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Sosyal girişimcilik tarih boyunca insanlığın bir parçası olduğu gibi gönüllülük ile de çoğunlukla iç içe 

geçmiştir. Sosyal girişimciler bir ihtiyacı tespit ederek ona çözüm üreten gönüllülerdir. Kendi çıkarlarına 

hareket etmezler, önemli olduğuna inandıkları bir meselenin çözümünün bir parçası olmak 

istediklerinden gönüllülük çerçevesinde hareket ederler. Sosyal girişimcilik en genel ifade ile kişinin 

değil doğanın veya toplulukların bir ihtiyacını karşılamak ve/veya sorununu çözmek için girişimcilik 

temelinde çalışılmasıdır. Sosyal girişimcinin başarısında ona eşlik eden gönüllülerin önemli bir payı 

vardır ve söz konusu başarının gerçekleşmesi için gönüllülerin katkıları vazgeçilmezdir. Sosyal 

girişimcilik değişimi hedefler; hem bireysel hem de toplumsal değişimler için imkân sunar. Sosyal 

girişimcilik etrafında kurulan ağların ve örgütlenmelerin yanı sıra bu konudaki yayınların sayısı da her 

geçen gün artmaktadır. Sosyal girişimci ile sosyal girişim veya sosyal işletme birbirlerinden ayrı 

kavramlardır. Bu bölümde sosyal girişimci ve sosyal işletmenin farkları, sosyal girişimciliğin özellikleri, 

sosyal girişimcilerin sürdürülebilir yaşam açısından önemi, sosyal girişimciliğin bireysel ve toplumsal 

değişimdeki konumu gönüllülükle ilişkili bir biçimde ele alınmaktadır.

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
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Giriş

Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret,
Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için sabır,
İkisi arasındaki farkı anlayabilmek için akıl ver.
Hitit özdeyişi

Yalnızca kendinizi düşünerek değil, önemine inandığınız bir toplumsal meselenin 
çözümünün parçası olmak adına hareket etmek gönüllülüğün temelini oluşturmaktadır. 
Sosyal girişimciliğin ise sorunlara çözüm bulmak ve söz konusu çözümlerin sosyal etkisini 
artırmak için gönüllü yapılanmalarına ihtiyacı vardır. Hatta gönüllülüğün çoğu durumda 
sosyal girişimcilik için vazgeçilmez olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sosyal girişimcilik 
bütün insanlık tarihi boyunca karşımıza çıkar ve çoğunlukla da gönüllülükle iç içe geçmiş 
bir haldedir.

Şekil 1. Sosyal girişimcilik ve gönüllülüğün özeti.

Sosyal girişimcilik, Şekil 2’de ortaya konduğu haliyle sürdürülebilir yaşamın sınırlarını 
büyütme vizyonu ile hareket eder. Sosyal girişimcilik en genel ifade ile kişinin değil doğanın 
veya toplulukların bir ihtiyacını karşılamak ve/veya sorununu çözmek için girişimcilik 
temelinde çalışılmasıdır. Literatürde sosyal girişimcilik üzerine ayrıntılı tartışmalar 
bulunmakla beraber söz konusu tartışmaları bu bölümde ele almayacağız. Fakat kısaca 
belirtmek gerekirse bir sorunu çözmek veya ihtiyacı karşılamak için gayret göstermek sosyal 
girişimcinin temel hareket noktasıdır.1 Bugün ortaya çıkan farklı ağlar ve örgütlenme yapıları 

1 “Sosyal girişimcilik” ibaresini Google’da tarattığınız zaman 8.710.000 Türkçe sayfa listelenmektedir. Bunu son 
20-30 yıllık süreçte kat edilmiş güzel bir gelişme olarak önemsememiz gerekir. 2012 yılına kadar Sivil Toplum 
Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) için hazırladığım rehber yegane başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır. 
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sosyal girişimcilik için önemli bir imkandır. Böylece bu yola yeni çıkan kişiler mevcut 
modeller arasından kendi düşüncelerine ya da eğilmek istedikleri meselelere uygun olanı 
inceleyip ilgili alana yönelebilirler.

Şekil 2. Sürdürülebilir yaşam şeması.

Sosyal girişimci henüz yolun başındayken en yakın çevresi bile onun ne yapmak istediğini 
anlamayabilir. Süreç içerisinde kişinin etrafında onunla birlikte yürüyecek gönüllüler ortaya 
çıkınca değişim süreci küçük küçük başlar. Sosyal girişimcilikte değişim bugünden yarına 
olmaz. Sabırlı olmak ve yılmamak bu işin en önemli parçalarından birisidir. Sonuca götüren 
süreç çok önemlidir. Doğru yönlendirme olabilmesi için paydaşların gönüllü katılımda 
bulunmalarının yanı sıra gerek hedef kitle gerekse alanında uzman gönüllüler ile ortak akıl 
çalışmaları yapmaları elzemdir. Yine farklı kurum ve aktörlerle işbirlikleri de sürecin önemli 
bir parçasıdır. Kamu ve özel sektör, farklı yaş gruplarından bireyler ile çözüm ortaklıkları 
kurulması gerekir. İşbirliğine inanmış bir gönüllü ekibinin mevcut olması, faaliyetin süreç ve 
sonucunu çok daha etkili ve verimli kılar.

Hatta 2010 yılında hem danışman hem de konuşmacı olarak yer aldığım Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi 
“Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı”nda sunulan bildirilerin önemli bir kısmının referans göstermeden 
ilgili rehberden alıntı yapmaları büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Son 10 yılda Türkçe literatürde sosyal 
girişimcilikle ilgili sonuçların bu kadar arttığını görmek sevindiricidir.
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Sosyal Girişimciliği Tanımlamak

Sosyal girişimci ile sosyal girişim veya sosyal işletme birbirinden farklıdır.2 Sosyal 
girişimci önce bir ihtiyacı tespit eder, daha sonra ise bu ihtiyacın giderilmesi için yapılması 
gerekeni analiz eder ve bunu yaparken de bütün yaratıcılığını gösterir. Sosyal girişimci 
belki de o güne kadar denenmemiş yöntemleri kullanarak hiç yılmadan olayın üstüne giden 
kişidir. Genellikle kendisi de sorundan etkilenir. Ama en önemlisi girişimci özelliklerine 
sahip olmasıdır. Sosyal girişimci sosyal faydayı öncelikli hedef olarak belirleyen değişim 
öncüsüdür. Çözümü aciliyet gerektiren çevresel ve toplumsal sorunlara kalıcı, ölçeklenebilir 
ve kopyalanabilir çözümler geliştirir.

Sosyal işletme ise bir konuyu mutlaka bambaşka açıdan ele almayabilir. Ama o da sosyal 
fayda yaratmayı hedefler: “Sosyal işletme, yeni bir işletme türüdür. Günümüz dünyasındaki, 
neredeyse tüm özel şirketleri tanımlayan geleneksel, kâr maksimizasyonuna dayalı 
işletmelerden veya hayırseverlerin bağışlarına bağlı olarak yaşayan ve kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlardan oldukça farklıdır. Aynı zamanda ‘sosyal kuruluş’, ‘sosyal girişim’ veya ‘sosyal 
sorumluluk işletmesi’ gibi sıklıkla kullanılan terimlerden de farklıdır” (Mert Korkmaz, t.y.). 

Sosyal ekonomi sektörünün bir parçası olan sosyal işletmeler, piyasa ekonomisi içinde 
sosyal fayda sağlamak ve toplumun amaçlarına katkı vermek amacıyla mal veya hizmet üreten 
örgütlerdir. Sosyal işletmelerin kabul edilmiş evrensel bir tanımı bulunmamakla birlikte ayırt 
edici özellikleri özel sektörün girişimci ruhu ile kombine edilmiş sosyal amaçlar doğrultusunda 
hareket etmeleridir. Kâr edebilir ama kârını yine sosyal fayda amaçları doğrultusunda kullanır. 
Bunun için de hiçbir resmi mecburiyeti olmadığı halde kendi kendine bir sözleşme hazırlayıp 
çevresine duyurur (Örnek: Açık Radyo). Sosyal bir işletme kâr arayışı peşinde koşan dünyanın 

2 Bu konuda ayrıntılı bilgiye yazar tarafından hazırlanmış ve Türkiye’de bu konuda ilk olan rehberden 
ulaşabilirsiniz (çevrimiçi erişilebilir). Bu vesileyle bu konuda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirme fırsatını sunan 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sosyal Girişimciyi Nasıl Tanırsınız?
• Yeni fikir: Toplumsal ihtiyacı çözecek yeni bir fikre sahiptir.

• Yaratıcılık: Hedef tespitinde ve sorun çözümünde yaratıcılık geliştirmektedir.

• Girişimcilik: Vazgeçmeksizin fikrinin peşinden gider.

• Sosyal Etki: Fikrin etki alanını toplumun büyük bir kesimini kapsayacak şekilde genişletir.

• Etik Doku: Çevresinde ona inananlardan oluşan kişiler toplanır.

https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-08/toplumsal-donusum-icin-sosyal-girisimcilik-rehberi-2.pdf
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bir parçası değildir. Hedefi, mal ve hizmet satışı da dahil olmak üzere işletme yöntemlerini 
kullanarak sosyal bir sorunu çözmektir (Mert Korkmaz, t.y.).

Sosyal işletmeler; mülkiyeti kamuya ait olmayan, ticari amaçlar yerine sosyal amaçlar ile 
kurulmuş ekonomik örgütlerdir. Sosyal ekonomi içinde yer alan işletme ve organizasyonlar 
aşağıda belirtilen kriterleri sağlıyorlarsa saf sosyal amaçlı olarak nitelendirilebilir:

•  İşletme ve organizasyonların açıkça sosyal ekonomiye ait etik değerler ile hareket 
etmesi,

•  İşletmenin birincil amacının dezavantajlı kişilerin yaşam kalitesini geliştirmek ve 
sosyal bütünleşmelerini mümkün olduğunca desteklemek olması,

•  Değiştirilmek veya güçlendirilmek istenen kültürel ve çevresel ihtiyaçlara uygun 
ürünler üretilmesi,

•  Elde edilen kârın ve kaynakların dezavantajlı kişilerin veya amaçlanan kültürel ve 
çevresel faydaya uygun olarak yatırıma yöneltilmesi.

Tablo 1. Sosyal girişimin karakteristik özellikleri (Kaynak: Local Livelihoods, İngiltere)
Sosyal Girişim Özel Sektör

Hedef kitlesini toplumu çalışmalara ortak ederek 
güçlendirmeye çalışır.

Yönetir ve kontrol eder.

Kararlar demokratik olarak alınır. Karar almada kâr ortakları payları ile orantılı olarak 
söz sahibidir.

Çevreye karşı sorumluluk sosyal girişimcinin 
olmazsa olmaz sorumluluklarındandır.

Çevre sorumluluğu, doğal sorumluluk alanı olarak 
görülmez.

Sosyal ve finansal ölçümleme üstlenir. Sadece finansal ölçümleme üstlenir.

Sosyal, çevre ve iktisadi hedef odaklıdır. Kâr odaklıdır.

Emek sermayeyi kullanır. Sermaye emeği kullanır.

Peki neden sosyal girişimcilik ve gönüllülük şeklinde ikili bir ayrıma gitmemiz gerekiyor? 
Bunun öncelikli sebebi girişimciliğin toplumun değişim üzerinde çok daha etkili olmasıdır. 
Bir sosyal sorunu her zaman mevcut yöntemler ile çözmek mümkün olmamaktadır. Zaten 
mevcut yöntemlerin yetersizliği yeni sorunlarla karşılaşmamıza da yol açmaktadır. Dolayısı 
ile farklı bakış açısına sahip olan, sabırla ve inatla sosyal sorunlar üzerinde çalışacak insanlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple de aktivistlerin yaptıklarını küçümsememek gerekir. Aksine 
sosyal girişimcinin açtığı yolu sürdürecek kişilere fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal 
girişimcilik alanında gönüllü olan kişiler de, sosyal girişimciliğin açtığı bu değişim sürecinin 
tecrübe edildiği ortamdan etkilendiklerinden bu alanı tercih ediyorlar ve onlar da değişimin 
bir parçası olarak giderek daha yaratıcı ve daha yenilikçi yaklaşım geliştirebiliyorlar. Eğer 
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söz konusu olan bir ekip çalışması ise, gönüllünün içinde bulunduğu ortam sadece sonuç 
üretmesi ile değil bütün bir faaliyet sürecinde ekip üyelerine kattıkları ile de önem kazanıyor. 
Bu ortamlarda gelişen gönüllüler zamanla bir sosyal girişimci olarak öne çıkabiliyorlar.3

3 Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın 2019 yılında hazırladığı rapora göre yapılan çalışmada 10 ücretli çalışana 
karşılık 78 gönüllü çalışanın olduğu tespit edilmiştir. Bkz. https://www.sosyalgirisimcilikagi.org/t-rkiye-sosyal-
giri-imcilik-ekosistem-durum-raporu-yay-nda

Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar ve Sosyal Girişimcilik
STGM bünyesinde 2007 ve 2009 yılında çıkan rehberden sonra Türkiye’de ilk ayrıntılı araştırma 2012 yı-
lında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Bilgi Üniversitesi arasında geliştirilen iş birliği 
neticesinde ortaya çıktı. Bu işbirliğini ortaya koyan kitabın (Çınar, 2021). önsözünde Bilgi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Aydın Uğur’un söz konusu işbirliğini çevreleyen bağlamı şöyle açıklamaktadır: 

“UNDP’nin ‘Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar’ inisiyatifi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar yeni bir 
anlayışın ürünüydü. Hoyrat, sadece kısa vadeli kişisel çıkar peşinde koşan bir dünya anlayışı kısırlığının 
üstesinden gelmeyi amaçlayan çalışmalardır bunlar...

Yaklaşık son 30 yıl içerisinde yaygınlaşan neo-liberal politikalar doğrultusunda biçimlenen küreselleşme 
süreci ile birlikte dünya yeni bir olgunun ortaya çıkışına sahne oldu: ‘Toplumsal dışlanma’; İngilizce 
tabiriyle, social exclusion. Bu kavram, eşitsizlik, hakça olmayan paylaşım, kimilerinin pastadan diğer-
lerine kıyasla adil olmayan ölçüde pay alması durumlarını açıklamak için kullanılmaktaydı. Gelgelelim, 
son yıllarda toplumsal dışlanma öyle ciddi boyutlara ulaştı ki, yalnızca eşitsizliğe değil, herhangi bir 
paylaşımın bile söz konusu edilemeyeceği durumların ortaya çıkmasına sebep oldu.

Dünya nüfusunun, piramidin tabanında kalan kısımları, neredeyse toplumsal yaşamın dışına itilir oldu. Eko-
nomik mekanizmalar bu nüfusu organize yaşam alanlarından sürgün etmeye başladı. Sistem, artık bu insanları 
bünyesine katmaksızın yoluna devam etmektedir. İşte bu amaç doğrultusunda gönüllülerin adanmışlık erdem-
leri ve enerjileriyle bilimsel bilgi ve dayanışma arayışı bir arada seferber edildi/bir araya getirildi.”

Yine aynı kitapta sunuşu yazan IICPSD (UNDP Istanbul International Center for Private Sector in Deve-
lopment) direktör vekili Henry Jackelen şöyle söylemektedir:

“21. yüzyılın ikinci on yıllık döneminde, sosyal girişimler ve girişimcilik her geçen gün daha fazla önem 
kazanıyor. Bunun başlıca nedeni ise sosyal girişimlerin, (kâr amacı güden) klasik girişim örneklerine 
ve girişimciliğe alternatif olarak, maddi kazanç sağlayan ve kendi kendine yetebilen örnekler olması. 
Çevresel zorlukların yoğun olarak yaşandığı bu dönemde, sosyal girişimcilik klasik girişimciliğe uygun 
olmayan bir dizi olası ‘niş’ fırsat arasında en çok umut vaat eden yöntem ya da alternatiflerden biri 
olabilir. İkinci olarak, içinde bulunduğumuz bilgi ve sosyal paylaşım döneminin kazandırdığı araçların 
kullanımında başarılı olan sosyal girişimciler, sosyal değişimi de baş döndürücü bir hızda ve oranda 
tetikleyebiliyor. Son zamanlarda yükselen sosyal aktivizm dalgası, kitlesel eylemlerin somut getiriler sağ-
lamasında az ya da çok rol oynayan birçok sosyal girişimcinin parlak zekâsı, motivasyonu ayrıca vizyon 
ve tutkusunu da ortaya koyuyor. Üçüncü olarak, sosyal girişimin odağındaki girişimcilerin sunduğu ye-
nilikleri daha çok ne şekilde destekleyip teşvik edebileceğimizi kavradığımız ölçüde, toplumu iyi yönde 
nasıl değiştireceğini sorgulayan bu yetenekli bireyler arasında gittikçe büyüyen bir ‘hareket’ de kendini 
gösterecek. Geçmişimiz bize, devletlerin başarabileceklerinin bir sınırı bulunduğunu, piyasaların ise iç 
kısıtları ve çelişkileri olduğunu öğretmişti. Bu anlamda sosyal girişimler, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç 
duyduğu hizmetlere ulaşmasını, çevrenin korunmasını, aynı zamanda toplumda insan hakları boyutunun 
genişletilmesini sağlayan kuvvetli bir tamamlayıcıyı ve büyüyen bir gücü temsil ediyor.”

https://www.sosyalgirisimcilikagi.org/t-rkiye-sosyal-giri-imcilik-ekosistem-durum-raporu-yay-nda
https://www.sosyalgirisimcilikagi.org/t-rkiye-sosyal-giri-imcilik-ekosistem-durum-raporu-yay-nda
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Sosyal Girişimcilik: Bireysel ve Toplumsal Değişim

Sosyal girişimcilikte gönüllülük toplumun pozitif değişimi için çok önemli bir faktördür. 
Gönüllüler sosyal girişimcilik temelinde soruna ve ihtiyaca farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak 
sorun çözülene ve ihtiyaç karşılanana kadar pozitif toplumsal değişim için çalışmalarını 
sürdürür. Klasik girişimciler işlerinin ve ürünlerinin kopyalanmasını istemezken, sosyal 
girişimciler bilakis iş ve ürünlerin kopyalanabilir olmasını, bu sayede sosyal değişimin 
tetiklenmesini önemserler. Model oluşturmak çok önemlidir. Şekil 3’te bireylerin içinde 

Halk İçin Halkla Beraber Çözüm
“Sosyal girişimciliğin tarihteki örneklerine baktığımda tabandan gelen bir hareket olduğuna inanıyorum 
ben, sen bunu doğrulayabilirsin istersen yani bir sosyal girişim de bir sosyal girişimcilik de halkın bağ-
rından çıkıyor. Sosyal girişimcilik için de birileri çıkıp der ki, demiştir, diyebilir ‘Şimdi de bunu buldular 
bununla bu kapitalist düzen devam edecek, kapitalizm şimdi de bu oyuncağı attı insanların önüne, 21. 
yüzyılın yeni icatlarından biri.’

Halk dediğin olay eğer yurttaş katılımıysa katılıyorum sana ama tabandan geleyim derken, Nebahat (KA-
MER) kadınları örgütlemeseydi tabandan bir şey gelmiyordu. Nebahat, oranın eğitimli kadınlarından 
biriydi ama tabanla çalıştığı için sonuç aldı. Yani halk için halka karşı değil, halk için halkla beraber 
çözüm olduğu zaman çözüm oluyor zaten. Ayrıca her kesimin sorunları ve ihtiyaçları farklı olduğu için 
çözümler de bunu yapanların profili de farklı olabilir. Örneğin bugünlerde plazalarda çalışanlara hitap 
eden ve harekete geçiren bir online bağış sistemi var; www.yuvarla.org.

Bu toplumda bu fikirleri çıkaracak toplumsal koşullar yoksa zaten bunu yapamazsın.

Aynen öyle. Zaten başarıya da ulaşmıyor. Adı öyle sosyal faaliyet oluyor, bir fikir olarak kalıyor. Zaten 
kültürü değiştiremezsen hiçbir şey değişmiyor. Tabii kültürü değiştirmek de hiç kolay değil. Pozitif bir 
değişim yaratmak için ahlaki değerlerin işin özünü oluşturması gerekiyor. Yoksa değişim olur ama olum-
suz yönde olur. Dejenerasyon şeklinde olması işten değil. Malum her değişim gelişim değildir. Bunun 
birçok örneği dünyada da mevcut.

Bir toplumda hem sosyal girişimci kişilerin daha çok olması, hem de sosyal girişimlerin model anlamında 
daha çok olması için aslında o toplumun daha özgür daha demokratik olması gerekmez mi? 

Yenilikçiliğe açık olmak ve yaratıcılık açısından haklı olabilirsin. Ama sosyal girişimciliğin en gelişmiş 
olduğu yerlere baktığında Bangladeş, Hindistan başta geliyor. ABD de sosyal devlet olmadığı için ve bi-
reysel girişimcilik çok desteklendiği için çok gelişmiş. Bir defa sefa toplumu olunca böyle şeyler akla bile 
gelmiyor yani bugün Amerika'da ve Asya'da bu olay çok yaygınsa bunun sebebi toplumların ihtiyaçlarına 
çözüm bulunamamasından kaynaklanıyor. Asya'da tamamen sorunların ve ihtiyaçların çokluğundan ve 
paylaşımcı kültürün müsaitliğinden sosyal girişimcilik çok gelişmiş.

Amerika'da da ve şu anda Avrupa'da da yaygınlaşmasının nedeni de sosyo-ekonomik sıkıntılar. Haklısın 
bir anlamda ortamın müsait olması gerekiyor gibi görünüyor ama zaten ortamda sorun yoksa böyle bir 
ihtiyaç da ve çözüm de gündeme gelmiyor. Tam tersi sivil toplum dediğin zaman, sivil toplum hareketi 
dediğin zaman yer üstünde hareket edebilmesi için demokrasiye ihtiyaç var, ama sosyal girişimcilikte 
bunun birebir orantılı olduğunu düşünmüyorum. Bir ihtiyaç ve sorun varsa ona çözüm getirmek isteyen 
birileri de illa oluyor dünyanın her yerinde” (Öztürk, 2018).
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bulundukları konfor alanından çıkarak nasıl sosyal değişim yönünde hareket ettikleri 
gösterilmektedir.

Şekil 3. Konfor alanı şeması.

Sosyal girişimcilikte gönüllülüğün önemi üç başlıkta toplanabilir:

• Bireysel gelişim
• Kurumsal gelişim
• Toplumsal gelişim

Sosyal Girişimcilik Tarihinden Örnekler
1873 yılında kurulan Darüşşafaka’nın, kurum kültürünü de devam ettirmek suretiyle bugün halen hiz-
met vermesi çok değerlidir. Osmanlı’daki vakıf sisteminde birçok sosyal işletme olduğu bilinmektedir 
fakat onlar varlıklı kişilerin cami veya medresenin sürdürülebilmesi için bu yapıların etrafında kurduğu 
işletmelerdir. Bunlar da bugün sosyal işletme denilen yapılar gibi değerlidir. Osmanlı İmparatorluğunda 
gerçekleştirilen en son sosyal işletmelerden birisi de Aziziye Camii’nin yaptırılması için gelir elde etmek 
amacıyla Sultan Abdülaziz tarafından 1875 yılında başlatılan İstanbul Beşiktaş Akaretler’deki sıraev-
lerdir. Osmanlı’nın ilk toplu konut projesi olan Akaretler ismi de “akaret, gelir getiren mülk” anlamına 
gelmektedir. Fakat sosyal girişimcilik açısından model oluşturabilecek özellikler içermez. Darüşşafaka 
ise bir sosyal girişimcinin yani Yusuf Ziya Paşa’nın önce yardım ederek, yani balık vererek, daha sonra 
ise yardımların tek başına yetimler için yeterli olmadığını idrak etmesi sonucunda balık tutmayı öğret-
meye yani sisteme dayalı bir çözüm üretmeye çalışmasının bir sonucudur ve bu yönüyle de çok önemli 
bir model teşkil eder.
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Bu başlıkları 3F olarak tanımlayabiliriz;

• Fark et (gönüllülük)
• Fark ettir (aktivistlik)
• Fark yarat (sosyal girişimcilik)
Sosyal girişimlerde çalışanlarla veya sosyal girişimci adaylarıyla yapılan odak grup 

toplantılarından4 hareketle sosyal girişimcilikte gönüllülüğün önemini ele alırsak, söz konusu 
üç gelişim alanında kesişimselliklerin mevcut olduğu görülmektedir. Aşağıda bu üç gelişim 
alanı üzerinde ayrıntılı olarak dururken bu kesişim noktaları da belirginleşecektir.

Bireysel gelişim

•  Gönüllülük sosyal girişimciliğe giden yolda ilk basamak olması gereken bir çıraklık 
dönemidir.

•  Gönüllüler arasındaki algı ve deneyim farklılıkları uygulamayı geliştirmeye imkân 
verir.

4 Bu bölümü yazmam istendiğinde, bu konuyu yüksek lisans tezi olarak çalışmasını önerdiğim Nihat Yücel’i 
aradım. Mezun olduktan sonra neler yaptığını sordum ve ondan duyduklarım hem benim yapacaklarım için bir 
fikir oluşturdu hem de bir odak grup toplantısı yaparak bu alanda çalışan sosyal girişimci adayları ve çalışanları 
ile beyin jimnastiği yaptık ve benim 40 yıllık tecrübelerimi onların sayesinde idrak etmiş veya hatırlamış oldum. 
Ayrıca daha önce bahsettiğim gibi gönüllü olarak başlayan bu gençlerin hemen hepsi sosyal girişimcilik yolunda 
ilerliyorlar. Kendilerinden örnek olarak kısaca bahsetmek isterim. Alfabetik sırayla;

• Fatih Yürek üniversite döneminde gönüllülük yapmış, Doğu Batı Kampı ve Genç Sosyal Girişimciler Buluşması 
gönüllüsüydü ve şimdi öğrencilere de destek verdiği kendi işletmesi var. 

• Halil Bağış 2015 yılında Doğu Batı Kampına katıldı. Astronomi meraklısı iken bugün Türkiye’de ilk defa online 
astronomi platformu olan Stellar Lab’ı kurdu ve Sabancı Vakfı’ tarafından yürütülen ve 4000 kişinin başvurduğu 
“Fark Yaratanlar” programına seçilen 5 kişiden birisi oldu. 

• Handan Betül Dallı Doğu Batı Kampına 2019 yılında katıldı. Sonra YAŞÖM de aktif gönüllü oldu. Ondan sonra 
şiddetsiz flört projesini başlattı. Şimdi Mikado Danışmanlık Sosyal Girişim Şirketi’nde çalışıyor, 

• Nensi Güzeliş 4 yıl önce YAŞÖM’de gönüllü oldu. Doğu Batı Kampı koordinatörü oldu. 2 yıldır da YAŞÖM 
Koordinatörü ve yeni projeler geliştirmek onun görevi.

• Malik Arı Van’da çevre gönüllüsü iken Doğu Batı Kampına katıldı. Şimdi çevre ile ilgili kendi projesini 
geliştirmek için çalışıyor.

• Meryem Aydın 8 yıl önce gönüllü olarak başladığı YAŞÖM de önce koordinatör oldu. Sonra GENÇTUR 
da çalışmaya başladı. Şimdi Gönüllü Hizmetler Derneği ESC Gönüllü Koordinatörü, Gönüllü Okulu 
Koordinatörü ve ayrıca eğitim ekibinde program geliştirici olarak görev yapıyor. Aynı zamanda ASHOKA 
#changemakerschange üyesidir ve 2021 yazı itibariyle Fransa’da eğitimde yeni metotlar konusunda yüksek 
lisans çalışmalarına başlamıştır.

• Merve Balaban Stellar Lab’a yeni katıldı. Bu sene Doğu Batı Kampına katılacak. Ondaki değişimi de görmek 
için sabırsızlanıyorum.

• Nihat Yücel YAŞÖM de kısa dönem koordinatör oldu. Sonra YEŞİLAY’da proje koordinatörü oldu ve 
tasarımcılık öğrencileri için Ortak Fayda sosyal işletmesini kurdu. Marmara Üniversitesi sivil toplum yüksek 
lisansını yeni bitirdi. Aynı zamanda Genç Hayat Vakfı’nın eğitim koordinatörüdür.

• Şeyma Bilgen İMECE bursiyeri olarak geldiği YAŞÖM’de önce gönüllü sonra gönüllü koordinatörü oldu. Doğu 
Batı Kampı Koordinatörüğünün yanı sıra Temmuz 2021’den itibaren Gönüllü Okulu Koordinatörü olarak da 
görev almaktadır

 Hepsi 30 yaş altında olan bu gençler, inisiyatif ve sorumluluk alabilen, kendini geliştirirken yarattığı sosyal 
faydayı da arttırabilen bireyler oldular. Bu vesile ile gösterdikleri bireysel ve sosyal gelişmeden gurur 
duyduğumu belirtmek isterim.
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•  Gönüllüler farklı kurumları tanıyarak kendi kurumsal kültürü anlayışlarını geliştirme 
şansı elde eder.

•  Mevcut yanlışların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi için yenilikçi bakışa 
ihtiyaç duyulduğunu anlayan gönüllüler kendileri de bu konuda gelişimi teşvik ederek 
kelebek etkisi yaratır.

•  Gönüllüler, çok farklı çevrelerden gelen bireyler iletişim ve yönetim konusunda 
zorluk yaşadıklarında yeni yöntemler geliştirir. Bu da hem kendilerinin hem de 
başkalarının gelişmesini sağlar.

•  Deneyimli gönüllüler yenilikçi bakış açısından etkilenerek giderek daha etkin ve 
yenilikçi çözümler üretmeye ve bu sayede sorunlara daha farklı açılardan bakmaya 
başlayabilir.

•  Sosyal girişimlerde gönüllü olarak yer almak bağışçılık ile gönüllülük arasındaki 
farkın daha iyi idrak edilmesini sağlar.

•  Nesiller arası öğrenme sayesinde çift yönlü bir öğrenme tecrübe edilir. Yaşa değil 
bilgiye, yani liyakate önem verilir. Dolayısıyla gençlerin hakim oldukları konularda 
yetki ve inisiyatif almalarının önü açılır.

•  Gönüllüler başkaları için çalışırken kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
•  Gönüllünün belirli bir süre için üstlendiği sorumluluğu yazılı hale getirerek raporlaması 

ve bu raporun bir kopyasının kendisinde bir diğerinin ise ilgili kişilere teslim edilmesi 
sonucu her iki taraf için de önemli bir farkındalık ve sorumluluk fırsatı doğar.

•  Özel sektördeki şirketlerin sosyal fayda sağlaması için başlatılan sosyal girişimlerde 
gönüllü potansiyeli şirketin çalışanları arasından oluşturulur. Bu sayede hem kurumsal 
hem de bireysel fayda sağlanır.

Gönüllülerin özdeğerine sahip çıkılması ve özgüvenini geliştirmek için çalışmalar 
yapılması gerekir, çünkü toplumu düşünecek ve etkileyebilecek bireyler özdeğeri ve özgüveni 
güçlü kişiler arasından çıkar. Korku kültürü ile yetişmiş bireyler ise kendini değersiz görüp 
onlardan beklenen katkıyı sağlayamayabilir. Sürekli bir otoritenin yönlendirmesi ile hareket 
eden kişiler, ortada otorite yönlendirmesi ya da korkusu kalmayınca sorumluluk almaktan da 
kaçınırlar.

Kurumsal gelişim

•  Gönüllü sadece iş gücü değil aynı zamanda hedef kitleye ulaşma ve sosyal etki 
açısından da çok önemlidir.

•  Sosyal girişimler özellikle başlangıç döneminde hem maliyet açısından hem de uzman 
gönüllüleri ile sistemi kurmak noktasında gönüllülere daha çok ihtiyacı duyar.
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•  Gönüllülerin işe alınma imkânı doğduğu zaman ise bunun hem kuruma hem de 
gönüllüye olumlu yansımaları olacaktır.

•  Sürdürülebilir olmak için sosyal girişimlerdeki döner sermaye sistemine ihtiyaç 
vardır.

•  Hizmet ve hak savunuculuğu alanlarında bile sistemi döndürmek için ekonomik bir 
modele ihtiyaç duyulduğu önemli bir gerçeklik olarak kendisini duyurur.

•  Gönüllülük maliyetleri düşürür. Böylelikle daha etkili ve ulaşılabilir ürünler ortaya 
çıkar.

•  Gönüllü katkılar bağımsız kalabilme şansı verir. Proje sahiplerine herhangi bir fona 
veya kuruma bağlı kalmadan kendi inandıkları doğrultuda yürüyebilme imkânı sağlar.

•  Özel sektörde başlatılan sosyal girişimlerin gönüllü potansiyeli şirketin çalışanlar 
arasından oluşturulur ve bu sayede hem kurumsal hem de bireysel fayda sağlanır.

•  Uzman gönüllüler, maddi gerekliliklerinin karşılanması zor olan sosyal girişimler için 
büyük bir fırsattır.

•  Ücretli çalışanların da gönüllülük ruhu ile çalışacağı-bir ortamın hazırlanması çok 
önemlidir. Eğer çalışanlar gönüllüleri kendi işlerine rakip olarak görürlerse sağlıklı 
bir iletişim kurulamayacaktır.

•  Sosyal girişimlerde şeffaf ve yatay bir hiyerarşi ile liyakate dayalı bir yapı kurulması 
gerekir. Burada esas kriter gönüllünün ücret alıp almaması değildir. Önemli olan 
gönüllünün de sorumluluk ve yetki alarak yapılan işe katkıda bulunmasıdır. En alt 
düzey görevlilerden en fazla sorumluluğa sahip olanlara kadar bütün çalışanların 
katılacağı toplantılar ve buralarda yapılacak geri bildirmeler ile katılımcı bir yönetişim 
modeli oluşturulmalıdır.

•  İnisiyatif ve yetkinin birlikte olduğu ortamlarda üretim ve yaratıcılık giderek gelişir.

•  Herhangi bir ihtiyacı tespit etmek için 5N2K analizi yapılarak çözüm modeli 
geliştirilir ve pilot çalışma ile model denenir.

•  Nesiller arası öğrenme kurumsal gelişimde de çok önemlidir. Amerika’yı yeniden 
keşfetmemek için daha önce yapılanların ışığında bugüne odaklanılır.

•  Her örgütün gerek amacı gerekse demografik yapısı nedeniyle farklı bir gönüllü 
örgütlenme yapısına ihtiyacı vardır. Bu nedenle doğru analiz yapılıp doğru örgütlenme 
modeli çıkartılması gerekir.
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Şekil 4. Sosyal girişimcilikle bireysel ve toplumsal değişim.

Toplumsal gelişim

•  Gönüllü çalışma herkesin başkalarına fayda sağlayabileceği önemli bir karşılıklı 
öğrenme sürecidir.

•  Demokratikleşme için çok önemli bir deneyim ortamıdır. Demokrasinin gelişim ve 
içselleştirilme seviyesi artar.

•  Aktif vatandaşlık ve empati ile toplumların ve bu sayede giderek bütün dünyanın 
birbirini anlaması ve birbiriyle dayanışması için ortam sağlanır. Olumlu düşünce 
gelişir ve farklılıkların zenginlik olduğu kavranır.

•  Yenilikçi ve farklı bakış açıları geliştiren insanları sürü olarak yönetmek zorlaşır. 
Korku kültürü olmadan bireylerin kendi inisiyatifleri ile bilinçli yurttaş olarak hareket 
etmeleri dünya barışına katkı sağlar. Aktif vatandaş sayısının artması ile toplumun 
genel bilinç düzeyi yükselir. Bilinçli yurttaş olmak doğayı korumayı da olumlu etkiler.

•  Durumdan vazife çıkartan bireyler sağlıklı ve düzenli toplumların oluşması için 
gereklidir. Bu yolla topluma aidiyet duygusu geliştirilir.

•  Nesiller arası öğrenme tabii ki toplumsal gelişimde de çok gerekli ve değerlidir. Kişinin 
değişimi ailede de değişime neden olur. Giderek herkesin liyakate göre birbirine saygı 
duyduğu bir topluluk örnek alınır ve başka çevrelerde de uygulanmaya başlanır.

•  Sosyal girişimci gönüllü kendisi gibi sıkıntı yaşamışlara destek olmak isterken bugüne 
kadar yapılagelenlerin çözüm olamadığının bilinci ile çözüm üretmek istediği sorun 
için önce dikkatli bir analiz yapmasının gerektiğinin farkındadır.

•  Gönüllü kendi sahip olduğu hayat şartlarına sahip olmayanlara imkan sunmak ister. 
Ama bu ilişki varsıl-yoksul ilişkisi değildir. Gönüllü herkesin çözümün parçası olduğu 
katılımcı bir modele ihtiyaç olduğunun farkındadır.

• Kültürler arası diyalog artar. Dışlama değil herkesi dahil etme yönünde çalışılır.
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Sosyal girişimcilikte gönüllülük sadece bir başkasına iyilik yapma değil aynı zamanda 
sistemsel bir değişimin parçası olmak demektir. Bu nedenle sosyal girişimcilikte farklı 
bakış açılarını geliştirmek çok önemlidir. Dolayısıyla farklı görüşlerin açık bir şekilde 
tartışılabileceği ortamlara ihtiyaç vardır. Ayrıca kişilerin entelektüel yapılarının güçlendirilmesi 
de doğru inisiyatif alabilecekleri ve yeni bir yaklaşım üretebilecekleri bir yönetişim modeli 
geliştirmek için gereklidir.

Gönüllülükten Sosyal Girişimciliğe Bir Yol Hikayesi
Sosyal girişimciliği ele alırken kendi yaşadıklarımı da okuyucularla paylaşmak isterim. Çünkü konuşma-
cı olarak katıldığım toplantılarda yol hikayemi anlatmamın daha etkili ve verimli olduğu geri bildirimini 
alıyorum. Kronolojik sırayla giderken okuyucuların da benim gibi, yapılan her işin daha sonraki bir işi 
gerçekleştirmek üzere bir basamak teşkil ettiğini gözlemleyeceğini umuyorum. Bugünden geriye bakarak 
sosyal girişimciliğe adım adım hazırlandığım 1976 yılından itibaren yaşadıklarımın özetini ve sonuçlarını 
paylaşmaya gayret edeceğim. Çünkü teori kadar -hatta bazen daha fazla- yaşam deneyimlerinin önemli 
olduğuna inanıyorum. Hatalarıyla, sevaplarıyla…

1. Eğitim: Üniversitede endüstri tasarım derslerinde öğrendiğimiz takip edilmesi gereken tasarım sü-
reci (ihtiyacı tespit et / var olanları araştır / eksik veya yanlış olanları belirle / ihtiyacı karşılayan 
tasarımı yapmak için ihtiyaç sahipleri ile ortak akıl oluştur / tasarımın uygulanacağı alana uygun 
olması için ergonomik malzeme tespiti yap / tasarımın beğenilmesi için estetik kat) sosyal girişim-
cilik ile tamamen örtüşüyor. Bu yüzden böyle bir eğitim almış olmamın benim için çok önemli bir 
şans oluşturduğunu sonradan fark ettim.

2. GHD (Gönüllü Hizmetler Derneği): 1976 yılında Türkiye’de Bursa iline bağlı Gemlik ilçesinin 
Haydariye Köyü’nde İngilizce pratiği yapmak için katıldığım bir köydeki su kanalı kazma uluslara-
rası kampında gerek köylülerden gerekse yabancı gönüllülerden çok etkilenerek gönüllü çalışmaya 
başladım. Edindiğim tecrübeler benim gerçeklere daha geniş açılı bakmamı sağladı. İngilizcem ge-
lişirken bir yandan da ufkum gelişti, özgüvenim arttı ve hayatımın akışı değişti. Hem kendi ülkemin 
insanlarını hem de başka kültürleri tanımak önce bir kültür şoku yaşatsa da sonradan farklılıkları 
idrak etmem de büyük rol oynadı. Henüz genç bir yaşta katıldığım dernek çalışmalarında bugün 
hâlâ birçok STK’nın yaptığı hatalar yapılıyordu. Gelen herkese sorumluluk verilip insanlar bilgi-
lendirme ve eğitim olmadan sahaya gönderiliyordu. Bunun yanlış olduğunu idrak ettiğimiz zaman 
hem kurumsal yapı hem de proje konusunda ayrıntılı bilgilendirme ve eğitimin yapıldığı bir sistem 
kurduk.

3. GENÇTUR: 1981 yılında Sultanahmet’te GENÇTUR’a gelir getirmesi için açtığım YÖRÜK Turis-
tik Hediyelik Eşya dükkanının bir sosyal girişim olduğunu tam 30 yıl sonra idrak ettim. Ama orada 
yapmaya çalıştığım işin bir gönül işi olduğunun hep farkındaydım. Çünkü bir ihtiyaç vardı ve bunun 
için bir çözüm gerekiyordu. Ben de bir çözüm bulmak adına gönüllü oldum. 1970’lerdeki kanunlar-
da iktisadi işletme yapısı olmadığı için Sultanahmet’te döner sermaye oluşturmak için çeşitli işler 
yapıyorduk. Bunun bir turizm faaliyeti olduğunu öğrenince TÜRSAB’ın yardımıyla hiçbir serma-
yemiz olmadığı halde A grubu seyahat acentesi oluverdik. Turizmin geliştirilmek istendiği döneme 
denk gelmenin avantajını yaşadık. 1980 yılında derneklerin kapatılmasıyla da bütün faaliyetlerimizi 
GENÇTUR olarak sürdürmeye devam ettik.
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Tek sermayemiz aklımızdı. Bizim çevremizdeki gençlerin neye ihtiyacı varsa, ilkelerimizden ödün 
vermeden onları karşılamak üzere hareket ettik. Türkiye’de birçok ilke imza attık. Kısa dönem 
gönüllü çalışmaların yanı sıra, yurtdışında orta ve uzun dönemli gönüllü programları ile iş birliği 
yaparak orta sınıf gençliğinin kendisini güçlendirmesi için projeler geliştirdik. Kendi çocuğumun 
yazın ne yapacağımı düşünürken ABD’deki çocuk kamplarında görev almış arkadaşım ile birlikte 
“çocuk yaz kamplarına” başladık. Kızım ergen olduğunda ergenliğin ne kadar önemli bir süreç 
olduğunu idrak edip ergen (teenage) kampları yapmaya başladık. Bu arada gerek kamu gerek üni-
versiteler gerekse basının ilgisini çekiyor ve konuşmacı ve bilirkişi olarak davetler alıyorduk. İn-
ternetin olmadığı bir dönem olduğu için de yaşayarak öğrenmekten başka çaremiz yoktu. Çünkü 
üniversiteler bizden “Gençlik Turizmi”ni anlatmamızı isterken Turizm Bakanlığı da danışmanlık 
yapmamızı talep etmişti.

GENÇTUR sayesinde yaşadığımız bir deneyim de bayilik veya acentelik vermek üzerineydi. Günü-
müzde sosyal işletmeler birbirlerinin dilinden anlıyor ve kolayca birbirlerini buluyor. 90’lı yıllarda 
diğer kurumlardan farklı olduğumuzu biliyorduk ama yaptığımız uygulamanın ne adını koyabil-
miştik ne de toplumda bizimkine benzer bir başka uygulama vardı. Bu konu ile ilgili Bir Gönül 
Hikayesi kitabımın 108. sayfasından alıntı yapmak isterim: 

“Aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim, geçenlerde Trakya Üniversitesi'nden bir hoca yaz-
mış, ‘Sosyal işletme dünyasında franchising sistemini uygulayan kimler var?’ diye sormuş. Ben 
de KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ve KAMER (Kadın Merkezi Vakfı) olabilir dedim, 
‘GENÇTUR'u düşünmüyor musunuz?’ dedi, ‘Biz vakti zamanında çok denedik ama bizim anlayışı-
mızla çalışan acente bulamayınca iptal ettik’ dedim. ‘Niye?’ diye sordu. Açıkladım, aynı şeyi burada 
da söyleyeyim. Biz GENÇTUR’da 90’lı yıllarda acentelik verdik ki onu öneren bendim. Sorumlulu-
ğu da üstlendim. ‘Ben denetleyeceğim, ben diyalog kuracağım’ dedim arkadaşlara. Acentelik talep 
edenler %20 kârla çalıştığımıza inanamadılar. Adamın aklı almıyor. ‘Bırakın ben istediğimi alayım’ 
diyor, buna da biz izin vermedik. Bize çaktırmadan fazla para alıyor. Gidiyoruz, uyarıyoruz adamı 
veya acenteliği iptal ediyoruz. 3-5 olaydan sonra dedik ki yok olmayacak yani bizim kafamıza uyan 
bir acente yok, en iyisi biz bunu böyle devam ettirelim. Uçak bilet satışında belki biraz oldu ama 
kampçılıkta filan katiyen, akılları almıyor. Onlar bunu para kazanmak için yapıyor, sen işini sürdür-
mek için para kazanmak istiyorsun, ikisi birbiri ile o kadar çatışıyor ki.”

GHD’de öğrendiklerimiz ile GENÇTUR’un bünyesinde gönüllü bir ekip kurduk. Hepsi üniversite 
öğrencisi olan gençlere sorumluluk dağıttık ve bu sayede hem GENÇTUR hem de Türkiye adına 
birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attık. Sorumluluğun yetmediğini görünce yetki de ver-
meye başladık. Bu GENÇTUR’a taze kan, değişim, uluslararası alanda söz sahibi olma fırsatı ve 
itibar getirdi.

4.  Eğitimcilik: Yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz ile her şeyin birbirine bağlı olduğunu anladık. Bu 
nedenle bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerine eğildik. Çünkü deneyimlerimiz toplumsal deği-
şimin negatif de olabileceğini bize öğretmişti. Bu nedenle üniversite ve STK’larda ilk önce gönüllü 
yönetimi sonra da sosyal girişimcilik konularında eğitimler vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleş-
tirdim. Gönüllü yönetimi eğitimlerine 1987 yılında başladık. Avrupa Gönüllü Kuruluşlar Birliği 
yönetimindeyken Avrupa’da ilk defa “STK’larda yönetim” eğitimini Avrupa Youth Foundation ile 
gerçekleştirdik.

5. TEGV: Yaptığımız çocuk kampları vesilesiyle TEGV’e gönüllü danışmanlık verirken 1999 Marma-
ra depremiyle Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın deprem gönüllüsü olduğum süreçte benden Türkiye’nin 
ilk gönüllü koordinasyon merkezini kurmam istendi. Ben de bu teklifi seve seve kabul ettim.
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 GENÇTUR’da öğrendiklerimin yetmediğini fark ettim. Çünkü ulusal çapta bir gönüllü yapısı söz 
konusuydu ve gerek merkezde gerekse birimlerde aksamalar yaşanıyordu. Bunu çözmek için yerel 
gönüllü komitelerinin aktif olması gerektiğini düşünerek 81 ilde kendi kendine yeten gönüllü ko-
miteler kurulması gerektiğine inandım. Ayrıca gönüllü olmak isteyen herkesin önce oryantasyon 
alacağı, sonra staj yapacağı ve daha sonra da çalışacağı alan ile ilgili eğitimler vereceği adım adım 
gönüllülük sistemini kurduk. Bu çok yeni bir deneyimdi benim için. Böylece farklı gönüllü ve çalı-
şan profiliyle yeni bir kurum içi girişimcilik dönemim başlamış oldu. 2000 yılında, iddia edebilirim 
ki, sadece Türkiye’de değil Dünya’da ilk kez gönüllü yönetimi sistemini biz kurduk.

6. ASHOKA (Uluslararası Sosyal Girişimcilik Ağı): 2001 yılında bir panelde tanıştığım ASHOKA o 
güne kadar yaptığımız işin sosyal girişimcilik olduğunu bize idrak ettirdi. Sonrasında ASHOKA 
Türkiye’nin resmen kurulmasını üstlendiğimden gün itibariyle benim için kalfalıktan ustalığa ge-
çiş dönemi başlamış oldu. ASHOKA’da kurduğumuz gönüllü ağı sayesinde sosyal girişimciliğin 
tanıtılması ve güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece üç ücretli çalışan mevcuttu, 
fakat onlarca gönüllü sayesinde etkin bir çalışma ortamı oluşturduk ve sosyal etkimizin artmasını 
sağlayacak bağları kurduk.

 Sosyal girişimcilik Türkiye’de henüz bilinmeyen bir konuydu. 25 yıllık STK ve gönüllü koordinas-
yon tecrübemi yeniden gözden geçirmem gerekiyordu. Bunun için açık fikirli olduğuna güvendiğim 
eski gönüllü arkadaşlarımla birlikte neyi nasıl yaparız diye çalışmaya başladık. Sosyal girişimciler 
ile tanıtıma başladık. Türkiye’de sosyal girişimciliği anlatacak hiçbir akademisyen bulamayınca,  
2001 yılında ben kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak ve İngilizce kaynaklardan okuduklarımla 
2004 yılında ilk sosyal girişimcilik eğitimini Diyarbakır’da kendileri de sosyal girişimci olan Neba-
hat Akkoç ve Tahir Dadak’ın kuruluşlarında verdim. Yani sosyal girişimcilerin yine gönüllü olduğu 
bir platform ile işe başladık, daha sonra bize inanan ve alanında uzman olan gönüllüler ile devam 
ettik. ASHOKA Türkiye direktörlüğünü yürüttüğüm 4 yıl boyunca uyguladığımız gönüllü yapılan-
masını anlatmak ve uygulamak için ABD’deki ASHOKA merkezinde 3 ay görev aldım.

7. Açık Radyo: Kendisi de bir sosyal girişimcilik ve sosyal işletme örneği olan Açık Radyo’nun teknik 
ve idari personeli dışındaki bütün çalışanları gönüllülerden oluşuyor. 119 gönüllü programcıyla 
bağımsızlığını 25 yıldır sürdürüyor. Açık Radyo “Dünya’nın bütün seslerine, renklerine açık olma-
yı” kendine misyon edinmiştir. TEGV sürecinde yaşadığım deneyimler bana gönüllülük ve sosyal 
sorumluluk konusunun üzerinde durulması ve tartışılması gerektiğini düşündürdü ve bu konunun 
ele alınması için en uygun yerin Açık Radyo olduğuna kanaat getirerek bir program önerisinde 
bulundum götürdüm. Gel yap, dediler. 2001 yılında başlayan Açık Radyo gönüllülüğüm 20. yılında 
ve devam ediyor. Gönüllülük ve sosyal sorumluluğu tartışarak başladık fakat bir süre sonra program 
STK’ların tanıtımına yer açmaya başladı. Daha sonra ise sosyal girişimciliğin tanıtılması gündeme 
geldi. Program bugün tespit edebildiğim sosyal girişimcilik örnekleri ile yoluna devam ediyor.

8. YAŞÖM (Yaşayarak Öğrenme Merkezi) ve Doğu Batı Kampı: ASHOKA sürecinde daha önceden ta-
nımadığım, sosyokültürel ve sosyoekonomik imkanları kısıtlı gençlerle bir araya geldim. Öncelikli 
olarak onlar için neler yapabiliriz diye düşündük. Önce uluslararası sonra ulusal projeler temelinde 
YAŞÖM ve Doğu Batı Kampı’nın kurulması için 2008 yılında yola çıktık. Eğitimde fırsat eşitli-
ği için birer model platform geliştirmeyi amaçladık. Sosyal girişimci Prof. Mustafa Sarı’nın Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki öğrencileri ile tanışınca orada uluslararası bir kamp yapma fikri 
doğdu. Böylece Türkiye’de bir şeyler yapmak isteyen birçok gençle tanışma fırsatı buldum. Bu 
tanışıklık daha sonrasında Doğu Batı Kampı gönüllü modelinin gelişimine dönüştü. 2008 yılında 
başlayan bu yolculukta her sene kendi bölgesinde gönüllü çalışma yapan gençler arasından olabil
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 diğince farklı grupları temsil eden gençleri seçiyoruz. Onlardan kampta etkin ve yetkin olanları bir 
sonraki dönem ekibe alıyoruz. Orada aktif olanlardan İngilizcesi yeterli olanları koordinatör olarak 
yine kendileri seçiyorlar. Son iki senedir de katılımcıları ve koordinatörleri destekleyecek bir başka 
ekip kurmaya başladık. Yani ben tek başıma çıktığım yolda 10 yılda 45 kişilik bir Doğu Batı Ekibi 
haline geldik ve artık kamplarda onları seyretme zevkini yaşıyorum. Gençlerin, özellikle daha önce 
sosyal faaliyet yapma imkânı olmayan gençlerin özgüven ve becerilerinin gelişeceği bir ortam sağ-
lamak amacıyla kurulmuş bir yapı. Buradaki en önemli kriter gençlerin farklıkları sebebiyle dışlan-
mayacağı, dayanışma ve paylaşma esası üzerine kurulmuş bir gönüllü modelinin uygulanmasıdır. 
Bu model içinde herkes sorumluluk alabilir, ama şüphesiz ilgili kişiden üstlendiği sorumluluğu 
yerine getirmesi istenir. Eğer uygun görülürse daha fazla sorumluluk ve yetki alabilir.

 GHD (Gönüllü Hizmetler Derneği): 2019’da, yani GENÇTUR’un 40. yılında artık bu yapının bu-
günün ihtiyaçlarına yeterli gelmediğini düşünerek yeniden aslımıza, yani GHD yapısına dönmeye 
ve GHD bünyesinde bütün faaliyetlerimizi birleştirerek güç ve iş birliği yapmaya karar verdik. Öyle 
bir yapı kurmak istiyoruz ki hem her program özerk olsun hem de ortak değerler ve iş birlikleri 
geliştirilsin. Buna paralel olarak 45 yıllık deneyimler temelinde GHD bünyesindeki programların 
birbirinden olumlu etkilenmesi için Gönüllü Konseyini kurduk. Her bir programın seçeceği ikişer 
kişi 1 yıl boyunca Gönüllü Konseyinde farklı programlar arasında köprü görevi görecek ve GHD 
gönüllü çalışmaları ve temsiliyetinde aktif rol üstlenecektir.

9. Gönüllü Okulu: 2020 yılının sonbaharında yeni bir yolculuğa çıkarak sahip olduğumuz birikimi ve 
bağları daha bilinçli ve sosyal etkisi daha yüksek bir boyuta getirmek üzere sivil toplumun önde 
gelen isimlerinin konuk olduğu 12 haftalık bir eğitime başladık. Verilen eğitim sonrasında program-
larımıza gönüllü olarak katılmak isteyenlere uzmanlık alanlarına göre ilgili birimde inisiyatif alma-
larının önü açılmakta ve sorumluluk verilmektedir. Uzmanlığı olmayanlar da idari işlerde gönüllü 
olmaktadır.
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Özet ve Değerlendirme

Sosyal girişimcilikle gönüllülük arasında yakın bir ilişki olmakla birlikte ikisinin 
birbirinden ayrıldığı çok sayıda konu da bulunmaktadır. Sosyal girişimcilik tıpkı gönüllülük 
gibi toplumsal ihtiyaç ve sorunlara odaklanır, ancak alışılagelmişin dışında yöntemler kullanır. 
Uzun süredir var olan sorunların eski bakış açıları ve yöntemlerle çözülemeyeceğini kabul 
eden sosyal girişimciler bu düsturla harekete geçerek yeni ve sürdürülebilir yöntemleri 
kendileri geliştirir. Bu bakış açısını kazanmada sosyal girişimcilerin daha önceki gönüllülük 
çalışmalarında elde ettikleri deneyimler önemli bir rol oynamaktadır. Gönüllü olarak farklı 
sorun ve ihtiyaç alanlarında çalışan kişiler, yeni yöntemlere olan ihtiyacı fark eder. Gönüllülük 
deneyimi, gönüllülerle birlikte bir sorunun çözümüne katkıda bulunmanın önemini gösterir 
ve ekip çalışması konusunda birikim kazandırır. Sosyal girişimcilik bireylerin harekete 
geçmesiyle hayat bulsa da başlangıcından itibaren sürekli ekip çalışmasıyla ilerler. Bu nedenle 
sosyal girişimcilikte ekip çalışması merkezi bir yer tutar ve bunu önemli ölçüde gönüllülerle 
birlikte gerçekleştirmek gerekir. Sosyal girişimcilik sorundan etkilenenleri de sürece dahil 
etmeyi gerektirir. Toplumla birlikte çalışmak ve insanları çözümün bir parçası kılmak artık 
tüm dünyada vazgeçilmez bir değerdir. Sosyal girişimciler bu yaklaşımın oluşmasında ana 
aktörlerden biridir. Bu nedenle toplumda hiyerarşik bir ilişkinin gelişmesini engeller ve 
katılımcı bir perspektifi benimseyerek yaygınlaştırırlar. Çözümün bir parçası olan insanların 
aidiyetleri ve farkındalık düzeyleri artar. Bu durum aktif yurttaşlığı ve katılımcılığı teşvik eder, 
destekler. Sosyal girişimciliğin demokratik kültürün ve aktif yurttaşlığın yaygınlaşmasında 
kelebek etkisi yarattığı söylenebilir. Ayrıca kültürlerarası etkileşimi artırarak farklılıklara 
saygı duyulmasına olanak tanır ve birlikte yaşamayı daha fazla mümkün kılar. Sosyal 
girişimcilik kâr amacı gütmez ama sürdürebilirlik için kazanç elde eder. Sürdürülebilir 
gelir modelleri sosyal girişimciliğin en önemli özelliğidir. Birçok gönüllülük çalışmasının 
finansal kaynaklar açısından yaşadığı zorluklar ve çalışmaların kesintiye uğramasından 
da anlaşılacağı üzere sürdürülebilirlik için kazanç elde etmek değerlidir. Sosyal girişimci 
gelir gider dengesinde fazlası olursa artan parayı yine sosyal fayda için kullanır. Burada 
asıl olan uygulamanın sürmesini sağlamak ve gelirin fazla olması durumunda etki alanını 
genişletmektir. Sosyal girişimciler genellikle bir çözüm için gayret gösterdikleri sorundan 
etkilenmiştirler. Sorunun çözümü için harekete geçen sosyal girişimciler hedeflerini gönüllü 
ağı sayesinde gerçekleştirir ve yaygınlaştırır. Bu durum gönüllülük ve sosyal girişimcilik 
arasındaki bağların güçlü olduğunu göstermektedir. Sosyal girişimin yapısı ne olursa olsun 
gönüllü inisiyatif alabilmelidir, eşzamanlı olarak hem yetki ve sorumluluk sahibi olmalıdır, 
gönüllünün hakları ve sorumlulukları dengeli olmalıdır. Son olarak vurgulanması gereken 
nokta ise sosyal girişimin gönüllüye kendini geliştirebileceği bir süreç sunması gerektiğidir.
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https://www.sosyalgirisimcilikagi.org/t-rkiye-sosyal-giri-imcilik-ekosistem-durum-raporu-yay-nda
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jecs/issue/55581/658682
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jecs/issue/55581/658682
https://sosyalekonomi.org/
http://hulyadenizalp.net/radyo-programlari/
http://hulyadenizalp.net/radyo-programlari/
http://hulyadenizalp.net/videolar/
https://www.facebook.com/groups/171219466324167
https://www.youtube.com/watch?v=4C3_MRmJlSA
https://www.youtube.com/watch?v=ejhQ-9EUnhg
https://www.youtube.com/watch?v=r6p5pLBqh1M
https://www.youtube.com/watch?v=giOxEtnvZPo
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