözlüğü aracılığıyla) 

ve çoğu sivil toplum kuruluşunun 

misyonu için gelir elde etmelerinin 
önemli bir yoludur.

Fon oluşturma, sadece para 

istemekten çok daha fazlasıdır. 

Ayrıca yardım kuruluşlarının 

ilişkiler kurması, vakıf desteği 
getirmesi ve yeni bağışçılar 

çekmesi için yollar da içerir.

6. Fon oluşturma

Farklı Fon Oluşturma türleri

Genel doğrudan. Sadece sosyal girişimin imajıyla başlayan yaygın 

bağış türüdür. Bu durumda, bağışçı ile güven ilişkisi kuran sosyal 

girişimin imaj markası tarafından belirlenir, finansal kaynakların doğru 

bir şekilde yatırılması garanti edilir;

Doğrudan proje üzerinde, bağışçı belirli bir proje için bağış 

yapmaya motive olduğunda gerçekleşir.

Dolaylı olarak proje üzerinde, belirli bir proje için sosyal girişime 

daha sonra bağış yapan fonları toplayan işlevsel bir aracı (televizyon, 

gazete, kitle fonlaması platformları vb.) olduğunda gerçekleşir. Bu 

durumda, ortakların görünürlük seviyesi önemlidir. Ortaklığın karlılığı, 

sadece kötü şöhreti ve şöhretiyle değil, aynı zamanda, esas olarak 

yürütülecek projenin çekiciliğiyle de ilgili olacaktır.

Genel dolaylı, aracı, fonun sosyal bir işletmeye bağışlanmasını 

belirsiz bir şekilde teşvik edecektir. Bu durumda aracı, kamu hizmeti 

kuruluşu markasını sosyal girişiminkiyle ilişkilendirmek için önemli bir 

süre ortaklığın devamlılığını sağlamalıdır.
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6. Fon oluşturma

Mind, 2018'de Crafternoon adlı bir bağış toplama 

kampanyası düzenleyerek insanlardan tutkularını 

veya ilgi alanlarını arkadaşlarıyla paylaşmak için 

bir öğleden sonra organize etmelerini ve kimsenin 

yalnızken bir sorun veya rahatsızlıkla 
karşılaşmamasını sağlamak için savaşan bu 

organizasyon için bağış toplamalarını istedi. El

yapımı iyi eylemleri yaymanın anahtarı olarak 

paylaşın.

Make-A-Wish, tüm video dileklerini YouTube 

kanallarında paylaşıyor, tüm dileklerini web sitelerinde 

yayınlıyor ve ayrıca içeriği Facebook ve Twitter'da 

paylaşıyor. Bunu yaparken Make-A-Wish, markasını 

dünyanın etkileşime girmesi için web'e koydu. 
Sonuçları buradan görüntüleyebilirsiniz.

ALS Buz Kovası Challenge

Tüm zamanların en başarılı sosyal medya bağış 

toplama projelerinden biri olan ALS Buz Kovası 

Challenge, binlerce katılımcıya sahipti, ulusal 

basında yer aldı ve ALS Derneği web sitesi için 
milyonlar topladı.

Dünya Vahşi Yaşam Fonu: #endangeredemoji

WWF, destekçileri Twitter'da bir resmi retweet 

etmeye teşvik etti ve bu da onları nesli 

tükenmekte olan emojilerden birini her 

yayınladıklarında 10 peni (yaklaşık 14 sent) 
bağışlamak üzere kaydetti.

WWF web sitesi
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Kitle Fonlaması: Çok sayıda insanın genellikle interneti kullanarak bir iş projesine finansman sağlamak 

için küçük miktarlarda para vermesidir.  Cambridge Sözlüğü

7. Kitle Fonlaması

Kitle fonlaması, çevrimiçi bir fon toplama yoludur.

Bir web platformu aracılığıyla, özel bir girişimi, yardım

kurumunu veya işletmeyi finanse etmesi gerekenler, 

ihtiyacı karşılama fırsatına (ve iradesine) sahip birçok 

insanla, küçük hisselere sahip olsalar bile, iletişime 
geçerler.

Neden kitle fonu? Fikrinizi gerçeğe dönüştürmek için. Simon 

Walker

https://youtu.be/hIO0KH9JfsE
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7. Kitle Fonlaması

Kickstarter

Kickstarter, teknoloji ve yaratıcı girişimcilerin kredi 

almadan veya risk sermayesi için para 

toplamadan önce projelerini finanse etmelerine 

yardımcı olduğu bilinen kitle fonlaması söz 

konusu olduğunda en büyük isimlerden biridir.

Şirket, 2009'daki başlangıcından bu yana finanse 

edilen 182.000'den fazla (Haziran 2020'ye göre) 

projeyle 5 milyar doların üzerinde para topladı. 

Potansiyel fon sağlayıcılar sanat ve filmden 

yayımcılığa kadar bir dizi iş alanını inceleyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Indiegogo

Indiegogo kullanıcıları genellikle teknoloji 

yenilikleri, yaratıcı çalışmalar ve topluluk projeleri 

için kampanyalar oluşturuyor. Kitle fonlaması 

platformu Kickstarter'a benzer şekilde çalışır, 

ancak hiç bir bağış toplama modeline sahip 

değildir.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN

Patreon

Patreon, YouTuber'lar, podcast'ler ve blog yazarları 

gibi dijital reklam öğeleri arasında popülerdir. Bir 

defaya mahsus kampanya bağışları toplamanın 

aksine, kullanıcıların düzenli olarak her ay veya 

ortaya koyulan her çalışma için belirli bir miktarda 

para katkıda bulundukları bir abonelik modeliniz 

var. Site, sanatçıların hayranlarıyla ilişki kurmasına 

izin veriyor ve içerik oluşturucular, onları finanse 

etmeye devam etmeleri için bir teşvik olarak 

Patreon abonelerine özel içerik bile sunabiliyor. 

Kişisel platformunuzda düzenli olarak iş 

paylaşırsanız bu hizmet en iyi sonucu verecektir.

Aksi takdirde, içerik oluşturucuların içerik 

üretmemesi durumunda üye olanlar aboneliklerini 

iptal etme seçeneğine sahiptir. DAHA FAZLA BİLGİ 

EDİNİN

GoFundMe

Acil durumlar ve hayır işleri için bir yerlerde sosyal 

medyada muhtemelen GoFundMe bağış 

toplayıcısı görmüşsünüzdür, ancak işletmeler de 

bunu kullanabilir. Kitle fonlaması sitesi, her bağış 

için yüzde 2,9 işlem ücreti ve 30 sent 

toplamaktadır. Ya hep ya hiç bağış toplama sitesi 

olmadığından, topladığınız her şeyi saklarsınız. 

Ayrıca, ABD merkezli olanlar için sıfır kişisel 

kampanya finansman ücreti vardır. DAHA FAZLA 

BİLGİ EDİNİN

Causes

Causes, sosyal, politik ve kültürel konulara 

odaklanan dünyanın en büyük çevrimiçi 

kampanya platformudur. Daha hızlı ve daha 

etkili bir şekilde fark yaratmak isteyenler için 

kendini bir sosyal ağ olarak markalaştırır. 156 

farklı ülkede 186 milyondan fazla kullanıcıya 

sahiptir. Site, ağa çok fazla para ve kaynak 

harcamadan bir bağış topluluğu oluşturmak 

isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için 

mükemmeldir. Reklam yayınladığı için, Causes

kullanıcılar için ücretsizdir. DAHA FAZLA BİLGİ 

EDİNİN

CircleUp

Bir tüketici markası oluşturuyorsanız, 196 girişim 

için 260 milyon dolar toplanmasına yardımcı 

olan CircleUp'a bakmaya değer. Hem öz 

sermaye hem de kredi finansmanı sunar. 

Uzmanlar, perakendeciler ve girişimcilerle ağ 

kurmak için bir platform sağlar. Ayrıca net değeri 

en az 1 milyon dolar ve yıllık geliri en az 200.000 

dolar olan akredite yatırımcılarla da bağlantı 

kurabilirsiniz. Diğer avantajlar arasında, 

CircleUp’ın şirket stratejileri oluşturmak için 

tescilli makine tabanlı öğrenme teknolojisi olan 

Helio'yu kullanarak özel kredi limitlerine ve pazar 

bilgilerine erişim yer alır. DAHA FAZLA BİLGİ 

EDİN
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8. Donation

Sosyal girişimler bağış kabul edebilir mi?

Daha basit bir şekilde bağış olarak adlandırılan liberal 
bağışlar, bir sosyal girişimin faaliyetleri için para veya emtia 
toplamasının yollarından biridir.
Bu, tüm niyet ve amaçlar için bir armağandır, bu yüzden bir 
değiş tokuş olmamalı, ancak birinin diğerine karşı cömertlik 
gösterme isteği olmalıdır.
Kooperatiflere, yardım kurumlarına ve sosyal girişimlere 
liberal bağış yapanlar için vergi indirimleri vardır.
Bağışlar nakit olarak veya varlıklarda (gayrimenkul dahil) 
olabilir ve her zaman ticari olmayan gelir olarak kabul 
edildiğinden, işletmenin vergi durumunun hesaplanmasına 
dahil edilmez.
Katkılar, bağışlar, üyelik ücretleri ve benzeri diğer gelirler de 
ticari olmayan faaliyetlerden elde edilen gelir olarak kabul 
edilir. Öte yandan, belirli ücretler karşılığında yapılan mal ve 
hizmetlerin temini, ticari nitelikteki faaliyetler olarak kabul 
edilir.
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8. Donation

Sosyal Girişimler için Yardım Modelleri

Bağış alanında köklü bir diğer uygulama da mali yükü hafifletmek için sendikaların ya da çalışanların 

yaptıkları yardımlardır. Sosyal girişimlerin yardım alması ve şirketlerin bağışta bulunup iyilik yapmaları 

için bir fırsattır. Bazı başarılı yardım modellerine bakalım:

Bir-Al-Bir-Ver

Bu tür bir anlaşmanın birçok farklı çeşidi vardır, 
ancak fikir temelde aynıdır: bir tüketici ayakkabı 

gibi bir ürün satın alır ve şirket yoksulluk yaşayan 
kişilere aynı ürünü verir.

“Twice as Warm, Wear One, Give One programı 
aracılığıyla ihtiyacı olan kişilere yeni kış 

aksesuarları sağlıyor. Şapkalarını, eldivenlerini 
veya atkılarını satın aldığınızda, satın aldığınız 

giysinin aynısı, bölgelerinde kendi ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ailelere ve bireylere veriliyor" 
Kaynak.

Biraz Satın Alın, Biraz Para Bağışlayalım

Bu tür bir sosyal girişim ile tüketiciler ürün satın alır ve 
kârın bir kısmı veya tamamı destekledikleri amaç (lar) 

a bağışlanır.

One World Play Projesi, asla patlamayan veya bir 
pompaya ihtiyaç duymayan tek bir Futbol topu yapar. 
Bir One World Futbol topu satın aldığınızda, 

dezavantajlı topluluklardaki gençlere oyun getirmeye 
yardımcı olan kuruluşlara satın alım fiyatının% 5'ini 

bağışlarlar. Kaynak.
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8. Bağış

Bu Gemma’nın hikayesi, sosyal girişimi CasaAfrica, farklı şirketlerden gelen emtia

bağışları sayesinde şu anda ihtiyaç sahibi evsizlere ve ailelere yemek sunuyor”

Videoyu izleyin
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9. Muhasebe

Bir bütçe planlamadan ve oluşturmadan önce, hangi 
kaynaklara sahip olduğuğuzu ve bunlara nasıl fon 
oluşturacağınızı iyi anlamak gerekir, böylece rasyonel ve 
bilinçli seçimler temelinde kullanılabilir ve yönlendirilebilirler.

Finansman başlangıç noktası, finansal değerlendirme ve 
tahmin planlarını birleştirmektir, mesela günlük işletme 
tahminleri.
Bu, gider tahmini, finansman maliyetleri, sosyal girişim ve 
diğer herhangi bir kaynaktan gelir tahmini için maliyetlerin 
belirlenmesinde bir başlangıç noktası sağlar.
Gerektiğinde kısa bir süre içinde güvenli bir finansal alternatifi 
belirlemek ve güvence altına almak çok zor olduğundan, 
finansmanın önceden planlanması önemlidir.

Daha fazla bilgi için; yönetim ve planlama

sosyal girişiminizin finansmanı

Bir sosyal girişim başlatmaktan heyecan 

duyuyor, ancak sosyal etkiye sahip bir iş planı 
yazmanın üstesinden nasıl geleceğinizden tam 

olarak emin olamıyor musunuz? HBS 

Profesörü Allen Grossman liderliğindeki bu 
atölye çalışması, bir sosyal girişim iş planının 

temel unsurlarına ve girişiminizi nasıl inşa 
edeceğinize dair yaklaşımlara giriş sağlar.

Videoyu izleyin
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9. Muhasebe

Finans Yönetimi: Sosyal Girişim ve Kâr
işte bir sosyal girişim finansmanının nasıl yönetileceğine 
dair küçük bir kılavuz

Sosyal Girişim Araç Seti

Pozitif İş

Bir Sosyal Muhasebe Çerçevesi

Videoyu izleyin

https://www.youtube.com/watch?v=GGzpOEd1c-Y
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10. Web çözümleri: platformlar, web çözümleri, sosyal medya

Sosyal girişimlerin anlatacak harika hikayeleri 

vardır çünkü bunlar olumlu bir değişim sağlamakla 

ilgilidir ve farklı sosyal medya platformları onları 

sergilemek için bir kaleydoskop yolu sunar. Ancak

aynı anda birçok şey yapmaya çalışmaya 
çalışmayın.

Hedef kitlenizin en çok zaman geçirdiği sosyal 

medya platformunu düşünün.

Kuruluşunuzun sosyal medya stratejisini geliştirmek

Kuruluşunuzun sosyal medya stratejisi var mı? Eğer yoksa, 

yalnız değilsiniz. Sosyal medya birçok hayır kurumu ve 

sosyal girişim tarafından yaygın olarak benimsenmiş olsa 

da, çoğu ya stratejilerini çok ince ayarlıyor ya da en iyi 

nasıl başlayacaklarını merak ediyor. Daha fazla oku
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10. Web çözümleri: platformlar, web çözümleri, 
sosyal medya

"Film Yapımcıları için Kitle Fonlaması: Başarılı Bir Film 
Kampanyası" nın yazarı John T. Trigonis, bizlerin şimdiye 
kadarki en cesur yeni dünyanın yaratılmasına nasıl 
katkıda bulunduğumuzu gösterecek ve ayrıca gerçeğe 
dönüştürmekle ilgili tutkulu olduğunuz bir şeyi gün ışığına 
çıkarmanızı sağlamak için birkaç ipucu ve taktik de 
aktaracak. 

Bir sosyal girişim ürününün pazarlanması:

Cultivate London'ın kurucusu Leah McPherson, 

şimdi SSE'de Ağ Yöneticisi olarak çalışıyor

https://youtu.be/tGb7bQKtA3o

Videoyu izleyin.

Watch the video
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11. Bir finansman ekibi nasıl kurulur

Finansmana erişim eksikliği veya yetersizliği, 

sosyal girişimlerin yaratılması ve gelişmesinin 

önündeki en önemli engellerden biri olarak 

tanımlandı.

Bu amaçla, EaSI programı ve Avrupa Stratejik 
Yatırımlar Fonu dahilinde çeşitli finansal araçlar 

başlatılmıştır. Ek olarak, daha önce yalnızca mikro 

kredi sağlayıcılarına hitap eden EaSI teknik 

yardımı, sosyal girişim finans aracılarına yönelik 

hedeflenen desteği de kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir.

Hesaplardan emin değilseniz, ağlarınızı düşünün; 

bunlar bir muhasebeci, finans yöneticisi veya 

danışmanı içerebilir.

Tanıdığınız birine güvenebilir veya yukarıda 

belirtildiği gibi kamu veya özel kuruluşlardan 
destek alabilirsiniz. İşte bazı örnekler:
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11. Bir finansman ekibi nasıl kurulur

Bir sosyal girişim başlatırken birçok yeni zorluk ve 
alınması gereken kritik kararlar olacaktır. Oluşturmak 
istediğiniz etkiyi yaratmada başarılı olmak için doğru 
seçimleri yaptığınızdan nasıl emin olursunuz? İyi 
tavsiyeler verebilecek iş tecrübesine sahip birinin 
yanınızda olması büyük bir şans olabilir. Ve bunun için 
bir mentora ihtiyacınız var.

Sosyal Girişim Mentorunu Bulmak

Ayrıca sosyal girişimler için bir destek 

hizmeti olan Inspire2Enterprise'ın bu 

konuda bazı iyi tavsiyeleri olduğunu 

gördük.

Mevcut Yardım - Hayır kurumları ve sosyal 

girişimler için mali dayanıklılık desteği.

Destek, özellikle kuruluşunuzun 

finansmanına odaklanacaktır, ancak destek 

teklifi, bir kuruluş olarak ihtiyacınıza göre 
oluşturulacaktır.
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12. “Yaratıcı“ bir ekip nasıl kurulur

Potansiyel yeni müşteriler sizi nasıl bulacak? 

Tanıtmaya çalıştığınız ürünle müşteri etkileşimini 

nasıl geliştireceksiniz?

Dijital bir dünyada, bir web sitesine sahip olmak 

bariz bir başlangıç noktasıdır. Bütçeniz bir 
tasarımcıyı kapsamıyorsa, web sitenizi basit ve 

sezgisel bir şekilde oluşturan Wix ve Squarespace 

gibi şirketlerden yararlanarak çok şey elde 

edebilirsiniz. Teknik bilgiye ihtiyacınız yok.
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12. “Yaratıcı“ bir ekip nasıl kurulur

Çevrimiçi Varlığınızı Artırmanın ve Daha 

Fazla Müşteri Bulmanın 4 Yolu

21. yüzyıldaki çoğu müşteri için, bir işletmeye 

ilk girişleri, işletmeyi çevrimiçi olarak 
keşfetmektir. Bu nedenle, her işletmenin 

güçlü bir çevrimiçi varlığa sahip olması 

gerekir. Bu sadece markanızın itibarını 

artırmakla kalmayacak, sizi bir otorite figürü 

olarak belirleyecektir. Her ikisi de daha fazla 
müşterinin sizi ve sağladığınız hizmetleri 

veya ürünleri keşfetmesine yardımcı olabilir. 

Daha fazla oku Çevrimiçisiniz ve şimdi istediğiniz müşteriiyi kazanmanın 

vakti geldi.

Videoyu izleyin

https://youtu.be/fQ9RTyzc18I
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13. SG’ nizin tanıtımı için “SG Dijital Hikaye Anlatımı Videonuzu“ oluşturun

Sunumunuz yatırımcılara bilmek istediklerini söylemelidir. 

Amacınız, işinizde o kadar rahat olmak ki fikre olan tutkunuzu ve 

sosyal girişiminizin yaratacağı etkiyi göstereceksiniz.

Çoğu insan, derneğe bağış yapıp yapmayacağına veya bir ürün 

alıp almayacağına karar vermeden önce, reklamcılık yerine 

çevrimiçi araştırmayı tercih ediyor. Birinin kendilerine bir şey 

satmasını istemiyorlar, bu nedenle kar amacı gütmeyen 

kuruluşlar, hedef kitlesinin bilgilerini güçlendirmeye, onları 

dinlemeye, eğitmeye ve onlarla diyalog kurmaya alışmalı.

Kişinin kendi konumlandırmasına dikkat etmek gerekir: Herhangi 

bir ürün hakkında konuşurken, nerede ve ne zaman piyasaya 

sürülmesi gerektiğini ve aynı zamanda tüketicilerin zihninde 

nerede yer edinmesi gerektiğini anlayın. Sosyal bir sorun veya 

kar amacı gütmeyen bir kuruluş olsa bile durum aynıdır. Açık bir 

misyona sahip olmak ve eşit derecede net bir mesaj iletmek 

gerekir. Örneğin, halk, kurumu yürüttüğü faaliyete bağlayamadığı 

için veya iletişim tutarsız olduğu ve mesajlar karmaşık hale 

geldiği için hatırlanmayan dernekler vardır.

Misyonunuzu, hikayenizi ve umutlarınızı video aracılığıyla 

anlatmak bir çözüm olabilir.

Videoyu izleyin
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13. SG’ nizin tanıtımı için “SG Dijital Hikaye Anlatımı Videonuzu“ oluşturun

Her yaştan ve kültürden insana bir hikaye anlatılabilir. Dünyanın dört bir yanındaki insanların 

yaşamlarında önemli olan bir şeye ilham verebilir, büyük ilgi çekebilir veya yanıt verebilir. Kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar, hikaye anlatımı aracılığıyla halkla bağlantı kurmaya çalışmalıdır.

YouTube Kanalımızdaki hikayeleri görün:

Videoyu izleyin Videoyu izleyin Videoyu izleyin

https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
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15. “SG Destek Topluluğunuzu” oluşturun

İşbirliği, öğrenme ve kamu yararının belirlenmesi için 
araçlar olarak ağlar

Sosyal girişim, sosyal sermayenin oluşumuna ve toplumun 
refahına katkıda bulunabilecek özelliklere sahiptir. Ağ kurma 
yoluyla, sosyal hedefleri paylaşan özel aktörler arasında, 
kalkınma beklentilerini artırarak işbirliği oluşturmak 
mümkündür. Sosyal girişim ve toplum refahı arasındaki 
bağlantılar, geleneksel iş yöntemlerinin ve olağan beklentilerin 
ötesinde, sosyal ihtiyaçların artan karmaşıklığına yanıt olarak 
çok sayıda bağlantı ve kalkınma hedefi içeren açık bir yolla 
tanışmak anlamına gelir.

Sonuçlar kesinlikle ekonomiktir, yani işletmeler, sektörler ve yerel topluluklar arasında bilgi akışına izin verirler, 

aynı zamanda sosyaldir de. Toplumun ihtiyaçlarına cevap veren hizmet sektörlerinde güven, işbirliği, 

metodolojiler ve yenilikçi sonuçlar oluşturma meselesidir.

Bu, başlangıçta benzer kuruluşlar arasında ağ oluşturma aracılığıyla yapılsa da, sosyal sermayenin 

oluşturulmasına katkıda bulunmak, aslında, yuvarlak masa etrafındaki politika yapıcılar, atölye çalışmaları ve 
geleneksel işletmeler da dahil olmak üzere, üçüncü sektörün dışındaki birçok aktörünü kapsar.
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15. ”SG Destek Topluluğunuzu” oluşturun

İşbirliği Sosyal Girişimciliği Nasıl Güçlendirebilir?

Yatırım bankacısı James Maduekeh, gençlerin çevrimiçi olarak yatırım ve tasarruf kulübü kurmalarına 

olanak sağlayacak olan yeni projesi hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. İşbirliği ve ağ kurma konusunda, 

özellikle de gençler tarafından kullanıldığında muazzam bir güç olduğunu ima ediyor. Genç Afrikalılar için 
bir işbirliği platformu sağlayan Sosyal Girişim Young Bright Minds Africa'nın kurucusudur. Ayrıca Lagos 

merkezli mükemmel bir yatırım bankacısıdır.

Videoyu izleyin

https://youtu.be/1c4YcOcAhWo
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15. “Fonlama faaliyetlerinizin” etkisini nasıl ölçebilirsiniz

Etkinizi ölçmek, işletmenizin niteliğine bağlı 

olarak zor olabilir. Genellikle ölçülemeyen 

şeylerden bahsediyoruz: örneğin akıl 

sağlığındaki bir gelişmeyi nasıl ölçebilirsiniz? 

Ancak etkiyle ilgili bilgiler, işletmenizin etkili 
olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir ve 

değilse neyin değiştirileceğini belirlemeye 

yardımcı olabilir. Olumlu sonuçlar alıyorsanız, 

bu yeni yatırımcıları çekmek ve ayrıca 

pazarlama için harikadır çünkü fikrinizin işe 
yaradığını gösterir.

Nasıl yapılır? İlgili paydaşları belirlemek ve 

onlarla ilişki kurmak, etki ölçümünün 

anahtarıdır.
Sosyal girişimcilik için sosyal girişim politikalarının 

etkisinin ölçeklendirilmesine ilişkin politika özeti. 

Daha fazla oku
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15. Fonlama faaliyetlerinizin” etkisini nasıl ölçebilirsiniz

İşletmelerin "sosyal bir etki yaratıyoruz" dediğini muhtemelen 

duymuşsunuzdur. Ya da müşteriler "Fark yaratan firmalardan 
alışveriş yapmayı tercih ederim" diyorlar ... ama ne anlama 
geliyorlar? Nasıl sosyal bir etki yaratabilirsiniz? Ve en önemlisi, 

yarattığınız etkiyi nasıl ölçebilirsiniz?

Videoyu izleyin



Partners

31
women from ethnic minorities in social enterprise

https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/
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