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ÖZET
Girişimcilik içinde bulunduğu toplumda ekonomik büyüme ve istihdam oluşturarak, toplumların kalkınmasında önemli
roller üstlenen bireylerin ve örgütlerin yenilikçi bakış açısını içeren bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Girişimcilik
türlerinden biri olarak toplumsal bir problemi tanımlayan ve sosyal inovasyon yoluyla ele alan ve hem istihdam hem de
toplum yararına sosyal değer oluşturan sosyal içerikli bir misyon ile girişimcilik disiplinini birleştiren sosyal girişimcilik
toplumu etkileyen bir fenomendir. Sosyal girişimcilerin bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel zenginliğine
yaptıkları katkı giderek daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Sosyal ve girişimcilik kavramlarının birleşiminden meydana
gelen sosyal girişimcilik kavramı, sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal girişimcilik; sosyal
bir değer sunma, sosyal değer yaratma, sosyal dönüşümü sağlama, sosyal sorunlara uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler
bulma ve fırsatları kovalama faaliyetidir. Kavramsal olarak tasarlanan bu araştırmanın temel amacı sosyal girişimcilik
faaliyetlerine ilişkin bir perspektif ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, girişimcilik ve sosyal girişimcilik
kavramlarının yanı sıra sosyal girişimciliğin alt boyutları olan sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik
ve sosyal ağlar üzerinde durulmuş ve sosyal girişimciler ile ticari girişimciler karşılaştırılarak aralarındaki farklılıklara
değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Ticari Girişimcilik.
ABSTRACT
The entrepreneurship is considered as an activity of individuals and organizations which plays an important role in
development of societies by constituting economical growth and employment, including an innovative perspective. Social
entrepreneurship, which defines a social problem as a type of entrepreneurship and handles it through social innovation
and which incorporates a socially motivated mission that creates a social value for the benefit of both employment and
society with entrepreneurial discipline, has turned into a phenomenon to influence society. The contribution of social
entrepreneurs to the social, economic, cultural and environmental wealth of a country has become increasingly recognized.
The concept of social entrepreneurship, which is a combination of social and entrepreneurship concepts, has emerged to
find solutions to social problems. Social entrepreneurship is the whole of social value submission, social value creation,
provision of social transformation, finding solutions to social problems and chasing opportunities. The main purpose of
this conceptually designed research is to present a perspective on social entrepreneurship activities. For this core purpose,
the concepts of entrepreneurship and social entrepreneurship as well as social vision, financial return, innovation,
Bu makale Meryem GÜL’ün Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2019 yılında kabul edilen “Kişilik ve Girişimci Kişilik
Özelliklerinin Sosyal Girişimcilik Yönelimine Etkisi Üzerine TR63 Bölgesinde Bir Araştırma: Üniversite Öğrencileri Örneği” isimli doktora tez
çalışmasından faydalanılarak oluşturulmuştur.
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sustainability and social networks, which are the sub-dimensions of social entrepreneurship, are emphasized and the
differences between social entrepreneurs and commercial entrepreneurs are discussed.
Keywords: Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Commercial Entrepreneurship.

1. GİRİŞ
Ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi için sosyal sorunların çözülmesi gerekmektedir. Sosyal
sorunlara çözüm bulunduğunda ekonomik gelişme de artmaya başlayacaktır. Bu nedenle sosyal
girişimcilerin bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel zenginliğine yaptıkları katkı giderek
daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Böylece sosyal girişimcilik, karşılanmamış sosyo-ekonomik
ihtiyaçların üstesinden gelmenin yenilikçi bir yolu olarak (Shaw ve Carter, 2007: 418; Koçak ve Kavi,
2014: 28) ortaya çıkmıştır. Sosyal vizyon anlayışı ile sosyal sorunlara girişimci bir yaklaşımla çözüm
bulmayı amaçlayan sosyal girişimcilik anlayışı günümüzde giderek önem kazanan alanlardan biri
olmaya başlamıştır. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri vb.
alanlardaki gelişmelerin sosyal girişimcilik üzerinde olumlu etkilerinin olması ile birlikte sosyal
girişimcilik kavramı önem kazanmaya başlamıştır (Eser ve Özdemirci, 2016: 71).
Ekonominin büyüme motoru olan girişimcilik türlerinden biri olan sosyal girişimcilik, sosyal vizyon
anlayışı ile uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde sosyal sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan bir
girişimcilik türü olarak ortaya çıkmıştır (Chengalvala ve Rentala, 2017: 406). Sosyal girişimcilik
kavramı; ilk zamanlarda, sosyal amaçlara yönelik olarak ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bir
araç olarak kullanılırken, ilerleyen zamanlarda kâr amacı gütmeyen örgütler için de kullanılmaya
başlamıştır (Aslan vd., 2012: 72). Buna göre sosyal girişimcilik; STK’lar gibi, kâr amacı gütmeyen
örgütlerin sosyal fayda oluşturmak ve finansman sağlamak için gerçekleştirdiği faaliyetler olarak
görülebileceği gibi kâr amacı güden özel ve kamu sektör örgütlerinin sosyal sorumluluk projeleri
olarak topluma katkı sağlamak için yaptıkları faaliyetler olarak da görülmektedir (Paksoy vd.,2015:
9). Dolayısıyla sosyal girişimcilik her örgütte ve her sektörde uygulanabilmektedir (Koçak ve Kavi,
2014: 30).
Kavramsal olarak tasarlanan bu araştırmada sosyal girişimcilik faaliyetlerine ilişkin bir perspektif
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultusunda, girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının
yanı sıra sosyal girişimciliğin alt boyutları olan sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon,
sürdürülebilirlik ve sosyal ağlar üzerinde durularak ve sosyal girişimciler ile ticari girişimciler
karşılaştırılarak aralarındaki farklılıklara değinilmiştir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Girişimcilik Kavramı
18 yüzyılda Fransa’da yaşayan Richard Cantillon tarafından tanımlanan Almanca “unternehmen” ve
Fransızca “entreprende” kelimelerinden türetilen ve İngilizceye “entrepreunership” olarak
dönüştürülen (Gümüşoğlu ve Karaöz, 2014: 99; Şenturan ve Şentürk, 2016: 813; Hebert ve Link,
2006: 261; Yüksel vd., 2015: 146; Adebayo ve Kolawole, 2013: 494) girişimcilik kavramı 20 yy’dan
sonra önem kazanmaya başlamıştır.
Yönetim bilginleri ve sosyal bilimciler arasında artan bir ilgi alanı olarak ortaya çıkan (Jones ve
Wadhwani, 2006: 5) yeni girişimler veya organizasyonlar (Li, 2016: 13) oluşturma anlamına gelen
ve ekonomik kaynakları kullanarak üretkenliği daha fazla artırma anlayışına dayanan (Mort vd.,
2003: 78) girişimcilik kavramını literatüre Fransız ekonomist Cantillon kazandırmış olmasına
rağmen, Fransız İktisatçı Jean Babtiste Say ile girişimcilik bugün kullandığımız anlamına
kavuşmuştur (Çiftçi vd., 2014: 77).
Girişimcilik terimi gerek İktisat gerekse İşletme anabiliminde uzun bir süre boyunca kullanılmış,
fakat Fransız iktisatçı J.B. Say ile birlikte üretim faktörlerinden dördüncüsü olarak kabul görmeye
başlamıştır (Durukan, 2006: 28). J. Baptista Say girişimciyi iktisadi olan kaynakları alt düzlemden
üst düzleme taşıyan kişi olarak tanımlarken (Demirtaş ve Kalyoncu, 2015: 3), girişimciliği düşük
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üretkenlikten yüksek verimliliğe kadar olan kaynakların değişimi olarak tanımlamıştır (Adebayo ve
Kolawole, 2013: 494).
Girişimciliğin 1980’lerden beri bir disiplin olarak gelişmesinde, sayısız bilim insanının katkısı
olmuştur. Bu bilim insanlarında biri de Joseph A. Schumpeter’dir. Ekonomik kalkınmada
girişimcinin merkezi rolünü savunan ilk ekonomist olan Joseph A. Schumpeter'in “İktisadi Gelişme
Teorisi” (Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung) isimli çalışmasında ekonomik kalkınmanın
“yaratıcı yıkım” yoluyla yeni fırsatlar yaratma sürecinde ortaya çıktığını öne sürmüştür.
Schumpeter’e göre yenilik ekonomik büyümenin itici gücüdür (Ferreira vd., 2016: 6). Modern
girişimcilik düşüncesinin kurucusu olarak kabul edilen (Damgacı ve Uygun, 2011 :20) ve girişimcilik
tarihinde önemli kişilerden biri sayılan Avusturyalı siyaset bilimci ve iktisatçı Joseph A.
Schumpeter’e göre girişimcilik yenilikle özdeşleşmiş bir kavramdır. Schumpeter’e göre girişimci
kişi, kar elde etmek istemekte ve girişimcinin bu isteğine ulaşması için yenilik yaratması
gerekmektedir. Schumpeter, girişimciliği yeni ekonomik fırsatların algılanmasına ve daha sonra
piyasaya yeni fikirlerin eklenmesine odaklanarak ekonomik perspektifinden tanımlamaktadır. Peter
F. Drucker ise girişimciliği; yeni mal ve hizmetlerin üretilerek üretim kapasitesinin artırılmasını
içeren bir yenilik süreci olarak tanımlamıştır (Bula, 2012: 82; Candan, 2011: 159; Çiftçi vd., 2014:
77).
Hem ekonomik hem de toplumsal gelişimin temeli olan girişimcilik, II. Dünya Savaşı'nın sona
ermesinden ve sanayi ülkelerinin yeniden inşa etme ihtiyacından dolayı, 1900’lerin ortalarında
araştırmacıların odak noktası haline gelmeye başlamıştır. Daha sonra yenilikçilik ve girişimciliğe
ilginin büyümesi ile birlikte girişimcilik, işletmecilikte özel bir teorik alan olarak daha fazla ilgi
görmeye başlamıştır (Hoppe, 2016: 97). Türkiye’de ise girişimciliğe 1980’li yıllardan sonra önem
verilmeye başlanmıştır. 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte ihracata dönük bir kalkınma stratejisi
uygulanmaya başlanmıştır. 24 Ocak 1980 kararlarıyla ekonomide strateji değişikliği olmuş ve serbest
piyasa ekonomisi modeline geçilmiştir. (Öztürk ve Arslan, 2016: 4). Türkiye daha önceden kapalı bir
ekonomik model anlayışı hâkimken, sadece iç piyasaya hâkim olmak yeterli görülmekte ve bireyler
risk almaktan çekinerek finansal liberalizasyonun olmadığı kapalı bir ekonomik anlayışına sahipken,
küreselleşme ile birlikte hem devlet hem de özel sektörler girişimcilik ile ilgili çalışmalar yapmaya
başlamıştır (Sönmez ve Toksoy, 2014: 45).
Yeni bir organizasyon oluşturmak, işi kâr amacı ile büyütmek, yeni bir girişim, fırsatlardan istifade
etmek, psikolojik, sosyal ve ekonomik riskleri kabul ederek süreç içerisinde yeni bir şeyler oluşturma
kavramlarının tamamı girişimciliği ifade etmekte kullanılmaktadır (Bayrakdar, 2011: 247).
Dört üretim faktöründen biri olan (Memiş vd., 2007: 138) girişimcilik, genellikle işin yaratılması
olarak kavramsallaştırılmış olsa da bu kavramsallaştırma, girişimciliğin tam kapsamını açıklamada
yetersiz kalmaktadır. Girişimcilik faaliyetleri; organizasyonlar dışında (örneğin, alternatif gelir için
etkinlikler düzenleyen bir öğrenci), kurumlar içinde (kurumsal girişimcilik) gerçekleşebilir veya iş
aktiviteleri olmayan (sosyal girişimcilik gibi) faaliyet alanları için de kullanılan çok geniş bir
kavramdır (Ahmetoğlu vd., 2011: 1028).
Girişimcilik fırsatların tespit edilmesi, başarıya ulaşmak için bilgilerin ürün ve hizmetlere
dönüştürülmesi amacıyla yeni bir şeyler yaratılması sürecidir (Paksoy vd., 2018: 125). Diğer bir
deyişle girişimcilik, genellikle, sınırlı maddi kaynakların kısıtladığı belirsiz bir çevrede faaliyet
gösteren bireyin yenilikçilik özelliği ile ekonomik refahı artırma arayışı olarak da
tanımlanabilmektedir (Nga ve Shamuganathan, 2010: 259).
Girişimcilik; sermaye oluşturma, ekonomik güvenliği sağlama, gelir dağılımını dengeleme (Sönmez
ve Toksoy, 2014: 42; Keskin, 2014: 72; Yüksel vd., 2015: 145) durgun ekonomileri harekete geçirme,
ekonomik güvenliği sağlama (Tamer, 2013:649; 72; Gevrenova, 2015: 322; Develi vd., 2011: 116)
ekonomik büyümeyi hızlandırma ve işsizlik sorununu çözme (Sondari, 2014:44) gibi özelliklerinden
dolayı ülkelerin ekonomik seviyelerinin gelişiminde büyük etkisi olmaktadır.
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Ekonomik kalkınma ve büyümenin motoru, istihdamı artıran bir dizi faaliyetler bütünü (Yüksel vd.,
2015: 145; Abu-Saifan, 2012: 22) olan girişimcilik; riskleri üstlenerek, gerekli zamanı ve çabayı
harcayarak değerli ve farklı bir şey yaratma (Göksel ve Aydıntan, 2011: 36) süreci olarak ifade
edilmektedir. Ancak girişimciliğin en klasik tanımı; teknolojik gelişmelerden faydalanarak daha
önceden hiç üretilmemiş yeni ürünler ortaya koymaktır. Buna ek olarak girişimcilik; müşterilerin
değişen isteklerini erken algılayıp bu beklentilere hızlı bir şekilde cevap verebilme, pazarlama ve
dağıtım süreçlerinde rutin olanın dışına çıkmak (Küçükaltan, 2009: 25) olarak da tanımlanabilir.
Girişimcilik kavramı ilk dönemlerde yeni bir işletme kurma ve bu süreçte risk alma olarak
tanımlanırken, daha sonraki zamanlarda yeni fikir ve düşüncelerin ortaya çıkması, bu fikir ve
düşüncelerin yeni mal ya da hizmetlere dönüştürülmesi ve piyasaya sunulması olarak kapsamı
genişletilmiştir (Akpınar ve Küçükgöksel, 2015: 14). Girişimci ise fırsatların peşinde koşan, öz
yeterlilik sahibi, proaktif, risk alma, yenilik ortaya koyma (Yıldırım vd., 2011: 195; Onay ve
Çavuşoğlu, 2010: 48; Günlü, 2015: 25; Luca ve Robi, 2016: 92) sınırlı miktarda bilgi ile daha zor
hedefler belirleyerek bunlara ulaşma arzusunda (Taatila, 2010: 50) olan birey olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle girişimci, kendi sermayesiyle yeni ve küçük kârlı faaliyetlere
başlayan (Chirani vd., 2013: 73) algılanan fırsatlar etrafında tanınmış değerden bir şey inşa etmek
için yeni şeyler geliştiren (Smith vd.,2014: 201; Tiwari vd., 2017: 9) kişi olarak ifade edilmektedir.
Girişimcilik iş fırsatlarını tanımlayarak, değerlendirerek, yeni işletmeler kurmak ya da var olanları
daha aktif hale getirerek, yenileyerek ve ekonomik gelişmişliği ileriye taşıyarak inovasyon ve iş
yaratma yoluyla toplumların refahını arttırmaktadır (Cuervo vd., 2007: 5; Rusu vd., 2012: 3571). Bu
nedenle girişimciliğin teşvik edilmesi, dünya çapında hükümetler tarafından ulusal bir öncelik olarak
kabul edilmektedir (Fairlie ve Holleran, 2012: 366). Bu doğrultuda ekonomide değişimin ajanı olan
girişimciler (Mort vd. 2003: 78) yaşadıkları topluma karşı önemli misyonlar üstenen kişiler olarak
görülmektedir. Bu misyonlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Önce vd., 2014: 2; Chirani vd.,
2013: 74):
✓ İşsizlik, az gelişmiş ülkelerin en önemli sorunlarından biridir. İşsizliğin nedeni ise bu ülkelerde
yeni yatırımların yapılmamasıdır. Ülkeleri işsizlikten kurtulmanın yolu ise bireylerin kendi
işlerini kurmalarıdır. Dolayısıyla bir ülkede girişimci sayısı ne kadar çok olursa o ülkenin
istihdam oranı da o kadar çok artmaktadır.
✓ Girişimcilik faaliyetleri ile birlikte yaşam kalitesi ve toplum refahı artmaktadır.
✓ Girişimciler, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlamaktadır.
✓ Girişimciler, kendi ülkelerinin yurt dışında reklamını yapmaktadırlar.
✓ Girişimciler, kullanılmayan kaynakların âtıl durumda kalmasını önlemektedir.
✓ Girişimcilik ile değişim ve yenilik yaratılmaktadır.
✓ Girişimcilik rekabeti teşvik etmektedir.
2.2.Sosyal Girişimcilik
Bu bölümde sosyal girişimcilik kavramının tanımı, sosyal ve ticari girişimciliğin karşılaştırılması,
sosyal girişimciliğin alt boyutları olan sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve
sosyal ağlara değinilmiştir.
2.2.1.Sosyal Girişimcilik Kavramı
Özünde sosyallik ve girişimcilik kavramlarını barındıran sosyal girişimcilik kavramı, sosyal
problemleri girişimci bir yaklaşımla en basit haliyle çözmeyi içermektedir (Akar ve Üstüner, 2017:
97). Sosyal girişimciliğin temel dayanağı, bir toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara ilişkin
problemlerine çözüm bulmaktır (Boluk ve Mottiar, 2014: 3). Bu bağlamda sosyal girişimcilik,
karmaşık sosyal ihtiyaçları ele almak ve çözmek için yenilikçi yaklaşımlar sunmaktadır (Rhodes vd.,
2008: 1).
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Sosyal girişimcilik; iş ve hayırseverlik arasındaki boşluğu dolduran, girişimciliğin sosyal alanda
uygulanması (Roberts ve Woods, 2005: 45) toplumsal girişimciliği, toplumsal değişimi tetikleyen ve
sosyal ihtiyaçları ele alan fırsatları takip etmek için kaynakların bir araya getirilmesi süreci (Marti
vd., 2016: 1651) olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer ifade ile sosyal girişimcilik daha az ayrıcalıklı
bir konuma sosyal bir değer sunma (Abu-Saifian, 2012: 25), sosyal değer yaratma, sosyal dönüşümü
sağlama (Kırılmaz, 2014: 57), sosyal sorunlara çözüm bulma ve fırsatları kovalama (Kök ve Mert,
2016: 167) faaliyetleri olarak da tanımlanabilir.
Sosyal girişimciliği tanımlarken J. Gregory Dess beş faktör üzerinde durmaktadır. Bunlar (Dess,
2001: 4):
✓ Sosyal bir değer oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için bir misyon benimsemek,
✓ Bu misyonu gerçekleştirmek için sürekli yeni fırsatlar peşinde koşmak,
✓ Sürekli yenilik, adaptasyon ve öğrenim sürecine dâhil olmak,
✓ Hâlihazırda eldeki kaynaklarla sınırlı kalmadan cesurca davranmak ve
✓ Topluma karşı artan sorumluluk duygusunu göstermektir.
Kökleri 1970’lere dayanan (McAnany, 2012: 207) sosyal girişimcilik terimi kavramsal olarak ilk kez
1953'te yayımlanan H. Bowen'in “İş adamlarının Sosyal Sorumlulukları” isimli kitabında yer
almaktadır (Koçak ve Kavi, 2014: 28).
Sosyal ekonomi kavramının bir parçası olan sosyal girişimciliğe (Sönmez vd., 2016: 103) tarihsel
anlamda bakıldığında ilk örnekleri; hastane yapısında devrim yaratan ve hemşirelik okulu kuran
Florence Nightingale, zihinsel engelli insanlarla çalışmaya başlayan John Durand’ın yaptığı
faaliyetler ve halk eğitimini reformcusu Horace Mann ilk sosyal girişimcilik faaliyetleri olarak kabul
edilmektedir (Paksoy vd., 2015: 7-8). Ayrıca 1833’te William L. Garrison kölelik karşıtı ilk gazetenin
de yayıncısı olan American Anti-Salavery Society’i kurması; 1889’da sosyal reformcu olan Jane
Adams yoksul insanlara yardım üreten Hull House’ı kurması; 1968’de Bill Strickland Pittsburgh’da
iletişim programlarını geliştirmek için sanatı kullanan Manchester Craftsmen’s Guild’i kurması
sosyal girişimcilik ile ilgili tarihteki diğer örnek uygulamalar (Mair ve Martı, 2006: 36) olarak kabul
edilmektedir.
Sosyal girişimcilik ile ilgili tarihteki bir diğer uygulama da Muhammed Yunus tarafından
gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Muhammed Yunus dünyanın en kötü ve en zor şartlarına sahip olan
ülkelerden biri olan Bangladeş’te tüm dünyanın beğenisini kazanan bir devrim gerçekleştirmiştir.
Yoksulluğu gidermek için 1976 yılında Bank Grameen (Yoksullar Bankası) kurmuştur. Chittagong
Üniversitesinde Ekonomi Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Muhammed Yunus bu sosyal girişimcilik
çalışması ile 2006 Nobel Barış Ödülünü kazanmıştır (Gusseinova, 2015: 10; Mair ve Marti, 2004: 3;
Işık, 2013: 123).
Tarihteki ilk sosyal girişimcilik örneklerinin sağlık, eğitim, kişisel ve çalışma hakları gibi çeşitli
alanlarla ilgili olması, sosyal girişimciliğin toplumdaki sorunlara çözümler bulma ve sosyal
kalkınmayı sağlama yönünü göstermektedir. Eski dönemlerdeki bu faaliyetler ve uygulamalar sosyal
girişimcilik olarak anılmasa da aslında sosyal girişimcilik kavramının temellerini oluşturan adımların
atıldığı (Çoşkun, 2015: 14) söylenebilir.
Dünyanın sosyal girişimcilik kavramı ile tanışması 1980 yılında Bill Drayton isimli bir Amerikalı
tarafından sosyal girişimcileri destekleyen Ashoka'nın kuruluşu ile olmuştur. Dünyanın en büyük
sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka (Dehtjare ve Riashchenko, 2015: 7; Sutha ve Sankar, 2016; 96)
dünya çapındaki sosyal yenilikçilere fon sağlayan (Gusseinova, 2015: 10; Dess, 2007: 24), kendini
sosyal girişimcileri bulmaya ve desteklemeye adamış, sosyal değişim projeleri olan insanları
destekleyen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur (Cukier vd., 2011: 100; McAnany, 2012: 206).
Sosyal girişimcilik alanında ilk ve en önemli kuruluş olan Ashoka ilk üyesini 1981 yılında
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Hindistan’da seçmiştir. Ashoka ismi M.Ö. 3. yüzyılda Hindistan’da şiddete son veren ve hayatını
sosyal ve ekonomik kalkınmaya adayan lider Ashoka’ya dayanmaktadır (Kayalar ve Arslan, 2009:
58).
Sosyal girişimcilik 1980’li yıllarda güçlenmeye başlamış ve (Reyhanoğlu ve Akın, 2012: 9) 1990’lı
yıllarla birlikte dünyadaki büyük üniversitelerde sosyal girişimcilik ile ilgili araştırma ve eğitim
programları geliştirilmiş ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki kurumlar, sosyal girişimler veya sosyal
girişimciler için eğitim ve destek programları oluşturmuşlardır (Defourny ve Nyssens, 2010: 33).
Yeni bir girişim kültürü olarak ortaya çıkan sosyal girişimcilik (Bull, 2008: 268) kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar, iş dünyası veya devlet sektörlerinde veya bunlar arasında gerçekleşebilecek yenilikçi,
sosyal değer yaratma faaliyetidir (Austin vd., 2006: 2). Buna göre toplumsal gelişmenin yapı taşı olan
sosyal girişimcilik, bireyler arasından dayanışmanın oluşmasını sağlamaktadır. Aile ve öğrenci
birlikleri, gönüllü platformlar, yardımlaşma ve dayanışma dernekleri, vakıflar, dernekler ve sivil
toplum kuruluşları gibi organizasyonlar sosyal girişimciler tarafından kurulmuşlardır (Taş ve
Şemşek, 2017: 483; Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 81).
Sosyal girişimcilik; çevre, eğitim, sağlık, yoksulluk, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler vb. ile
ilgili sosyal problemlere kalıcı çözümler bulmak için yapılan faaliyetleri içermektedir (Kırılmaz,
2014: 57: Alter, 2003: 5). Ayrıca, yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek, kâr amacı gütmeyen sektörde iş
uzmanlığı ve pazar temelli becerilerin uygulanmasını (Austin vd., 2006: 2) bir dizi toplumsal eğilimi,
örgütsel formları ve yapıları ve bireysel girişimleri kapsamakta (Corner ve Ho, 2010: 635), sosyal
sorunları ele almakta ve toplumsal değer oluşturmaktadır (Cornelius vd., 2008: 359). Diğer bir deyişle
sosyal girişimcilik, kaynakların yeni yollarla birleştirilmesi süreci, sosyal ihtiyaçların karşılanması,
sosyal değişimin canlandırılması veya yeni sosyal bilinçli örgütler yaratılması yoluyla değer yaratma
fırsatlarının araştırılması ve bunlardan yararlanılması (Abolarin, 2014: 13) süreci olarak ifade
edilmektedir.
Şekil 1’de sosyal girişimcilik yaklaşımı yer almaktadır.

Şekil 1.Sosyal Girişimcilik Yaklaşımı
Kaynak: Ersen vd., 2010: 8

Şekil 1’de görüldüğü üzere sosyal girişimciler sistematik değişime odaklanmaktadır. Sosyal
girişimciler, sosyal sorunları tek tek düzeltmek yerine sorunlara uzun vadeli çözümler bulmak ve
sistematik değişim sağlamayı hedeflemektedir. Sosyal girişimcilikte çok sık kullanılan örneklerden
biri de balık vermek veya balık tutma benzetmesidir (Ersen vd., 2010: 7). Buna göre, sosyal
girişimciler toplumsal ihtiyaçları hükümete veya iş sektörlerine bırakmak yerine, sistemi değiştirerek,
sorunlara (Hervieux vd., 2010: 57) çözüm bulmakta ve inovasyon yoluyla fırsatları bir araya getirerek
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sosyal sorunlara uygulanabilir (Sutha ve Sankar, 2016: 97) çözümler bulmaktadırlar.
girişimciliğin olumlu etkileri genel olarak şunlardır (Kostetska ve Berezyak, 2014: 574):

Sosyal

✓ Ekonomi ve toplumun gelişmesine katkıda bulunarak, iş yaratma ve istihdam için fırsatlar
sunmak,
✓ Sosyal izolasyonun üstesinden gelmeye yardımcı olmak,
✓ Vatandaşların katılımını ve gönüllü çalışmalarını teşvik ederek toplumun birliğini güçlendirmek,
✓ Geniş bir yelpazede sosyal hizmetlerin gelişimine katkıda bulunmak,
✓ Sosyal problemlerin çözümünde bölgenin mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılmasını
sağlamak,
✓ Sosyal problemleri çözmek için yerel yönetimler üzerindeki yükü azaltmak,
✓ Bölgedeki sosyal programların yapısını genişletmek,
✓ Elverişli bir iş ortamı yaratmaya katkıda bulunmak,
✓ STK'ların sosyal amaçlar için istikrarlı bir mali desteğe sahip olmalarını sağlamaktır.
2.2.2. Sosyal ve Ticari Girişimci Karşılaştırması
Yeni bir girişimcilik türü olarak ortaya çıkan sosyal girişimcilik (Sutha ve Sankar, 2016: 97) kâr
amacı güden işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamaları olarak tanımlanabileceği gibi kâr amacıyla
kurulmayan işletmelerin sosyal fayda ve finansman sağlamak için gerçekleştirdiği faaliyetler
(Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 84) olarak da tanımlanabilmektedir.
Sosyal girişimciler; toplumsal sorunları ele alarak toplumsal değer yaratmaya çalışan örgütlere
liderlik eden ve yöneten (Stephan ve Drencheva, 2017: 256), yaşadığı çevredeki sorunu ve ihtiyacı
belirleyen ve bunlara çözüm üreten (Koçak ve Kavi, 2014: 30), yenilikçi olan, sosyal misyona sahip
(Taş ve Şemşek, 2017: 484; Smith vd., 2014: 201), sosyal hedeflere ve sosyal dönüşüme ulaşmak için
kaynakları yeniden yapılandırmayı amaçlayan (Han ve McKelvey, 2009: 4), gerekli kaynakları
toplayan ve bunları kullanan (Levie ve Hart, 2011:202), temel değerleri toplumsal problemleri
tanımlama, ele alma ve çözme üzerine odaklanan önemli bir değişim ajanı (Abolarin, 2014: 13) olarak
ifade edilmektedir.
Sosyal ve ticari girişimcilik literatürde birbirlerinden net olarak ayrılmalarına rağmen, uygulamada
belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. Bu nedenle sosyal ve ticari girişimcilik bir bütünün parçaları
olarak düşünülmektedir (Koçak ve Kavi, 2014: 29).
Sosyal bir problemin farkında olan bir birey tarafından gerçekleştirilen yenilikçi olan ve bir problemi
çözme süreci olarak tanımlanan sosyal girişimcilik, bazı yönlerden kar odaklı girişimcilere
benzemektedir Buna göre sosyal girişimciler kar odaklı girişimciler gibi fırsatları tespit etmekte, risk
almakta ve yenilikçi bakış açısına sahip olmaktadır (İrengün ve Arıkboğa, 2015: 1187). Ayrıca hem
ticari hem de sosyal girişimcilerin beşerî ve finansal sermaye girdileri de benzer özellik
göstermektedir (Austin vd., 2006: 3). Ticari ve sosyal girişimcilik arasında birtakım farklılıklar da
bulunmaktadır. Sosyal girişimciler kar odaklı girişimcilerden farklı olarak sosyal değer elde etmeyi
amaçlamakta ve elde edilen kar, bu faaliyetin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (İrengün ve
Arıkboğa, 2015: 1187). Buna göre sosyal ve ticari girişimci, benzer ticari teknik ve stratejileri
kullanmalarına rağmen sosyal girişimcinin başarısı sadece maliyet-verimlilik ve kârla ölçülmezken,
sosyal girişimcinin başarısı sosyal olarak meşru hedeflere ulaşması ve sosyal değeri artırması ile
ölçülmektedir (Smith vd., 2014: 202).
Tablo 1’de ticari ve sosyal girişimciliğin karşılaştırılması yer almaktadır.
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Tablo 1. Ticari Girişimci ve Sosyal Girişimcinin Karşılaştırılması
TİCARİ GİRİŞİMCİ
SOSYAL GİRİŞİMCİ
Sosyal girişimci yeni yaklaşımlar kullanarak uzun
Girişimci kişiler, yeni ihtiyaçlara odaklanmaktadırlar.
vadede amaçlara ulaşmaya, insanlara daha iyi hizmet
sunmaya odaklanmaktadır.
Girişimci kişiler, kendi adlarına ya da pay sahibi adına risk Sosyal girişimciler kendi adlarına değil paydaşları adına
almaktadırlar.
risk almaktadır.
Girişimci kişiler, iş ya da işletme kurma eğilimindedirler. Sosyal girişimci değişim oluşturmaya çalışmaktadır.
Girişimci kişiyi motive eden faktörler şunlardır: Finansal Sosyal girişimcilerin temel amacı kardan çok, sosyal
kazanç, kendi işine başlama ve yeni bir iş kurma değişim sağlamak ve kendi müşteri grubunu
düşüncesidir.
geliştirmektir.
Girişimci kişiler, para ve saygınlık elde etmek Sosyal girişimciler riski ve sorumluluğu sivil toplumun
istemektedir.
ihtiyaçları için almaktadır.
Sosyal girişimciler, kâr amaçlı faaliyetlerde yer
Girişimci kişinin temel amacı kar sağlamaktır.
alabilmektedirler, ancak kar amaca ulaşmak için bir
araçtır.
Kaynak: Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 91

Tablo 1’de girişimci ve sosyal girişimci arasındaki farklılıklar yer almaktadır. Buna göre, ticari
girişimciler daha çok kar ve zenginliğe odaklanmakta, ana hedefleri müşteri ihtiyaçlarını karşılamak,
hissedarlara büyüme sağlamak, işlerini genişletmek ve kar elde etmektir (Sutha ve Sankar, 2016: 98).
Ancak sosyal girişimciler uzun vadede insanlara daha iyi hizmet sunmaya odaklanmakta, değişim
oluşturmaya çalışmakta ve karı amacına ulaşmak için bir araç olarak kullanmaktadır.
2.2.3.Sosyal Girişimciliğin Alt Boyutları
Sosyal girişimcilik ile ilgili yapılan çalışmalarda sosyal girişimcilik kavramının farklı alt boyutlarda
ele alındığı görülmüştür. Bu çalışmada sosyal girişimciliğin alt boyutları sosyal vizyon, finansal
getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal ağlar olmak üzere beş alt boyutta (Caballero vd., 2013;
Koçak ve Kavi, 2014; Nga vd., 2018) ele alınmıştır.
2.2.3.1.Sosyal Vizyon
Sosyal ihtiyaçların karşılanması, sosyal yenilikler karşısında toplumsal değer yaratılması ve sonuç
olarak toplumsal değişimin teşvik edilmesi anlamına gelen (Urbano vd., 2010: 55: Chang vd., 2014:
41) sosyal girişimcilikte, ekonomik değerlerden ziyade sosyal açıdan formüle edilmiş güçlü bir
vizyon sunma yeteneği önemlidir (Sharir ve Lerner, 2006: 7). Çünkü sosyal bir misyonun başarısı,
karmaşık sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getiren değerlerin, yeteneklerin ve becerilerin
geliştirilmesini gerektirmektedir (Arroya vd., 2016: 182). Bu nedenle sosyal girişimcilerin sosyal
sorunlara, girişimcilik perspektifinden çözüm araması, sosyal değer yaratarak insanların sosyal
ihtiyacını karşılaması ve sosyal dönüşümü hızlandırması (Kırılmaz, 2014: 57) sosyal bir vizyona
sahip olmayı gerektirmektedir.
Sosyal girişimciliği diğer girişimcilik türlerinden ayıran temel faktör olarak kabul edilen sosyal
vizyon, (İrengün ve Arıkboğa, 2015: 1188) sosyal veya çevresel bir neden için mücadele etmek,
sorumluluk duygusu taşımak ve fırsatları görme (Kırılmaz, 2014: 62) ile ilgili bir kavramdır.
Sosyal ya da çevresel bir nedene bağlı olarak sorumluluk ve duygusal bağlantı hissine dayanan sosyal
vizyon anlayışı, bireyleri gerçek değişim yaratmak için uzun vadeli fırsatları keşfetmeye teşvik
etmektedir. Sosyal vizyon, bireyin hayatının ilk aşamalarında karşılaşılan önemli olaylar ya da
deneyimlerle oluşturulan adaletli sosyal dağılımı ve adaleti yeniden tesis etmek için yönetimdeki
güçlü ahlaki inançların oluşmasını sağlamaktadır. Bu dönüştürücü inanç, sosyal girişimcilerin anlamlı
sosyal çabalar yoluyla değişimleri artırmak için insan potansiyelini geliştirmesini sağlamaktadır. Bu
nedenle sosyal girişimciliğin sosyal vizyon boyutu, sosyal girişimcilik anlayışında umut ve güvenin
temelini oluşturmaktadır (Nga vd., 2018: 124-125).
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Sosyal girişimciler sosyal değişimin aracıları olmayı isterler. Bu nedenle, bir vizyona sahiptirler ve
var olan uygulamaları ya da işletmeleri çoğaltmaktan ziyade, sürekli bir yenilikçilik süreci ile bu
sosyal vizyonlarını gerçekleştirmeye motive olmaktadırlar (Arroya vd., 2016: 182).
2.2.3.2.Finansal Getiri
Algılanan sosyal fırsatlarla başlayan, onu bir işletme modeline dönüştüren ve gerçekleştiren, büyüten
ve geleceği sağlayan bir süreç (Tiwari vd., 2017: 3) olan sosyal girişimcilikte, sosyal girişimcilerin
kıt kaynaklarla rekabet ederek getiri elde etmeleri gerekmektedir (Nga ve Shamuganathan, 2010:
265). Bu nedenle, finansal getiri üretme kapasitesi, kuruluşun sürdürülebilirliğini garanti ettiğinden,
sosyal girişimci için önemli bir faktör olarak görülmektedir. Sosyal girişimcilikte sosyal amaç, her
zaman en başta gelmekte, bununla birlikte finansal kar elde etme bu hedefe ulaşmanın gerekli bir
parçası olarak görülmektedir (Ismail vd., 2014: 5; Caballero vd., 2013: 7).
Sosyal girişimciler, sosyal değişimi sağlama ve sosyal sorunlara sürdürülebilir çözümler sağlamak
için finansal gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır (Akkan ve Süygün, 2016: 40). Bu yüzden sosyal
girişimciler bazen amaçlarına ulaşmak için gelir getirici faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Buna ek
olarak sosyal girişimciler bağışlar, üyelik aidatları, sponsorluk vb. yollarla gelir elde etmektedirler.
Sosyal girişimciler elde ettikleri bu gelirleri sürdürülebilirlik ve topluma daha iyi hizmet verebilmek
amacıyla kullanmaktadırlar (Kırılmaz, 2014: 71). Tablo 2’de sosyal girişimcinin kaynakları yer
almaktadır.
Tablo 2. Sosyal Girişimcinin Kaynakları
Piyasa İçi
Kaynaklar
Finansal Kaynaklar
Piyasa Dışı
Kaynaklar
Personel
Finansal Olmayan
Kaynaklar

Gönüllüler
Sosyal Sermaye

Ürün satılması, verilen hizmetler, kiraya verilen yerlerden sağlanan
gelirler gibi kaynaklardır.
Kâr amacı olmayan işletmelerin üyelerinden toplanan üyelik aidatları,
kişilerden toplanan bağış ve yardımlar, devletin verdiği fonlardır.
Örgütte çalışan personelin fedakârlık anlayışı ile hareket ederek örgüte
aidiyet duygusuna sahip olmasıdır.
Faaliyetlerin devam edebilmesi için hiç ücret almayan ya da çok az ücretle
çalışan bireylerdir.
Örgüt üyelerinin amaçlarına ulaşabilmeleri için beraber hareket etmeleri
ve karşılıklı güvene dayalı bir ağ geliştirmeleridir.

Kaynak: Asılsoy, 2016: 33

Tablo 2’ ye göre sosyal girişimcinin kaynakları finansal ve finansal olmayan kaynaklar olmak üzere
iki boyutta sınıflandırılmaktadır. Finansal kaynaklar piyasa içi ve piyasa dışı kaynaklardır. Finansal
olmayan kaynaklar ise personel, gönüllüler ve sosyal sermayeden sağlanan kaynaklardan
oluşmaktadır.
İşletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri için parasal gelire ihtiyaçları vardır. Eğer parasal gelirleri
yeterli değilse, işletmeler uzun vadede hayatta kalamamaktadırlar. Sosyal girişimciler de sosyal
ihtiyaçlarını yenilikçi bir şekilde karşılamak için faaliyetlerinde kâr amacı gütmektedir. Bununla
birlikte, sosyal girişimciler ticari girişimcilerden farklı olarak kâr amacı, kendi çıkarları için değildir.
Sosyal girişimci için kar elde etmek sosyal bir amacı gerçekleştirmek için bir araçtır. Bu nedenle
günümüzde, sosyal fayda sağlamanın sürdürülebilirliğini sağlamak için gelir getirici faaliyetler
yürütme isteği, geleneksel kâr amacı gütmeyen kuruluşların sosyal girişimciliğe evirilmesinde önemli
bir faktör olarak görülmektedir (İrengün ve Arıkboğa, 2015: 1189).
Son olarak, sosyal girişimcilikte sosyal amaca ulaşmak için finansal getiriye ihtiyaç duyulması bir
zıtlık gibi görünse de finansal getiriler sonucu oluşan gelirler, sosyal amaçlar için kullanılmakta ve
bu durum sosyal girişimciliğin bir alt boyutu olan sosyal vizyon anlayışıyla da uyumlu olmaktadır
(Reyhanoğlu ve Akın, 2012: 14).
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2.2.3.3.İnovasyon
En iyi sosyal uygulamaları, insanlar arasında yeni bağlantıları ve destekleri bir araya getirerek, risk
alma ve yaratıcılığın teşvik edilmesi dâhil olmak üzere en iyi iş uygulamaları kapsayan (Hasan, 2005:
8) sosyal girişimcilikte, kâr amacından ziyade sosyal amaçlara yönelik girişimcilik davranışları
önemlidir (Hibbert vd., 2012: 228). Bu nedenle sosyal değişimi ve/veya sosyal ihtiyaçları ele almak
için fırsatları takip etme ve kaynakların birleşimini içeren bir süreç olan (Littlewood ve Holt, 2018:
532; Sutha ve Sankar, 2016: 98) sosyal girişimcilikte, yenilikçilik önemli bir özellik olarak ortaya
çıkmaktadır. Buna göre sosyal girişimciler, sosyal sorunlar veya sosyal yardım hizmetleri için yeni
mal ya da hizmetler oluşturarak inovasyon (Kırılmaz, 2014: 67; Zahra vd., 2009: 522) yapmaktadırlar.
Sosyal girişimciler, sınırlı kaynaklarıyla ve toplum için olumlu değişimler yaratma yönünde güçlü bir
dürtüyle hareket etmekte, hedeflerine ulaşmak için yenilikçi çözümler aramakta ve iş modelinin farklı
yönlerini (dağıtım kanalları, ürün veya hizmet, ödeme şekilleri, vb.) yeniden gözden geçirerek,
bunlara ulaşmak için yeni yollar bulmaktadırlar (Caballero vd., 2013: 8). Buna göre sosyal
girişimcilerde bulunan sosyal inovasyon yönelimi, sosyal değerlere ve imkânlara, sosyal iş
birliklerinin geliştirilmesine imkân veren, sosyal problemlere yeni çözümler bulan bir sosyal değişim
aracı olma arzusunu ifade (Arroya vd., 2016: 183) etmektedir.
Sosyal girişimciler, çevrelerindeki problemlerle mücadele etmek için çok karmaşık paydaş kitlesinin
ihtiyaçlarını dengelemek açısından inovasyona yönelerek varlığını sürdürmektedir (Smith vd., 2014:
214). Sosyal girişimciler genel olarak ekonomik getirileri az olan ve düşük gelir gruplarını içeren
pazarlarda faaliyet göstermektedirler. Bu nedenle sosyal girişimcilerin bu pazarlarda faaliyetlerini
sürdürmeleri için yenilikçi teknoloji ve süreçleri kullanması gerekmektedir (Nga ve Shamuganathan,
2010: 265).
2.2.3.4.Sürdürülebilirlik
Sosyal problemler için ekonomik olarak sürdürülebilir çözümler yaratılmasını sağlayan (Smith vd.,
2014: 202) sosyal girişimciliğin sürdürülebilirlik boyutu; insan ve kurumların birbirine bağlı olduğu
ve tek bir ekosistemin parçası olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği anlayışına dayanmaktadır
(Ismail, 2014: 5). Bu nedenle üstlenilen her türlü eylemin uzun vadeli devamlılığını sağlama ve
korumasında sosyal girişimciler, kalıcı sosyal değer yaratmaya çalışmaktadırlar (Nga ve
Shamuganathan, 2010: 264).
Sosyal girişimciler ellerindeki kaynaklarla yetinemeyerek ve yeni kaynaklar yaratma ve böylece
sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerine devam etme özelliğine sahip olmaktadırlar. Sosyal
dönüşümler genellikle aniden olmamakta ve belirli bir süre içerisinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle
sosyal girişimciler de hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir faaliyetler içerisinde yer almak
zorundadır (Akkan ve Süygün, 2016: 41).
Sosyal girişimcilikte sürdürülebilirlik ve kaynak yaratma birbiriyle dönüşüm halinde olan iki
bileşendir. Buna göre sosyal girişimciler, kaynak yarattıkları ölçüde sürdürülebilir olmakta ve
sürdürülebilir oldukları ölçüde kaynak bulma konusunda problem yaşamamaktadır. Bu nedenle
sosyal girişimciler bir yandan varlıklarını devam ettirmeye bir yandan da sosyal misyonlarını
gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar (Kırılmaz, 2012: 164).
2.2.3.5.Sosyal Ağlar
Sosyal ağlar, insanın çevresi ile pozitif resmi ya da gayri resmi ilişkilere ve onların desteğiyle nelerin
başarılabileceğine işaret etmektedir. Sosyal ağlara aktif katılım aynı zamanda girişimciye etkili
çözümler bulma konusunda değerli bilgi sağlayabilecek kolektif öğrenmeyi de mümkün kılmaktadır
(Caballero vd., 2013: 6). Yapısal perspektiften bakıldığında, sosyal ağlar girişimcinin misyonunun
gerçekleştirildiği ve yayıldığı bir sistemdir (Nga ve Shamuganathan, 2010: 264). Bu doğrultuda
sosyal girişimciler, yüksek düzeyde bir sosyal ağ düzeyine sahip olduklarında, sosyal girişimcilik
smartofjournal.com / editorsmartjournal@gmail.com / Open Access Refereed / E-Journal / Refereed / Indexed

1920

Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2019 (Vol:5 - Issue:26)

faaliyetlerine olan bağlılıklarını güçlendiren sosyal girişimlere başlamak için gerekli kaynağı
harekete geçirme kapasitesine sahip olmaktadırlar (Madhooshi ve Samimi, 2015: 108).
Çok yönlü sosyal sorunları ele alan sosyal girişimciler, geniş bir yelpazedeki paydaşlarla işbirlikçi
ilişkiler geliştirmekte ve böylece farklı gruplar arasında köprü kurmaktadır (Estrin vd., 2013: 480).
Bu nedenle sosyal girişimcilikte sosyal ağlar önemlidir. Çünkü sosyal girişimciler problem çözme,
toplumla iletişime geçme, ekipler kurma gibi yüksek düzeyde sosyal beceri gerektiren faaliyet ve
etkinliklere katılmak durumundadır (İrengün ve Arıkboğa, 2015: 1190). Bu durumda sosyal
girişimcilerin başarılı olabilmeleri için sosyal ağları oluşturmaları gerekmektedir (Caliendo ve
Kritikos, 2012: 319; Taatila, 2010: 50).
Sosyal girişimcilerin sosyal ilişkileri, sosyal sorunlara çözüm konusunda faydalı olmakta ve yeni
girişim fırsatlarının doğmasını sağlamaktadır. Sosyal girişimciler ihtiyaç duyulduğunda amaçlarına
ulaşmak için kamu kuruluşları, üniversiteler, STK’lar vb. ile iş birliği içerisinde yer almaktadırlar
(Kırılmaz, 2014: 69).
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde girişimci bir yaklaşımla sosyal sorunlara uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler bulmayı
amaçlayan sosyal girişimcilik faaliyetleri, giderek önemi artan bir çalışma alanı haline gelmiştir.
Özellikle sağlık, eğitim, çevre vb. alanlardaki çalışmalarla sosyal girişimciler dikkatleri üzerine
çekmeye başlamışlardır.
Sosyal girişimcilik faaliyetlerinin ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel zenginliğine
yaptığı katkıların artması ile birlikte sosyal girişimcilik faaliyetleri giderek önem kazanmaya
başlamıştır. Bu durum sosyal girişimcilik faaliyetlerinin artmasını sağlamak için başta potansiyel
sosyal girişimci adayı olan üniversite öğrencileri olmak üzere tüm toplumun bu süreç içerisinde yer
alması ile zenginleşecek bir faaliyet olmasından dolayı sosyal girişimcilik faaliyetlerinin teşvik
edilmesi ile önemli bir farkındalık sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda sosyal girişimcilik
çalışmalarının artırmasını sağlamak için öncelikle potansiyel sosyal girişimci adayı olan üniversite
öğrencileri arasında sosyal girişimcilik faaliyetleri teşvik edilerek, girişimcilik düzeyi yüksek olan
bireylere sosyal sorumluluk farkındalığı kazandırılabilmektedir. Ayrıca, sosyal sorumluluk sahibi
olan öğrencilere girişimcilik becerisi ve yetkinlikleri kazandırılarak sosyal girişimciliğin, bir kariyer
hedefi olarak genç nesillere aktarılması, sosyal girişimcilik ile ilgili eğitimin verilmesi ve sosyal
girişimciliğin ülke çapında geliştirilip uygulanması için strateji ve politikaların oluşturularak sosyal
girişimcilik alanında gelişmelerin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan üniversite
öğrencilerine sosyal girişimcilik ile ilgili gerekli olan eğitimlerin verilmesi potansiyel sosyal girişimci
adayı olan üniversite öğrencilerinin sosyal girişimcilik faaliyetlerine yönelmesinde etkili olacağı
düşünülmektedir.
Türkiye’deki birçok üniversitede öğrenci toplulukları ve toplulukların sosyal girişimciliğe yönelik
gerçekleştirdikleri faaliyetler bulunmaktadır. Ancak hala birçok üniversitede sosyal girişimcilik ile
ilgili derslerin olmaması sosyal girişimcilik kavramının anlaşılamamasına neden olmaktadır. Bu
konuda üniversite öğrencilerine gerekli bilgi ve destek sağlanarak, üniversitelerde sosyal girişimcilik
ve sosyal sorumluluk derslerinin açılması, bu konuda farkındalığı geliştirmeye yönelik çalışmaların
yapılması ve üniversiteler bünyesinde araştırma ve uygulama merkezlerinin oluşturulması
gerekmektedir. Ancak yapılan tüm bu faaliyetlerin gönüllülük temelinde olması gerekmektedir.
Sosyal girişimciliğin sadece üniversite öğrencileri için değil diğer bireyler tarafından da tanınmasını
ve anlaşılmasını sağlamak için kitle iletişim araçları kullanılabilir ve seminerler, toplantılar vb.
düzenlenebilir. Bu doğrultuda, sosyal girişimcilik yalnızca öğrenciler değil tüm paydaşların katılımı
ile güçlenecek ve zenginleşecek bir konu olduğundan, üniversite içinde ve dışında güçlü bir iletişim
ağının oluşturulması gerekmektedir. Bu süreçte sosyal paylaşım siteleri, afiş ve web sitesi gibi
unsurların etkili bir şekilde kullanımı ile sosyal girişimcilik gelişebilecektir. Ayrıca gerek yerli
gerekse yabancı sosyal girişimcilerin çalışmaları, kitle iletişim araçları ile tanıtılarak yapmış oldukları
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sosyal girişimcilik faaliyetlerinin tanıtılması sosyal girişimcilik uygulamalarının ülkemizde daha
fazla uygulanmasını ve teşvik edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.
Sosyal girişimcilik çalışmalarında, üniversiteler dışında iş ve siyaset dünyasına da büyük görevler
düşmektedir. Bu noktada işletmelerin sosyal sorunlara uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler bulmak
için ticari fayda dışında toplumsal fayda anlayışı ile hareket ederek gönüllü bir takım toplumsal
sorumluluk faaliyetlerinde yer alması hem toplum nezdinde sosyal girişimci bir işletme imajının
oluşmasını sağlayacak hem de sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin işletme içerisinde
istihdam edilmesine katkı sağlayacaktır. Son olarak girişimcilik faaliyetlerinin, özellikle de sosyal
girişimciliğin artması ile yüksek işsizlik düzeyinin ortadan kalkacağı ve toplumdaki insanların yaşam
kalitelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda sosyal
girişimcilik öncüllerinin belirlenerek iş ve siyaset dünyasında yer alan bireylerin girişimcilik
özelliklerinin tespit edilmesi ile sosyal girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi sağlanacaktır.
Ayrıca iş ve siyaset dünyasının ekonominin motoru olan girişimcilik faaliyetleri ve sosyal sorunlara
girişimci bir yaklaşımla çözüm bulmayı amaçlayan sosyal girişimcilik faaliyetlerine yönelik
yaklaşımları ve bu alandaki çalışmaları değerlendirilerek sosyal girişimcilik uygulamaların artması
sağlanabilecektir.
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