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izzet ÖZiLHAN ve Kamil YAZlCI,
1979 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurduklarında yüreklerinde Anadolu insanına hizmet
etme duygusu vardı. Ortak idealleri, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet verecek kalıcı eserler yaratmak ve pırıl pırıl
nesilleri topluma kazandırmaktı. Anadolu Vakfı. 35 yılda Türkiye'nin her yerinde 50'den fazla eğitim kurumu,
yurt. spor salonu. hastane ve sağlık ocağı yaptırdı. Vakıf. onbinlerce öğrenciye burs sağladı ve 20 binden fazla
ihtiyaç sahibine ücretsiz sağlık hizmeti sundu.
O iki Anadolu insanının ilk gün belirledikleri "idealin peşinde" vizyonu bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor.
Anadolu Vakfı. gençler ve çocuklar. sosyal girişimcilik ve sağlık alanlarında yarının projelerini birer birer
hayata geçiriyor.
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Evet, Optimist’iz…

D

ünyada ve Türkiye’de toplumsal sorunların çözümüne sahip oldukları yaratıcı
fikirler ve gerçekleştirdikleri projelerle katkıda bulunan sosyal
girişimcileri bir araya getiren, destekleyen dünyanın en eski ve geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, 24 Ekim’de
Türkiye’den yeni “fellow”ları Serra Titiz, Zafer Kıraç ve Hayrettin Karaca’yı
tanıttığı Gala Gecesi’ni düzenledi.
Ashoka
Türkiye
Direktörleri
Matthias Scheffelmeier ve Zeynep
Meydanoğlu’nun
sunduğu
Gala
Gecesi’nde, Ashoka ailesine bu yıl katılan “fellow”lar, yani “fark yaratanlar”
takdim edilirken, etkinliğin gerçekleştirilmesine büyük katkıda bulunan
kurumların temsilcileri de birer konuşma yaptı. Columbia Global Centers
Türkiye Direktörü ve Ashoka Destek
Ağı üyelerinden İpek Cem Taha, BMW
Vakfı’nın İcra Direktörü Markus Hipp,
Intel’in Yeni Teknolojiler Bölümü

Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz, Ashoka Avrupa Direktörü Felix
Oldenburg sunumlarında, kurumlarının “dünyanın daha iyi bir yer olması”
amacıyla yaptığı çalışmalardan bahsetti.
“İlham veren”, sadece onların konuşmaları ve yeni “fellow”ların girişimleri de değildi. Gala Gecesi öncesinde,
Türkiye’de sosyal inovasyon ve sosyal
girişimciliğin bilinirliğinin artırılması
ve yaygınlaştırılması için faaliyet gösteren kurum temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen Yuvarlak Masa toplantılarında konuşulanlar, bir şeylerin
değiştirilebileceği yönünde umut verdi. Türkiye bu alanda, kimi zaman aşılması çok güç engellerle karşılaşacağı
uzun bir yolun henüz çok başında olsa
da, bugüne dek yapılanlar ve yapılması
planlananları dinlemek, üzerlerine fikir
yürütmek, “neden olmasın” sorusunu
sormak, bu değişim yolunda atılan küçük ama sağlam adımlardı.

BZD Yayın ve İletişim Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
adına sahibi

Katkıda Bulunanlar

Zülfükar Dicleli

Berkan Özyer, Tuba Çakır,
Şebnem Yaraç, Serhat Özdek,
Burcu Atay

Genel Yayın Yönetmeni

Reklam Koordinatörü

metin@optimistdergi.com

serkan@optimistdergi.com
Tel: (90) 216 412 72 13-123

Metin Under

Yazı İşleri Müdürü

Serkan Erdoğan

Nevra Yaraç

Abonelik

Art Director

abone@optimistdergi.com
Tel: (90) 216 412 72 13
Faks: (90) 216 521 10 64

nevra@optimistdergi.com

Çetin Akdeniz

cetin@optimistdergi.com

Yağmur Şirinyurt

Onlarca izleyiciyle birlikte medya
partneri olarak bütün etkinliği izleyen Optimist ekibi olarak bizler “ilham alan”lardık. İlerleyen sayfalarda
Ashoka’nın 2013 “fellow”larıyla yapılmış röportajları, Gece’ye destek veren
kurumların yetkililerinin kaleme aldığı
yazıları ve Yuvarlak Masa’larda konuşulanları okumak da size “ilham verecek” kuşkusuz.
En sade tabirle bize “kendimizi
iyi hissettiren” bu geceyi düzenleyen
Ashoka Türkiye ekibine ve bu özel
eke katkılarını esirgemeyen Anadolu
Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Yaşayabilmek için epey çaba gösterdiğimiz
dünya, zaman zaman bizi umutsuzluğa sürüklese de ümit veren gelişmeler
olduğunu görmek yüzümüzü güldürüyor ve biz, bütün bunları sizlere de aktarabildiğimiz için Optimist’iz...
Yayına Hazırlayan
Nevra Yaraç
Optimist Dergi Yazı İşleri Müdürü
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Optimist’in medya partneri olduğu Ashoka Gala Gecesi, “fark yaratan”, “ilham veren”
ve “ilham alan” 250’yi aşkın katılımcıyı bir araya getirdi.
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• KIZ TEKNiK LiSESi
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.
• ANADOLU KIZ MESLEK LISESI

Anadolu Vakfı'nın inşa ettirip Milli Eğitim Bakanlığımıza
tahsis ettiği Aksaray Yazıcı Eğitim-Öğretim Kampüsü,
bu yıl eğitim-öğretime açıldı.

17000 m 2 '1ik bir alana

yayılan

ve bir üniversite
kampüsünü aratmayacak özellikleri barındıran Aksaray
Yazıcı Eğitim-Öğretim Kampüsü'nde, Necmiye-Mehmet
Yazıcı Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Necmiye-Mehmet
Yazıcı Kız Yurdu ve Naciye Yazıcı Spor Salonu
bulunuyor. 738 öğrenciye ve 56 öğretmene ev sahipliği
yapan kampüste bulunan 4160 m 2 '1ik yurt binası 200
öğrenci kapasitelidir.

6 derslikli Uygulama Ana
Çocuk

Gelişimi

ve

sınıfı şubelerinde

Eğitimi alanında

160

60

öğrenci,

öğrenci eğitim

görüyor. Tam donanımlı birer fizik ve kimya laboratuvarı
ile grafik, fotoğraf ve el sanatları teknolojisi atölyelerinin
de bulunduğu okulda öğrencilerin daha rahat
uygulamalı eğitim görmeleri için 2 adet bilişim
teknolojisi, 3 adet giyim üretim teknolojisi, 3 adet
yiyecek içecek hizmetleri. 4 adet güzellik ve saç bakımı
alanı atölyesi de etkin hale getirildi. Açık alanda
öğrencilerin boş vakitlerinde sosyalleşip dinlenebileceği
13387 m 2 '1ik geniş bir bahçe tasarlandı. Kampüste
öğrencilerin kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak 2535
kitaplık bir kütüphane ve bir okul müzesi de açıldı. 762
m 2 '1ik kapalı spor salonunda, öğrencilerin yaz kış sağlıklı
ve aktif bir şekilde beden eğitimi ve farklı spor dallarını
yapabilecekleri bir altyapı oluşturuldu.
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Çağdaş

bir tıp yaklaşımının ülkemizde etkin olması ancak doğru bir planlama ile mümkün. Anadolu Vakfı.
toplumsal dönüşüm ve insana yatırım vizyonu çerçevesinde sağlık alanındaki çalışmalarına Gebze'de ABD-Johns
Hopkins Hastanesi işbirliğiyle kurduğu Anadolu Sağlık Merkezi ile başladı. Kar amacı taşımayan merkezden elden
edilen gelirin tamamı, bugün tıp alanında yeni projelerin geliştirilmesinde; eğitim ve araştırmaların
karşılanmasında kullanılıyor.

2005 yılında sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerinin dışında kalan kişilere yönelik projeler
geliştirmek üzere Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü'nü kurdu. Direktörlüğün uygulamaya koyduğu projelerle
2013 yılının sonuna kadar 20.944 kişiye bedelsiz sağlık hizmeti sunuldu: 68.425 muayene. 4.520 ameliyat, 181.366
tetkik ve 11.486 gün yataklı tedavi gerçekleştirildi. Vakfın sağlık alanındaki yatırımları artarak devam etmektedir.
Anadolu

Vakfı, ayrıca
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ASHOKA

Anadolu Vakfı Genel Müdürü
Selim Güven

Neden Sosyal
Girişimcilik...
Ashoka’nın öncülüğünü yaptığı
sosyal inovasyon “fark yaratan”
yaklaşımı; sosyal girişimciliği, sosyal
değişim peşindeki yenilikçilerin
inisiyatifi olarak değerlendirir.

Y

alın anlamda ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmanın ötesinde kalıcı
ve sistematik bir sosyal
değişime
odaklanan
sosyal girişimcilik 1980’lerden bu
yana iki farklı ekol üzerinden gelişmiştir: “Sosyal İnovasyon” ve “Sosyal
Girişim”. Olumlu bir sosyal gelişimi
sağlamanın en etkin yolunun sürdürülebilir ve kopyalanabilir yenilikçi
çözümlere sahip sosyal girişimcilere yatırım yapmak olduğuna inanan
Ashoka’nın kurucu Bill Drayton, sosyal inovasyon kavramını geliştirirken,
aynı dönemde Edward Skloot, kurduğu New Ventures danışmanlık firmasıyla kâr amacı olmayan kuruluşların
kaynak sorunlarına yardımcı olmaya
çalışıyor ve sosyal girişim (social enterprise) kavramına odaklanıyordu.
Ashoka’nın öncülüğünü yaptığı sosyal inovasyon “fark yaratan” yaklaşımı; sosyal girişimciliği, sosyal değişim peşindeki yenilikçilerin inisiyatifi
olarak değerlendirir ve odak noktası
gelir temininden çok ortaya konan
sosyal çıktılardır.
Gregory Dees 1998 yılında yayınlanan ünlü “The Meaning of Social
Entrepreneurship” makalesinde sosyal girişimcileri aşağıda sıralanan
özellikler ile tanımlar:
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n Bir sosyal değer yaratmak ve geliş-

tirmek için bir misyon oluşturmak,
n Bu misyona hizmet edecek yeni fırsatları bulmak ve sürekli takip etmek,
n Sürekli bir inovasyon, uyarlama ve
öğrenme sürecine girmek,
n Eldeki kaynaklarla sınırlanmadan
çözüm aramak, cesur davranmak,
n Tüm paydaşlara karşı ve elde edilen
sonuçlara ilişkin açık bir hesap verebilirlik sergilemek.
Tabii yazarın kendisinin de belirttiği üzere bu tanımın “idealize” edilmiş olduğunu ve çevresel şartlar ve
kişisel özellikler çerçevesinde sosyal
girişimcinin farklı yollar ve ölçülerde
örnekler oluşturacağını unutmamak
gerekir. UNICEF’in “Adolescents and
Civil Engagement: Social Entrepreneurship and Young People, 2007” adlı
yayınında detaylı olarak açıklandığı
üzere sosyal girişimci kimlik, karşımıza şu özelliklerle çıkmaktadır: Vizyoner, inovatif, engeller karşısında
yılmayan, becerikli, eleştiriye ve buna
bağlı olarak iyileştirmeye açık alanlarını geliştirme özelliğine sahip, kendini misyonuna adayan bir lider. Başarılı yeni kuşak girişimciler, özellikle
belirli bir yaklaşım veya plana bağlı
kalmaktan çok bir hedefe odaklandıklarından, eksiklik ve hatalarını düzelt-

me konusunda önceki kuşaklara göre
daha başarılıdırlar.
Bugün dünyada sosyal girişimciliğin başarılı pek çok örneği kamusal
kaynak ve yeteneklerin yetersiz kaldığı toplumsal sorunlara kökten ve
sürdürülebilir çözümler üretmektedir.
Sosyal girişimciliği, üretilen sosyal
değer anlamında yardımseverlik ya
da sosyal sorumluluk etkinliklerinden
ayıran en önemli özellikleri, kalıcı ve
finansal açıdan sürdürülebilir, yani
kendini çevirebilecek çözümler üretebilen bir iş/çalışma modeli olmasıdır.
Ülkemiz açısından bakıldığında
sosyal girişimcilik ve inovasyon zorlu
ama o ölçüde de fırsatlar içeren bir
konu olarak gelişmektedir. Ülkemizde
29 yaş altı 37 milyon, 18-29 yaş arası
ise 17 milyon genç mevcut ve işsizlik
oranlarının özellikle gençler arasında
yüksek oluşu bilinen bir olgudur. Sosyal girişimcilik, gerek sosyal gerekse
girişimcilik boyutları ile sağlık, eğitim, çevre, işsizlik vb birçok alandaki
sorunların ve bunlara yönelik çözümlerin buluştuğu bir platform olarak
değerlendirilmelidir. Konuya kapsamlı bir şekilde ışık tutan çalışmalardan;
2007 yılında Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi tarafından yayınlanan “Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal Girişimcilik Rehberi” ve 2010 yılında TÜSEV

tarafından British Council desteğiyle
yayınlanan “Sosyal Girişimler ve Türkiye -İhtiyaç Analizi Raporu”nda günümüzde de sosyal girişimcilik için
geçerli olan temel sorunlara detaylı
yer verilmiştir: Kavram karışıklıkları
“non profit, not for profit” vb gibi hukuki ve mali altyapının sivil topluma
ilişkin hususları, STK’ların kurumsal
altyapılarının yetersizlikleri... 2000’lerin başında ülkemizde ismi konulmadan örneklerle başlayan sosyal
girişimcilik, son yıllarda giderek daha
çok duyulan ve konuşulan bir kavram
olmakla birlikte henüz günlük hayatımızda yerini alamamış ve yaygınlaşamamıştır.
Bu noktada biraz da Vakıf olarak
kendi deneyimlerimize değinmek yerinde olacaktır. Yine Anadolu Vakfı
desteğiyle Optimist Girişim İnovasyon Yönetim dergisinin eki olarak yayınlanan “Stanford Social Innovation
Review-10.Yıl Özel Sayısı Makaleleri”
önsözünde Anadolu Vakfı’nın son iki
yıldır gençlere ulaşma ve destek olma
konusunda büyük bir çaba içinde olduğu ve yeni oluşturulan burs sisteminin bu konuda vakfımıza geniş bir
hareket alanı sağladığı belirtilmişti.
Anadolu Vakfı geçmiş 35 yılda, toplamda 10,5 milyon dolar tutarındaki
20 bini aşan burs ile gençlere sağladığı desteği, bugün ülkemizin her ilinde
ve hemen her devlet üniversitesinde,
yıl bazında verdiği 1000’e yakın burs
ile sürdürmektedir. Geçen yıl bu sistem üzerinden 40 bin, bu yıl ise 53 binin üzerinde başvuru almış olmanın
getirdiği sorumluluk ile gençleri daha
iyi tanımanın ve ihtiyaçları konusunda detaylı bilgi sahibi olmanın yoğun
çabası içine girilmiştir.
Programlarımızı
oluştururken,
yalnız bursiyerlerimizin değil, kapasitelerin olanak sağladığı ölçüde
katılmak isteyen tüm gençlerin özel-

likle, demokrasi - farklılık ve hoşgörü
kültürlerinin, liderlik yetkinliklerinin
geliştirilmesi hedeflenirken, çevre ve
sürdürülebilir kalkınmaya, yaratıcılık
ve yenilikçilik kültürü kavramlarına
olan etkilerinin artması amaçlanmaktadır. Sosyal medya ve workshop’lar
kanalıyla gençleri planlama sürecine
dahil ederek, kişisel-mesleki gelişim
programları ve sosyal etkinliklerle
akademik başarılarını, kariyer gelişimlerini izlemenin yanında, programların etkinliğini ve öngörülen
sosyal etkilerini değerlendirmek stratejilerimiz arasında sayılabilir.
Gerek burs sürecinde gerçekleştirdiğimiz grup mülakatlarında,
gerekse workshop ve toplantılarımızda ve anketler yoluyla Türkiye’nin
batıdan doğuya, kuzeyden güneye
farklı bölgelerinden gelen yüzlerce
gencimizle farklı şehirlerde görüşme,
hikâyelerini, aşmak zorunda oldukları
güçlükleri, hayallerini ve vizyonlarını
onların ağzından öğrenme olanağı
bizlere gençleri birinci elden tanımak
ve anlamak için değerli bir kaynak
sunmaktadır.
Sosyal Girişimcilik ve Yeşil İş
(Green Jobs)
Birleşmiş Milletler Global Compact
tarafından da vurgulandığı üzere
iklim değişikliği ve kısıtlı doğal kaynakların aşırı kullanımı daha sürdürülebilir bir kalkınmaya ve daha yeşil
bir ekonomiye geçişi zorunlu kılmaktadır. Yeşil İşler (Green Jobs) bu geçiş
ve değişim sürecinde oldukça önemli
bir rol oynayabilir.
Birleşmiş
Milletler
Çevre
Programı’na göre “Yeşil Yakalı” olarak
da adlandırılan “Yeşil İş-Green Job”,
tarım, üretim veya araştırma-geliştirme alanlarında ya da yönetim ve hizmette çevresel kaliteyi koruyan veya
doğal haline dönecek şekilde iyileşti-

ren çalışma olarak tanımlanmaktadır.
Yeşil İş, sıralananlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla özellikle ekosistemlerin
ve biyolojik çeşitliliğin korunması,
yüksek verimlilikle enerji, hammadde
ve su kullanımının azaltılması, düşük
veya sıfır karbon ekonomisine ve her
türlü atık ve kirlenmenin mümkün
olan en düşük seviyeye indirgenmesi
veya tamamen ortadan kaldırılmasına
odaklanmalıdır (United Nations Environment Program).
Yeşil Ekonomi, çevresel riskler
azalırken insanların sağlıklı ve mutlu
olduğu ve sosyal dengelerin sağlandığı bir düzen olarak tanımlanmaktadır
(UNEP 2011). Yeşil Ekonominin sürdürülebilir gelişme temelinde yeni iş
sahaları da açacağı öngörülmektedir:
n Toplumsal eşitsizliklere yol açma-

yarak, kadınlara yetkinlik sağlayarak,
yoksunlara çalışma olanağı sunarak
yaşam standartlarını yükselten,
n Küresel pazarlarla bütünleşerek,
çevresel etkileri en aza indirerek ve işlevsel nitelikleriyle verimliliği artıran,
n Adalet duygusunun hâkim olduğu,
sosyal ağlara bağlı, dolayısıyla sosyal
bütünlüğü vurgulayan işler...
Ülkemizde gördüğümüz sosyal
girişimlerin önemli bir kısmı Yeşil Girişimler olarak adlandırabileceğimiz
sürdürülebilirlik konusuna yöneliktir.
Bu durumun önümüzdeki yıllarda artarak gelişmesi, başarılı ulusal, hatta
uluslararası örneklerin oluşması, hızla değişen dünyamızda değişen iklim
koşullarına da bağlı olarak enerjiden
tarıma, turizme kadar birçok alanda
kendi işini kurmak isteyen insanlar
için yeni girişimcilik fırsatları yaratacak, doğa dostu uygulamalar artacaktır.
Selim Güven;
Anadolu Vakfı Genel Müdürü
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ASHOKA
Ashoka Türkiye Direktörleri
Zeynep Meydanoğlu ve Matthias
Scheffelmeier

Cesur,
yaratıcı ve sıra dışı
insanlar!
İçinde bulunduğumuz hızlı değişim
sürecinin bizi getirdiği noktada, tarih
boyunca hiç olmadığı kadar çok
kişinin olumlu toplumsal değişimi
tetikleme ve bu yolda birer aktör
olma imkânı var.

FOTOĞRAF: SERHAT ÖZDEK

G

ittikçe daha karmaşıklaşan, birbirine bağlı ve
hiç olmadığı kadar hızlı
değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bugün karşılaştığımız sorunların her birinin kendine
has dinamikleri ve aciliyetleri var ve
bu yüzden her biri yeni ve farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Bugün geçmişin
kurumları ve kişileri bu zorluklara etkin çözümler üretemiyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde karşılaştığımız
sosyal, ekonomik ve ekolojik krizler
yoluyla bu yetersizliğin sürekli farkına
varmaktayız. Diğer yandan, içinde bulunduğumuz hızlı değişim sürecinin
bizi getirdiği noktada, tarih boyunca
hiç olmadığı kadar çok kişinin olumlu toplumsal değişimi tetikleme ve bu
yolda birer aktör olma imkânı var.
Ashoka olarak hayalimiz, her bireyin toplumda fark yaratabildiği ve
bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu
özgürlük ve desteğe sahip olduğu bir
dünya. Bu amaçla 30 yıldır günümü>>> 8

zün acil toplumsal sorunlarına sistematik ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddimanevi destekleyerek potansiyellerini
gerçekleştirmelerini ve çözümlerini
yaygınlaştırmalarını sağlıyoruz. Onlar
için bireysel olarak yarattıkları etkinin
çok ötesinde fark yaratabilecekleri
dinamik bir iletişim ve işbirliği platformu işlevi görüyor; bugün 70 ülkede 3000 sosyal girişimciyi kamu, özel
sektör ve sivil toplum liderleriyle buluşturuyor; sektörler arası işbirliklerini
teşvik ediyoruz.
24 Ekim akşamı düzenlediğimiz
Ashoka Gala Gecesi’nde bu zorlukların bazılarıyla baş etmeyi hayal
etme cesaretini göstermiş, yenilikçi
çözümler üretebilecek kadar yaratıcı
ve kendi yeteneklerini, tutkularını ve
hayatlarını bu zorlukları çözmeye adamış üç sıra dışı insanı –Ashoka 2013
Türkiye Fellow’larını- kutlamak için
bir araya geldik. Onlara bugün sayıları Türkiye’de 33, dünyadaysa 3000’i

bulan Ashoka sosyal girişimci ağına
hoş geldiniz dedik. Gençlerin akademik, kariyer ve hayat yolculuklarında
kendileri için en doğru seçimleri yapmada ihtiyaç duydukları bilgi, beceri
ve ilişkilere ulaşmalarını; sivil toplum
ve hapishaneler arasında köprüler kurarak Türkiye’nin ceza infaz sistemini
dönüştürmeyi ve ülkenin her karışında doğal varlıklarını korumayı amaçlayan bu bireyleri ilerleyen sayfalarda
daha yakından tanıyacaksınız.
Optimist Girişim, İnovasyon, Yönetim dergisi ve Anadolu Vakfı’na bize
bu sıra dışı geceyi kayıt altına alma
ve sizlerle paylaşma imkânı veren bu
eki oluşturdukları için çok teşekkür
ederiz.
Umarız okuyacaklarınız sizleri de
biz gecenin katılımcıları kadar heyecanlandıracak ve toplumsal sorunlara
etkin çözümler geliştirme yolunda bir
adım atma ilhamı verecektir.
Ashoka Ekibi

BMW Vakfı İcra Direktörü
Markus Hipp

ASHOKA

Bir küresel
işbirliği hikâyesi

A

shoka ve BMW Vakfı,
network’leri aracılığıyla insanları, kuruluşları, fikirleri ve kaynakları birbirine bağlayarak
sosyal inovasyonu teşvik ettikleri
uzun bir ortak geçmişe sahip. Her
iki kuruluş da, mevcut inovasyonları
artırmanın ve dünyanın sorunlarına
yeni çözümler keşfetmenin yolunun
bilhassa böylesi bağlantılara olanak
sağlamak olduğu inancını paylaşıyor.
BMW Vakfı ve Ashoka, 2010 yılının başlarında, olası işbirliği alanları
hakkında görüşmeye başladı. Buradan hareketle Ashoka Fellow’ları
düzenli olarak BMW Vakfı’nın Genç
Liderler Forumları’na -farklı alan, geçmiş ve sektörlerden gelen Sorumlu
Liderler için küresel bir konferanslar
dizisi- katılıyor. İki kuruluş, UBS ile
birlikte, iş dünyasından karar alıcılar
ve önde gelen sosyal girişimciler arasında diyalog ortamı sağlamak için
“Sosyal Girişim” üzerine bir dizi görüşme de başlattı.
BMW Vakfı 2011’den itibaren

Ashoka’nın Türkiye’d eki
faaliyetlerine büyük destek
veren BMW Vakfı da tıpkı
Ashoka gibi dünyanın
sorunlarına yeni çözümler
keşfetmenin önemine
inanıyor.
Ashoka’nın Türkiye’deki faaliyetlerini destekledi. Vakfın ağına mensup, Türkiye ve Almanya’dan birçok
Sorumlu Lider bu projeye dahil oldu. Bu süre zarfında Ashoka, Türkiye’deki çalışmasını genişletmek
için daha çok finansal ve finansal
olmayan destek alırken, Ashoka
Türkiye’nin Ülke Temsilcisi Matthias
Scheffelmeier, Ashoka’daki faaliyetleri sebebiyle BMW Vakfı’nın Küresel
Genç Lider Ödülü’nü aldı.
2012’den itibaren Ashoka, BMW
Vakfı’yla birlikte düzenlediği etkinlikler kapsamında BMW Vakfı’nın Berlin ve Münih ofislerinin sürekli konuğu haline geldi. Örneğin, Ağustos’ta
Brezilyalı sosyal girişimci Rodrigo
Baggio, kuruluşu CDI’ı ve faaliyetlerini anlattı. Vakıf ağının mevcut ve
potansiyel liderleri, bir “yuvarlak masa” toplantısıyla Ashoka Türkiye’nin
karşılıksız hizmet seçeneklerini ele
aldılar. Yeni Ashoka Fellow’larından
biri olan Bedriye Hülya’nın kadın girişimciler ağının finansal temelini çeşitlendirmek amacıyla somut adımla-

rın neler olacağını belirlediler. Birkaç
katılımcı, her iki kuruluşun oldukça
yakın olan ağını daha da güçlendirmek üzere Tunus’taki ikinci Arap-Avrupalı Genç Liderler Forumu’nda yer
almaya karar verdi.
Ekim 2013’te Ashoka Türkiye ve
BMW Vakfı İstanbul’da, sağlık, gençlik, yetkilendirme, yüksek öğretim,
kadın liderliği ve teknoloji etrafında
art arda beş yuvarlak masa toplantısının gerçekleştirildiği birinci “Sosyal
İnovasyon Zirvesi”ni düzenledi. Kasım 2013’te Ashoka Fransa ve BMW
Vakfı, CSR Avrupa işbirliğiyle İspanya, Barselona’da sosyal girişimcilik
için pozitif bir çevreyi teşvik etmek
amacıyla birinci “Avrupa Sosyal Girişimcilik” programını başlattı.
BMW Vakfı ve Ashoka, pek çok
etkinlikle yerel ve küresel faaliyetlerini adım adım aynı doğrultuya
sokuyor; bilhassa, Ashoka’nın yerel
ofisinin, gelecekte BMW Vakfı’nın Türkiye ve bölgedeki etkinlikleri için bir
temsilcilik işlevi göreceği Türkiye’de.
BMW Vakfı
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ASHOKA

Fark yaratanlar için
güç şebekesi
Şirketler giderek herkesin yararına çalışan piyasalar yaratırken
sadece ticari modellere değil, fark yaratanları kendi gayeleri için
çalışmaya çeken sosyal modellere de sahip olacak.

S

osyal girişimcilik alanı
30 yıl önce, Ashoka’nın
kurucusu Bill Drayton’ın
Hindistan’da yolculuk yaparken basit bir soru sormasıyla başladı: “Parlak ve yeni bir
sosyal fikri olan kuruculara, yüzyıllardır büyük bir ticari fikri olan girişimciler için yaratmakta olduğumuz
büyüme fırsatlarının aynısını yaratsak ne olurdu?”
Sosyal girişimcilik kavramı yeni
olabilir ama sosyal girişimciler tarih>>> 10

te her zaman var olmuştur. Bundan
150 yıl önce Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Almanya’nın kırsal bir bölgesinde ıssız bir yol boyunca açlık çeken çiftçileri görünce kooperatif bankacılığını başlattı. 100 yıl önce Maria
Montessori Roma’daki ilk “casa dei
bambini” (çocuk evi) ile tüm modern
anaokullarının temelini oluşturan bir
okul öncesi eğitim hareketinin öncüsü oldu.
Bugünden geri dönüp bakıldığında, bu tür başarıları görmek kolay

olsa da bunları ilk başta görmek çok
daha zordur. İşte bu nedenle Ashoka,
benzer proaktif risk sermayesi mekanizmalarını model alarak önde gelen
sosyal girişimciler için bir araştırma
ve seçim programı geliştirdi. Ne de
olsa en büyük inovasyonlar çoğu kez
toplumun en alışılmadık köşelerinden, bir soruna getirilen özgün bir
bakış açısından doğar. Ashoka, birçok görüşmeyi içeren sıkı ve özenli
bir sürecin ardından, ömür boyu süren üyelikleri için Ashoka Fellow’ları-

Ashoka Avrupa Direktörü
Felix Oldenburg

nın seçimini, girişimcilerden oluşan
tümüyle bağımsız bir kurulun takdirine bırakır. Bu süreç, çok daha fazla
insanı ve nihayetinde herkesi fark
yaratan olmaları için güçlendiren,
daha çok aşağıdan-yukarı ve girişimci bir modele geçerek pek çok hayat
akışını ve bugün dünyanın sosyal değişim hakkındaki düşünme biçimini
dönüştürdü.
Ashoka Fellow sistemi, 70’ten
fazla ülkede 3000’i aşkın üyeye sahip olarak büyürken, bu ağ, sosyal

inovasyonların emsalsiz bir havuzu olmaktan da ötesi haline geldi.
Ashoka’nın küresel ağı içindeki ticari girişimciler, vakıflar ve hayır-işi
ortaklarından oluşan büyük destek
ağı, ileri safhadaki sosyal girişimcilere yatırım yapanlar, iş ortakları ve
resmi olmayan yollardan ağa eklemlenen sayısız kuruluşun yanında az
kalıyor. Ashoka’nın üç yıllık finansal
desteğinde her bir dolar için, ağdan
Fellow’lara yaklaşık 10 dolar akıyor.
Dolaşan fikirler, coğrafi ve sektörler
arasında ortaya çıkan yeni bağlantılarla Ashoka Fellow ağı, kimi zaman
Ashoka’nın dahi hayal edemediği
şekilde, onu kullanan tüm fark yaratanların sahibi olduğu akıllı bir güç
şebekesi haline geldi.
Bununla birlikte, belki de ağın en
etkileyici fonksiyonu yeni yeni gelişiyor. Birçok sosyal inovasyon, mevcut
sektörlerde büyük ölçekli geçişlerin
veya tamamıyla yeni sektörlerin öncüsüdür. Çoğu zaman, girişimciler
ağa eklendikleri zaman uygulanabilir
piyasa modellerine birkaç yıl uzaktırlar. Ashoka Fellow’u Jimmy Wales ve
onun Wikipedia’sı ile Shai Reshef ve
onun Halk Üniversitesi yanı sıra, açık
bilgi ve eğitim alanının daha az bilinen çok sayıda öncüsü sadece ansiklopediyi değil eğitim piyasalarını da
sonsuza dek değiştirmişlerdir. David
Gren, Ursula Sladek, Tri Mumpuni gibi Ashoka Fellow’ları, milyar dolarlık
yeşil enerji sektörlerinin oluşmasından çok önce merkezi olmayan, sürdürülebilir enerji üretiminin uygulanabilirliğini kanıtlamışlardır.
Tüm bunlar, belki de Bill
Drayton’ın ilk sorusu kadar önemli
olan yeni bir “ne olurdu” sorusuna
işaret eder: “Geriye dönüp anlamak
yerine geleceğin piyasalarını öngörebilsek ve bugünden onların hızlanması için ittifaklar kurabilsek ne
olurdu?”

Bugünün sosyal inovasyonlarına
dayanarak geleceğin piyasaları için
ortak- girişimcilikten her işletme veya sektör muazzam ölçüde fayda sağlayabilir. Aslına bakılırsa, sosyal girişimcilerle ticari girişimciler arasında
geleceğin piyasalarının beklentisi -ve
öngörülen kârları- ile hareket eden,
fark yaratan ittifakları oluşturmak,
rekabet üstünlüklerinin gitgide daha
kısa ömürlü olduğu iş dünyasında
kilit bir stratejik ayrım haline gelebilir. Kimbilir kaç yayıncı, geriye dönüp bakınca bilgi devrimi tarafından
altüst olmaktansa ortak-girişimcilik
yapmayı isterdi?
Ashoka, bu yeni işlevi için, online
inovasyon platformu changemakers.
com ve güçlü analitik modellerle
(Discovery Frameworks) şebekeyi
yeniden düzenlemek adına gerekli
sistemlerden bazılarını yarattı. Ve
kısa bir süre önce Hilti ile birlikte
Hausing for All (Herkes için Konut)
ve Boehringer Ingelheim’la Making
More Health (Daha Fazla Sağlık) gibi, uygun inovasyonları tespit eden,
geleceğin piyasa mekanizmalarının
şablonlarını anlayan ve aktif olarak
bunların gelişimini hızlandıran, hatta
bazen piyasa içgörüsü ve sosyal girişimcilere erişimi büyük işletmelerin
sermaye ve dağıtım gücüyle birleştirerek melez değer zincirleri kuran
işbirliği örnekleri başlattı. Şirketler
giderek herkesin yararına çalışan
piyasalar yaratırken sadece ticari modellere değil, fark yaratanları kendi
gayeleri için çalışmaya çeken sosyal
modellere sahip olacak. Fakat bu işin
çoğu kaçınılmaz olarak Ashoka tarafından değil, onun platformundaki
birçok fark yaratan tarafından yapılacaktır. Bu, söz konusu platformu kullanmak için açık bir çağrıdır.
Felix Oldenburg
Ashoka Almanya Genel Müdürü
Ashoka Avrupa Direktörü
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Intel-Ortadoğu,
Türkiye ve Afrika
Kurumsal İlişkiler
Direktörü
Ferruh Gürtaş.

Teknoloji
destekli sosyal
inovasyon
Dünyanın sorunlarına en umut verici, yenilikçi
çözümlerin çoğu, az bilinen girişimciler
tarafından bulunmuştur ve teknoloji bu
çözümlerin sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir
olmasını sağlamıştır.

I

ntel’in küresel vizyonu dünya
üzerindeki her bireyi birbirine bağlayacak ve hayatlarını
kolaylaştırıp zenginleştirecek
bilişim teknolojilerini ortaya
çıkarmak ve yaygınlaştırmak. Sosyal
inovasyon da ekonomileri dönüştürmek ve insan hayatını iyileştirmek
için ciddi bir potansiyele sahip. Dolayısıyla cesur vizyonumuzu ancak teknolojiye dayalı sosyal inovasyonlar
sayesinde gerçekleştirebileceğimize,
sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir
çözümlerin de ancak teknolojinin
gücü sayesinde sağlanabileceğine
inanıyoruz.
Günümüzde terimler arası pek
çok karışıklık yaşandığından, sosyal
inovasyona geçmeden önce inovasyonun ne olduğuna değinmek faydalı olacaktır. Temelde üç farklı tip
inovasyon gerçekleşir. Birincisi “radikal inovasyon” diyebileceğimiz,
konvansiyonel çözümlerde dramatik
bir değişiklik yapmaktır. Bu şekilde
ürünler, endüstriler ya da pazarlar
dönüşüm geçirir. Önce arabanın,
daha sonra uçağın icadı ulaşım sektörünü dönüştürdüğü gibi, tüplü devreler kullanılan elektronik sektörü
de Intel’in transistörü icat etmesiyle
radikal bir değişim geçirmiştir. İkinci
tip inovasyonda ise radikal değişim
>>> 12

gerçekleşmez, zaten yapılmış olan
inovasyon daha ileri seviyelere taşınır. 1900’lerin başlarında kullanılan
uçaklardan günümüz uçaklarının
geldiği noktaya bakacak olursak, hem
hız, hem ücret, hem rahatlık, hem de
uygunluk ve güvenilirlik bakımından
ne kadar ileri gidildiğini açıkça görebiliriz. İşte bu değişimi sağlayan “artan (incremental) inovasyon”dur. Biz
de Intel’de Moore Kanunu’na dayanarak yıllardır artan inovasyon sayesinde işlemcilerimizi geliştirip daha üst
seviye modeller çıkarıyoruz. Üçüncü
ve son inovasyon tipindeyse mevcut
bir fikir ya da çözüm tamamen farklı
bir alanda uygulanıp yeni bir çözüm
yaratılır. Süper yapışkanların bir yapıştırıcı olarak kullanılmasının yanı
sıra artık cerrahi dikişlerde de kullanılıyor olması gibi. Sosyal inovasyonun da farklı tanımları var ve en basit
olanlarını kullanırsak; sosyal misyonu olan ürün, hizmet ve iş modelleri
geliştirmektir. Yani bir inovasyon yaparken hem amacın hem de ortaya çıkan sonucun topluma faydalı, sosyal
bir ihtiyacı gideren bir yenilik olması
gerekir.
Intel olarak toplumsal sorunları çözmek ve sürdürülebilir sosyal
işletmeler oluşturmak için öncelikle sosyal girişimcileri destekleyici

eğitim ve yarışmalar düzenliyor ve
bu girişimcilerin teknolojiye erişimlerine destek oluyoruz. Bu amaca
yönelik olarak Schwab Vakfı ile lise
seviyesinde okutulabilecek bir sosyal girişimcilik müfredatı oluşturduk.
Ayrıca Intel Genç Girişim programı
altında fikir kampları ve çevrimiçi
içerik geliştirdik. İkinci önceliğimiz
sosyal sorunlara teknoloji tabanlı çözümler bulmak için yenilikçi fikirler
geliştirmeye çalışanlara, bu fikirlerin
sürdürülebilir çözümlere dönüşebilmesi için danışmanlık sağlamak.
Son olarak da sosyal girişimcilik
ekosisteminin gelişmesine katkıda
bulunuyoruz; sistematik yaklaşımımız sayesinde sivil toplum örgütleri,
eğitimciler, hükümetler, endüstri ortakları ve kalkınma ajanslarıyla işbirliği yaparak, yerel ihtiyaçların daha
iyi anlaşılmasını ve etkin çözümler
geliştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken uluslararası tecrübemizi, teknik bilgi birikimimizi
ve gerekli program ve kaynaklarımızı
kullanıyoruz. Bunları, Türkiye’den iki
örnek vererek daha detaylı açıklamak
istiyorum…
Intel ve Ashoka İşbirliği
Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı olan Ashoka, günümüzün

acil toplumsal sorunlarına kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri
bulup onları maddi-manevi destekleyerek potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor. Ashoka ile işbirliğimiz geçen sene imzaladığımız, Türkiye, Ürdün, Güney Afrika Cumhuriyeti,
Kenya ve Nijerya gibi ülkeleri içeren
küresel bir işbirliği anlaşmasıyla başladı. Bu anlaşmanın amacı, Intel ve
Ashoka’nın sosyal inovasyon alanındaki bilgi birikimi ve programlarını
birleştirerek genç kız ve kadınların
karşılaştıkları sorunlara teknolojiyi
kullanarak yaratıcı fikirlerle çözümler
ortaya çıkarmak. İlk olarak Türkiye’de
teknolojinin nasıl itici bir güç olduğunu tartışmak için sosyal girişimciler, akademisyenler, sivil toplum ve
kamu sektörü temsilcilerini bir araya
getirdik. Aynı zamanda Ashoka’nın
“Changemakers” (Fark yaratanlar)
programı dahilinde Türkiye’deki ilk
Intel-Ashoka Fellow’u olarak Tülin
Akın’ı duyurduk. Sosyal sorunlara
teknoloji tabanlı çözümlerin mükemmel örneklerinden birini ortaya çıkaran Akın, Tarimsalpazarlama.com’u
yarattı ve kurduğu web portalı ile
Türkiye’deki üç milyon çiftçi için ilk
ve önde gelen e-iletişim, e-öğrenme
ve e-ticaret medyasını hayata geçirdi.

Akın, bu sayede yalnızca çiftçilere daha doğru ve güncel bilgileri teknoloji
yardımıyla sağlamakla kalmıyor, aynı
zamanda onları ziraat mühendisleriyle, veterinerlerle, tarım firmalarıyla ve
ihracatçılarla buluşturmak için sanal
bir pazaryeri de sağlamış oluyor. Çiftçilerin sadece bir SMS mesajı ya da
internet kafelerden ve çoğu zaman
çocukları aracılığıyla eriştikleri portal, bugün bir milyondan fazla çiftçiye hizmet veriyor. Ekim ayında da
Serra Titiz’i “Gelecek Daha Net” projesinden dolayı ikinci Intel-Ashoka
Fellow’u seçtik. Bu proje yenilikçi ve
interaktif metotlarla bilgiye ihtiyacı
olanla bilgiye sahip olanı yer ve zaman kısıtlaması olmadan buluşturan
bir eğitim ve kalkınma projesi. Kişilerin başarı hikâyeleri ve tecrübeleri
günümüzün en değerli bilgi aktarım
araçlarından biri; başkalarına esin
kaynağı olabilir, en umutsuz anlarda
bir ışık yakabilir.
Genç Kadınlar Güçlü Fikirler
Sosyal inovasyona ilişkin ikinci örneğimiz ise T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve KAGİDER ile birlikte
hayata geçirdiğimiz, kadınların farklı
alanlarda karşılaştıkları problemlere
yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar

Projesi”. Bu projeyle ülkemizde öncelikle kaynaklara erişimin sınırlı olduğu yoksul kesimlerdeki kadınların
konumlarının güçlendirilmesi için
gençlerin iş dünyası, eğitim, sağlık,
çevre ve karar alma mekanizmaları
gibi farklı alanlarda karşılaştıkları
problemlere, teknoloji destekli çözüm
önerileri getirmeleri hedefleniyor. Bu
hedefler doğrultusunda ilk kampımızı Kütahya’da gerçekleştirdik ve yaklaşık 100 kişi için düzenlemeyi planladığımız fikir kampına 1752 genç başvurdu. Bu rakam gençlerin çözümün
parçası olmak istemelerinin en güzel
kanıtıdır. Kampa katılanlar iki günlük yoğun bir çalışmanın sonrasında
ürettikleri iş fikirlerini jüriye sundular
ve bunlar arasından üçü en iyi proje
seçildi. Daha sonra projesi seçilen takımlara fikirlerinin kamp sonrasında
modellenmesi ve saha çalışmalarıyla
test edilmeleri için danışmanlık desteği ve girişimcilik eğitimleri verilmeye başlandı. Bu destekler halen
devam ediyor. Bunu takiben, Kasım
ayı başında Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz ikinci fikir kampına da 100
civarında genç katıldı, çok başarılı
geçen kampın sonunda kazanan projeler benzer bir süreçten geçecekler.
Dünyanın sorunlarına en umut
verici, yenilikçi çözümlerin çoğu, az
bilinen girişimciler tarafından bulunmuştur. Sosyal inovasyon bu bağlamda hayatımızda her geçen gün yerini
daha da sağlamlaştırıyor ve farklı fikirlerin çıkmasına ve hayata geçirilmesine olanak sağlıyor. Intel olarak
sosyal inovasyonu desteklemek, teknolojiyle harmanlayarak fark yaratan,
fayda sağlayan, gelişen ve geliştiren
projelere devam etmek en büyük arzumuz.
Ferruh Gürtaş;
Intel-Ortadoğu, Türkiye ve Afrika
Kurumsal İlişkiler Direktörü
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Dinamik, yaratıcı
ve duyarlı
üniversiteler
Günümüz dünyasını niteleyen
bozucu ve etki alanı geniş değişimin
sonuçları, özel, kamu ve üçüncü
sektörler arasındaki çizgileri
bulanıklaştırdığı gibi, rollerini aynı
şekilde yerine getirmeye devam
edebilmeleri için üniversiteleri de
uyum sağlamaya yönlendirdi.

Ü

niversiteler, gençlerin
dünyayı öğrendikleri,
nasıl düşüneceklerini
anladıkları ve hayatlarının ne yöne gideceğiyle ilgili ilk kararlarını aldıkları
yerler. Hal böyleyken, yüksek öğretim
kurumları genç bir insanın hayatında
inanılmaz etkili bir rol oynayabilir. Bilgiye giden yolu daha da aydınlatmaya
ve derinleştirmeye yardımcı olan araştırma ve burs gibi üniversitelerin ve
akademisyenlerin genel anlamda topluma sunduğu daha geniş işlevlerden
bahsetmeye gerek bile yok.
Son yıllarda, küresel olarak birbirine bağlanmış günümüz dünyasını
niteleyen olumsuz ve geniş etkili değişimin sonuçları, özel, kamu ve üçüncü
sektörler arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığı gibi, rollerini aynı şekilde
yerine getirmeye devam edebilmeleri
için üniversiteleri de uyum sağlamaya
yönlendirdi. Bu eleştirel düşünme süreci, bir zamanlar disiplinler arasında
çizilen alışılagelmiş sınırlar, eğitimin
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en iyi nerede ve nasıl verileceği, peşinde koşulması gereken bilgi çeşitliliği,
beceriler, davranışsal özellikler ve hatta bugünün toplumunun özneleri olarak üniversitelerin rolü üzerine bir dizi
soru işaretini çıkardı ortaya.
Günümüzde üniversiteler, toplumun ön saflarındaki yerlerini ellerinde
tutmak istiyorlarsa dinamik, yaratıcı
ve duyarlı olmak zorunda. Bunun en
iyi göstergesi, dünyanın dört bir yanında üniversiteler tarafından benimsenen sosyal girişimcilik programlarının gelişmesidir. Üniversiteler uzmanlığın, derinliği ne olursa olsun bir
sosyal sorumluluk duygusuyla eşleştirilmesi gerektiğini anlamaya başladı.
Aynı zamanda, bugünün ve yarının
dünyasının, sosyal sorunlarını çözmek
için piyasaların gücünden faydalanan
yenilikçi ticari modeller yoluyla ele
alınabilecek parlak ve yaratıcı fikirlere
ihtiyaç duyacağı da giderek daha görünür oluyor.
24 Ekim’de düzenlenen Ashoka
Galası’nın bir parçası olarak akademik

ortaklıkların ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi için faaliyet gösteren Columbia Global Centers’ın Türkiye Ofisi ve BMW Vakfı, Türkiye’de sosyal inovasyonu desteklemede yüksek
eğitimin rolüne odaklanan bir yuvarlak masa toplantısında ortaklık yaptı.
Bilgi, Işık, Koç, Okan, Özyeğin, Sabancı ve Yüzüncü Yıl gibi üniversitelerden
katılımcılar, Türkiye Üçüncü Sektör
Vakfı (TÜSEV), Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM) ve Mikado Danışmanlık dahil olmak üzere sektöre genel destek
sağlayan kuruluşlardan gelen meslektaşlarla bir araya geldi.
Sosyal girişimcilik ekosistemi söz
konusu olduğunda, üniversitelerin
Türkiye’deki bu büyüyen ve dinamik
alanın en güçlü çapalarından biri olduğu aşikâr. Bundan 14 yıl önce Sabancı
Üniversitesi, Türkiye’de bir üniversite
tarafından kurulan ilk kamu hizmeti şartı olan Toplumsal Duyarlılık
Projesi’ni geliştirdi. Bu proje, 1999’da
henüz tek başına bir programken o
zamandan bu yana Türkiye’deki üni-

versite kampüslerinde gönüllülük kültürünün ve sivil toplum kuruluşlarıyla
kurulan bağlantıların tohumlarını attı.
Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik mesafe katettikçe üniversiteler
de mevcut sivil katılım programlarını
böyle bir odak noktasıyla çoğaltmaya
başladı.
Türkiye’deki üniversiteler, sosyal
girişimcilik değerler sistemine sadık
kalmak için çeşitli toplulukların ihtiyaçlarına hitap eden ve alanın hem araştırma hem de bilimsel yönlerine değinen programları biçimlendirmedeki
çeviklik ve yaratıcılıklarıyla birer öncü
oldu. Halihazırda birçoğu, gençlerin
artan ilgisini karşılamaya, onlara başarılı sosyal girişimler kurmaları için
gereken bir çerçeve ve temel becerileri
vermeye yönelmiş sosyal girişimcilik
dersleri açıyor. Türk üniversiteleri tarafından uygulanan diğer programlar
arasında yeni fikirleri teşvik ve finanse
etmek için ödül yarışmaları, farkındalık artıran etkinlikler, startup ve hızlandırma laboratuvarları ile pek çok
networking fırsatı var. Bu programların birçoğu Ashoka, Küresel Sosyal Girişimcilik Yarışması, Kauffman Vakfı,
INSEAD ve Goldman Sachs dahil olmak üzere uluslararası mevkidaşlarla
işbirliği içinde yürütülüyor.

Böylesi “birinci-nesil” uğraşlar,
artık Türkiye’de sosyal girişimcilik
alanını bir sonraki seviyeye çıkarmak
için gereken “ikinci-nesil” düzeyinde
programlar hakkında sorulara neden
oluyor. Yuvarlak masa toplantısı esnasında yapılan dürüst ve açık tartışma,
sosyal girişimcilik etrafındaki “etkinlik uğultusu” ve böylesi bir dikkate
layık modellerin sergilenen başarısı
arasındaki reel uçuruma işaret etti.
Elbette umut vadeden pek çok sosyal
sorumluluk projesi örneği olsa da birçoğu henüz kendisini sosyal girişimciliğin sınırları içinde sürdürülebilir
kılabilmiş değil. Öğrencilere, öğretim
üyelerine ve sosyal girişimcilere odaklanan çok sayıda program başlatıp
yürütmek yoluyla biriken uzmanlık,
üniversiteleri alanın ihtiyaçları konusunda son derece bilgili hale getiriyor.
Emirlerine amade olan ek kaynaklarla
birlikte bu, onları yeni yaklaşımlar tespit edip uygulamak için son derece iyi
bir şekilde konumlandırıyor. Yuvarlak
masa katılımcılarının birçoğu, bilhassa üniversite seviyesinde programların daha fazla kurumsallaşması konusunda hem düzenli etkileşimin hem de
ortak eylemin değerine vurgu yaptı.
Sosyal girişimciliği teşvik etmek
için Türk üniversitelerinin attığı umut

vadeden adımların geleceği, böylesi
etkileşimler net doğrultu ve amaçlarla
devam ettiği sürece çok daha derin ve
bilgilendirici bir hal alacak. TÜSEV’in
kurumları sosyal girişimcilik alanında
bir araya getirme çabaları, bilhassa
Ashoka gibi kuruluşların uzmanlık ve
vizyonuyla tamamlandığında gelişen
bir işbirliği yolu sunuyor.
Türkiye’deki üniversiteler aynı
zamanda, özellikle öncü, “oyun-değiştiren” inisiyatiflerini sürdürmek için
ABD ve diğer ülkelerden üniversitelerle işbirliğinde bulunarak dünyanın
dört bir yanındaki akademik mevkidaşlarıyla mevcut bağlantılarını güçlendirebilir veya yeni bağlantılar kurabilir. Columbia İşletme Okulu’nun
Sosyal Girişimcilik Programı artık
Morgan Stanley’in yeni girişimi Sürdürülebilir Yatırımcılık Enstitüsü’nün
bir parçası olarak başlatılan, Sürdürülebilir Yatırımcılık üzerine kurulan birlik ile tamamlanacak. Morgan
Stanley ve yakın zamanda başlattığı
250 milyon dolarlık Sosyal Etki Fonu
(Harvard’da geliştirildi) ile Goldman
Sachs gibi geleneksel finans kuruluşlarının böylesi hamleleri, özel sektörün ekonomik, sosyal ve çevresel
sorunlara piyasa-tabanlı çözümler
geliştirmeye çalışırken üniversitelerin
uzmanlığına nasıl bel bağladıklarının
iyi birer örneği.
Türkiye’deki üniversiteler öğrencilerin ve genç girişimcilerin yarattığı
yeni sosyal işletmelerin merkezi. Daha
fazla işbirliği ve yeni nesil sosyal girişimcilik programıyla birlikte, sosyal
sorunlara Türk üniversitelerinin öğretim üyeleri ve öğrencilerinden gelen
çok daha sofistike çözümlerle beraber
bu potansiyel büyümenin gerçekleştiğini göreceğimize eminiz.
Rana Zincir Celal
Program Yöneticisi, Columbia
Global Centers -Türkiye
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Gelecek artık
Daha Net
Serra Titiz’in 2009’d a kurduğu Gelecek
Daha Net platformu, güçlü bir yazılım
desteğiyle 400’e yakın meslek sahibi
gönüllünün, gençlere kariyer seçimi
konusunda bire bir konuşmalarla
destek vermesini sağlıyor.
__BERKAN ÖZYER__
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G

elecek Daha Net’i
nasıl bir sürecin
sonunda kurma
kararı aldınız?
10 seneden uzun bir
zamandır sürdürülebilir kalkınma
alanında çalışıyorum. Geçmişte de
gençlik örgütlerinde ve kadın sivil
toplum örgütlerinde çalıştım. Gençlik
ve gençliğin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bir projede de etkin
bir şekilde görev aldım. Altı yıl önce
kurduğum Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı şirketi bünyesinde Ocak 2009’da Gelecek Daha Net’i
geliştirdik. Yani yaklaşık beş yıldır faaliyetini sürdüren, online ama offline
boyutu da olan bir gençlik platformu.
Gelecek Daha Net’i geliştirmemizin
nedenlerinden biri, gençler hayatları,
eğitimleri, istekleriyle ilgili kararlar
alırken onlara yol gösterecek araçları
sunmaktı. Amacımız daha bilinçli, daha proaktif bireyler oluşmasına katkı
yapmak ve var olan kaynakları önlerine getirerek kendilerine en uygun seçimleri yapmalarını sağlamak.
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Ne gibi servisler
sunuyorsunuz?
İlk olarak e-mentorluk modülüyle hayata geçtik. Bunun herkese ulaşabilir
olması için de internet üzerinden bir
sosyal etki yaratmayı amaçladık ve
bir program gerektirmeyen yazılım
ürettik. Gelecek Daha Net’in internet
sitesi üzerinden başvuruda bulunan
bir genci, en çok ilgilendiği alanla ve
en çok örtüşen gönüllü mentorla eşleştiriyoruz. Aralarında görüntüsüz bir
şekilde yazılı konuşma yapıyorlar. Bu-

nun güzel tarafı kayıt altına alınabiliyor olması ve herhangi bir önyargının
işin içine girmemesi. Dış görünüşe
yönelik bir önyargı veya gencin şivesinden kaynaklı bir anlaşamama sorunu engelleniyor böylece. Ardından
bir video modülü ekledik. Bu modülde
farklı sektörlerden kişilerin başarı öyküleri paylaşılıyor. TED konuşmaları
gibi. Buğday Derneği kurucusu Victor
Ananias ya da YemekSepeti’ni kuran
Nevzat Aydın gibi isimlerin konuşmaları var. Bir de bir video konferans mo-

Artık Türkiye’de projeler nasıl yürütülüyor,
şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin veya
sosyal girişimcilerin sosyal amaca yönelik
projeleri neyi değiştiriyor, bunların daha fazla
ölçülmesi ve ortaya konması gerekiyor.

videosunu, gelişmeleri ve şirketteki
pozisyonlarla ilgili duyurularını koyabiliyor. Şirket için çok uygun katkı
bedelleriyle gençlere ulaşmak için çok
güzel bir fırsat bu. Böylece hem Gelecek Daha Net gibi bir sosyal girişimi
desteklemiş olacaklar hem de gençlere bu kanal üzerinden ulaşacaklar.
Şu an kaç kullanıcınız var?
Gelecek Daha Net’in 400 gönüllüsü
var, bunların arasında 36 ayrı sektörden yaklaşık 280 kişi mentor. Kullanıcı
olarak da 57 üniversite ve 22 liseden
1000 gencimiz var. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Üstelik biz bunu daha duyurmadık. Benim yaptığım konuşmalarla, insanları motive ederek, gönüllü
olmaya çağırarak gençlerin siteye
gelmesini sağladık. Projeyi esasında
şimdi Türkiye’ye açıyoruz.

dülü mevcut. Burada da mentor, 200300 kişiye aynı anda seslenebiliyor
ve sorularına cevap verebiliyor. Bunu
destekçimiz olan Advancity şirketinin
Perculus sistemini kullanarak yapıyoruz. Eylül 2012’de Melek Bar Elmas’ın
projeye tam zamanlı dahil olmasıyla
hayal ettiğimiz başka modülleri de hayata geçirmeye başladık.
Ne gibi özellikler eklendi?
Enokta’nın sponsorluğuyla bugün online eğitimler sunabiliyoruz. Böylece

kullanıcı artık tek bir alanda hem online eğitim hem mentorluk alabiliyor,
burs veya staj duyurularını takip edebiliyor. Sistemin kendini sürdürmesi
için bir finansal modelin gerekliliğinden yola çıkarak bir modül hazırladık.
Şirketler, kendi içlerindeki pozisyonları doğru yeteneklerle buluşturmak istiyor ve bunun için de ciddi İK faaliyetleri yürütüyorlar. Gelecek Daha Net’in
bunun için iyi bir platform olabileceğini düşündük ve bir şirket sayfası
hazırladık. Şirketler buraya, tanıtım

Kullanıcı sayısı çok arttığında
ihtiyacı karşılamama riski
var mı?
İşin zor tarafı o. Gençlere sürekli hitap
edebilmek için içeriğin hem gönüllüler hem de destekçiler tarafından maksimum geliştirilmesi gerek. Bir yandan
da profesyonel bir şekilde yönetilmesi
gerekiyor. Bu yüzden fon kaynaklarına
ve şirket desteklerine ihtiyacımız var.
Kaydolma süreci nasıl
ilerliyor?
Eşleştirme sistemimiz var. Eskiden iki
taraf başvuru yapıyordu. Arkadaki sistemde, en uygun şekilde eşleştiriyorduk. Şimdi bir profil sayfaları var, ihtiyaçları ve talepleri iletebiliyorlar. Bu
ilgi alanlarıyla gönüllü mentorların uz17 <<<
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manlık konuları örtüştüğünde sistem
kendi kendine eşleştirmeye başlıyor.
Hatta insanların gelen kutularına düşecek, “Şu gencin, şu konuda desteğe
ihtiyacı var, destek verebilecek misin”
mesajı gönderecek bir sistem üzerinde
çalışıyoruz. Gelecek aylarda tamamlayacağımız bir sistemle de kişilerin,
kişisel özellikleri ve hayal ettikleri çalışma koşullarına en uygun mesleğin
ne olduğunu belirleyeceğiz. Mesela
notlarını belirttiklerinde, en uygun
meslek yüzde 75 oranında mimarlık çıkıyorsa mimarlıkla ilgili bilgiyi bir mimarın ağzından dinleyecekler ya da videosunu izleyebilecekler. Bu projenin
önemli bir noktası, birbirinden kopuk
iki kesimi bir araya getirmek. Örneğin
Van’daki bir gencin, bir şirketin genel
müdürüne ulaşmasına imkân tanıyor
bu proje.

FOTOĞRAF: ÖZGÜR GÜVENÇ

Online projelerin
yanında yurt genelinde
buluşmalar, konferanslar da
düzenliyorsunuz. Buralarda
Türkiye’deki gençliğe ve iş
bulma sıkıntılarına dair neler
gözlemlediniz?
Fırat Üniversitesi’nden Adıyaman
Üniversitesi’ne,
Harran
Üniversitesi’nden Dicle Üniversitesi’ne gençlerle Gelecek Daha Net buluşmaları
yaptık. İstanbul, Ankara gibi kentlere
göre uzaktaki yerlerde gençler daha
motive, daha dikkatli dinliyorlar. Bu

buluşmalara sosyal girişimcilikle ilgili
çok değerli kişileri götürüyoruz. Bunu,
gençlere yeni bir bakış açısı vermesi için yapıyoruz. Çünkü güvensizlik
olduğundan Türkiye’de insanlar hep
aynı meslekleri tercih ediyor. Örneğin
maaşı belli olduğu için kamuda çalışmayı seçiyor. Bizim amacımız başka
alternatifler olabileceğini göstermek,
“Sen de yapabilirsin” duygusu vermek.
Hayatımızın en önemli kararlarını verirken yalnızız. Ve bu yalnızlık duygusu çok ağır basıyor. Müthiş bir gelecek
endişesi var, hedefleri çok küçük ya da
hiç yok. İyi örnekleri sunarak, farklı bir
sürü seçenek olduğunu onlara göstererek, merak ettikleri bilgiye ulaşma-

Yaptığımız işin odağında paylaşmak,
kaynakları etkin kullanmak, işbirliği
yapmak, gençler ve gönüllülük var. Bütün
bunları yaparken de Türkiye’de sosyal
girişimcilik alanının gelişmesine çok
katkıda bulunduk.
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larını sağlayarak, bu kitleyi geleceğe
umutla bakan bir gençliğe çevirmek
istiyoruz.
Mentor süreci nasıl ilerliyor?
Onlar mı geliyor, siz mi
buluyorsunuz?
İkisi de. İnsanlar gönüllülük yapmak
istiyor ama bu gözlerinde büyüyebiliyor. Gelecek Daha Net’in en güzel
tarafı, sadece sahip olduğunuz bilgiyi
o bilgiye ihtiyaç duyan bir gençle paylaşmak. Bunu bilgisayar başında yapabilirsiniz. Ama daha fazlasını yapmak,
workshop düzenlemek de isteyebilirsiniz. Gelecek Daha Net ona da imkân
veriyor.
Mentorların yeterliliği
konusunda bir risk var mı?
Bu profesyonel bir mentorluk değil.
Bir öğrenciyle bir kereliğine ve bir saatliğine buluşuluyor. İsterlerse tekrar
buluşurlar, o ayrı. Biz biraz yönlendiriyoruz. Gençlere yönelik de esprili bir
“Mentoru Kullanma Kılavuzu” hazırladık, konu dışı özel sorular sorabiliyorlar bazen. Sistemi kullandıkça ve bun-

Serra Titiz – Gelecek Daha Net
Serra Titiz ve Gelecek Daha Net gençlerin akademik, kariyer ve hayat
yolculuklarında kendileri için en doğru seçimleri yapmada ihtiyaç duydukları
bilgi, beceri ve ilişkilere ulaşmalarını sağlayan bir platform. Çok çeşitli online ve
offline rehberlik, mentorluk, koçluk, webinar, seminer ve konferans aracılığıyla
yüzlerce kuruluş, şirket ve profesyonele gençlerle gönüllü çalışma imkânı
verirken, bilgi ve beceri paylaşımında zaman ve mekân kısıtlarını kaldırarak
gençlerin arzu ettikleri her sektörden profesyonele ulaşabilmesini sağlıyor.
www.gelecekdaha.net

dan faydalandıkça sorumluluk ve vefa
hissi oluşmaya başlıyor. Gelecek Daha
Net’in katkısıyla mesleğini seçip burada mentorluk yapmak isteyen gençler
oluyor mesela.
Yurtdışına açılmak gibi
planlarınız var mı?
Önce Türkçe sistemi tamamlamak
için uğraşıyoruz. Önümüzdeki birkaç
yıl gelen talepleri değerlendireceğiz.
Yurtdışında bizim sistemimizin benzerleri var ama tam olarak aynısı yok.
Üniversitelerde mezunlar arasında
mentorluk sistemi var, yalnızca video
yayınlayan siteler veya meslek odaklı
siteler var. Bu yüzden özellikle Portekiz, Yunanistan, Mısır gibi ülkelerden
bizimle iletişime geçiyorlar. Bir de bu
sistemi sırf gençler için değil, kadınlar
için de kullanmak isteyen çok girişimci var. Amacımız zaten azami sosyal
fayda yaratmak.
Dünya genelinde, özellikle
Gezi eylemleri sonrası
Türkiye’de de, şimdiki genç
nesli anlamaya, onlara bir isim

vermeye yönelik araştırmalar
yapıldı, yeni tanımlar üretildi.
Bu nesli bu kadar farklı kılan
nedir?
Bir kere teknolojiye doğmuşlar. Konuştukları dil bile farklı. Tamamen sosyal
medya üzerinden bilgi paylaşıyorlar.
Çok çabuk sıkılıyorlar, sürekli yeni bir
şey üretmeniz gerekiyor. Dikkatlerini çekmek kolay değil. O yüzden çok
zor bir işin altına girmiş durumdayız.
IT tarafımız ne kadar kuvvetli olursa
gençlere daha çok hizmeti, yenilikçi
bir şekilde getirebiliriz.
Sosyal girişimcilik
açısından ve Mikado
çerçevesinde 2013’ü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Mikado da yaptığı işte çok örneği olmayan bir kurum, bir sosyal girişim.
Sürdürülebilir kalkınma için modeller
geliştiriyor. Gelecek Daha Net de o modellerden biri. Mikado’da şirketlerle,
sivil toplum örgütleriyle ve akademik
kurumlarla işbirliği geliştirerek onların kaynaklarını sosyal ihtiyaçlarla buluşturan modeller oluşturmayı amaçlıyoruz. Örneğin Koç Holding’in “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” projesi
içinde kurduğumuz koçluk modeli
ya da YKM’ye yarattığımız “Fırsatın
Varken Gençlik Programı” vardı. Bir
yandan da şirket çalışanlarının gönüllülük yapmasına özen gösteriyoruz.
Şirketlerin kaynaklarını daha sorumlu
kullanmaları ve topluma katkı yapma-

larına yönelik danışmanlık yapıyoruz.
Aslında yaptığımız işin odağında paylaşmak, kaynakları etkin kullanmak,
işbirliği yapmak, gençler ve gönüllülük var. Bütün bunları yaparken de
Türkiye’de sosyal girişimcilik alanının
gelişmesine çok katkıda bulunduk. Bu
konuda çalışma yapan bütün üniversite programlarının içindeyiz, yarışmaların jürisindeyiz. Sosyal girişimcilik
son iki, üç senedir ön planda, 2013’te
zirve yaptı. Artık üniversitelerde ilgili bölümler açıldı, forumlar yapılıyor.
Mesela Koç Üniversitesi’nde Sosyal
Etki Forumu’nun kurulmasına destek
olduk. Bu forumda sosyal etkiyi ölçmek için araçlar geliştirilecek. Sadece
yarışmalar veya sertifika yürütmekten
ibaret olmayacak. Bilimsel anlamda da
çalışmalar başlıyor. Artık Türkiye’de
projeler nasıl yürütülüyor, şirketlerin,
sivil toplum örgütlerinin veya sosyal
girişimcilerin sosyal amaca yönelik
projeleri neyi değiştiriyor, bunların daha fazla ölçülmesi ve ortaya konması
gerekiyor.
Ashoka’nın önemi ve
fellow’luğun katkısı nedir?
Ashoka üyesi olmak çok değerli bir
şey tabii. Yaptığınız işin tanınması ve
takdir edilmesini sağlıyor. İşin güzel
tarafı hayatın boyunca oradasın. Maddi boyutu da var. Üç yıl boyunca cüzi
bir katkı payı sağlıyor, fellow’un yaptığı şeyden vazgeçmemesini sağlamak
adına. Bu çok değerli.
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“Çünkü hapishanelere
herkesin yolu
düşebilir”
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği (CİSST) Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Kıraç, yedi yıldır Türkiye’d e 70’e
yakın cezaevinin koşullarını yerinde
inceledi, yaptıklarıyla önemli bir
farkındalık yarattı.
__BERKAN ÖZYER__

FOTOĞRAFLAR: SERHAT ÖZDEK

T

ürkiye’de
cezaevlerini
denetleyecek
bağımsız bir
kuruma neden
ihtiyaç var?
Devletin hapishaneleri fiziki koşullar,
yapılan işler, bütçe kontrolü konularında denetlediği 15-16 kurumu var.
Bir de AB uyum sürecinde bir izleme
heyeti kurmak zorundaydı. Bunu 81 ilde kurdu. Biz bu heyetlerin objektif değerlendirme yapabilecek, kamuoyuyla
paylaşacak, sorunların tespitinden çözümüne bütün süreçte şeffaf olacak
bir yapıda olmasını bekliyorduk. Zaten Cezaevi İzleme Kurulları yasasında da, “Sivil toplum kuruluşlarından
(STK) oluşacak” diyor. Fakat pek çok
yerde bu heyeti kuran kişi, adliyedeki
bir hâkim veya savcı. Kurulda pek çok
kamu görevlisi var. Doğrudan bu konuyla ilgilenen sosyal uzmanlar, akademisyenler yer almıyor. Avrupa’da
eski mahpus da kurula girebiliyor.
Çünkü hapishane deneyimi yaşamış,
oradaki ihlalleri en iyi o bilir. İzleme
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kurullarıyla ilgili şeyler bizim için hayal kırıklığı oldu.
Bu dernek nasıl ortaya çıktı?
Ceza infaz yasasından sonra
sanırım...
CİSST 2006’da kuruldu. 2005 Türk
Ceza Hukuku Reformu çerçevesin-

de sivil toplumun cezaevlerine yönelik çalışma olanağı ortaya çıktı.
Avrupa’daki cezaevlerinde birçok işi
STK’lar yapıyor. Sadece izleme değil,
mahpuslarla atölyeler de yapıyor. Suçu önlemek için nasıl çalışıyorsa, hapishanede ve hapishane sonrasında
da çalışıyor. İki tane çocuk derneği

var Türkiye’de: Türkiye Çocuklara
Yeniden Özgürlük Vakfı ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma
Derneği. Onlar güçleri oranında öncesiyle de, hapishane kısmıyla da, çıktıktan sonra da ilgilenmeye çalışıyorlar.
Sizde nasıl gelişti?
Ben kapalı mekânlarla hep ilgileniyordum, ruh sağlığı hastaneleri, yetiştirme yurtları, yaşlılarla ilgili yerler…
Buradaki insanlar bir şekilde oralardalar, ben de bu kurumlarda olabilirim. Yaşlanınca belki yaşlılar evinde
kalacağım. Bir hapishane geçmişim
yok, genelde bu merak edilir, bir yakınımın da olmadı. Ama şu yeterliydi:
1983’te 18 yaşındayken İzmir 9 Eylül
Üniversitesi’nde ilk öğrenci derneğini
kurmaya kalkıştım. 12 Eylül’ün önemli
icraatlarından biri de bütün yurtların
başına emekli albay getirilmesiydi.
Gecenin bir yarısı albay dolaplarımızı
arardı, bir gün de valizleri koydu kapıya, siz komünistsiniz diye. Bir ev tuttuk sonra. Dört, beş gün olmamıştı ki
bizi aldılar, 11 gün karakolda kaldım.
Dayak yemedim, işkence görmedim,
küfür de yemedim, yemeğimizi de verdiler. Sadece karanlıktı. Ben ömrüm
boyunca ışıkta yatıyorum. Atamıyorum bunu. Özel ilgim buradan.
Yaptığınız incelemelerde neler
gördünüz?
Engellilerin
karşılaştığı
koşullar çok önemli. Cezaevleri Genel
Müdürlüğü’ne sorduğumuzda, bütün

hapishanelerin engellilere uygun,
hepsinin tek katlı olduğunu söylüyor.
Oysa ben çeşitli tip ve illerde 70’e
yakın hapishane gördüm, Türkiye’deki hapishanelerin hepsi iki katlıdır.
Çünkü aşağıda oturma alanı ve havalandırmaya çıkan kapı vardır. 15 kişinin banyosu, tuvaleti buradadır. Merdivenlerle yukarı çıkarsın, orada da
ranzalar vardır. 15 yıldır yapılan bütün
hapishaneler böyle. Kapalı görüş için
görüş odasında cam bir bölme vardır
ama ziyaretçi ve mahpus alanındaki
her sandalye güvenlik amacıyla yere çakılıdır. Tekerlekli sandalyeli bir
mahpus, oraya giremediği için uzaktan konuşabiliyor ancak. Halbuki 10
sandalyeden birini portatif yaparsın,
tekerlekli sandalye geçer. Bu, insan
hakları tarafından bakmaktır. Oradan
bakmıyorsa bunu düşünmez, “Zaten
mahkûm, biraz yorulsun, adam öldürmüş” der. Hayatını zorlaştırmanın onu
ıslah edeceğini zanneder. İçerideki
hiçbir kötü muamele kişiyi iyileştiren
bir şey değildir.
Bunu bire bir gözlemlemek
mümkün mü?
Mümkün tabii. Türkiye’de de mükerrer suç, tekrar giriş oranı yüzde
55’lerde. İçerisi ıslah ediyorsa, niye
yarısı geri dönüyor. Hapsetmeye Alternatifler diye bir kitabımız var. Bir
insanı hapsetmeden cezalandırma
yöntemlerini inceliyor. Çünkü kimse
hapsetmenin bir yararını görmemiş,
iyileştirici bir tarafı yok. Sadece mağ-

380 tane hapishanede 135 bin insan var,
167 psikolog bulunuyor. Neredeyse 800 kişiye
bir psikolog düşüyor. Ne yapabilir bu psikolog
o hapishanede?

duru rahatlatıcı bir tarafı var. Bir de
o kişiyi de dışarıda ona zarar vermek
isteyenlerden korumuş oluyorsunuz.
Ama artık modern infaz ve hapishane yönetimine baktığında, amaç onu
dışarıya hazırlamak. İçerideki şartları
kötüleştirirseniz nasıl hazırlanacak?
10 yıl yatmış bir adam çıkıyor ve cep
telefonu diye bir şey var. Bu pratikleri
içeride ona aktarabilirsiniz kontrollü
bir şekilde. Ya da sağlığını bozacak bir
mekân neden sunarsınız ona? Çıkınca
sağlıklı insan olması daha iyi değil
midir? Bugün hapishanelerde 500’e
yakın ağır hasta var. Her hafta beş kişi
ölüyor bu yüzden. Ve Ocak 2014’ten
itibaren her gün bir kişi demeye başlayacağız galiba, ne yazık ki.
Hapishanelerdeki kapasite
sorunu da sıklıkla
tekrarlanıyor…
Adalet Bakanı 127 bin kapasitemiz,
mevcut 135 bin kişi var diyor. Ama
bir hata yapılıyor. Bize gelen yığınla
mektup var. Asıl kapasitenin 100 bin
civarında olduğunu düşünüyoruz. Geri kalan 35 bin kişinin aslında yatacak
yeri yok. En az 12-13 cezaevinde vardiyalı yatılıyor. Bu bir sürü soruna, hastalığa, huzursuzluğa, mutsuzluğa yol
açıyor. Ama doğrudur, 127 bin yatak
konmuştur. Şanlıurfa’da sekiz kişilik
odaya 18 kişi konmuş. Oda, tuvalet,
havalandırma sekiz kişi için. 45 derece
sıcaklık. Ve yangın çıkarılmış, 13 kişi
ölmüş. Ranzası üç katlı olan yerler var.
Adamın kafası tavana çarpıyor. Orada
kim yatabilir? Ümraniye’de ranzanın
altını kendine yer yapanları gördüm.
Alternatifi koridor çünkü. Bir sürü hapishanede atölyeler, işlikler kapatıldı,
ranza kondu. Spor saatlerinde mahpuslara sıra gelmiyor. Oysa bedensel
deformasyonu engellemek için spor
yapmalı. Gözlerinin bozulmaması için
farklı yerleri görmeliler. Bugün F ti21 <<<
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pinde kalan mahpusların aşağı yukarı
hepsinin gözü, ortak alana çıkarılmadıkları için bozuktur.
Kasım ayında açıkladığınız
raporda sosyal destek
konusunda da sıkıntılara
işaret ediyorsunuz.
380 tane hapishanede 135 bin insan
var, 167 psikolog bulunuyor. Neredeyse 800 kişiye bir psikolog düşüyor. Ne
yapabilir bu psikolog o hapishanede?
281 sosyal görevli, 354 öğretmen var.
Yani bir şey yapman mümkün değil.
Sizin doğrudan yöneldiğiniz
sorunlar, ürettiğiniz çözümler
nelerdir?
2006’da “Hapishanelerdeki günlük
yaşamı, oradaki memurların ve mahpusların daha iyi kullanmasına nasıl
katkıda bulunabiliriz” diye başladık.
Öncesinde 10 hapishaneyi ziyaret etmiştik, atölyelerin kullanılmadığını,
günlük yaşamın sıkıntılı olduğunu
gördük. İnsanı iyileştirecek tek şey,
bir şey üretmesidir. Bu felsefeden
hareket ettik. Ben sinema-televizyon
okudum, arkadaşlarımızın da çoğu
sanatçıydı. İki hapishane seçip burada atölyeler yapalım, kültür-sanat etkinlikleri düzenleyelim dedik. Adalet
Bakanlığı’ndan Kars ve Bandırma’daki hapishaneler için izin çıktı. Altı ay
boyunca her hafta bu iki hapishaneyi
ziyaret ettim. Yanımda hep bir sanatçı

götürüyordum. Neredesin Firuze filminin gösterimi için Demet Akbağ’ı,
Masumiyet filminin gösterimi için
Derya Alabora’yı götürdüm, konuşmalar yapıldı. O çalışma çok verimli
geçti. Adalet Bakanlığı da bundan
memnun kaldı çünkü hapishanelerdeki kavga, gürültü, mala verilen zarar
düştü. Bunu bizzat cezaevi müdürü
faturalarla ispat etti, “Geçen yıl ödediğimiz cam-çerçeve faturası, bu yıl yarı
yarıya düşmüş” dedi. Bakanlık da destekleyince, iki yıl boyunca F tipi hapishanelerdeki ortak alanları daha iyi
kullanmaya yönelik bir proje yaptık.
Ondan önce de bir konferansla, sivil
toplum kuruluşlarını, eski mahpusları,
ceza-infaz sistemi çalışanlarını -savcı,

Hapishanelerle ilgili meseleyi devletin
tek başına çözme imkânı ve ihtimali yok.
Devlet, sivil toplum örgütleri, üniversiteler,
bu dergiyi yaratanlar, okuyanlar, sermaye
grupları, işverenler, yani herkes bu işe dahil
olmak zorunda.
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müdür, gardiyan, psikolog, sosyal çalışmacı, genel müdür- ilk kez bir araya getirdik. Şu anda dernek sayesinde
yaklaşık 6400 kişi okuyor içeride. Bize
2007’de bir mektup geldi Adıyaman
Hapishanesi’nden. Müebbet bir mahpus içeride üniversite sınavına çalışmış ve açık öğretim hakkı kazanıyor.
Ama YÖK’e 800 lira kayıt parası yatırması gerekiyor. Bizden bu konuda
yardım istedi. Baktık ki yüzlerce kişi
var böyle. İlk yıl, bir yerlerden para bularak 14 kişiye burs verdik. İkinci sene
yardım talebi sayısı arttı. Üçüncü yılda Milli Eğitim Bakanlığı’yla, YÖK’le,
Adalet Bakanlığı’yla görüşmeye başladık. Yedi-sekiz ay sonunda Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü üç yıllığına bu parayı ödemeyi
kabul etti. Bu yıl son, seneye baştan
başlanabilir.
Bu sorunların çözümünü
hızlandırmak için atılması
gereken adımlar neler?
Hapishanelerle ilgili meseleyi devletin tek başına çözme imkânı ve ihtimali yok. Devlet, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, bu dergiyi yaratanlar,

Zafer Kıraç
Ceza İnfaz Sisteminde
Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Zafer Kıraç Türkiye’nin ceza infaz sistemini sivil toplum ve hapishaneler
arasında köprüler kurarak dönüştürüyor. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği (CİSST) sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin cezaevlerine yönelik
sosyal ve eğitsel programlar geliştirip uygulamalarını sağlayan bir platform
işlevi görüyor. Böylece bir yandan son derece kapalı, toplumdan kopuk ve
yetersiz kaynaklarla işleyen cezaevlerinde yapıcı programlar uygulanmasını,
diğer yandan bu kurumlarda sivil izleme yapılarak hak ihlallerinin tespit
edilip önüne geçilmesini sağlıyor. Cezaevlerinin mümkün olan en az düzeyde
kullanılmasını hedefleyen CİSST, cezaevlerini ve buralarda çifte dezavantaj
yaşayan kadın, çocuk, genç, engelli, LGBT, yabancılar gibi özel ihtiyaç sahibi
grupları toplumun gündeminde tutuyor, “dışarı”nın ilgi ve kaynaklarını “içeri”ye
yönlendiriyor.
www.cezaevindestk.org

okuyanlar, sermaye grupları, işverenler, yani herkes iki nedenle bu işe dahil olmak zorunda. Birincisi, bunu hep
birlikte çözebiliriz ancak. İkincisi, bu
herkesin başına gelebilecek bir şey.
Yani bu ülkenin Genelkurmay Başkanı
içeride değil mi? Hangimiz böyle bir
şeye ihtimal verebilirdik? Başbakan
nereden geldi? Dolayısıyla hapishanelere herkesin yolu düşebilir. Tipik bir
örnek var. Bandırma Hapishanesi’nde
müdür bana içerideki bir kadından
bahsetti. Fransa’da güzel sanatlar okuyup ressam olan bir kadın gezmek
için İstanbul’a gelmiş, araba kiralayıp
arkadaşlarıyla yemek yemiş. Arabasına döndüğünde etraftaki erkekler laf
atmaya başlamış. Kadın da panik yapıp arabayla bir tanesine çarpıp öldürmüş. İki buçuk yıl kadının davası sürmüş. Hayal edebilir miydi, bir günde
hayatının değişeceğini? Müdür söyleyince, görüşmek istedik. Koğuşundakilere resim dersi vermesini önerdik.
Altı ay sonra “Ben bütün hapishaneye
ders vereyim” dedi. Erkeklere de kurs
vermeye başladı. Sonuçta kadın çıktı,
bize mektuplar yazdı. Bunlar herkesin
başına gelebilecek şeyler. O yüzden

bu röportajı okuyanlar da bir gün, böyle bir şeyin başlarına gelebileceğini
düşünsün. Bu bir trafik cezası bile olabilir… Bugün ilk mahkemeye çıkmanız
üç ay sürüyor. Yani şu an yaşadığınız
herhangi bir olayda “Ben suçsuzum”
diyebilmek için üç ay yatacaksınız.
Yedi yıldır dernek için
gerekli finansmanı nasıl
sağlıyorsunuz?
Türkiye’de sivil toplum kuruluşları üye
aidatları gibi bağışlarla ayakta durabiliyor. Bunlar da komik rakamlardır,
bir ofisin kirasını bile ödeyemezsiniz.
AB sürecinde bizim de keşfettiğimiz
bazı alanlar oldu. AB fonları, Dünya
Bankası’nın, Birleşmiş Milletler’in
fonları var. Açık Toplum Vakfı, Global
Dialog gibi daha uluslararası fon kuruluşları var. Global Dialog beş yıldır
ofis giderlerimizi karşılayarak bizi
destekliyor. Dernek olarak 2006’dan
bu yana uluslararası kaynaklarla ayakta duruyoruz. Dört defa AB projesi
yaptık. Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin konsolosluklarını keşfettik. Ama
burada girişimcilik açısından özellikle söylememiz gereken, Avrupa’da ve

ABD’de yerel şirketler çok önemsiyor
bu işleri ve destek oluyor. Türkiye’de
bu olmuyor. Özellikle de hapishaneler
konusunda hiç bulamıyoruz. Ama yavaş yavaş bunu da aşıyoruz. Toplum
Gönüllüleri Vakfı’nın beş ilde hapishanelerdeki çocuklara yönelik bir projesi başladı, o projenin danışmanıyım.
Onu HSBC çok büyük bir rakamla
destekledi.
Son olarak Ashoka ağına
katılmanın size nasıl faydası
olacak?
Ashoka aslında imdadımıza yetişmiş
oldu. Hem ekonomik açıdan hem de
uluslararası bağlantılar açısından.
Ben 3000 kişiyle tanışacağım, bunun
içinde kendi alanımda çalışan örgütler ve onların liderleri de olacak. Başka ülkelerde nasıl adımların atıldığını
öğreneceğim böylece. Bu hem işimi
kolaylaştıracak hem de bu alandaki
ömrümü uzatacak. Çalıştığım alan,
sorunlu bir alan. Psikolojik olarak da,
ekonomik olarak da yoran bir alan.
Dolayısıyla hem bana moral verdi
hem temel bazı ihtiyaçlarımı gidermeme olanak sağlayacak.
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“TEMA,
bir halk
hareketidir
evladım”
1992’d e TEMA Vakfı’nı arkadaşı
A. Nihat Gökyiğit’le kuran “Toprak Dede”
Hayrettin Karaca, Anadolu’d a yaşanan
erozyon ve çölleşme tehlikesiyle nasıl
savaştığını anlattı.

T
FOTOĞRAFLAR: ÖZGÜR GÜVENÇ

__CEYLA ALTINDİŞ__

ürkiye’de doğal zenginliği korumaktan, yani -hamaset için değil de- kelimenin gerçek anlamıyla
Türk toprağından bahsediyorsanız, Hayrettin Karaca gözünüzün önünde kırmızı süveteriyle
beliriverir herhalde. 1922 doğumlu bu
genç adam, Ekim ayında dünyanın en
geniş sosyal girişimci ağı Ashoka’ya
“Senior Fellow” unvanıyla katıldı.
Çünkü 1992’de komşusu ve arkadaşı
Nihat Gökyiğit’le kurduğu Türkiye
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), doğa dostu sosyal girişimciliğin
dünyadaki en kıymetli örneklerinden
biri. Karaca’nın Yalova’da ziyaret ettiğimiz evi aynı zamanda Türkiye’nin
ilk özel arboretumu, yani ağaçlığı.
Sadece Türkiye’de 340 bin kilometre
kat eden Karaca, 135 dönümlük bu
arboretumda, doğanın belleğini saklamak ister gibi, yurtiçinden ve yurtdışından getirdiği 12 bin 700 değişik
bitki yetiştiriyor. Karaca, TEMA’nın
21 yılını ve hayat görüşünü son derece tatlı bir dille anlattı...
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2013 Ashoka Senior Fellow’u
Hayrettin Karaca

Sizi doğayı korumaya
adanmaya iten nedir?
Ben çocukluğumda ağır bir kekemeydim. Arkadaşlarım beni oyuna
almıyorlardı, alsalar da konuşamıyordum zaten, ben de yapayalnız kalıyordum. Varlıklı bir ailenin çocuğuydum, tabii 1920’lerden bahsediyorum,
o vakit köylere gider, harman döver,
buğday yıkardım. Bu beni, doğaya
olan ilgi bakımından etkiledi. Bir çıkardı bu, başka bir şey değil. İşte ben
o vakitten bugüne kadar doğal şartlar
içinde olmaktan mutlu oluyorum evladım.
TEMA Vakfı nasıl oluştu?
İşimi bırakmaya karar verdim. Bu

evi 1976’da bitirdim ve işi oğluma
bıraktım: Karaca Örme Sanayii.
Kendimi doğaya adadım. Burada 12
bin 700 gen vardır. Bunların çoğu
Türkiye’dendir. Bitki örnekleri toplamak üzere gezdiğimde bıraktığımı
bulamıyordum; çeşme kurumuştu,
akmıyordu derken erozyonu orada
tanıdım. Onunla mücadele etmek
için elimdeki her fırsatı kullandım.
Orman Bakanlığı’ndaki profesörlerle
çok yakın arkadaşlıklar kurdum. Bir
gün, hocalardan biri, “Vehbi Koç bir
ağaçlandırma vakfı kurmak istiyor,
sen de bu işi çok iyi biliyorsun, sen
de gel” dedi. O toplantıya beni de
götürdüler. Vehbi Bey’in arzusu şuydu: Devlet ağaç verecek. Ne ağacı?

yine gittik ve ben tekrar böyle bir vakıf istiyorsa, ancak doğal ekosistemi
koruyarak, toprağı erozyondan koruyarak bir hizmette bulunabileceğini
yazdım. Fakat Vehbi Bey buna inanmıyor! Vehbi Bey tereddütte. Erozyon
görmemiş o, ben de göstermeye karar
verdim. Erozyonu resimlerle tespit
etmiştim, 56 bin dia çekmiştim ve
300 tane kadar ayırdım. Hem olumlu
hem olumsuz örnekler seçtim. Öncesini ve sonrasını gösterdim. Ben
30’a kadar göstermeden “Anladım
anladım, gidin kurun vakfı” dedi. İşte
hikâye bu.

Söğüt. Araziyi de tahsis edecek. Bu
ağaçlar kesilecek, devlet yeniden
ağaç verecek. Çünkü kibrit çöpü o
ağaçtan yapılıyor ve Vehbi Bey’in de
kibrit fabrikası var. Tabii, bilenin bilmeyene borcu var ya, ben Vehbi Bey’e
dedim ki, “Bu senin dediğin bir iştir,
bilimsel bir tarafı yok, sen ticaret yapmak istiyorsun.” Aramızda münakaşa
olmadı ama, “Ne olacak canım” gibi
bir tepki verdi. Ben de ne olacağını
altı sayfa yazılı olarak verdim. Doğa nasıldır, onun yapacağıyla doğa
sorunları nasıl büyür, monokültür
olmamalıdır, ticaret yapmak için vakıf kurmaya gerek yoktur gibi şeyler
yazdım. “Sen doğayı koruyacak olan
bir hizmet yap bunun yerine” dedim.

Vehbi Bey’in anlattığı şekle
göre, onun vakfının işlevi o
ağaçları dikmek mi olacak?
Evet, ağaç yetiştirmek istiyor. Bunu
bir hizmet olarak görüyor. Halbuki
yok öyle bir şey, ormana ağaç dikersen, orada olmayan bir ağaçla ormanı
öldürürsün, tahrip edersin. Ormana
ağaç dikilmez, ormana yol yapılmaz,
orman işletilmez, ormana girilmez.
Orman ekosistemdir. Oturduğum
apartmanda Nihat Gökyiğit diye bir
arkadaşım vardı. Yine bir gün bana,
“Vehbi Koç, bir ağaç vakfı kurmak istiyor, ben onlardan bir şey anlamıyorum, seninle gidelim” dedi. Ben de gidemeyeceğimi söyledim çünkü zaten
altı sayfa yazı vermişim. Vehbi Bey’e

TEMA nasıl bu kadar
yaygınlaşıp farklı
katmanlardan binlerce
insanın desteğine sahip oldu?
TEMA, dünya kurtuluş hareketidir.
TEMA, halk hareketidir. Hayrettin’in
değildir, halka inebilmiştir. 2012’de
Birleşmiş Milletler, Yaşam İçin Toprak (Land for Life) diye bir ödül yarışması açtı. İki-üç bin kadar talep
olmuş ama bunların içinden 154’ü
yarışmaya seçilmiş. Katılanları yaşanabilir bir dünya için yaptıklarının
devam edeceğine inandıracak bir vakıf veya kurum olması gerekiyordu.
Hayatını bu işe adamış, dedelerinden hizmet etme geleneğini almış,
fakirleri okutan, açları doyuran ve üç
asırdır bunları yapan 140 kurum yarışmaya girmiş. Sonra bu 112’ye indi.
Bunların arasında tabii birinci oldu
bir kurum… Kimdi biliyor musun?
TEMA’ydı. İşte, TEMA bu, bir dünya
kurtuluş hareketidir. Ama bunu basın
yazmadı, televizyonlar vermedi. Aslında bunu bir bayram yapmak lazım.
Bizim TEMA Deutschland, TEMA
Netherland diye iki kardeşimiz var.
Başımıza iş açtık bu ödülle. İsviçre,
Japonya gibi başka isteyenler de oldu, fakat vermedik. Neden? Çünkü
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şahsi menfaat için kullanabilir mi diye titizlendik. Ufacık bir ihtimal dahi
görsek vermedik çünkü bu bir halk
hareketidir. Dört kişiydik kurduğumuz gün, birimiz de kahve-çay yapıyordu.
Bu tip hareketlerin çoğalması
için örnek ya da öğüt
olarak ne anlatabilirsiniz,
özellikle mali destek bulma
konusunda? Yeni başladığınız
zamanlarda kimlere gittiniz,
neler söylediniz?
Halka inmeden bir şey olmaz. Halka
indik. Kendimizi büyük görmedik.
“Ben yaptım” diye böbürlenirsen,
gidersin. Doğrusu neyse onu söyleyeceksin, korkmayacaksın. Devlete
icap ederse bastıracaksın. Yasalar
çıkaracaksın. Mera Yasası’nı Büyük
Meclis’te ittifakla çıkardı TEMA, Toprak Yasası çıkardı. Yedi sene uğraştık. Hem de Adalet Partisi’nin Tarım
Bakanı uğraştı bizimle beraber. Peki
nasıl oldu bu? Çünkü sorun gerçek ve
Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Bugün
TEMA’nın 490 bin üyesi var. Fakat
bunu en yakın zamanda bir milyona
çıkaracaktır.
İnternet yaygın değildi,
medya da görevini yerine
getirmedi, öyleyse insanlar
birbirlerine mi anlatmaya
başladılar?
Köy köy gezdim. 340 bin km. köy gezdim ve bir şey istemedim. Dertlerini
öğrendim, o kadar. Şimdi TEMA’da
187 bilim adamı var. Para falan almazlar. Kendilerini adamışlardır.
Para kazanmak için başka
işler yapan, kendi işleri olan
insanlar…
Her alandan bir şeyler yapabilecek
olan değerli vatandaşlar var, kendile>>> 26

rini bu işe adamışlar. Para mı verdik
biz onlara? Hayır. “Bu işe ben yardım
edeceğim” diye geliyorlar. Her şey
devletten bekleniyor. Oysa biz vatandaşlara, “Yahu bu sorunun içinde
acaba sizin yapabileceğiniz bir şeyler
var mı”, “Benim bildiğim bir hoca var,
o size bu konuda yardım edebilir, bir
deneyin isterseniz…” gibi şeyler sorup
söylüyoruz. Bilgiyi paylaşıyoruz. Bilgi
paylaşıldıkça ürer.
21 sene önce yola çıkarken, bu
noktaya geleceğini bekliyor
muydunuz?
Beklemiyorduk tabii ama inanıyorduk. Yaşanabilir bir dünya istiyorduk.
Ben dünyayı kurtarmaya karar verdim.
Ve yapacağım bunu. İnanç kadar güçlü hiçbir şey yoktur. Bir örnek vermek
istiyorum. Gandhi’yi tanıyorsun değil
mi? “Hindistan’dan Güneş Batmayan
İmparatorluğu kovacağım” dedi ve
kovdu. Peki nesi vardı bu Gandhi’nin?
Bir ayakkabı gibi bir şey giyiyordu,
beyaz bir şey örtmüştü üzerine, bir
sopası var, bir de iple bağladığı bir
gözlüğü var. Bunlarla olur mu? İnancı vardı. Hayrettin, 48 ödül aldı. Beklemiyorduk ama yaptık. Yavaş yavaş
uyanmaya başlamıştır ülke. Ben gençlere güveniyorum ve geliyorsunuz. Bu
hafta, bugün hariç her gün bir okula
gittim. Çok mutlu oluyorum orada. Bir
uyanış başladı evladım Türkiye’de.
Böylesi bir örgüt kurup sosyal
fayda sağlamaya çalışanlara
öğüdünüz nedir? Örneğin
internette TEMA’nın gelir
ve giderleri görünüyor. Bu
şeffaf uygulamanın benzeri
öğütleriniz var mı?
Ben başkasına karışmam. Yalnız biz
her şeyimizi açık yaptık. Onun için
buralara kadar geldik. Onun için bir
vali, öğretmen, köylü beni dinliyor,

hatta benim önüme geçti. “Ben” yok
bizde evladım, “biz” varız. Ben bir
kasaba çocuğuyum, Bandırma’da
doğmuşum. Annem beni sabahleyin
doyurur, “Hadi evladım git oyna” der.
Çayırda çimende oynuyoruz, çünkü ne araba geçer ne bir şey. Kağnı
geçer, geçerse. Ama bana ayakkabı

Hayrettin Karaca - TEMA
Türkiye çevre hareketinin büyükbabası Hayrettin Karaca, başarılı iş hayatının
ardından hayatını çevre alanında ülkenin en etkin ve yaygın sosyal girişimcilik
örneklerinden biri olan TEMA’yı kurmaya ve büyütmeye adadı. Etkin
savunuculuk faaliyetlerini başarılı doğa koruma ve kalkınma modelleri ve yaygın
çocuk, genç ve yetişkin eğitimleriyle birleştirerek ülke düzeyinde kayda değer
başarılara imza atan TEMA, bugün Türkiye’nin dört bir köşesine erişen bir
yurttaş ağı haline geldi. 1993’te kuruluşundan bugüne yarım milyon kişinin
hayatlarında belki ilk defa bir çevre örgütüne üye, gönüllü ve bağışçı olarak
destek vermesini sağladı. Bugüne kadar uyguladığı (kırsal kalkınma, biyolojik
çeşitliliği koruma ve ağaçlandırma olmak üzere) 200’e yakın projesi var. TEMA
programlarını, büyük Türk göçmen nüfusu barındıran Almanya, Belçika ve
Hollanda’da da uygulamaya başladı. 2012 yılında alternatif Nobel Ödülü olarak
bilinen Right Livelihood Award ödülüne layık görülen Hayrettin Karaca, 2013’te
Ashoka Senior Fellow seçildi.

giydirmezdi. Neden? Çünkü bütün
mahalle çocuklarının ayakkabısı yoktu. Kültür bu evladım. Aç yoktu. Kim
yardım ediyor, kimse bilmezdi. Komşu Annemiz vardı, 80 yaşının üzerinde bir ihtiyardı. Kadınlar öğlenden
sonra Komşu Anne’ye giderler, oturur
dertleşirler. Bir saat ya da üç saat ama

Komşu Anne yalnız bırakılmaz. Oyun
oynarken annem çağırır, “Aç avcunu”
derdi. Kalın bir havlu koyar, üzerine
de kuşhane dediğimiz kulplu ve kapaklı bir yemek, sıcak. Yüksek sesiyle
“Komşu Anne’ye götür” demez, kısık
bir sesle fısıldardı. Komşu Anne’nin
odununu, tuzunu, gazını kim alır
kimse bilmez. Bandırma’daki imalathanemizin kuruluşu 1917’dir. Örme
işi yapıyorduk orada. Yemekhane diye bir yer yok, makinelerin arasına
hasırlar serilir, 30 cm. yüksekliğinde
kocaman daire şeklinde masaların
üzerine bir örtü ve çanaklar konulur,
kepçe kepçe doldurulur. Herkes tahta
kaşığını evden getirir. Babam da gider
işçilerin arasında yerdi. Aynısın, çalıştığın adamlardan mümkün mü üstün
görünmek! Çok ayıptır. Yırtık gezerdi
pantolonu. Paramız var ama almayız.
Eğer bayram geliyor, seyran geliyor,
işçilere ayakkabı almazsa, babam kendine ve bana da ayakkabı almazdı ve
yamalı giyerdik. İşte bu kültür, yalnız
Anadolu’da vardır.
“Olanın olmayana, bilenin
bilmeyene borcu vardır”
anlayışını paylaşan insanlar
örgütlendikçe dünya daha

yaşanabilir olacak yani…
Ben bu kültürle kurtarmaya karar verdim. Ama bugün, küresel ekonomi
diye bir canavar var. Kendine hayat
veren doğal ekosistemleri bitirinceye kadar büyümeye devam edecektir,
durduramazsın. Durursa, kriz oluyormuş. Olsun. Nereye kadar? 2002’de,
ben kitaplar okuyorum ya, oradan aldığım bilgiye göre 42 şirketin geliri,
48 ülkenin gelirine eşitti. Ve bugün,
üç sene evvelki rakamdır bu, gitgide,
üç şirketin geliri 80 ülkenin gelirine
eşit oldu. Peki ama ne yapacağız? Tüketmeyeceğiz. İşte sana kültür: Param
var ama hakkım yok. Bugün ABD’de
ihtiyacından fazla tüketmeyenler çoğalmaya başladı. Ben tüketmiyorum,
sen de tüketmeyeceksin, o da tüketmeyecek. Ne olacak? Bu ekonomi
çökecek gidecek, yerine benim ihtiyacımı üreten bir ekonomi kurulacak.
Ben karar vereceğim. Benim talebim
kadar üretilecek, o kadar. Bugüne kadar oligarşi, sosyalizm, komünizm,
bir yerlere kadar geldik mi? Geldik.
Şimdi de yeni bir şey kurulacak. Yani
hayali değil bu Hayrettin’in. Ben bunu
yapacağım, çünkü başladım, sana örnekler verdim. Şu kitapları yazanların
çoğu TEMA’ya üye oldular…
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“Keşfeden Eller”
hayat kurtarıyor!
2010’d a Ashoka Fellow’u olan
Dr. Frank Hoffmann’ın sosyal girişimi
meme kanserinin erken teşhisinde
çok önemli bir rol oynarken görme
engellilere de istihdam olanağı
yaratıyor.
__NEVRA YARAÇ__

FOTOĞRAF: BURCU ATAY

M

eme kanseri tüm
dünyada kadınlar
arasında en sık görülen kanser türü
ve kanserden ölüm
nedenleri arasında ikinci sırada. Dünyada her sekiz kadından biri meme
kanseri riski taşıyor. Bu kanser türü
Almanya’da 40-44 yaş arası kadınlar
arasında en sık görülen ölüm nedeni.
Erken teşhis ise elbette hayatta kalma
olasılığını artırıyor. Alman jinekolog
Dr. Frank Hoffmann bütün bunları
düşünürken aklına hayat kurtaran bir
fikir geliyor: Bir duyusunu kaybeden
insanların diğer duyularının çok daha
gelişmiş olduğundan hareketle görme
engellilerin meme kanseri tanısı koymaya çok uygun olduğu! Discovering
Hands de böyle doğuyor. Dokunma ile
tıbbi muayene yapan görme engelli
kadınlar (Medical Tactile ExaminersMTE), 2011 Aralık ayından bu yana
17 hastane ve özel muayenehanede
10 binden fazla tetkik gerçekleştirdi.
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2010 yılında Ashoka fellow’u olan Dr.
Hoffmann’ın projesi 2011’de Alman
sağlık sisteminde inovasyon ödülünü
de aldı. Dr. Hoffmann, hayat kurtaran
bu projesini anlattı.
Görme engellilerin meme
kanserini doktorlara göre daha
erken teşhis edebildiğini nasıl
keşfettiniz?
Erken teşhis meme kanserinde çok
çok önemli. Bir jinekolog olarak yıllardır bu konu üzerine çalışıyorum. Bunu
kim benden daha iyi yapabilir, kim
muayeneye daha fazla zaman ayırabilir, kim farklı bir muayene yöntemi kullanabilir diye düşünürken, bu kişinin
güçlü bir dokunma duyusuna sahip
olması gerektiği ve görme engellilerin
bu iş için mükemmel olabileceği aklıma geldi. Çünkü kaybedilen bir duyu,
diğerlerini daha da geliştiriyor. Görme
engellilerin, kendileri için geliştirilmiş
kabartma noktalardan oluşan alfabeyi
nasıl okuduklarını düşünün. Siz deneseniz sadece düz bir çizgi olarak algılayacaksınız muhtemelen…
Neden sadece görme engelli
kadınlar MTE olarak çalışıyor?
Meme muayeneleri biraz hassastır.
Kadın hastalar her ne kadar erkeklerin muayene etmesinin onlar için bir
sakınca oluşturmayacağını söyleseler
de, ilk olarak kadınlardan oluşan bir
ekiple başladık.
Erken tanı için çok daha
küçük ebattaki kitleleri tespit
edebiliyor MTE’ler…
Evet, dokunma duyuları çok gelişmiş
ve muayene süreleri de uzun olduğundan daha iyi tetkik yapabiliyorlar. Kendi kendine muayenede 2-5 santimetre
çapında kitleler, doktor muayenesinde
1-2 santimetre çapındakiler bulunabiliyor. MTE’ler ise 6-8 milimetre arasın-

Discovering Hands’in bir sosyal etkisi de
algının “acıma”dan “saygı”ya dönüşmesi.
Görme engelliler artık “zavallı” olarak değil,
parmak uçlarındaki güçle birer profesyonel
olarak görülüyor.

daki kitleleri tespit edebiliyor. Karşılaştırma yaptığınızda sadece çaplardaki farklılık da değil önemli olan. Büyük
tümörlerin metastaz yapma olasılığı
daha yüksek ve meme kanserinde asıl
sorun memedeki kitle değil metastazlar. Vücuda yayılmadan tespit edildikleri takdirde hastayı iyileştirebilirsiniz.
Diğer durumlarda bu çok sık olmaz.
Şu anda kaç MTE çalışıyor?
Şu anda Almanya’daki 17 hastane ve
muayenehane MTE’lerle çalışıyor. Gelecek yıl bu sistemi Avusturya’ya taşımayı düşünüyoruz. Çok yeni bir sosyal girişimiz. Ama önümüzdeki beş,
altı yılda Almanya’da hızla yaygınlaşacağımızı düşünüyoruz. Uzun uğraşılar sonucunda organizasyonumuzu
destekleyecek bir yatırımcı bulduk.
Uluslararası alanda da Discovering
Hands’e olan ilgi beni çok memnun
ediyor. Dünyanın birçok yerinde bu
yöntemi hayata geçirebileceğimizi
düşünüyorum çünkü her yerde görme
engelliler ve gelişmiş dokunma duyusuyla teşhis edilebilecek hastalıklar
var. Sadece meme kanseri de değil.
Örneğin Afrika’da Burkitt lenfoma
hastalığı çok önemli. Belki bir gün
erkek MTE’ler prostat kanseri teşhisi
için çalışabilir.
Discovering Hands’in yarattığı
etkiden bahsedelim biraz da…
Görme engellilerin tıbbi tanı alanında
çalışmasının getirdiği çeşitli sosyal
etkiler de söz konusu. Çünkü emek
piyasasına taşıyarak bu insanların
Alman Devleti’nin engellilere yaptığı
ödemeye bağımlı olmalarını engelle-

miş oluyoruz. Bu aynı zamanda hem
hastaların hem de hükümetin sağlık
harcamalarını azaltıyor. Çünkü erken
teşhisin olmaması durumunda yıllar
süren tedavi yerine daha kısa zamanda
iyileşebiliyorsunuz. Bir diğer etki de
algının “acıma”dan “saygı”ya dönüşmesi. Görme engelliler artık “zavallı”
olarak değil, parmak uçlarındaki güçle birer profesyonel olarak görülüyor.
Hastaların MTE’lere yaklaşımı
nasıl, güveniyorlar mı bu
yönteme?
Güveniyorlar. Sadece güvenmekle
kalmıyor, seviyorlar da. Çünkü tamamen farklı bir atmosferle karşılaşıyorlar. Normalde bir muayenehaneye
gidersiniz, doktor 5-10 dakika sizinle
ilgilenir, sonra da çıkıp gidersiniz. Ancak MTE’lerle bir saate yakın birlikte
oluyorlar ve korkularından yanlış bilinenlere her şeyi konuşabiliyorlar. Ve
korku değil yüzlerinde gülümsemeyle
ayrılıyorlar.
Almanya’da meme kanseri
oranları çok yüksek…
Tüm dünyada yükseliyor. Almanya’da
her yıl 71 bin yeni vaka tespit ediliyor
ve her yıl 15-18 bin kadın meme kanserinden hayatını kaybediyor. Ancak mamografi ve MTE’ler gibi daha iyi erken
teşhis metotlarının da artmasıyla ölüm
oranları azalıyor. Bu tür yöntemlerle
bu düşüş hızını artırabiliriz. Şunu da
söylemek gerek, MTE’ler mamografiye rakip değil. Sadece süreci optimize
ediyor. Bulguları hakkında ilgili doktoru bilgilendiriyorlar ve doktor nasıl bir
yol izleneceğine karar veriyor.
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İnsanlar duyacaklarından
korktukları için doktora
gitmiyor çoğu zaman.
Cesaretlendirmek için ücretsiz
mamografi uygulamaları
yapılıyor örneğin. Başka neler
yapılabilir?
Ücretsiz yöntemler sunmak yeterli değil. Zihinsel değişime ön ayak olmak
önemli. Yani kadınlarla konuşmak
zorundasınız. MTE’lerin en uygun motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Dokuz aylık eğitimlerinde 200
saat iletişim dersi alıyorlar, hastalarla
nasıl iletişim kuracaklarını ve ne konuşacaklarını gayet iyi biliyorlar.
Ashoka fellow’u olmanın
Discovering Hands’e ve size
katkısı ne oldu?
Ofisimin dışına çıkıp Discovering
Hands sistemini geliştirmeme yardımcı oldu. Böylece, başlangıçta yerel olan
proje, bir Alman sosyal girişimi haline
geldi. Ashoka’nın desteği olmadan bunu yapamazdım. Şimdi planlama, ekip
çalışması gibi konularda ne yapmamız
gerektiğini biliyoruz. Ashoka, Almanya sınırlarının ötesine uzanan sağlam
bir dost bizim için.
Sizin favori sosyal
girişimciniz kim?
Çok sayıda muhteşem sosyal girişim
gördüm ve bunlar arasında bir sıralama yapamam. Çünkü dünyayı daha

iyiye götürmek için planlarını gerçekleştirecek cesareti olanlar saygıyı hak
eder. Bu büyük bir fikir, büyük bir organizasyon da olabilir, küçük de olabilir.
Bir örnek Alman Raul Krauthausen’in
geliştirdiği Wheelmap.org aplikasyonu. Uygulama, haritalar üzerinde
tekerlekli sandalye kullananlar için
erişilebilir alanları bulmanızı sağlıyor.
Kendisi de tekerlekli sandalye kullanan Raul, sürekli aynı yerlere gitmekten bıkmış ve bundan yola çıkarak uygulamayı geliştirmiş. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak birçok insanın
aklına parlak fikirler geliyor. Ancak
gündelik hayatlarına devam ederken
bunlar unutulup gidiyor. Kendinize
güvenin ve o yolu izleyin.
Almanya’da kamu otoriteleri
bu türden inisiyatifleri

Dünyanın birçok yerinde bu yöntemi
hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum
çünkü her yerde görme engelliler ve
gelişmiş dokunma duyusuyla teşhis
edilebilecek hastalıklar var.
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destekliyor mu?
Destekliyorlar. Projemize ilk aşamada engelli insanların hakları ve sahip
oldukları fırsatlarla ilgili çalışmalar
yürüten bir kuruluştan finansman
sağladık. İkinci olarak Sosyal İşler ve
Çalışma Bakanlığı finansal destek verdi. Bu yıl Erlangen Üniversitesi’nde
Prof. M.W. Beckmann’ın gözetiminde
bir araştırma yürütülüyor Discovering
Hands ile ilgili. Geçerli bir veri tabanı
oluşturduğumuzda siyasi karar alıcıları da dahil edebileceğiz. Maliyeti yüksek olduğundan bilimsel araştırma yürütmek çok zor. Ama Reinhard Frank
Vakfı bu araştırmaya destek oldu ve
110 bin euro fon sağladı.
Başka parlak fikirleriniz,
projeleriniz var mı?
Fikirler elmaslar gibidir. Onları aramazsınız, karşınıza çıkarlar. İyi fikirler
geliyor aklıma ama ekibimizle birlikte
Discovering Hands’e yoğunlaşmış durumdayız.
Türkiye’ye gelme ihtimali var
mı bu sistemin?
Boehringer Ingelheim ve Ashoka, modelimizin başka ülkelerde uygulanması için destek veriyor. Türkiye’de güçlü
destekçiler bulacağımızı umuyoruz.
Görüşmelerimiz de oldu. Bu arada
merkezimiz Mülheim’de ve Ruhr bölgesinde yoğun bir Türk nüfusu bulunuyor. Discovering Hands’in Türk
kökenli bir MTE adayı da var. Artık
Almanya sınırlarını aşıyoruz ve bu
sadece sınırı geçmek değil, İstanbul
Boğazı’nı da geçmek demek. Bu nedenle Boğaz’da bir köprüye ihtiyacımız var. Fikirlerimiz, planlarımız var,
bunları nasıl gerçekleştirebileceğimizi
biliyoruz ama köprüyü biz yapamayız.
Bunun için stratejik dostlara ihtiyacımız var.
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Herkes için
sosyal inovasyon
Sosyal inovasyon ve sosyal
girişimciğin teknoloji, eğitim,
gençlik çalışmaları ve sağlık
alanlarıyla etkileşimi, Ashoka Gala
Gecesi öncesinde düzenlenen
dört “Yuvarlak Masa” toplantısında
ele alındı.
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Ekim’de
düzenlenen ve yeni Ashoka
Fellow’larının tanıtıldığı Gala’nın öncesinde sosyal inovasyon/sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,
şirket temsilcileri, girişimciler, sosyal
girişimciler, danışmanlar ve mentorların katılımıyla gerçekleştirilen
toplantılarda, teknoloji, üniversiteler,
gençlik çalışmaları ve sağlık alanlarının sosyal inovasyon ile etkileşimi
ele alındı.
Anadolu Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Gençlerin Güçlendirilmesi ve Sosyal İnovasyon”
temalı toplantıda hedef gruptaki çeşitlilik, gençlik çalışmalarının amacı,
yöntemleri, eksiklikler ve atılması
gereken adımlar değerlendirildi.
Türkiye’nin inovasyon alanında kendine özgü üretimler yapamaması, hedef kitlede kapsayıcılık eksikliği, sivil
toplumun sistemi değiştirememesi
çıkmazından ancak alternatif modellerin geliştirilmesiyle kurtulabile-

__NEVRA YARAÇ__

ceği, piyasa davranışları ve tüketim
alışkanlıkları dışında gençlere ilişkin
verilerin olmaması, güçlendirici yaklaşımların yetersizliği toplantıda öne
çıkan noktalar arasındaydı.
Columbia
Global
Centers
Türkiye’nin düzenlediği “Üniversitelerde Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik ” konulu toplantıda üniversitelerin bu alanlardaki rolünün
ne olması gerektiği, ihtiyaçların net
olarak belirlenmesinin şart olduğu,
nasıl mekanizmalar işletilebileceği,
yerel koşulları inceleyen programların kent için ciddi bir önem taşıdığı,
sivil toplumun üniversitelerle birlikte
çalışmasının her iki tarafa da büyük
katkı sağlayacağı üzerinde duruldu.
Araştırma ihtiyacı, disiplinlerarası
etkileşim, farklı fakültelerin süreçlere
dahil edilmesi gibi ihtiyaçların sıralandığı ortak bir açıklama hazırlanmasının önemli bir mesaj olacağı da
dile getirildi.
“Teknolojiye Dayalı Sosyal İnovasyon” başlıklı İntel’in ev sahipliği
yaptığı toplantıda sosyal girişimcilik

alanında belli bir tanımın ve yasal
düzenlemelerin olmaması, fon kaynaklarının kısıtlılığı, güvensizlik, sosyal girişimcileri temsil eden ortak bir
platformun bulunmaması ve disiplinlerarası yaklaşım eksikliğinin sosyal
girişimcilik ekosistemindeki etkileri
konuşuldu.
Sağlık alanında inovasyonun
ele alındığı Boehringer Ingelheim’ın
düzenlediği toplantıdaysa, Ashoka
işbirliğiyle hayata geçirilen “Daha
Fazla Sağlık” projesi ve Dr. Frank
Hoffmann’ın “Discovering Hands”
girişimi ve bu sistemin Türkiye’de uygulanmasının önündeki olası engeller ve fırsatlar değerlendirildi.
İzleyen sayfalarda geniş özetlerini
bulabileceğiniz toplantılarda yürütülen tartışmalar, daha iyi bir gelecek
isteyen, istemekle kalmayıp o geleceğin şekillendirilmesinde küçük ya da
büyük roller almayı arzu edenler için
Türkiye’deki mevcut durum, kurumların ne gibi çalışmalar yürüttüğü ve
yapılması gerekenler konusunda yol
gösterici olacak.
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Küresel
ekonomiye
entegre olanlar,
olamayanlar…
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Anadolu Vakfı’nın ev sahipliğinde
düzenlenen toplantıda gençlik
çalışmalarının amacı, yöntemleri,
eksiklikler ve atılması gereken adımlar
ele alındı.
Selim Güven - Anadolu Vakfı
Genel Müdürü: Eğitim alanında
pilot projeler yürütüyoruz, burs
veriyoruz. Elektronik bir başvuru
sistemi geliştirdik. Geçen yıl 40 bin,
bu yıl da 50 binin üzerinde başvuru
aldık. Bu sürece mülakatları kattık.
Bursu, gençlere ulaşan bir kanal gibi
görmeye başladık. Etkileşime göre
sistemimizi şekillendirmek istiyoruz.
Erkinalp Kesikli -Genç
Hayat Vakfı Proje
Geliştirme&Uluslararası
İlişkiler Koordinatörü: 11-18
yaş grubundaki gençlere yönelik
toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık
karşıtlığı, iletişim becerileri
gibi konularda eğitim modelleri
geliştiriyoruz. Türkiye’nin tüm
bölgelerine yayılan ve yılda yaklaşık
üç bin kişiye ulaşabileceğimiz
projeler geliştiriyoruz.
Hülya Denizalp -GENÇTUR,
Yaşayarak Öğrenme MerkeziYAŞÖM Kurucusu: Ashoka
sayesinde 10 yıl önce GENÇTUR’un
bir sosyal girişim olduğunu idrak
ettiğimden beri bizim kuşağın sahip
olduğu şeyleri bugünkü gençler nasıl
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yapar diye düşünerek YAŞÖM’ü
gündeme getirdik. Hedefimiz orta
sınıf, çünkü kendini geliştirebilecek
ve toplumu değiştirebilecek
olan onlar. Avrupa’dan ABD’den
örneklemler alıp burada kullanmak
yerine gencin kendi istek ve
ihtiyacını kendisinin çözebileceği
yöntemleri geliştirebileceği bir
sistem üzerine çalışıyoruz.
İstem Duygu Akalp- Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı –
TEGV Gönüllü Koordinasyon
Sorumlusu: TEGV, 6-16 yaş
grubundaki çocukların yaşam
becerilerini geliştirmek üzere okul
dışı saatlerde programlar tasarlayan
ve uygulayan bir STK. Bunu da 1830 yaş arası gönüllüler aracılığıyla
yapıyor. Bu gönüllülüğün devamını
sağlamayı amaçlıyoruz.
Timur Tiryaki - Sosyal
Girişimci Genç Liderler
Akademisi-SOGLA Kurucusu:
SOGLA, Dünya Bankası hibesiyle
gençlere sosyal girişimcilik
kavramını yaymak amacıyla kuruldu.
2013 başında SOGLA 2.0 dediğimiz
versiyonla sahaya yönelik ve dijital

araçları kullanan bir modele geçtik.
20 şehirde 30 üniversitede 38 sosyal
girişimcilik öncümüz var.
Ayşegül Ekmekci - Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı- TÜSEV
Sosyal Yatırım Programı: Sosyal
girişimcilik üzerine yürüttüğümüz
proje Türkiye’de bu alanın daha
iyi bir altyapıda yürütülmesi ve
modelin farklı kesimlerce daha fazla
tanınmasını amaçlıyor.
Jason Lau - Koç Üniversitesi
Kuluçka Merkezi Yöneticisi:
Erken aşamada teknoloji ve sosyal
girişimcilere destek veriyoruz.
Geçen yıl TOG ile birlikte, özellikle
genç sosyal girişimcilere yönelik
hızlandırma programı Sosyal
Değişim Laboratuvarı’nı başlattık.
Eğitim ve mentorluk sağlayarak fikri
olanların iş kurmasını teşvik ettik.
Yörük Kurtaran -Toplum
Gönüllüleri Vakfı- TOG Genel
Müdürü: TOG daha çok üniversite
öğrencilerinin kendi etrafındaki
sorunları gönüllü olarak çözmelerine
yönelik destekler veriyor. Son
dönemde üniversite dışındaki
gençlerin etraflarındaki sorunlarla

ilgili inisiyatif almasına yönelik
olarak da bir şeyleri deniyoruz. Sosyal
Değişim Laboratuvarı buna bir örnek.
Batuhan Aydagül –Eğitim
Reformu Girişimi-ERG
Koordinatörü: ERG karar
vericilerin kararlarını, yurttaşların
görüşlerini değerlendirmesi için bilgi
üretiyor. Bu bilginin uygulamaya
geçmesini kolaylaştırmak ve
hızlandırmak için, üniversite öncesi
eğitimde öğretmenlerden öğrenmek
için eğitim gerçekleştiriyor.
Zeynep Meydanoğlu –Ashoka
Türkiye Direktörü: Ashoka’nın
Youth Venture (13-30 yaş) programı
yaklaşık 20 ülkede uygulanıyor.
Program kapsamında çevrelerindeki
bir sosyal sorunu belirlemiş ekiplere
eğitim yoluyla destek veriliyor,
küçük hibelerle projelerini hayata
geçirmeleri sağlanıyor. 3500 kadar
genç ekip bu şekilde desteklendi.
Türkiye’de geçen yıl başlattığımız
“ChangemakerXchange” ise Türkiye
ve Avrupa’da sekiz ülkeden projesi

olan 40 genç sosyal girişimciyi
bir araya getiriyor. Konularını
kendileri belirliyor, atölyeleri
kendileri tasarlıyorlar. Türkiye’de
uygulamadığımız Ashoka U
programıysa üniversiteleri sosyal
inovasyona daha elverişli yerler
haline getirmeyi amaçlayan bir
program. Şimdi, gençlere yönelik
çalışmalarda kaynaklar, çabalar
ağırlıklı olarak hangi gruplara
gidiyor, boşta kalan gruplar var mıdır,
bunlardan bahsedelim.
Hülya Denizalp: Pozitif ayrımcılık
olarak erkeklerin öne çıkarılmasını
istiyorum. Çünkü son 10 yılda
pozitif ayrımcılık diye kadına destek
verildikçe, küçüklükten itibaren
pozitif ayrımcılığa sahip görünen
erkek, kadınlardan geri kalmaya
başladı. Kadınlar güçlendirilsin
doğru, ama yetmez. Bu durum
o kadınların yalnızlaşmasını,
boşanmasını, evlenmemesini, işte
sıkıntı çekmesini artıran ekstra
riskler getiriyor. Bu ikisinin birlikte
göz önüne alınıp ortak bir çözüm
ve/veya ayrı programlar üretilmesi

gerektiğine inanıyorum.
Yörük Kurtaran: STK’lardaki
gençler ağırlıklı olarak bir şekilde
eğitime ulaşmış orta sınıf gençler.
Ancak örgütlü gençlerin arasında
da hâlâ kadın-erkek eşitliği gibi
meseleler söz konusu. İçerde sorun
olmasa da, o öğrenmeyi, dışarıdaki
ekosisteme götüremediği ölçüde
-ki götürmesi çok zor, çünkü orada
başka bir dünya var- o dezavantajlılık
devam ediyor.
Batuhan Aydagül: Gençlerle
çalışanların, gençlerle çalışma
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konusunda güçlendirilmesi de
gerekli.
Uğur Gülderer -Genç Hayat
Vakfı Genel Müdürü: Sahada
çalışan bir vakıf olarak, hem
gençlerle hem gençlere değen
yetişkinlerle çalışıyoruz. Yani
hem gençlik çalışanlarına hem de
yetişkinlerle çalışan uzmanlara
ihtiyacımız oluyor. Saha çok hızlı
dönüşüyor. Ama uzmanlarda bu
kadar hızlı bir dönüşüm olmuyor.
Timur Tiryaki: Şu an teknoloji
erişimi yüksek, orta ve düşük olan
geniş kitleler var. Popüler tabirle
Y, Z kuşağı dediğimiz “ben” odaklı
gençlerin ruh halinde yaşanan
sosyopsikolojik bir değişim süreci
var. Yeni bir karakter ve o karakterin
artıları, eksileri var. “Ama”ları var,
ancak doğru “ama”ları olmazsa bir
o kadar hızlı duvara çarpacaklar.
Teknoloji erişimleri yüksekler
arasında da teknolojiyi sağlıklı, yapıcı
ya da temel insani değerler içerisinde
kullanabilen ve kullanamayanlar,
benliğini yönetebilen ve
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yönetemeyenler söz konusu. Bir
sonraki kuşağın 20 yıl sonra dünya
için hizmet etmeye devam etmesi
için ne yapmalıyız? Teknoloji
kullanımını insani değerlerle nasıl
birleştirmeliyiz?
Jason Lau: Erişimin yanında
kullanım da önemli. Türkiye’deki
internet kullanımı ağırlıklı olarak
sosyal medyaya yönelik, öğrenme
amaçlı kullanım çok düşük. Türkçe
içerikler de var ama gençler onu
kullanmıyor, internet sosyalleşme
aracı olarak kullanılıyor.
Yörük Kurtaran: Teknolojiyi de
kapsayan başka bir kategorizasyon
küresel ekonomiye entegre olanlar
ve olmayanlar. Olmayanlar çok daha
geniş bir kitle. Örneğin, Türkiye’de
konuşulan dillerin dışında bir dil
bilmiyorsa küresel ekonomiye
entegre olması zor. Türkiye kendi
materyalini üretebilmiş bir ülke
olsa dil bilmemek problem olmaz,
o entegrasyon başka biçimde de
olabilir.
Hülya Denizalp: Küresel
ekonomiye entegre olanlar, ülkeye
entegre olamayan kişiler. Öyle de bir
sorun var. Dünyayı tanıyıp yerelde
çözüm üretebilme yetersiz.
İstem Duygu Akalp: Türkiye’deki
gençler, kültürel arka planlarında

aileye çok bağlı olma ile birey olma
arasında bir gelgit yaşıyor ve bu
birçok konuda inisiyatif almalarını da
engelliyor.
Batuhan Aydagül: UNESCO’nun
dört, beş sene önce yayınladığı
“Eğitim İzleme Raporu” eşitlik
üzerineydi ve ülkelere verdiği bir
tavsiye “Nüfusu genel olarak almayın,
ortalamaya bakmayın, gelir düzeyine,
etnik yapıya göre bölün, oralara özel
hedefler koyup bu hedeflere ulaşıp
ulaşamadığınıza bakın” şeklindeydi.
Yani ortalamayı yüzde 50’den 60’a
çıkarmanızın eşitlik açısından pek bir
anlamı yok. Hedef kitlenin, yapılacak
işe göre tanımlanması gerekiyor.
Zeynep Meydanoğlu: Gençlik
alanında kullanılan yöntemler
açısından Türkiye ne durumda?
Yörük Kurtaran: Türkiye
inovasyon fakiri bir ülke. İnovasyon
dediğimiz şey de, metot olarak görüp
aldığımız şey. İçeriden yetişen bir şey
olmadığını düşünüyorum.
Hülya Denizalp: İmkânları
olmayanlar o kadar ezberci eğitim
içinde kalıyor ki düşünme ve üretme
özelliği geliştiremiyor. Yaratıcı sanat
eğitimlerinin artırılması yenilikçilikte
de oldukça etkili olacaktır.

Erkinalp Kesikli: Saha
araştırması da eksik. Gençlerin
söylemleri üzerinden derinlemesine
görüşmelerle, ekip çalışmalarıyla
çıkarılmış, kaynak olarak
kullanabileceğimiz araştırmalar yok.
Yörük Kurtaran: Tüketim
alışkanlığı, piyasayla ilgili değilse
Türkiye’de gençlerle ilgili veri
sağlayan araştırma iki-üç tanedir.
Hülya Denizalp: Sosyal
girişimcilerden bu araştırmayı
yapmak isteyen oldu, fon bulundu
ama araştırmayı yapabilecek
sosyologlar bulunamadı. Bu da bir
gerçek.
Yörük Kurtaran: Bu tür şeylerin
finansmanla aşılabileceğini
düşünüyorum. Bu ülke 10 sene önce
gençlik değişim programlarını
biliyor muydu? Fon sağlandı, artık
değişim, kültürler arası öğrenme var.
Batuhan Aydagül: 12 sene
önce Türkiye’de eğitim konusunda
araştırmada kullanılacak
akademisyen zor bulurken, şimdi
bulabiliyoruz ama bu sefer elimizi
bağlayan faktör para. Akademik
araştırmaya para veren bir-iki kurum
var.
Yörük Kurtaran: Bir de, herhangi
bir sorunu eğitimle halletmeye
çalışıyoruz sivil toplumda bile.
Oysa başka araçlar da var gençlere
ulaşmak için.
Ayşegül Ekmekci: Veri eksikliği
nedeniyle “Türkiye’deki gençlerin
sorunları şunlardır” diye genel bir
tablo çizemedikçe savunuculuk
çalışmaları da kısıtlı kalıyor.
Batuhan Aydagül: Yeteri kadar
fon var mı sorusundan ziyade yeteri
kadar çeşitli mi, erişimi kolay ve
eşit mi diye sormak daha adil. Çok
büyük başka bir eksiklik de lise
ve üniversite çağındaki gençler
için kariyer danışmanlığı, gelecek

danışmanlığının olmaması. Gençler
kendini yalnız hissediyor ve hangi
kararı niye verdiğini bilmiyor.
Gelecek kararlarını bilgi temelinde
vermek okuduğu okulların kendisine
vermekle yükümlü olduğu bir şey
aslında.
İstem Duygu Akalp: Olmayan
başka bir şey de yapılan çalışmaların
görünürlüğü. Bu fonları da etkiliyor.
Yörük Kurtaran: Türkiye’de “İyi
genç bana benzeyen gençtir” anlayışı
var. Herkes gençliği kendisine
benzetmeye çalışıyor. Kendisinin kim
olduğu çok önemli değil. Anne için
de öğretmen için de devlet için de bu
geçerli.
Timur Tiryaki: Felsefe, anlama,
idrak etme eksikliği de çok yüksek.
İnsani, ekonomik, sosyal değerler,
pazarlama değeri diyoruz ama
hepsinin temeli insani değerler.
STK’lar da, eğitim sistemi de bunu
kavram olarak yeterince tanımıyor.
Gerçekte Türk insanının değerleri
ne, eğitim sistemi hangi değerleri
aşılıyor, cesaret, yenilik, yaratıcılık
aşılıyor mu? Gençlerin maruz kaldığı
mesajlar, iletişim de bir faktör.
Bu mesajlar genellikle tüketime
yönelik. Sosyal değer yaratan
mekanizmalar çok nadir. STK’lar
iletişim, pazarlama, yani modern
zamanın kurumsal dünyasının
kullandığı araçları yeterince güçlü
kullanamıyor.
Erkinalp Kesikli: Hedef kitlede
kapsayıcılık eksikliği de söz konusu.
Örneğin belli bir yaş grubuyla
çalışıyorsanız çeşitli nedenlerle
o yaş grubunun tamamına
ulaşmayı amaçlamama ya da bunu
becerememe gibi bir sorun var. Sivil
toplumu, sistemi değiştirememe
çıkmazından çıkarmaya çalışıyorsak
alternatif modeller geliştirmek
gerekli. Bu nedenle alışılagelmiş

araç ve kurumların ötesinde, dahil
olmayan kesimlere de erişmek
amaçlanmalı.
Zeynep Meydanoğlu: Çok fazla
pilotta kalan model var ve bunların
yaygınlaşması her zaman mümkün
olmuyor galiba?
Batuhan Aydagül: Onun için
özel bir gayret harcamak gerekiyor.
Aklımızda olan şeyi uygulayıp “Bu
tuttu” deyip gitme lüksüne sahip
değiliz. Etki analizini yaptık mı?
Gerekli araştırmayı yapmadan
kimseyi ikna edemezsiniz. Onun
için STK’lar yaptıkları işleri baştan
tasarlamalı, akademik çalışmasını
yapmalı, dünya literatürüne bakmalı,
Türkiye’ye getirmeli.
Hülya Denizalp: Gençlik
çalışmalarına baktığımızda, gencin
kendisi için değil başkaları için
bir şeyler yapması -çevre, toplum,
sağlık, vs- söz konusu. Ancak gencin
kendini, dolayısıyla toplumunu
değiştirebileceğinin bilincine
vararak bunu deneyimleyeceği
ortamın yaratılması gerekli.
İbrahim Betil- TOG Yönetim
Kurulu Başkanı: TOG’un tam
olarak yaptığı bu. Toplum hizmeti
projeleri TOG’da amaç değil araçtır.
Gençler topluma bir şey yapma
konusunda duyarlı oldukları için
toplum hizmeti çerçevesinde bir
araya geliyor. Ne yaptıkları değil,
o sürecin onlara kazandırdıkları
önemli. Köye gidip bir okul
boyamaktaki amaç boya işini yapmak
değil, hepsinin duyarlı oldukları bir
alan olarak köy okulunun onarımı
için ilkeler çerçevesinde farklılıklarla
bir arada olmak. Çünkü gençlerin
bireysel gelişimini sağlamak, onları
bir odaya toplayıp eğitim vermekle
olmuyor. Sahada bu tür projeleri
çoğaltarak o kazanımları sağlamaları
daha kalıcı, etkili sonuçlar yaratıyor.
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Sosyal
girişimciliğin
Magna Carta’sı
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Columbia Global Centers Türkiye’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda
sosyal inovasyonun yüksek öğretim
kurumlarında nasıl ve hangi araçlarla
yaygınlaştırılabileceği ele alındı.
Rana Zincir Celal - Columbia
Global Centers-Türkiye
Program Yöneticisi: Üniversite
ile üniversite içi ve etrafındaki
tüm kaynaklar arasında bir arayüz
yaratmayı hedefliyoruz. Sosyal
girişimciliğin ve sosyal inovasyonun
üniversitede sadece bir program
olarak değil, bir düşünce tarzı olarak
algılanmasının nasıl sağlanabileceği
üzerine düşünüyoruz.
Ilsabe von Campenhausen BMW Vakfı Kıdemli Yöneticisi:
Tüm dünyada her sektörden
liderlik pozisyonundaki kişilerin
toplumdaki sorumluluklarıyla ilgili
duyarlılıklarını artırmayı, köprüler
kurmalarını ve toplum yararına
harekete geçmelerini sağlamayı
amaçlıyoruz. 19’dan fazla ülkede,
1600 kadarı tüm dünyada programlar
yürüten fellow’umuz var. Ashoka’nın
Türkiye’deki faaliyetlerinin
başlangıcından beri işin içindeyiz.
Nick McGirl - Ashoka U
Programı: Ashoka U, temelde
Ashoka ile aynı vizyona sahip:
Herkesin “fark yaratan” olduğu bir
dünya. Değişen dünyada öğrenciler
iş bulmak için girişimcilikle
ilgili çözüm odaklı programlara,
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üniversiteler de dünyadan
kopmamak ve kendi toplumlarıyla
tamamen iletişim içinde kalmak için
yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Ashoka
U, çoğu ABD’de 24 kampüse sahip.
Fark yaratan unvanına sahip olması
için, üniversitenin sosyal girişim ve
sosyal inovasyon alanlarında başka
üniversitelerden tamamen farklı bir
şey yaptığını kanıtlaması, kampüste
bir “Değişim Lideri” ve ekosistemi
geliştirecek bir “Değişim Ekibi”nin
bulunması gerekli.
Suat Özçağdaş - Sosyal
İnovasyon Merkezi-SİM
Kurucusu: Sosyal inovasyon, sosyal
girişimcilik, sivil toplum kapasite
inşa projeleri ve gönüllü faaliyetleri
konularında çalışıyoruz. Toplum
Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve ABD
Türkiye Konsolosluğu desteğiyle
yapılan ve biri İstanbul’da olmak
üzere beş farklı üniversitede, mevcut
sosyal girişimcilik kapasitesi ve
üniversite öğrencilerinin sosyal
sorumluluk projelerine ilgilerini
incelediğimiz projenin raporu
Eylül’de yayınlandı. BİLGİ Genç
Sosyal Girişimci Ödülleri’nin
destekçisiyiz. Ayrıca geçen yıl
düzenlediğimiz toplantılarda
5000’den fazla öğrenciye sosyal
girişimcilik konusunda bilgiler
verdik.
Ezgi Saatçi - Okan Üniversitesi
Muhammed Yunus Uluslararası
Mikrofinans ve Sosyal
Girişimcilik Merkezi Müdür
Yardımcısı: Dezavantajlı gruplara

yardımcı olmayı hedefliyoruz.
Önümüzdeki iki yıl boyunca odak
noktamız kadınlar ve gençler olacak.
Sosyal girişimcilik, sosyal işletme ve
sosyal sorumluluk başlıklı üç mecburi
dersimiz var. Geçen yıl başlattığımız
inisiyatifle 12 kadına eğitim
verdik. Ayrıca öğrencilerin, sosyal
sorunların nedenlerini araştırdığı
bir programımız var. Bunun için 150
proje hazırlanıyor, sonunda bir portal
oluşturulacak. Eşzamanlı yürüyen
projelerle 10-12 makale ve iki de kitap
hazırlanıyor.
Prof. Dilek Çetindamar
- Sabancı Üniversitesi
Girişimcilik Konseyi Akademik
Direktörü: Öğrencilere sosyal
girişimcilik alanında bir kariyer yolu
göstermek istiyoruz. 1999’dan bu
yana, öğrencilerin STK programlarına
katıldığı “Civic Involvement Project”
adında mecburi bir dersimiz var.
MIT işbirliğinde sosyal girişimcilik
konularında proje hazırlayacağımız
Global Founders’ Skill Accelerator
kuruldu. Ashoka ve Sabancı Vakfı
ortaklığıyla hazırladığımız sertifika
programını da bu yıl ilk defa
uyguladık. Ayrıca finans sektörü için
yatırıma hazırlık dersleri vermeye
hazırlanıyoruz.
James Halliday - Koç
Üniversitesi Uluslararası
Stratejik İlerleme Koordinatörü:
Koç Üniversitesi’nde Global Social
Venture Competition’ın (GSVC)
direktörüyüm. Ayrıca sosyal
girişimcilik konusunda lisans
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bölümümüz, Koç Üniversitesi Sosyal
Etki Forumu olarak çok iyi bir
yürütme kurulumuz var. Yerel Etki
Sertifika Programı’yla öğrenciler,
Sarıyer’deki girişimcilerle bir araya
geliyor. Koç Üniversitesi’nin en
büyük önceliği, sosyal girişimciliği,
birkaç kişinin özel ilgi olanı olmaktan
çıkartıp bir kurumsallaşmaya gitmek.
Burcu Üzer - Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı-TÜSEV Proje
Koordinatörü: Sosyal girişimcilik
ve sivil toplum arasında daha iyi bir
ilişki kurup, bu alanda nasıl bir rol
oynayabiliriz, bunu araştırıyoruz.
Üzerinde çalıştığımız konulardan
biri, daha çok yasal konulara değinen
sosyal girişimcilik rehberi hazırlamak.
Kutlu Kazancı - Sabancı
Üniversitesi Girişimcilik
Kurulu Direktörü: Sosyal
girişimcilik ve sosyal etki yatırımı
çok karıştırılıyor. Etki yatırımı sosyal,
çevresel ve mali geri dönüşü olan
yatırım olarak tanımlanıyor. Mali
geri dönüşün nasıl hesaplanacağını
biliyoruz. Bazıları, dışarı dönük
yan etkileri de eklersek farklı
bir hesap olacağını söyler. Bu
büyük bir denge. Ölçümlerin
değerlendirilmesi konunun
önemli bir yanı. Üniversiteler
olarak bu dengeyi düzgün bir
şekilde nasıl kurabileceğimiz ve
hesaplayabileceğimiz üzerine
çalışabiliriz.
İhsan Elgin - Özyeğin
Üniversitesi Girişimcilik
Merkezi Direktörü: Üç yıldır
üniversitenin bulunduğu Şile,
Altunizade ve Üsküdar bölgelerine
yoğunlaşan bir sosyal girişimcilik
yarışması yapıyoruz. Türkiye’de
sosyal girişimcilik konuşulmaya
başladı, Fark Yaratanlar programları
oluşturuluyor. Ama bu programların
gönüllülük temelinde ilerlediğini,
iş modeli oluşturamadıklarını, para

kazanamadıklarını görüyoruz ve bu
konuda yardımcı olmak istiyoruz.
JP Morgan, Sosyal Değişim
Laboratuvarı adlı program için
bize fon sağladı. TOG ile birlikte
fikrini uygulamaya geçirenlere
destek oluyoruz. Goldman Sachs’ın
fon sağladığı “10.000 Kadın”
programını yürütüyoruz. Sosyal
girişimcilik konusunda yüksek lisans
programımız var. ABD merkezli
Kauffman Vakfı’nın desteğiyle eğitim
programları da veriyoruz.
Filiz Bikmen –Filantropi
Danışmanı: Türkiye’de STK’lara
yatırım yapmayı bilmiyoruz. Geri
dönüş beklentisi olmadan, sadece
marka değeri için yatırım yapmayı
anlamamız gerekiyor. Kurumların
hem bağışa hem de yatırıma ihtiyaç
duyduğu hibrid bir yapıya gerek var.
Prof. Mustafa Sarı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Dekanı:
Üniversitelerdeki sosyal girişimcilik
programlarının amacı sosyal
girişimci yetiştirmek mi, sosyal
girişimcilik sektörünü yönetmek
mi, bu sektörü tanıtmak mı? Amaç
sosyal girişimci yetiştirmek ya da
yönetmekse bu müfredatla pek
olası değil. Dolayısıyla üniversite
seviyesinde sosyal girişimciliğin
amacını net olarak ortaya koymamız
lazım. Bence üniversitelerdeki
sosyal girişimcilik programları,
sosyal girişim aktivitelerini
yönetme amacında olmalı. Çünkü
standart bir girişim ya da dernek
gibi yönettiğinizde, sosyal girişim,
amacından uzaklaşıyor.
İhsan Elgin: Sosyal girişimcilik
konusunda bir ders veriyorsak
katılanların bir fikrinin olması
kuraldır. Ardından uygulama başlıyor.
Öğrencilere sosyal girişimlerde
sürdürülebilir çalışma modelleri
oluşturabileceklerini öğretiyoruz.

Çalışma modeli oluşturmayı
eğitimden ayrı tutmaya karşıyım.
Ezgi Saatçi: Hepimiz öğrencilere
yoğunlaşıyoruz. Ama akademisyenler,
fakülte çalışanları, iş arkadaşlarımız
sosyal girişimciliği anlıyorlar mı?
Çünkü öğrencileri motive etmeye
çalışırken, bir öğretmen “Niye
bunu yapıyorsun, önce para kazan”
diyebiliyor.
Dilek Çetindamar: Bu nedenle
üniversite çalışanları için Toplumsal
Duyarlılık Projeleri-CIP dersini
vermeye başladık.
Suat Özçağdaş: Bütün
akademisyenlerin sosyal girişimciliği
anlamasını sağlamalıyız. Sosyal etkiyi
ölçme konusunda da üniversitelere
iş düşüyor. Bir başka sorun da
bütün konuşulanların İstanbul
merkezli olması. Belki atılacak
adım, üniversiteler arasında hangi
konuda kimin neye odaklandığı veya
odaklanacağı konusunda işbirliğine
gitmek olmalı.
Ilsabe von Campenhausen: Bir
üniversitenin tamamladığı bir adımı
diğerleriyle paylaşıp, sonraki adımın
ona göre atılması gibi bir yöntem
izlenebilir mi?
Suat Özçağdaş: Esasında olan
zaten bu. Özyeğin Üniversitesi’nde
başlayan ve şimdi BİLGİ ödül
programına aday olan projeler
var. Küçük ama iyi iş çıkaran bir
ekosistem var. Ama bu, büyük ölçekli
yaşanmıyor.
Ceasar McDowell Massachusetts Institute
of Technology-MIT CoLab
Kurucusu: CoLab farklı yerlerden
sosyal girişim başlatmak isteyen
12-15 fellow’u bir araya getiriyor.
Bir yıl boyunca mevcut bir sistemi
bireysel çabaların ötesinde model
olarak nasıl devam ettirebileceklerini
araştırmaları için destek veriyor.
Örneğin ABD’nin farklı köşelerinden
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15 kişi kamu konutlarına alternatif
enerji ulaştırılması konusunda
çalışıyorsa ve bunun bir pazar değeri
varsa, CoLab bu kişileri belirleyip bir
araya getiriyor, fellowship veriyor, bir
iş modeli geliştirip devam etmelerini
sağlıyor.
Filiz Bikmen: Türkiye’de pek çok
noktada, fellow yaklaşımını gözden
kaçırıyoruz. Uygulamaya yönelik
bilgisi olan ve üniversitelerde
yer almayan pek çok insan var.
Bunlara üniversiteler içinde mekân
verilmeli ve buradaki uzmanlıktan
yararlanmaları sağlanmalı, hatta
bu kişiler ders bile vermeli.
Stanford Üniversitesi’nde bir sosyal
girişimcilik programı olan Global
Practitioner Council üyesiyim.
Bu programda dünyanın farklı
yerlerinden insanlar, fellow yapmak
üzere bir araya getiriliyor. Stanford’un
kaynaklarından faydalanıp, çeşitli
konularda ders veriyorlar.
Aslı Tuncay Çelikel - Işık
Üniversitesi İşletme Bölümü
Öğretim Üyesi: Üniversitede ders
verenler, üniversite bünyesinde bir
merkez yoksa girişimle ilgili projeleri
uygulama fırsatı bulamıyor. Işık
Üniversitesi’nde böyle bir merkez
kurmaya çalışıyoruz. Sertifika,
yüksek lisans programlarımız da
var. “Işıklı fikirler” adını verdiğimiz
programla öğrenciler girişim projeleri
hazırlıyor. Kampüsümüz Şile’de ve
Şile’yi girişimcilik çerçevesinde
geliştireceğimize inanıyoruz.
Rana Zincir Celal: Yerel bir
konuda üretilen projelerle önemli
eğitim, sağlık konularına da çözüm
getirilebilir.
Irmak Genç Scheffelmeier Mikado Program Yöneticisi:
Üniversitelerin hem birbirleriyle
hem de sivil toplum ve özel sektörle
çalışmaları gerekli. Öğrenciler, sivil
toplumla ilişki kurunca pratik bilgiler
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edinebilir. Bir fakültede öğrenim
görenler, başka bir fakültede olanlar
hakkında hiç bilgi sahibi olamıyor.
Bir inovasyon merkezi kurulacağı
zaman, farklı fakültelerden farklı
uzmanlıklar da işe katılmalı.
Ali Alper Akyüz- Bilgi
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi: Sivil Toplum
Çalışmaları Merkezi’nde sosyal
sorumluluk, ekoloji gibi dersler
veriyoruz. Hedefimiz öğrencileri
“Fark yaratan” vatandaş yapabilmek.
STK’ların tarif ettiği ekolojik ve
sosyal sorunlara çözüm arıyoruz.
Üniversitelerde, sosyal girişim
kavramının neden şimdi popüler
olduğunu göstermemiz gerektiğini
düşünüyorum. Eleştirel yaklaşımla
öğrenciler kendi fikirlerini
geliştirebilir.
Burcu Üzer: Sosyal girişimcilik,
sivil toplum örgütlerine kendilerine
sürdürülebilir mali yöntemler
bulmaları için de model olabilir.
James Halliday: Üniversitelerin
ilerleyebileceği üç yol görüyorum.
İlki coğrafi durumla ilgili. Özyeğin,
Koç, Işık gibi üniversitelerde yerel
koşulları inceleyen programlar var.
Bu kadar büyük bir kentte yerele
inmek önemli bir ihtiyaç. İkincisi,
üniversitelerin sosyal girişimciliğin
nasıl ve neden yapılabileceği
sorularına verebileceği cevap. Ashoka
fellow’u AKUT’u düşünürseniz,
nasıl net bir ihtiyaca cevap verdiğini
görürsünüz. Bu ihtiyaçların yeterince
vurgulanmadığını düşünüyorum.
Üçüncüsü sivil toplum ve
üniversitelerin birlikte çalışması.
STK’lar üniversitelerin kampüslerini
araştırma sahası olarak kullanabilir,
birbirlerinin uzmanlıklarından
faydalanabilirler.
Kutlu Kazancı: Yatırım konusuna
mevzuat ve devleti de eklemek
gerekiyor. Kanunlarla uğraşmak çok

zor ama üniversiteler bunu birlikte
yapabilir.
Filiz Bikmen: TÜSEV dernek
ve vakıflarla ilgili düzenlemelerin
değişmesine yardımcı oldu. Şimdi
küçük-orta ölçekli işletmelerin
geliştirilmesi için çok büyük
devlet teşvikleri var. Vakıfların bu
alandan nasıl daha fazla destek
edinebileceğini düşünmeliyiz.
James Halliday: Bazı
kampüslerde kuluçka merkezleri
var. 10 yer varsa, bir-iki tanesi sosyal
girişimcilere ayrılsın. Biz bunu
yapacağız.
Dilek Çetindamar: Girişimcilik
öğreten çok insan var ama
girişimcilik konusunu araştıran çok
az. Öğrencilerin bu yolu bir kariyer
olarak belirlemesi için yüksek lisans
bölümlerinin oluşturulması gerekiyor.
Suat Özçağdaş: Yurtdışındaki
bilgi ve uygulamaların Türkiye’ye
aktarılması lazım. İngilizce bilmeyen
veya akademideki gelişmeleri takip
edecek durumda olmayanlar için
kimse bilgi transferi yapmıyor. Fikir
var ama yeterli kaynak yok.
Rana Zincir Celal: Üniversitelerin
çalışmaları gereken noktalar
konusunda ortak bir açıklama
hazırlaması işe yarayabilir. Araştırma
ihtiyacı, disiplinler arası etkileşim,
farklı fakültelerin dahil edilmesi gibi
ihtiyaçlar sıralanırsa bu önemli bir
mesaj olacaktır.
Kutlu Kazancı: Sosyal
girişimciliğin Magna Carta’sı gibi.
IIsabe von Campenhausen:
Bu durumda yapılması gereken
dört başlık ortaya çıkıyor. İstanbul
dışına ulaşmak; sosyal girişimcilik
neden gerekli ve neler yapılmalı
konusunda net bir tablo oluşturmak;
ortak öğrenme alanları yaratmak için
sivil toplumla işbirliği geliştirmek ve
devlet düzenlemeleri üzerinde baskı
yaratmak için ortak yönleri bulmak.
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“Para
kazanmayan
hiçbir şey
sürdürülebilir
değildir”
Intel’in ev sahipliğinde düzenlenen
toplantıda, teknoloji kullanımının
önemi ve sosyal girişimcilerin karşı
karşıya kaldığı koşulların nasıl daha
iyiye taşınabileceği ele alındı.
Matthias ScheffelmeierAshoka Türkiye Direktörü: İki
yıl önce Intel’le amacı tüm dünyada
sosyal sorunlara çözüm getirmek
için teknolojileri kullanan sosyal
girişimcileri bulmak olan büyük
bir ortaklık başlattık. Bu ortaklık
kapsamında dünyanın dört bir
yanından 10’dan fazla projeye destek
verdik. Bu toplantıyı yapmamızın
amacı, teknoloji destekli sosyal
inovasyon ekosistemine katkıda
bulunmak için hem Türkiye hem de
dünyadan paydaşları ve uzmanları
bir araya getirerek ekosistemin
Türkiye’de son zamanlarda nasıl
göründüğünü ve nelerin eksik
olduğunu ortaya koymak.
Ferruh Gürtaş - Intel Türkiye,
Ortadoğu ve Afrika Kurumsal
İlişkiler Direktörü: Sosyal
girişimcilik, sosyal inovasyon
ve genel olarak girişimcilikle
birlikte teknoloji kullanımını
desteklemeyi amaçlıyoruz. Intel

olarak bu alanda eğitimlerimiz,
fikir kamplarımız var ve bunları
kapasite oluşturma araçları olarak
kullanıyoruz. KAGİDER ve Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla
çalışıyoruz. “Genç Fikirler Güçlü
Kadınlar” projesiyle Türkiye’nin
kadın nüfusunun sorunlarına, bir
araya getirdiğimiz gençlerin çözüm
yaratmasıyla katkıda bulunmaya
çalışıyoruz. Schwab Vakfı ile
oluşturduğumuz uluslararası sosyal
inovasyon müfredatımız var.
Mehru Aygül - Sosyal Değişim
Laboratuvarı Koordinatörü,
Toplum Gönüllüleri Vakfı-TOG
Yönetim Kurulu Eş Başkanı:
Sosyal Değişim Laboratuvarı
inkübasyon programında eğitim,
mentorluk, finans, pazarlama,
iletişim ve yasal destek veriyoruz.
Her ay farklı konularda buluşmalar
düzenliyoruz.
Serdar Apaydın - Bilgi
Üniversitesi Uluslararası

Pazarlama Müdürü, BİLGİ
Genç Sosyal Girişimci
Ödülleri Yöneticisi: Sosyal
inovasyon alanında BİLGİ Genç
Sosyal Girişimci Ödülleri’ni bu
yıl dördüncü kez düzenliyoruz.
18-29 yaş arasındaki gençlerin
sahip oldukları fikirlerden bir
projeyle sosyal değişim yaratmaya
geçişlerini sağlamaya çalışıyoruz.
Para ödüllerimiz var, liderlik ve
iletişim eğitimi veriyoruz, iş planı
hazırlamalarına destek oluyoruz.
Gülden Türktan - KAGİDER
Başkanı: Vodafone ile işbirliği
yaparak gençleri teknoloji alanında
eğitiyoruz. Bir yarışma düzenliyoruz
ve ciddi bir eleme sürecinden sonra
iyi fikirleri ödüllendiriyoruz. Şirket
sahipleri çok az ama fikir sahipleri
çok fazla. Başka bir ortaklıkla da
sosyal etki ödülü veriyoruz.
Büke Çuhadar - Endeavor
Türkiye İletişim ve Projeler
Direktörü: Endeavor, sosyal
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girişimciler de dahil yüksek etki
yaratan girişimcilere odaklanıyor.
Ekosistemdeki girişimcilerin
yarattığı etkileri çoğaltmak amacıyla
teknoloji sektör haritası hazırlamaya
başladık. Endeavor, Ashoka ve
UNDP vaka örnekleri oluşturmalı
diye düşünüyorum.
Serra Titiz - Gelecekdaha.net
Kurucusu: Gelecekdaha.net’in
amacı teknoloji kullanımıyla araçlar
sunarak gençleri güçlendirmek.
Karşılaştığım ilk sorun insanların
Türkiye’de internet kullanımıyla
ilgili önyargılarıydı. Diğer sorun,
biraz erken olmasıydı. Finansman
konusunda herkes fikirden
etkilenmişti ama “Önce yap sonra
biz geleceğiz” dediler. Bunu
ispatlamamı istediler. Projeyi kendi
araçlarımızla yaptık.
Ozan Sönmez –Mentor,
Danışman, Startup Grind
Türkiye Kurucusu: Sosyal
girişimcilikle ilgili birçok etkinlikte,
teknoloji geliştirme, finans ve
yatırım alanlarında eğitimler
veriyorum. Bu alanda Sabancı
Üniversitesi’nin inisiyatifleri, çeşitli
yarışmalar, Hub İstanbul, YGA ve
SOGLA gibi oluşumlar var. Ancak
Türkiye’de, bu alanda yatırım ve
yerel yönetimlerin inisiyatifleri gibi
daha pek çok sorun mevcut.
Gökhan Dikmener - UNDP
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Kapsayıcı Piyasalar Bölge
Koordinatörü: Yaklaşımımız
daha ziyade “inclusive business”
tarafına yoğunlaşıyor. Sosyal
girişimciler de bunun içinde.
Bu modelleri belgelemek
amacıyla oluşturduğumuz
küresel programlarımız var. Aynı
zamanda projelerimiz sayesinde
yeni metotları deneyimliyoruz
ve bunları transfer ediyoruz.
İstanbul Uluslararası Özel Sektör
ve Kalkınma Merkezi’nin de bir
parçasıyım. Etki değerlendirmesine
odaklanıyoruz.
Cansen Başaran Symes
-TÜSİAD ve Endeavor
Yönetim Kurulu Üyesi: Bütün
bu projeler için fon kaynaklarını
da konuşmak gerekli. Bu projelere
kaynak aktarmak isteyen küresel
organizasyonlarla projeler arasında
aracı kurumlara ve bireylere
ihtiyaç var. J.P Morgan iyi bir
örnek. Endeavor onların fonundan
yararlanıyor.
Gökhan Dikmener: Filantropik

fonlara ek olarak artık etki yatırımı
endüstrisi var. Network’leri,
web siteleri var. İlgili kurumlara
erişebiliyor, yatırımlarını inceleyerek
hangi alanlarda iştahları olduğunu
kontrol edebiliyorsunuz.
Matthias Scheffelmeier:
Avrupa’daki etki yatırımcıları
Türkiye’nin çok ilginç bir ülke
olduğunu söylüyor. Sorun, bir
iletişim hattının olmaması.
Cansen Başaran Symes: Proje
yönetimi de bir diğer eksik.
Yeliz Özsoy - Biayda.
com Kurucusu: Biayda bir
crowdfunding platformu. Türkiye’de
yeni bir konsept olmasından ötürü
tanınma ve güven ana problemler.
Yatırım başlangıçta bizim için
ciddi bir sorundu. İki ay sadece ne
yaptığımızı anlatmaya çalıştık.
Melek Bar Elmas Gelecekdaha.net Proje
Koordinatörü: Sosyal
girişimciliğin yasal olarak
tanımlanmamış olması özellikle
vergi yükleri açısından ciddi bir

sorun. Sosyal bir iş yapıyorsunuz
ama şirketiniz vergi vermek
zorunda. Ayrıca gençlerle ve
teknolojiyle çalıştığımızda güven
çok kritik bir hale geliyor. İnsanlar
bilgilerini paylaşmakta da problem
yaşıyor, aileler engel olabiliyor.
Sosyal girişimcilikteki en önemli
sorunlardan biri bedelsiz olduğu için
yaptığınız işlerin yeterince ciddiye
alınmaması.
Gülden Türktan: Devam eden
bir araştırmamıza göre Türkiye’de
insanlar öncelikle hükümete, sonra
da birbirlerine güvenmiyor. Herkese
uygulanabilen resmi kuralların
olmayışı güveni çok zorlaştıran bir
ortam yarattı. Sosyal girişimcilik için
de bunlar geçerli.
Cansen Başaran
Symes: Düzenleyici çevre
cesaretlendirmiyor. Vergiler bir
yana ama bu bir politika meselesi,
bireysel olarak çözülebilir mi
bilmiyorum. Çok daha büyük bir
içerikle ele alınması ve sonrasında
sıkı lobi faaliyeti yürütülmesi
gerekiyor.
Serdar Apaydın: Kâr amacı
gütmeyen faaliyetleri yalnızca vakıf,
dernek, kooperatif çatısı altında
yapabiliyoruz. Ama ihtiyacımız
olan sosyal girişimler. Dolayısıyla
bu uygulamayı değiştirmemiz
lazım. TÜSEV bununla ilgili bir
analiz yaptı iki buçuk yıl önce.
İhtiyaçlarımız bu analizlerde dile
getirildi. Kendimizi de eleştirmemiz
gerek. Bir örnek vereyim; bir sosyal

girişimciyi bir melek yatırımcıyla
buluşturduk. Konuşmanın sonunda
yatırımcı olumsuz anlamda
ona projesinin “tekrarlanabilir”
olduğunu söyledi. Toplumun
yararına sosyal girişimcilik projeleri
tekrarlanabilir olmalıdır zaten. Ve
buna yatırım yapılmalı.
Büke Çuhadar: Hükümet çok
fazla teşvik veriyor ama Ar-Ge
yapıyorlarsa. Sosyal girişimcilerin
çoğu bu teşviklerden faydalanamadı.
Ozan Sönmez: Sosyal girişimciler
için, bütün ekosistemi temsil
eden bir TÜSİAD’ımız yok. İki yıl
önce TÜSİAD Yeşil Ekonomi alt
grubu oluşturdu. Belki bir alt grup
oluşturabilir sosyal girişimcilik,
sosyal inovasyon alanında. TÜSEV
ile birlikte oluşturabilir.
Cansen Başaran Symes: Tek bir
ses olarak bir platform bulunmalı.
Sorunlar ortak olduğundan tek ses
olunabilir.
Serdar Apaydın: Üniversitelerde
çok sayıda araştırma, uygulama
merkezi var. Çoğu aynı işi yapıyor
ama birbirlerinden haberleri
yok. Sadece yetişkinlerin değil
gençlerin de bir şeyler yapmasına
olanak verecek sosyal girişimlere
ihtiyacımız var. Bir gençten bir
dernek, vakıf ya da kooperatif
kurmasını isteyemezsiniz. Bu onlar
için imkânsız. Çünkü Türkiye’de
gençler sorun çıkaranlar olarak
görülüyor ama aslında sorun
çözücüler. Para kazanmayan
hiçbir şeyin kendini sürdürülebilir

kılma şansı yok. Sosyal girişimler
kâr edebilir. Türkiye’nin dışında
dünyanın hiçbir yerinde bunu kimse
tartışmıyor.
Matthias Scheffelmeier: Birçok
ülkenin ekosistemlerde bu tartışma
geride bırakıldı, nasıl bir yapı
olunduğundan çok, nasıl bir sosyal
etki yarattığına yöneldi tartışma.
Kaç kadına istihdam sağlanıyor,
ne kadar sokak çocuğu sokakta
değil, artık bunlara bakılıyor. Bazen
bağışlara başvuruyorlar, bazen
yatırım alıyorlar. Bazen gönüllülerle
çalışıyorlar, bazen personelleri var.
Melek Bar Elmas: Teknolojik
sosyal girişimlerin en önemli
tıkanıklıklarından biri teknolojinin
kendisi. Teknoloji çok hızlı
değişiyor, bu teknolojiyi yaşatmak
isteyen insanlar, gönüllü insanlar
sürekli yenilenemiyor. İnsanlara
bu ortamı sağlamak pahalı bir
yatırım. Türkiye’deki iş hayatında
insanların geçinebilecekleri parayı
kazanacakları çalışma süreleri
Avrupa’ya göre çok daha fazla. Bu
insanlardan gönüllülük istemek
de biraz lüks oluyor. İsviçre’de kişi
başına 11 STK düşerken Türkiye’de
bu rakam 0,1. Gençler bir dönem
bizim organizasyonumuzda kalıyor
ama sonra hayat derdine düşüyor.
Dolayısıyla sürdürülebilir bir ilişkiyi
korumanız çok güç.
Serdar Apaydın: Türkiye için dil
de çok önemli bir engel. Örneğin,
BİLGİ Genç Sosyal Girişimci
Ödülleri için 10 sosyal girişimci
seçiyoruz ve ikisini ITF Global
Fellows Awards’a öneriyoruz. Ama
bu iki girişimcinin mutlaka İngilizce
bilmesi gerekiyor. Bu da başka proje
sahiplerinin daha avantajlı olmasına
neden olabiliyor. Onlara yardımcı
olacak çözümler de üretmemiz
gerekiyor.
41 <<<

ASHOKA

Daha fazla
sağlık
Sağlık alanında sosyal inovasyonun ele alındığı
toplantıda Ashoka ve Boehringer Ingelheim
işbirliğiyle hayata geçirilen “Daha Fazla Sağlık”
projesi ve Dr. Frank Hoffmann’ın “Discovering
Hands” girişimi konuşuldu.

B

oehringer
Ingelheim’ın
düzenlediği “Sağlıkta Sosyal İnovasyon” temalı Yuvarlak Masa toplantısı sağlık kuruluşlarından, engelliler için faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarından temsilciler ve şirket
yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.
BMW Vakfı Kıdemli Yöneticisi Daniela Dauber’in moderatörlüğünde süren
toplantıda Boehringer Ingelheim Türkiye CEO’su Roland Stehlin, Ashoka
işbirliğiyle gerçekleştirdikleri “Making More Health” (Daha Fazla Sağlık)
projesi hakkında bilgi verdi. Ardından
Dr. Frank Hoffmann Almanya’da geliştirdiği ve meme kanserinin erken
teşhisinde görme engellilere istihdam
olanağı tanıyan “Discovering Hands”
adlı sosyal girişimiyle ilgili bir sunum
yaptı.
Ashoka ve Boehringer Ingelheim
işbirliğiyle hayata geçirilen “Daha
Fazla Sağlık” projesi, sağlık sorunlarına getirilen yaratıcı ve etkili çözümleri
belirleyip destekleyerek sağlık sektöründe dönüşüm sağlamayı hedefliyor.
Bu küresel ortaklık sağlık alanındaki
yaratıcı çözümleri iki farklı programla
destekliyor. Ashoka Fellowship programıyla yaratıcı çözümleri bir pilot
çalışmayla hayata geçirmiş olanlar,
Ashoka Fellow’u seçildikleri takdirde
maddi destek, danışmanlık ve networking desteklerinden faydalanabiliyor.
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Fark Yaratanlar Yarışması ile de yaratıcı bir iş modeli ya da projesi olan
birey, kurum veya girişimler yarışarak
85 bin dolarlık maddi destekten yararlanabiliyor. “Daha Fazla Sağlık” projesi
kaliteli sağlık hizmetlerine ve tedaviye
erişimi sağlayan; bireyleri, aileleri ve
toplumları yerel sağlık sorunlarıyla
baş etme konusunda güçlendiren ve
dezavantajlı toplulukları hedef alan girişimleri kapsıyor.
Dr. Frank Hoffmann’ın “Discovering Hands” (Keşfeden Eller) girişimiyse meme kanserinde kritik
öneme sahip erken teşhis konusunda
çok önemli bir fırsat sunuyor. Görme
engellilerin gelişmiş dokunma duyularından faydalanılarak geliştirilen
sistemle, kansere neden olan kitleler,
gelişmelerinin henüz çok başında tes-

pit edilerek yayılmaları engelleniyor.
Diğer taraftan “yetersiz” olarak görülen engellilere birer profesyonel olma
imkânı tanıyarak da toplumsal algıda
ciddi bir değişim sağlıyor. (Discovering Hands ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Dr.
Frank Hoffmann ile gerçekleştirdiğimiz röportajda bulabilirsiniz; sayfa:28)
Toplantının son kısmındaysa Discovering Hands sisteminin Türkiye’de
de uygulanmasının önündeki olası engeller ve fırsatlar tartışıldı. Türkiye’deki mevcut teşhis sisteminin bu sistem
önünde bir engel oluşturması, engellilerin “yetersiz” olarak görülmelerinin
bir ön yargıya sebep olabileceği, sistemin somut faydaları üzerine henüz tamamlanmış bilimsel bir araştırmanın
eksikliğinin ilgili kurumları ve hastaları ikna açısından getireceği sorunlar,
doktorların da mamografi gibi tanı
yöntemlerini daha güvenilir bulması
ve kanser teşhis yöntemlerinde ileri
teknolojiye yatırım yapılması sistemin
uygulanması yönündeki engeller olarak sıralandı. Meme kanserinin erken
teşhisinin önemi konusunda artan
farkındalık, Türkiye’deki sağlık sisteminin 49 yaş üzeri kadınlara ücretsiz
mamografi imkânı tanıması sebebiyle,
erken yaşlarda bu tür kanserin gelişme
riski fazla olan genç kadınlarda hastalığın teşhisi için kullanılma olasılığıysa sistemin uygulanması yönünde fırsatlar olarak değerlendirildi.
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okullarda ve çevre eğitim
yapan eğitim görevlilerine
yönelik etkinlikler düzenliyor.
Anadolu

Vakfı, inşa ettiği

kurumlarında öğretmenlik

"Gençler ve Çocuklar" programı
hayal güçlerini ortaya
çıkarmak için başlattığı Yetenekli ve Yenilikçi Çocuklar
projesinde ilk olarak büyüklere eğitim verildi. Sanatla
iletişim temalı seminer günleri Gebze'de 9-10 Eylül
tarihlerinde gerçekleşti.
Anadolu

Vakfı'nın

kapsamında, çocukların

Etkinliğe,

Gebze ilçesi öğretmenleri, Anadolu Grubu
çalışanları ve Anadolu Vakfı bursiyerleri katıldılar.

Katılımcılara

daha sonra çocuklara öğretecekleri resim
renkler ve çizgilerle oyun, şekillerle tasarım,
mekanda nesneleri konumlandırma gibi uygulamalar
gösterildi. Adel Kalemeilik'in desteğiyle Sunay Akın'ın
da sohbet-sunumla katıldığı çalışmaların ikinci gününe
katılan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, etkinliklerin
sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verdi.
yapımı,

Ayrıca proje kapsamında; Anadolu Vakfı tarafından
2002 yılında yaptırılan ve 2013 yılında yenilenen
Gebze ilköğretim Okulu'nda Adel Kalemeilik'in
desteğiyle minikiere boyama ve resim yapabilecekleri
bir atölye hazırlandı.
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35 yılda Türkiye'nin geniş coğrafyasında farklı şehirlerde, değişik eğitim programlarında öğrenim gören
onbinlerce öğrenciye burs sağlayan Anadolu Vakfı bugün, hiç olmadığı kadar eğitim alanına odaklanmış
durumda. Vakıf, eğitim kavramının ötesine geçerek, geniş bir perspektifle "Gençler ve Çocuklar" konusunu
sahiplendi. Anadolu Vakfı, burs programiarına ek olarak bu yıl başlattığı Coaching ve Mentaring programı ile
gençlerin bilgi ve deneyim paylaşımı yolu ile yetkinliklerini geliştiren etkinliklere imza atarak topluma vizyoner,
açık fikirli, global anlamda değer üretebilen bireyler kazandırmayı amaçlıyor.
Anadolu Vakfı, yine aynı dönemde hayata geçirdiği Proje Destek programıyla ise, düşünceleriyle yaşadığı
toplumu değiştirmek isteyen gençlerin sosyal girişimlerine destek veriyor. Vakıf, onların projelerine güç
katarken toplumsal kalkınma hedeflerine paralel olarak onlara alternatif kariyer seçenekleri sunmanın da
gururunu yaşıyor. Daha nice pırıl pırıl onbinlerce gence ...
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