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Sosyal girişimde etnik azınlıklardan kadınlar
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«Sosyal Girişim yoluyla Etnik Azınlıklardan Kadınların 
Güçlendirilmesi» (EMwoSe) Projesi, etnik azınlıklara 
mensup kadınların istihdamını artırmayı amaçlayarak 
onlara sosyal girişim dünyasına dahil olmak için gerekli 
bilgi, pratik beceri ve danışmanlığı sağlar. 
Bu iddialı hedefe ulaşmak için, EMwoSE konsorsiyumu 
kadınların karşılaştığı dezavantajlı engellerden : mevcut 
çalışma koşulları, beceri boşlukları, psikolojik ve kültürel 
engelleri derinlemesine dikkate alacaktır. 

Projenin  Amacı



İçerik
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1. Ağ oluşturma / İş birliği nedir?

2. Ağ oluşturma türleri?

3. Ağlara katılmanın avantajları

4. Ağların zorlukları

5. Nasıl bir ağa katılabilirsiniz?

6. Bir etkinlikte nasıl bir ağ 

kurulabilir?

7. Ağ kurma becerileri

8. Çevrimiçi ağ oluşturma

9. Kültürel ‘hız-kapanı’

10. Ağ örnekleri

11. Vaka analizi

• Ortaklar

Altıncı Modüle hoş geldiniz!
Burada ağ oluşturma 

hakkında 
bilgilendirileceksiniz. Ağlar, 
ortak çıkarları paylaşan ve 
birlikte çalışarak karşılıklı 
fayda sağlayabileceklerini 

kabul eden birey veya 
kuruluş grupları olabilir. 

women from ethnic minorities in social enterprise



1. Ağ oluşturma 
nedir?
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Ağ oluşturma, 
insanlarla 
bağlantı 
kurmaktır.

Ağ oluşturma, bilgi ve kaynakları 
paylaşmak ve birbirlerine destek  
olmak, kolektif bir ses olarak 
hareket etmek için bir grup veya 
insan grubudur. 



2. Ağ Türleri
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Günlük/Resmi olmayan

Resmi (ajanslar)

Profesyonel kuruluşlar

Sosyal medya

Avantajları: Sosyal olarak yapılandırılmış. Bilgileri, kaynakları ve pazarlara

erişimi gayri resmi olarak paylaşın. Benzer fikirlere sahip kişilerle ve ilk

temasların kurulmasına izin verir.

Dezavantajları: Anlık olabilir, etkililiği değişiklik gösterir, yönetilmesi

zordur.

https://www.linkedin.com/pulse/definition-difference-formal-informal-

networks-chantal-van-kempen/

Avantajları: daha fazla yapı, koordineli bilgi ve liderlik vardır. İlişkiler

kurallara / sözleşmelere bağlıdır.

Dezavantajları: zaman & bazen finansal yatırım gereklidir. Üyeler

arasında rekabet gücü olabilir. Bu, ağdan ziyade kendi çıkarına

odaklanmaya yol açabilir. Katı komuta zinciri.

Avantajları: destek, finansal yardım, savunuculuk, Halkla ilişkiler / pazarlama, uzun
vadeli planlama, kariyer fırsatları, en iyi uygulama, yeni trendlere ilişkin içgörü, mesleki
gelişim sunabilir.
Dezavantajları: üyelik ödeme, bir kurula cevap verme, kurallar ve sözleşmeler
belirleme. Sektörüne özeldir.

Avantajları: Bilgileri diğer herhangi bir medyadan daha hızlı yayar; işverenlerin,

çalışanların ve iş arayanların iş bulmasına yardımcı olur, bireyleri sosyal değişim yapmaları

ve toplum düzeyinde sosyal fayda sağlamaları için güçlendirir.

Dezavantajları: güvenilmez ve yanlış bilgilerin yayılmasını sağlar; kullanıcılar sosyal

izolasyona eğilimli olabilir ve bilgisayar korsanlığı gibi risklere savunmasız olabilir.

https://socialnetworking.procon.org/

https://www.linkedin.com/pulse/definition-difference-formal-informal-networks-chantal-van-kempen/
https://socialnetworking.procon.org/
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Küresel Avrupalı Ulusal Bölgesel Yerel

Seviyeleri

Aynı bölgeden insanlar / kuruluşlar, birbirleri 

hakkında bilgi sahibi olduklarından ve 

karakterleri ve itibarları tehlikede olduğundan 

daha fazla etkileşimde bulunma ve daha etkili 

olma eğilimindedir. 

(Saxena and Ilbery 2008)



İyi ağ 
oluşturma = 
İyi ilişkiler 

kurmak
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İlişki kurmada güven önemlidir. 

Güven, işlemleri yönlendirir ve kişisel önerileri etkiler. 

https://www.thelocal.it
/20161115/networking
-in-italy-more-than-
just-aperitivo

Oku:

Ağ oluşturma: 
-ilişkiler
-kariyer
-fırsatlar

-meslektaşlar
-karşılama ve selamlaşma

-ortak ilgi alanları 
-topluluklar

https://www.thelocal.it/20161115/networking-in-italy-more-than-just-aperitivo


3. Ağlara katılmanın avantajları
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Destek- tavsiye, 
kaynaklar, bilgi, 
bilgi paylaşımı

Uzmanlık - ağdaki 
uzmanlar 

hizmetlerini 
ücretsiz / indirimli 
fiyatla sunabilirler.

Benzer bir işletmeye 
bağlanarak izolasyon / 

bilgi eksikliği ile mücadele 
edin.

İş yönlendirme ve 
güvenilirlik, artan 

pazarlık gücü

Müşteri, 
müşteri, iş 

ortağı 
edinmenin yolu

Sosyalleşme, 
psikolojik 

destek
Karşılıklı Faydalar

Bilgileri, kişileri,
fırsatları, pazarlara
erişimi paylaşın.

Mali danışmanlık, hibe uygulamaları,
muhasebe, pazarlama, yönetişim gibi
hizmetler.

Benzer fikirlere sahip 
insanlarla bağlantılar kurun.

Bireyden ziyade
grup olarak daha
fazla iş fırsatı.

Pazarlara, diğer
işletmelere ve potansiyel
müşterilere, topluluklara
erişimin artması.

Arkadaş edinme, koçluk ve
mentorluktan yararlanma,
zorluklarla konuşma ve
çözümler önerme fırsatı.



Ağ Kurmanın Faydaları
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Ağ 
oluşturma

İnovasyon -
Yeni fikirleri 
ve fırsatları 

tartışın.

Topluluk 
duygusu -

herkese fayda 
sağlamak için 

birlikte hareket 
edin.

Ortak amaç 
- paylaşılan 
değerler ve 

vizyon

İşbirliğine 
dayalı 

pazarlama -
karşılıklı fayda 

için

Fikir, kaynak, 
bilgi 

alışverişi

Olumlu 
ekonomik 

etkiler -
harcamaları 
paylaşmak, 

ör. pazarlama

Kolektif bir ses 
olarak hareket 
edin!

Kriterler -
ağdaki tüm 
paydaşlara 

fayda 
sağlamalıdır.



İşbirliğine Dayalı
Pazarlama = bir dizi
paydaşı ve kaynaklarını
karşılıklı fayda için bir
araya getirmek

Ballyhoura Development Company’nin turizm bölümü

https://visitballyhoura.com/ , Ballyhoura bölgesindeki

turizm işletmeleri tarafından üstlenilen ortak

pazarlamayı geliştirdi.

Herkesin karşılıklı yararına olacak şekilde bölge çapında

turizm sayılarını tanıtmak ve yaymak için turistik yerleri,

etkinlikleri, aktiviteleri, konaklama sağlayıcıları ve

yiyecek sağlayıcıları birbirine bağlar.

Ballyhoura Development'ın desteği, bu işletmelerin

sosyal medya varlıklarını (dış pazarlara bağlantılar ile)

kullanabileceği ve her işletmenin birbirini desteklediği

ve yerel işletmeler ve topluluklarla bağlantı kurabileceği

anlamına gelir. Bunlar, işletmelerin bireysel olarak

karşılayamayacağı fırsatlardır.
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İrlanda'da
sosyal
girişim

Aileler

Tarih severler

Yürüyüşçüler Yiyecekler

Macera arayanlar

https://visitballyhoura.com/


4. Ağların Zorlukları

• Harici fırsatlar pahasına yerel projelere odaklanılabilir

(Czernek 2013)

• Hiziplere ve güç mücadelelerine yol açabilir (Kneafsey

1998)

• Güçlü bir şekilde gömülü ağlar, yerel düzeyde sosyal açıdan

sadece özele yönelik olabilir (Saxena and Ilbery 2008)
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AĞLAR



İşbirliğinin
Önündeki Engeller
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Zayıf Liderlik

Rekabet

Birlikte çalışmada yetersizlik

İşbirliği yapan ortaklar arasında güvensizlik ve şüphe

Yetersiz bilgi ve deneyim

İzlenecek olumlu örneklerin yetersizliği

Kendi hedefleri ve ihtiyaçları olan ilgi grupları

(Czernek 2013; McGuinn and Higgins 2017)



5. Bir ağa nasıl katılınır?

13

İhtiyaç: İhtiyacınızı 
belirleyin - neden belirli 

bir ağa katılmak 
istiyorsunuz?

ZAMAN: SİZİN İÇİN NE 
KADAR ZAMAN GEREKLİ. 

BU AĞI SUNACAK BİR 
ŞEYİNİZ OLUP 

OLMADIĞINI BELİRLEYİN

ARAŞTIRMA: O 
ALANDAKİ MEVCUT 

AĞLARI BULMAK İÇİN 
ÇALIŞTIĞINIZ SEKTÖR

ARAŞTIRMA: MEVCUT 
AĞLAR VEYA ZATEN BİR 

AĞDA BULUNAN KİŞİLER

Ne kadar zaman 
verebilirsiniz, ör. 
toplantılara, 
etkinliklere, e-
postaları yanıtlama
vb.
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AĞA NASIL 
ERİŞEBİLİRSİNİZ 

- WEB SİTESİ, 
SOSYAL 
MEDYA, 

TELEFON, 
ETKİNLİK, YÜZ 

YÜZE?

AĞIN 
KURULUŞUNUZ
A UYGUN OLUP 

OLMADIĞINI 
GÖRMEK İÇİN 

SOSYAL 
MEDYADA 
TAKİP EDİN

AĞ İLE 
İLETİŞİME 
GEÇİN VE 

TANITIMI TAKİP 
EDİN

İLETİŞİMDE 
KALIN -

TOPLANTILARA 
KATILIN, 
SOSYAL 

MEDYAYI TAKİP 
EDİN, 

SORULAR 
SORUN V.B.

AĞ İLE İLETİŞİM 
KURMAYA 

ZAMAN AYIRIN

YENİ KİŞİLERİ 
KATILMAYA 
DAVET EDİN

KATKINIZI VE 
ALDIĞINIZ 
FAYDALARI 

DEĞERLENDİRİN



6. Bir etkinlikte "ağ kurma"

Asansör tanıtımı
• Adınızı ve kuruluşunuzun

adını verin

• Kuruluşunuzun ne 
yaptığına dair kısa birkaç
satır yazın

• Sosyal medyada takip
edilip edilemeyeceğinizi
belirtin

• Kartvizitinizi verin
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Kendiniz ve kuruluşunuz için bir
asansör tanıtımı yazın. Bunu 1 
dakikada yapabilir misin!!!

Etkinlik



İnsanlarla tanışın

İletişime geçin

Katılın

Soruları cevaplayın

Soru sorun
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Yardın teklif 
edin

Güven 
oluşturun

Yakından takip 
edin
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• Hangi etkinliklere katılacağınız konusunda
stratejik olun

• Sadece tanıdığınız insanlarla iletişimde 
olmayın

• Zamanınızı akıllıca kullanın

• Sorular sorun

• Verimsiz konuşmaları bitirin

• Etkinlik sonrası iletişimi kesmeyin

Stephen N. Davis
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Ağ Etkinlikleri

TEİSEA
(FITTER)

Takip - ağ 
oluşturma 

olayından sonra 
e-posta / telefon 

ile

Etkili tanıtın - 1. 
izlenimler 
önemlidir

İşletmenize fayda 
sağlayacak belirli 
kişileri hedefleyin

Sosyal 
sohbeti iş 
sohbetine 

dönüştürün

Etkileşim - ağ 
oluşturma 

etkinliklerinde 
insanlarla 
konuşun

Araştırma - en 
uygun etkinliklere 

katılın ve kimi 
hedef alacağınızı 

bilin

Heather Townsend
https://www.slideshare.
net/hj_townsend/cima-
jan-2015-building-your-
network-for-life

https://www.slideshare.net/hj_townsend/cima-jan-2015-building-your-network-for-life
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7. Ağa Becerileri

İletişim- aktif 
dinleme-
insanlarla 

etkileşim kurun, 
sorular sorun.

Sunum - topluluk 
önünde konuşma, 
güvenle konuşma. 

Hazırlık ve uygulama 
için önemli.

Vizyon - fikirlere
sahip olmak ve

bunları paylaşmaya
istekli olmak. Sizi

neyin motive ettiği
konusunda net olun.

Müzakere
becerileri - ilişki
kurun, alternatif

fırsatları belirleyin.

İkna becerileri -
harekete 

geçmek için 
stratejik 

planlama.

Sosyal beceriler - Empati 
(başkalarının duygularının 
farkındalığı) dahil duygusal 

zeka, diğer insanlara ve 
fikirlerine karşı hoşgörü, 

coşku, motivasyon.
Ağ Oluşturma Becerileri Bir ağa hangi güçlü 

yönleri / becerileri 
getirebilirsiniz? Bu 
siteye bakın:
www.viacharacter.org 



Çevrimiçi ağ 
oluşturma - daha 
ayrıntılı bilgi için 
Modül 3'e bakın

Faydalar

• Daha geniş erişim - küresel!

• Her zaman tüm gün ve tüm yıl boyunca 
kullanılabilir

• Araştırması daha hızlı

• Tam olarak kimi bulmak istediğinizi 
bulmak daha kolay
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Zorluklar:
• Vücut dili, iletişimin önemli bir 
yönüdür.
• E-posta / metin / tweet'te 
mizah veya doğru ton zordur
• Birçok insan yüz yüze olmayı 
tercih ediyor

8. Çevrimiçi ağ oluşturma



İnanırlık Görüş
Kişisel

Marka

Ağ yoluyla 
iş 

bağlantısı 
kuran kişi 

olarak 

başarı
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Heather Townsend

Kişisel hikayenizi ve hangi
özelliklerin sizi ayırdığını
anlatır.
Çevrimiçi ağların artması
nedeniyle kişisel marka
daha önemli hale geldi

"Kendinizi bir tweet ile anlatın"… 
140 karakter ve kendinizin bir
versiyonunuzu - kişisel markanızı
başkalarına sunmaya gerek yok!

Etkinlik

Bu, başkalarının bize ilişkin 
algılarından kaynaklanır ve 
davranışlarımızı, imajımızı, 
bilgimizi, ilgi alanlarımız ve 
becerilerimizi dışarıdan 
nasıl aktarmayı 
seçtiğimizden büyük 
ölçüde etkilenir.

Bunlar bizim 
dışımızda ve çoğu 
zaman dış dünya 
tarafından 
görülmüyor.

Değerlerimiz, 
inançlarımız ve itici 
güçlerimiz bunlar 
etrafındaki 
seçimlerimizi büyük 
ölçüde etkiler

İTİBAR

Davranışlar

Beceriler

İlgi
Bilgi

İmaj

Değerler

İnançlar

İtici Güçler

Kişisel markanızı neler oluşturur?
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Heather Townsend

Güvenilirlik Görünürlük
Kişisel 
Marka

Ağ yoluyla 
iş bağlantısı 

kuran kişi 
olarak 

başarı

Ağınızda nasıl görünür 
kalıyorsunuz?

İletişimde kalmak için düzenli 
rutininiz nedir?



9. Kültürel "ayı tuzakları"

• Jargon, argo veya günlük konuşma 
dilinden kaçının

• Herkesin ilgili olabileceği konuları bulun

• Gözlemleyin ve uyarlayın

• Anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol edin -
"evet" in "evet" anlamına geldiğini 
varsaymayın.
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10. Ağ Örnekleri

https://www.socialenterprise.ie/
https://www.socialenterpriseni.org/

İrlanda'nın önde gelen sosyal
girişim uygulayıcıları ve
destekçileri tarafından, hem
ulusal hem de uluslararası
düzeyde sektör ve üyeleri için
şampiyon olmak amacıyla
oluşturulmuştur.

Kuzey İrlanda'daki sosyal girişimler ve
sosyal girişimciler için temsilci organ.
Kuzey İrlanda'da sosyal değişim yaratmak
için canlı işletmeleri birbirine bağlamak,
desteklemek, geliştirmek ve sürdürmek.

https://www.socialenterprise.ie/
https://www.socialenterpriseni.org/


https://senscot.net/about-us/the-sens/
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Yerel Sosyal Girişim Ağlarını destekler -

kendileri ve yerel olarak sosyal girişim

sektörü için fırsatları büyütmek amacıyla

düzenli olarak bir araya gelen aktif sosyal
girişim grupları.

https://www.nationalenterprisenetwork.org/

Kurumsal kuruluşları, ajansları, Ticaret
Odalarını, yerel makamları ve diğer
uzman sağlayıcıları temsil eden,
birleştiren ve destekleyen Birleşik Krallık
merkezli ağ.

https://senscot.net/about-us/the-sens/


26

https://pwnglobal.net/

Profesyonel gelişim ve ağ oluşturma
yoluyla iş dünyasında ve toplumda
cinsiyet dengeli liderliği hızlandıran
küresel insan ağı.

https://www.ewmd.org/

Uluslararası kar amacı gütmeyen ağ - ana
hedef, kadınların görünürlüğünü ve iş
dünyasında ve toplumda daha yüksek
pozisyonlara katılımını artırmaktır. EWMD,
daha fazla kadın varlığı ve çeşitliliği ile
kaliteyönetim seviyelerinin artırılabileceğine ve
zenginleştirilebileceğine inanmaktadır

https://pwnglobal.net/
https://www.ewmd.org/


11. Örnek vaka: HerGenuity Afrika

https://www.wevideo.com/hub#editor/17879
55359/publish
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http://hergenuityafrika.org/

Toluwanimi Akaehomen 

https://www.wevideo.com/hub
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Yukarıdaki 
bağlantıdaki bu çok 
ilginç TED 
konuşmasına bir 
göz atın!

https://www.ted.com/talks/wendy_woods_collective_coope
ration_in_the_social_sector?utm_campaign=tedspread&ut

m_medium=referral&utm_source=tedcomshare

Bu video kliplere 
göz atın!
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