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Chose one noun 
project pictogram
(if you like) 

i
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Sosyal Girişimin Tanımları Kar amacı gütmeyen 
kuruluşların kamu yararına hareket etmesini 
desteklemek için bireylerden veya 
kuruluşlardan hayırseverlik alan ABD tarzı 
"sosyal amaçlı kuruluş" arasında orijinal bir 
ayrım çizilir; ve kolektif gönüllü eylemler, kendi 
kendine yardım ve işbirliği ilkelerinden yola 
çıkan Avrupalı bir "sosyalleşme" yaklaşımı.

Örneğin, Spreckly (1981) tarafından sunulan gibi sosyal girişimin ilk tanımları, potansiyel 
kişisel, çevresel ve sosyal faydalar için üçlü bir alt çizgi yaklaşımını benimsemiştir. Bu 
tanımda, "bu ülkede çalışan ve/veya belirli bir bölgede ikamet edenlere ait olan bir işletme, 
kayıtlı sosyal ve ticari amaç ve hedeflere göre yönetilir ve işbirliği içinde çalışan bir işletme 
sosyal işletme olarak adlandırılabilir" denilmektedir.
Bu tanım kooperatif hareketine dayanıyor gibi görünmektedir ve çeşitli sınırlamalar vardır, (i) 
gelir arayan stratejiler benimseyen kayıtlı hayır kurumlarının tanınması yoktur, (ii) toplum 
sözcüğünün kullanımı, bir çıkar topluluğu olmanın daha geniş bir anlamı olarak değil, bireyleri 
belirli bir yerde yansıtmaktadır, (iii) devlet ve özel örgütleri içeren ortaklıkların ve çok paydaşlı 
işletmelerin tanınması söz konusu değildir.
Avrupa Araştırma Ağı (EMES) 1996 sosyal girişim tanımı, Defouny (2001) tarafından ele 
geçirilen ve öne sürülen bir dizi sosyal ve ekonomik özelliği, Sosyal boyutlar olarak ortaya 
koymaktadır – (I) bir grup vatandaş tarafından başlatılan bir girişim (iii) tarafından başlatılan 
bir girişim (iii) sermaye mülkiyetine (iv) yararlanıcıları içeren katılımcı bir doğaya (v) 
yararsağlayan bir katılımcı doğaya ) kar dağılımı ekonomik boyutları bir sınır - (i) sürekli 
faaliyet üreten mal ve / satış hizmetleri (ii) özerklik yüksek derecede (iii) ekonomik risk önemli 
bir düzeyde (iv) ödenen iş minimum miktarda Bu EMES tanımı Spreckley 1981 tanımı ile bazı 
benzerlik vardır ama belirgin olarak daha az çalışan mülkiyeti ve kontrolü ile ilgili olduğu gibi 
özerklik ve risk alarak yanı sıra ekonomik ve sosyal katılım daha fazla vurgu yerleştirir.
 Bu hareket, ABD önderliğindeki sosyal girişimcilik o dönemde artan etkisini yansıtır. 
İngiltere'de hükümetin sosyal girişime bakışı, sosyal teşebbüsü "her şeyden önce sosyal bir 
amacı desteklemek için bir tür ticaret yapan bir işletme" olarak görmüştür (DTI, 2005). Bu 
görüş, sosyal girişimin kendisini sadece kolektif faydalar üretmekle ilgili belirli bir örgütsel form 
olarak görmek yerine, fon üreten faaliyetlerle daha çok ilgilendirmesi gerektiğini savunmuştur.
  Bu görüş, Alter (2007) tarafından kurulan ve sosyal bir girişimin sosyal bir sorunu veya 
piyasa başarısızlığını ele almak veya azaltmak için oluşturulmuş ve mali disiplinle çalışırken 
sosyal değer yaratan bir iş girişimi" olduğunu ileri süren bir tanımla yakalanmış ve ifade 
edilmiştir. yenilik ve özel sektör iş belirlenmesi " Alter's (2007) tanımı daha ABD gibi iş benzeri 
retorik benimsenen yansıtır ve yenilik meşgul ihtiyacı iş fikrini tanıttı böylece ilerlemeye devam 
etmek.  Bu fikir aynı zamanda Perrini (2006) tarafından da geliştirildi ve sosyal girişimin 
"toplumdaki değişimi yönlendirmek veya birleştirmek için girişimci örgütler içinde toplumsal 
refahı açıkça iyileştirmek için tasarlanmış yenilikçi uygulamalar" gerektirdiğini savundu.

Sosyal Girişim



Chose one noun 
project pictogram 
(or more than one if 
you like) 

Modül 4 Girişim duygusu ve 

Sosyal Girişimcilik

BÖLÜM 1. Bir sosyal girişim 
BÖLÜM 2 başlatmak için önemli faktörler. Sosyal girişim 
yönetimi 
BÖLÜM 3. Sosyal girişimde liderlik



Modül 4 Girişim duygusu ve 

Sosyal Girişimcilik

Dünyanın birçok ülkesinde, kadınlar geleneksel şirketlere göre sosyal etkisi olan 
işletmelere çok daha fazla ilgi göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesinde, sosyal 
işletmelerin diğer tüm işletmelerden daha fazla kadın lideri bulunmaktadır. Neden böyle? 
Peki önderlik ettiklerinde ne olacak?
Erkek ve kadın liderliğindeki sosyal işletmeler arasında bulunan büyük bir fark kadınların 
aslında daha yenilikçi olduğunu göstermek gibiydi: Kadın liderliğindeki girişimler yeni 
pazarlar açmak için daha olası gibi görünüyor - yani, başlatırken, o zaman hiç kimse 
sağlanan bir ürün / hizmet sağlayan. Bu da belki de sosyal ihtiyaçlara karşı özel 
duyarlılıkları nedeniyle, kadın sosyal girişimcilerin sosyal inovasyon söz konusu 
olduğunda kayda değer 'öncü yenilikçiler' olduğunu göstermektedir" dedi.
Öte yandan, kadın önderliğindeki sosyal işletmeler de genellikle yönetim açısından daha 
katılımcı, kadın sosyal girişimcilerin gücünü önererek başkalarını güçlendirmek için (ve 
bunu yaparken, iş arkadaşları öğrenmek ve önemli yetenek ve becerileri geliştirmek 
sağlayan).
Bu modülün üç bölümü, birini sosyal bir girişimci haline getiren üç yetkinlik alanında size 
yol açacaktır: yeni bir iş başlatmayı sağlayan yetkinlikler, yönetim süreçlerini destekleyen 
yetkinlikler ve ekibinizin iyi bir lideri olmaya yardımcı olan yetkinlikler. Gerçekten girişimci 
olmak için gerekli olan kendi tutum, beceri ve bilginizi tam olarak anlamak için birçok soru 
olabilir. 
Bu modülde en önemlilerini yanıtlamaya çalışacağız ve böylece işletmenizi başlatmaya 
hazırlanmanıza yardımcı olacağız.

Chose one noun 
project pictogram
(if you like) 
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Odak Delve içine TestSörf

Her bölüm dört bölümden oluşur:

Not: Bu belgelerde birçok piktogram vardır. Onlar Noun proje web sitesinden: bir web sitesi toplar ve kataloglar semboller imiş 

ve dünya çapında grafik tasarımcıları tarafından yüklenen. Kurucular sitenin öncelikle tasarımcılar ve mimarlar için yararlı 

olduğunu öngördüler, ancak kullanıcı yelpazesi, bazen görsel bir dilden yana olan farklı türde od engelli kişileri de kapsıyor.

You can make 

most of the 

exercises by 

yourself: the icon 

will guide you.   

Bazı egzersizleri 

grup halinde 

yapmalısınız: 

simge size yol 

gösterecektir.

İlk bölüm, bölüm 

anahtar kelimelerinin 

analizi ve kısa bir metin 

le konuya 

odaklanmanızı sağlar. İkinci bölüm, öneriler, 

fikirler, makaleler 

keşfetmek, derin ve 

tartışma toplar konunun 

içine bir delving temsil 

eder.

Üçüncü bölüm videolar, 

referansları, yazılı 

belgeler, karikatürler, vb 

odaklanmış sorunu 

internette sörf keşfetmek 

için bir koleksiyon. Dördüncü bölüm, 

kendinizi test 

edebileceğiniz ve 

öğrendiklerinizi 

yansıtabileceğiniz bir 

test bölümüdür.

Modülün sonunda modülün konuları hakkında ünlü ve daha 

az ünlü alıntılar bulacaksınız. Daha ileri gitmek için bir 

meydan okuma.



Modül yapısı

Bölüm1: Bir sosyal girişimin başlatılması

Ilham

Bölüm 2: Sosyal 

girişimin yönetimi

Section 3: 

Leadership in 

social enterprise

Intro

Odak Delve içine TestSörf

Buradasın.



• sosyal bir girişim başlatırken dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmek;

• girişimin ne anlama geldiğini ve nasıl inisiyatif alınabildiğini anlamak; 

• kişisel ve sosyal yaşamda ve işte aktif, bağımsız ve yenilikçi olmanın ne 

anlama geldiğini örnek vermek; 

• yeniliği ve değişimi nasıl kabul edeceğini öğrenmek; 

• fırsatı nasıl belirleyeceklerini öğrenmek için.H
ed

ef
le

r

Kapasite ve bilgi bir sosyal kuruluş oluşturmak için 10

Girişiminizi nasıl geliştireniz? 11

Sörf

Şirkette yenilik kapasitesi 12

Yenilikçi yeteneklerinizi nasıl genişletirmisiniz? 13

Sörf

Sosyal Girişimcilikte Fırsatlar ve Zorluklar 14

Nasıl fırsat sizin için olduğunu bilmek? 15

Sörf

Egzersiz

Ilham 27

Bölüm 1 Sosyal Girişim başlatmak 

için önemli faktörler
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Sosyal işletmeler yavaş yavaş dünya çapında büyüyor. Bu gerçekten iş yapma şeklimizi değiştiren bir 
hareket.

Kime ve neden yardım ediyorsun? 

Sosyal girişimciler artıyor. Bu kesinlikle iş yapmak için yeni bir yol, daha bütünsel bir şekilde, 
işbirliği yerine rekabet dayalı. Fikriniz hakkında net olmak yapılacak ilk ve en iyi şeydir. Albert 
Einstein bir keresinde '6 yaşındaki bir şeye bir şeyi açıklayamıyorsanız, kendiniz anlayamazsınız' 
demişti. Fikrinizi ne kadar çok tanımlayabiliyorsanız, neden var olduğunuzu ve kime yardım etmeyi 
hedefliyorsanız, iş planlamanızın geri kalanı o kadar kolay olur.

Ne gibi kaynaklarınız var?

 Başlamadan önce, zaten fikrinizi ile ilgili ne var düşünün. Örneğin, çocuklar için Fairtrade el işi 
oyuncaklar yapmak istiyorsanız, tedarikçiler hakkında bilginiz var mı? Nasıl satın almak ve hisse 
senedi satmak için? Harika bir fikre sahip olmak kolaydır, ancak sosyal bir girişimin de somut 
sonuçlar vermesi gerekir. Bunu yapmanın en iyi yolu, çözmeyi hedeflediğiniz sorunun bir listesini 
veya zihin haritasını yapmaktır. Size yardım edebilecek herhangi bir bağlantınız var mı? Ailenizin, 
arkadaşlarınızın ve sosyal medya bağlantılarının bir listesini yapın, bu bağlantılar sizin hedef 
kitleniz hakkında bilgi sahibi olun veya sizi etkili biriyle tanıştırabilir. Sosyal girişim sektöründe bilgi 
güçtür. İşletmeniz ve nasıl çalışacağı hakkında tam bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun.

Beceri geliştirmeniz gerekiyorsa, bilgi boşluklarınızı belirleyin ve muhasebe ve muhasebe gibi yardıma 
ihtiyacınız olan alanlarda veya ağ ve genel konuşma becerilerinizi pratik etme gibi alanlarda dersler alın. 
Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, işinizin yardıma ihtiyacı olan bir yönüyle sizi desteklenebilen yerel 
kuruluşlarla konuşun.

Bölüm 1 – Bir Sosyal Girişim başlatmak için temel faktörler

Adım adım sürecine odaklanın

Kapasite ve bilgi bir sosyal 

kuruluş oluşturmak için
Anahtar Kelime: Sosyal 
girişim
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Araştırmanızı yapın Fikrinizde fizibilite olup 
olmadığını görmenin en iyi yolu test etmek, 
test etmek, test etmektir. Hedef pazarınızı 
okuyun, bazı odak grupları yapın, anketler 
yapın ve insanlara hedeflediğiniz şekilde 
gerçekten yardımcı olabileceğinizden emin 
olun. Bir fikir için doğrulama almak için başka 
bir yolu yarışmalar pitching olduğunu. 
Yarışmalar veya yarışmalar, belirli bir ürün 
veya hizmetin popülaritesini bularak bir fikir 
için katılım elde edebilirsiniz. Sosyal 
girişiminiz başkalarına yardım etmeye 
odaklanacağı için, evsizler, dezavantajlılar 
veya çevre olsun, nasıl etki yarattığınızı 
göstermeniz gerekir.Pek çok insanın ne kadar 
sosyal bir girişim olduğunu bilmediğini gördük. 
Yakın çevrenize fikriniz hakkında ne 
düşündüklerini sorun ve işletmeniz için de yerel 
desteğin ne olduğunu öğrenin. Ama en önemlisi, 
fikrine inanman çok önemli. Bir sosyal kuruluş 
kurma her zaman kolay değildir ve herhangi bir iş 
gibi, kendi aksilikleri ve zorlukları olacak. Kendine 
inan ve çok uzağa gideceksin.

Sosyal işletmenizi finanse etmek Sosyal 
girişiminiz için fon sağlama söz konusu 
olduğunda, birçok kişi ilk çağrı noktası olarak 
aile ve arkadaşlara veya kişisel fonlara 
yöneliyor. İşinizin bootstrapping birçok sosyal 
girişimciler yapmak bir şeydir. Bootstrapping 
aslında kendi sınırlı sermaye ile işinize 
başlıyor. Bunun yararları potansiyel 
yatırımcılara hisse vermek gerekmez anlamına 
gelir; eğer iş% 100 tutmak ve yalın bir şekilde 
büyüyebilir. Bunun ötesinde, 
başvurabileceğiniz bir sürü ödül veya hibe 
vardır.  Crowdfunding sermaye artırabilirsiniz 
başka bir yoludur. İşinizi kurmak için tutkulu 
bir kalabalığın gücünü kullanın!   Eğer 
'fırtınalar hava' için yeterli sermaye 
olduğundan emin olun - her iş mali 'kış' var, 
ve sessiz dönemlerde devam etmek için 
yeterli nakit rezervleri var önemlidir.

İş planı Bu birçok kişi hakkında sersemlemiş 
hissediyorum bir alandır - ama lütfen 
olmayın! Gittiğinde o kadar da zor değil. 
Sosyal girişim için bir iş planı yazma 
yatırımcıların oturup yeni girişim dikkate 
almak için bir yoldur.  Ayrıca hangi adımları 
atacağınızı zihninizde açıklığa kavuşturmaya 
da yardımcı olacaktır. En fazla 20 sayfa 
olmalıdır ve aşağıdaki soruları açıklığa 
kavuşturmaya yardımcı olmalıdır: 
Vizyonunuz: Toplum işinizden nasıl değişecek? 
Göreviniz: Neyi başarmayı hedefliyorsunuz? 
Hedefleriniz: İşletmenin hedefleri nelerdir ve 
gelecekte nerede görüyorsunuz?
İş planınız büyük bir 20 sayfalık rapor gibi 
olmamalıdır, ancak bunun yerine kendiniz için 
açık ve basit bir rehber olmalıdır, ya da başka sı 
sizin iş amaç ve hedeflerini anlamak için. 
İşletmenizin ilk üç yılı için projeksiyonlarınızı 
ekleyin; hem kazanılan para hem de elde 
edilebile gerçekçi olmayı hedeflemek. Girişiminiz 
umarım uzun vadeli bir taahhüt olacak, bu 
yüzden küresel düşünüyorum, ama yerel 
hareket! Potansiyel yatırımcıların çorap ları 
vurmak için emin harika bir iş planı yazmak 
yardımcı olabilecek online destek çok şey Var, 
var. İş yapınıza karar vermek Işinizi yasal olarak 
bir sosyal kuruluş olarak kaydedilemediğinizi 
bilmek sizi şaşırtabilir, ancak kendinizi sosyal bir 
kuruluş olarak tanımlayarak, işletmeye olan 
hırslarınızı odaklar. Çoğu sosyal işletmeler ya 
hayır kurumları, kar amacı gütmeyen veya 
küçük işletmeler olarak başlar. Acil ve 
gelecekteki finansman ve gelir getirici 
fırsatlarınız seçtiğiniz yapı üzerinde büyük bir 
etkiye sahip olacaktır.
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Sosyal girişim iş modelleri En ünlü sosyal 
işletmelerden biri duymuş olabilirsiniz, Tom's. 
Onların 'bir biri için' yaklaşım sosyal 
işletmeler için iş yapmak için ortak bir yol 
haline geliyor, her satın alma ihtiyacı olan 
birine yardım ile. Tom'un bir çift ayakkabısını 
satın aldığınızda, bir çift ihtiyacı olan kişiye 
gider. Popüler hale gelen 'ileri öde' yöntemleri 
de vardır; Canvas Cafe's pop up restoran 
etkinlikleri gibi bir yemek için izin, ve aynı 
zamanda evsizler için bir yemek fon. Son 
olarak, bir amaca belirli bir unsur katkıda 
bulunan modeller de vardır, örneğin sitenize 
yönelik tüm rezervasyonların %5'ini fonunuza 
verirsiniz, bu da yardıma muhtaç hayır 
kurumlarına ve sosyal işletmelere yardımcı 
olmak için tasarlanmış bir etki kaynağıdır.

Gemide kim var? Ekibinizi bulmak aynı fikirde 
insanlarla çalışmak, yalnız bir sosyal 
girişimciyseniz size yardımcı olabilir. Sadece 
bir ekstra kişi olması hem birbirinden fikir 
sıçrama sağlayacak, ve bu çılgın yolculukta 
daha az yalnız hissetmenize yardımcı olur. 
Eğer bu seçeneğiniz yoksa; Eğer daha fazla 
desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız 
rehberlik ve bir kuvöz bir parçası olmayı 
düşünün. Her ne kadar benzer değerlere sahip 
ve aynı vizyonu hedefleyen kişilerle çalışmak 
isteseniz de, yeteneklerinizin farklı olması 
önemlidir. Eğer bir vizyoner olduğunuzda 
işinizüzerinde çalışmak için rasyonel bir 
düşünür başlarken kötü bir fikir olmayabilir! 
Eğer sizden oldukça farklı insanlar ararsanız, 
kendi güçlü ve zayıf yönlerini tamamlayıcı bir 
dizi bulacaksınız bulacaksınız. Eğer tutku ve 
coşku varsa, bu büyük bir ilk adım. Güçlü ve 
zayıf yönlerinizin ve iş hayatında yardıma 
ihtiyaç duyabileceğiniz yerlerin bir listesini 
yapın. Bu, nerede ekstra yardıma ihtiyacınız 
olabileceğine karar vermenize yardımcı olur.
Örneğin, ekibinizdeki bir kişi büyük resme ve 
stratejiye odaklanırken, diğeri kuruluş ayrıntılarını 
niçin ele alır ve bunu gerçekleştirebilir. Ayrıca, 
işiniziçin iki yönü var - mali veya 'iş' yönü ve 
sosyal kurumsal tarafı. Sosyal girişimciler ile 
kendinizi surround sitemizde benzer peeps bir 
bütün ev sahibi bulabilirsiniz, ve size fikir verebilir 
insanlar, ve diğer fikirler kapalı sıçrama olabilir. 
Bunlar size iş desteği sağlayabilecek kişilerden 
çok farklı olabilir.

Sosyal girişimci topluluğu gelişen ve güçlü; Ve 
bu konuda gerçekten harika bir şey herkesin 
birbirine yardım etmeye istekli olduğunu 
göreceksiniz. Sosyal girişimciler arasında 
rekabet yoktur; amacınız aynıdır!

Ürün ünüzü veya hizmetinizi tanımlama Yani, 
şimdi tüm arka plan çalışmalarınız yolunda, 
ürün ünüzün veya hizmetinizin ayrıntılarına 
inme zamanı. İlk başta bir veya iki gelir 
akışları ile başlamak isteyebilirsiniz, ne kadar 
iyi bir kerede çok fazla yapmaya çalışırken 
önce ne kadar iyi görmek için. Bir sonraki 
adım, sosyal girişiminiz için bir teklif 
oluştururken bu unsurları düşünmektir: 
Ürün: Müşteriye ne öneriyorsunuz? Fiyat: 
Ürün veya hizmeti tedarik etmek için nelere 
ihtiyacınız var? Yer: Müşteri ürününiçin 
'alışveriş' yapacak? Müşterileri ürünlerinizi 
satın almaya nasıl teşvik eyleyesiniz? Birçok 
kişi potansiyel olarak pahalı olarak etik veya 
sosyal iyi ürünler algılarlar; ama öyle olmak 
zorunda değiller.
Olumlu bir değişiklik oluşturduğunuz için müşteri 
tabanınızın büyük bir yüzdesi sizden satın 
alabilse de, durum her zaman böyle değildir. 
Ürün veya hizmetinizin kalitesine odaklanmak, 
alanınızdaki diğer kar amacı gütmeyen 
şirketlerle rekabet edebilmenizi ve hedef 
pazarınızdan daha büyük bir pay almanızı 
sağlayacaktır. Ürün veya hizmet geliriniz elde 
edecektir, bu nedenle kar edebilecek 
uygulanabilir bir iş fikri olduğundan emin olmak 
için yol test ettik emin olun.  Destek ve 
danışmanlık Böylece işinizi çalışır hale var; Ama 
biraz daha yardıma ihtiyacın var. Sosyal etki 
hızlandırıcı ve kuluçka makinesi size yardımcı 
olabilir.
Hızlandırıcı, işletmelere zaten kurulduklarında 
yardımcı olan bir büyüme programıdır. Bir 
kuluçka makinesi genellikle bir işin erken 
aşamalarında kullanılır; ve genellikle çok daha 
uzun süre destek veya rehberlik içerecektir, 
işinizi yerden yardımcı olmak için. Sosyal 
Girişim Sera yardım için büyük bir kaynaktır.  Bu 
kaynak, 400'den fazla sosyal işletme ve sosyal 
ve ekonomik etki yaratmaları ve bunları 
desteklemek için zaman, uzmanlık ve para 
katkıda bulunan 300'den fazla iş ve toplum 
liderinden oluşan bir ağa erişmenizi 
sağlayacaktır.



Nasıl etkisini ölçmek için bir sosyal kuruluş 
olmaya ayarlanırsanız, etkinizi ölçmek gerekir. 
Bu herhangi bir sosyal girişim için çok önemli 
bir aşamadır, bunun dışında olanlara işinizin 
değeri ve yararı gösteren konum gibi, 
muhtemelen potansiyel yatırımcılar.  Etkiyi 
ölçme söz konusu olduğunda, işletmenizin 
yaptığı her eylemin sosyal etki hedeflerinize 
nasıl bağlanacağına dikkat edin. Örneğin, 25 
cibinlik dağıtmak mutlaka sıtma örneklerinin 
azaltılması anlamına gelmez; sıtma ağları asla 
kullanılmayabilir. Bir fark yarattığınızı 
varsaymak kolay, ama gerçekten öyle misiniz? 
Gerçek bir etki ye sahip olduğunuzdan emin 
olmak için çıktılarınıza değil, sonuçlarınıza 
odaklanmanız önemlidir.

Hangi yaşam tarzını istiyorsun? İşletmenizin 
doğasına bağlı olarak, perakende alanı veya 
ofis alanı satın almanız gerekebilir. İkincisi 
yse, uzaktan çalışarak genel giderlerinizi 
düşük tutmayı veya birlikte çalışma gibi 
geleneksel bir ofise alternatifler kullanmayı 
düşünün. Birçok takım uzaktan çalışır ve bunu 
seviyorum! Projelerde iletişim kurmak için 
Slack, Google Drive, Dropbox ve Trello gibi 
araçları kullanırlar.
Sosyal girişimci olmak, işiniz hakkında etik bir 
şekilde düşünmenize yardımcı olur ve kaynakları 
boşa harcamamak için zamanı en aza indirmeye 
başlamanızı sağlar. Bir konum bağımsız takım 
seçmek sizin için doğru bir hareket olabilir veya 
siparişler ve mallarınızın nakliye mücadele temel 
çalışma saatleri ayarlıyor olabilir. Sosyal girişimci 
olmak aynı zamanda hayatınızısizin için de 
yürütürken önemlidir. Eğer sağlıklı değilseniz, 
işiniz de olmayacak.  Nasıl bir yaşam tarzı 
yaratmak istiyorsunuz? Ürününüze veya 
hizmetinize olan tutkunuzu, yönetmek istediğiniz 
yaşam türüne nasıl karıştırabileceğinizi düşünün.

Fırsatlar yaratmak Bir kez çalışmaya 
başladıktan sonra, kelimeyi duyurmaya 
başlamanın zamanı geldi. Bunu yapmanın en 
uygun maliyetli yollarından biri ağ üzerinden 
dir. Ve sıkıcı 'swopping kartvizit' türü olayları 
unutun. Bu bir kahve için yerel Toastmasters 
veya Rotary Club bir konuşma yapıyor için 
gidiyor, her şey olabilir. Bizim görüşümüze 
göre fırsatlar yaratmak doğru zihniyete sahip 
olmaktan gelir. Dünyada yapmak istediğiniz 
değişiklikler den memnun, olumlu ve 
hevesliyseniz, başkalarıyla bağlantı 
kurmanın kolay olduğunu göreceksiniz. Ne 
kadar çok insanın önüne çıkarsanız, o kadar 
çok fırsat yaratırsınız. Bu kadar basit! 
Asansör sahan var mı? Asansörde veya 
asansörde olsaydınız işinizi böyle 
iletebilirsiniz. En fazla 30 saniye sürmelidir 
ve müstakbel müşterinize sizin ve işletmeniz 
hakkında bilmeleri gereken her şeyi 
anlatmalıdır.
Online pazarlama İster fiziksel ürünler ya da 
bir online pazar var, iyi online satış hayati 
önem taşımaktadır. Güçlü bir markaya sahip 
olduğundan ve bunun çevrimiçi yaptığınız 
her şeyde iyi bir şekilde yürütüldeceğinden 
emin olmak çok önemlidir. Bu sadece web 
sitenizdeki logo ve yazı tipi ile ilgili değil; 
tüm kanallarınız ve etkinlikleriniz boyunca 
tutarlı olan belirli bir stil ve ses tonunu 
göstermenizi sağlamakla ilgilidir. Işinizi 
doğru gözleri elde etmek için, SEO da 
sitenizi kurarken hayati önem taşımaktadır. 
Bu bağlantı bina SEO artırmak için en iyi 
yollarından biri olduğunu bir sır değil, ve 
doğal ve organik trafik çekmek. Ayrıca, hedef 
pazar ve hizmet veya ürün teklifi ile alakalı 
doğru anahtar kelimeleri seçtiğinizden emin 
olun.   Anahtar kelimeleri aldıktan sonra, 
bunlar işletmenizin yapı taşlarını oluşturur ve 
bunları makalelerinizde, sosyal medya 
içeriğinizde ve çevrimiçi yaptığınız her şeyde 
kullanabilirsiniz.



PR almak doğru PR işiniz için harika olabilir. 
Neyse ki, dünya çapında sosyal işletmeler için 
daha fazla medya ilgi, bu yüzden doğru 
şekilde hikayenizi anlatmak, bazı yerel hatta 
ulusal basın ın dikkatini güvenli olabilir. PR 
pahalı olmak zorunda değildir; başlangıç için 
tanıtım almak için birçok farklı ve 
maliyet-etkin yolları vardır. Yapmak için hızlı 
ve site sıralamalarını artırmak için tüm fark 
yaratabilir yararlı ipuçları bol vardır. Bir basın 
açıklaması ile geliyor, kendinize aşağıdaki 
soruları sorun: 1. Hikayemde "yeni" bir şey 
var mı? 2. Bu konuda olağandışı veya 
beklenmedik bir şey var mı? 3. Bu benim iş 
dışında herkes için ilgi olur mu? 4. Herkes 
gerçekten umurumda mı?
Bir gazeteciyle değil, bir arkadaşınla 
konuşuyormuşsun gibi yaz. Ama aynı zamanda, 
gazetecinin bakış açısını da göz önünde 
bulundurun. İşletmenizin lansmanı haber değeri 
taşıyan bir malzeme olmayabilir; ama işinizle ilgili 
başka bir şey olabilir. E-posta başlığında, 
'STORY IDEA:' ve ardından sizin açınızı 
kullanarak olası hikayenizi vurgulayın ve 
gazetecilerin dikkatini çekin. Pr aldığınızda; 
Burada bitmiyor. Web sitenize, öne çıkan 
yayınların logolarıyla birlikte bir 'Özellikli olarak' 
afişi aldığınızdan emin olun. Retweet ve kapsama 
paylaşmak; ve başkalarının da okumasını 
istediğinizden bahsedin.
İşinizi geleceğe dönük hale getirmek İşinizi 
gelecek için inşa etmeye gelince, sosyal bir 
girişime olumlu bir yaklaşımın yalın yöntemi 
benimsemek olduğunu gördük; bu, her 
adımda neyin çalıştığını yakından izlemek ve 
şekillenirken sürekli olarak işi rafine etmektir. 
Sadece 'başlangıç' ve kazanç başlamak değil; 
tekliflerinizi ve tekliflerinizi rafine etme, hedef 
pazardan öğrenme ve mesajlaşmanızı uygun 
adata uyarlama sürecindesiniz.

Hannah Parris, Mighty Good Undies kurucusu, 
ona en değerli ipucu verir: 'Ben muhtemelen 
tavsiye üç parça var. Oldukça bir rollercoaster 
ve tüm bunun üzerine yapmanız gereken sıkıcı 
şeyler bir sürü var. Bir işi yürütmede bir sürü 
sıkıcı unsur vardır. Muhasebe eğlenceli değil, ve 
makbuzları yönetmek ya da satın alma 
siparişleri ile ilgili, eğer gerçekten bıkmak için 
gidiyoruz nedeni aşık sürece oldukça sıkıcı 
şeyler tüm bu tür. Bir sonraki şey, etrafınıza 
gerçekten iyi bir ekip olması, değerleri paylaşan 
ve neden paylaşılan büyük bir ekip kurmak. Bu 
benim için büyük bir dersti. Gerçekten tek 
başına her şeyi yapıyor olamaz, çok zor ve çok 
da uzun sürer. Yani, tamamlayıcı becerileri ile iyi 
bir ekip var ama tüm ne elde etmek için 
çalışıyoruz ortak bir vizyona sahip. Sonuncusu, 
tüm faturalarını ödeyebildiğinizden emin olun. 
Ödemem gereken bir kira mevzum olduğunu 
söylemekte utanılacak bir şey yok, çünkü 
kendinizi desteklenebilmeniz gerekiyor.



Kapasite ve bilgi bir sosyal 
kuruluş oluşturmak için

aynı soru

farklı cevap

Sosyal Girişimci Olmanın Anlamı

Nasıl Bir Sosyal Enterprise 
Başlatın kısa açıklayıcı 

animasyonlu video

Kadın sosyal girişimciler için bir 
merkez oluşturma 
ChangemakHERS, kadın sosyal 
girişimciler için bir online topluluk 
arkasındaki hikaye bağlantıları 
yapmak ve ortak çözümler 
oluşturmak.

TED videosu: Değişim yapmak: 
Dubai Merkezli Sosyal Girişim 
Evolvin'in Kadınları Nasıl Etki 
Yaratıyor

Neden Bu Kadar Çok Sosyal 
İşletmeler Kadınlara Yardım 
Odaklanmak mı? Pozitif 
Toplumsal Değişim Yaratma 
Stratejisinin Ardındaki 3 Neden

Nasıl sosyal bir girişim içine büyük 
bir fikir açmak için | Melina 
Georgousakis | 
TEDxMacquarieÜniversitesi

Video Nasıl Bir Sosyal Enterprise 
Başlatın - Greg Overholt 
TEDxYouth@Toronto

Bu sayfada beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, 
şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon bulabilirsiniz.

Dünya çapında 
kadınların 
güçlendirilmesini 
destekleyen 6 
favori sosyal 
işletmeler

Bölüm 1 - Sosyal Girişim başlatmak için önemli faktörler

IKEA Sosyal Girişimciler - 
Co-değişim oluşturma



İster yeni bir ürün icat etmek ister bir soruna çözüm 
bulmak olsun, yenilikçilik yaratıcılık gerektirir, çünkü 
benzersiz ve farklı bir şey yaratmadan önce soyut fikir ve 
olguları mevcut senaryolarla bağdaştırmak gerekir. 
Verilen, hepimiz farklı kablolu (bazılarımız yenilikçilik ve 
yaratıcılık doğru doğal eğim ile kutsanmış), ama bu bizim 
yaratıcı zihinlerin sınırlarını germek için bir şey 
yapamayacağıanlamına gelmez.

Yenilik yapmak istediğiniz şeyde sağlam bir temel 
oluşturmak için, inovasyonunuz için geçerli olan mevcut 
araç ve teknolojiler konusunda kendinizi güncel 
tutmalısınız. Aynı ilgiyi paylaşan kişilerle bilginizi 
ilerletmek için ilgili literatürü okumayı ve çevrimiçi 
topluluklara ve tartışmalara katılmayı alışkanlık haline 
getirin. Yenilik yapmak istediğiniz alanın tam bir 
anlayışıyla, olasılıkları tanımada daha keskin bir göze 
sahip olur ve farklı fikirleri birbirine bağlamaya daha fazla 
adapte olursunuz. Burada daha fazla bilgi edinin ...

Bölüm 1 – Girişimci Tutumlar

Yenilikçi olmaya odaklanın

Şirkette yenilik kapasitesi

Anahtar Kelime: Yenilik
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1. Meraklı bir duygu yutun Dünyanın en 

yenilikçi insanlar da aramızda en meraklı 
vardır. Onlar çok soru sormak (genellikle 
bize geri kalanı genellikle hafife almak 
ne hakkında) ve her zaman şeyleri 
geliştirmek için yollar arıyoruz. 
Birçoğumuzun aksine, yenilikçiler 
sadece statükoya razı olmazlar; onlar 
yaygın norm veya standart olarak kabul 
edilir ne zorlu seviyorum. İnsanlar ve 
insanlar hakkında önyargılı fikirlere 
güvenmek yerine, karşılaştıkları yeni 
şeylere farklı açılardan bakmayı tercih 
ederler.

Kesinlikle böyle çocuk gibi merak ı 
benimsemeye yardımcı olacak hiçbir reçete 
formülü olsa da, Güneş altında her şeyi 
sorgulamak için bilinçli bir çaba iyi bir ilk 
adımdır. İnternet in ve Vikipedi'nin büyüsü 
elimizde olduğu için istediğiniz cevapları 
alamadım için hiçbir bahane yok. Aynı 
derecede önemli, karşılaştığınız farklı 
insanlarla konuşmaları grev ve dünya ve 
yaşamları hakkında benzersiz bakış açıları 
dinlemek. Bazen, en büyük içgörüler bizimkinin 
zıt görüşlerini tutan insanlarla olan 
etkileşimlerimizden gelir.

2. Fikir ve düşünceleri 

Gün yeni şeyler öğrenme hakkında gitmek 
gibi yakalamak ve fikir lerinizi ve 
düşüncelerinizi düzenlemek için bir şey 
gerekir. Rastgele kelimeler, ifadeler ve hatta 
karalamalar da dahil olmak üzere kafanıza 
gelen her şeyi not deneyin. İdeal olarak, 
bilinçaltınızın söylemeye çalıştığı şeyin 
resmini çizmek için keyfi düşüncelerinizi 
birbirine bağlamayı deneyebilirsiniz. 
İnovasyonun yaratıcılıktan geldiğini ve 
yaratıcılığın farklı fikir ve olguları nasıl 
ilişkilendirdiğinizle ilgili olduğunu 
unutmayın. Eğer günlük veya not defteri 
içine düşüncelerinizi not olarak, sizin 
inhibisyon sizi daha iyi olsun izin vermeyin. 
Bir fikir ne kadar saçma görünürse 
görünsün, bunu potansiyel olarak bir ilham 
kaynağı olabilecek iç dünyanıza bulmacanın 
bir parçası olarak görün. Sadece fikirlerinizi 
aşağı kaleme hareket düşüncelerinizi takip 
yardımcı olur, hatta düşünce süreçlerini 
teşvik edebilir ve birbiri ardına yeni bir fikre 
yol açabilir. Hayal gücünüzün vahşi 
çalışmasına izin verin!

3. Düşünme sürecinizi ve algınızı 
sınırlandırmak için alışık olduğunuz şeylere 
bağlı kalarak yeni deneyimler edin. Kutunun 
dışında düşünmek için, konfor bölgenizden 
çıkıp senaryoya farklı bir ışıkla bakmalısınız. 
Nitekim, en büyük mucitler genellikle farklı 
alanlardan öğrenmek ve olağanüstü bir şey 
onları birleştirmek bireylerdir. Sonuçta, Steve 
Jobs yenilik ve estetik ve kullanıcı dostu 
yaptığı eşi görülmemiş vurgu ile teknoloji 
devrim. Bazılarınız hayatta yeni deneyimler 
arayışının büyük bir şey gerektirdiğini 
düşünebilir, Kuzey Işıkları'na tanıklık etmek 
için İzlanda'ya seyahat etmek ya da Everest 
Dağı'nı fethetmek gibi. Öyle olmak zorunda 
değil. Yapmanız gereken tek şey zihninizi ve 
duyularınızı uyarmak için yeni şeyler 
denemektir.

Belki farklı bir tür kitap okumaya başlayabilir ya 
da kendiniz için yeni bir hobi almak. Kendinizi içe 
dönük olarak görüyorsanız, kendi algınıza 
meydan okumayı deneyin ve yeni insanlarla 
tanışmaya açın. Bu süreçte yenilik için yeni 
beceriler geliştireceksiniz.

4. Farkındalık psikolojisi bağlamında pratik 
yapmak, 'farkındalık' terimi, düşüncelerin, 
duyguların, bedensel duyumların ve çevrenin 
yargılayıcı olmayan bir şekilde anlık 
farkındalığını ifade eder. Özünde, etrafımızda 
olup bitenlere dikkat etmek ve duyularımızla 
deneyimlediğimiz her şeyi daha fazla kabul 
etmek için sürekli bir girişimdir. Dikkatleri 
günümüze geri getirmek için gösterdiğimiz 
bu bilinçli çabayla, zihnimizi günümüze 
odaklanması ve bir düşünceden diğerine 
dolaşmasına izin vermemesi için eğitiyoruz. 
Sizi daha mutlu yapmanın yanı sıra, 
farkındalık pratik zihinsel dağınıklığımızı 
temizlememize yardımcı olur ve yenilikler için 
yeni fikirlere açık olmamızı sağlar. Yemek 
yerken, her bir Lokma ve lezzetleri takdir 
edin. Birini dinlerken, göz temasınızı koruyun 
ve gerçekten söyleyeceklerini dinleyin. 
Çevrenizden daha önce hiç fark etmemiş 
olan ince şeyleri fark ettikten sonra, 
genişleme için fikir lerinizi ayırt etmede daha 
iyi olacaksınız. Kaynak: Yenilikçi zihninizi 
nasıl geliştirebilir?



5. Risk alın ve hata yapın Yenilikçileri sürüden 
ayıran bir şey de hata yapmaktan 
korkmamasıdır. Thomas Edison başarılı oldu 
çünkü tekrar tekrar başarısız lığa rağmen pes 
etmedi. Sebat etti çünkü fikirlerini denerken 
başarısızlığı öğrenme sürecinin bir parçası 
olarak gördü. Onun gibi yenilikçiler hataları 
yeniliklerini mükemmelleştirmek için bir fırsat 
olarak görürler. Sınırlarını zorlamaya devam et. 
Yenilikçiler riski benimserler çünkü sıradan, 
tipik bir hayat sürmekyerine işleri daha ilginç 
hale getirmek için bir şeyleri sallamayı severler. 
Eğer Mark Zuckerberg bu inanç sıçramasını 
yapıp Facebook projesini bitirmek için Harvard 
Üniversitesi'nden çıkmasaydı, inovasyonunun 
dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 
olduğunu asla fark edemezdi. Yani, ileri girişim 
ve bazı sağlıklı riskler almak. Korkularınızla 
yüzleşin ve sizi korkutan şeyi yapın, çünkü hata 
yapma korkunuzu aşmada iyi bir uygulama 
yaparlar.

.

6. Fikirlerinizi paylaşın İnovasyonunuz 
hakkında kesinlikle geri bildirime ihtiyacınız 
olacak, bu nedenle fikirlerinizi karşılaştığınız 
kişilere paylaşmaya ve satmaya devam edin 
ve söyleyeceklerini görün. Korkularınızla 
yüzleşin ve fikirleriniz bebeklik aşamasında 
olsa bile konuşmayı yapın. Tabii ki, 
fikirlerinizi alamadım ve hatta teklifinize 
gülmek istiyorsunuz insanlar olacaktır. Ama 
şimdi hataların ve reddetmelerin yeniliğin bir 
parçası olduğunu öğrendiğinize göre, bu 
eleştirileri kendi adımlarınıza göre ele alacak 
ve hatta fikirlerinizi geliştirmek için 
bunlardan yararlanabileceksiniz. İnsanlar 
onlar hakkında söyleyecek yapıcı bir şey 
olmasa bile, fikirleriniz hakkında tek başına 
konuşmak yaratıcı duyularınızı canlandıracak 
ve muhtemelen size yeni bilgiler verecektir.  
Kaynak: Yenilikçi zihninizi nasıl geliştirebilir?



Şirkette yenilik kapasitesi
aynı soru

farklı cevap

Bir süreç olarak enterpreneurship 
hakkında temel animasyonlu 

tanıtım video.

15 Sosyal Girişimciler ve 
Onların Crazy Fikirler 
(Rainer Höll, Ashoka DE) | 
DLDsummer 16

Dünyayı Yeniden Keşfeden 10 
Kadın Sosyal Girişimci (İlham 
Alın!)

Kadın Sosyal Girişimcilik ve 
İnovasyon: OECD Yerel Ekonomik 
ve İstihdam Geliştirme (LEED)

British Council tarafından çok akıllı 
manuel: Girişimci aktivist 

(kadınların güçlendirilmesi 
destekleyen sosyal girişimin rolü)

Ilham? ChangemakHERS Kutluyor: 
Nasıl Kadın Sosyal Girişimciler 
Kurşun ve Yenilik

Kadınlar Sosyal Girişimciler Olarak 
Benzersiz Donanımlı Nasıl Çok ilham 
verici video

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, 
şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon bulabilirsiniz.

Kadınları Güçlendirin: 
Kadınlar için ineresting 
web seminerleri dolu 
bir YouTube kanalı
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Fırsatlar yaratmamıza gerek yok; aksine, biz her an takip etmek için hangilerinin karar vermek gerekir! Ama en 
iyi fırsatlarımızı nasıl bileceğiz? Birini geçmek istediğinizde otoyol trafiğinde sürüş düşünün - nasıl ne zaman 
çekmek için biliyor musunuz? Hangi "deliği" almak için? Peki ya almazsan ne olacak? Sürüş deneyiminiz ve 
içsel bilgeliğiniz bu kararı rutin olarak vermenize yardımcı olur. Mevcut koşullara göre geçme fırsatlarınızı 
tanımlarsınız. Ve aynı yaşam ve / veya iş başka bir fırsat için de geçerlidir.

Fırsatlar bir sonraki varolma yerinize ulaşmak için açıklıklardır. Genellikle fırsatlar, bundan 
yararlanabilmek ve/veya sürdürebilmek için bir dereceye kadar büyüme gerektirir. Ve belirli bir alanda 
büyümek için bir karmik anlaşma varsa, bir sonraki seviye için ne gerek öğrenmek yardımcı olmak için 
yaşam boyunca sürekli fırsatlar görünür olacaktır. Ve öğrenmeniz gereken her neyse onu "elde edince" 
bir sonraki fırsatlarınıza geri linebilirsiniz. Devamını oku: İyi Fırsatları Belirlemek Için Üç Anahtar

Fırsatın tanımlanmasına odaklanın

Sosyal Girişimcilikte 

Fırsatlar ve Zorluklar
Anahtar Kelime: Fırsat

İş ğ
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Büyüme / fayda potansiyeli gerekli girdiyi 
aşıyor. Eğer çaba ve ne olursa olsun fırsat 
yararlanmak için gerekli olan rağmen 
sonunda ödül olumlu olduğunu görebilirsiniz, 
büyük olasılıkla sizin için iyi bir. Sizden 
istenenin büyüklüğü korkutucu veya bunaltıcı 
ysa, ancak fırsatın bir sonucu olarak daha iyi 
bir şeyin parıltısı bile varsa, risk almaya 
değer. Sonuçta, bu konuda en iyi büyüme için 
kişisel olanaklar aralığı yaşıyor!

Senin için gelmeye devam ediyor. Farklı bir 
isimle aynı zor kişiyi çektiğiniz veya 
enerjinizin günün aynı saatinde sönde diği 
veya para sorunlarınız zaman içinde 
değişmediği gibi, aynı tür fırsatların 
sunulması gibi görünüyorsa, bunlar sizi bir 
sonraki seviyenize davet eden fırsatlar 
modelleridir. (Bu tür bir fırsattan daha kötü 
olan tek şey, sizin için gösterilmesi ya da 
daha büyük bir şekilde ilerlemesini 
görememek!) Eğer fırsatları için bir model 
görürseniz, farklı bir şey yapmak zamanı - 
yararlanmak ve nereye götüracağını görmek!

Almadığınıza pişman olacaksınız. Bir fırsatın 
doğru ya da doğru zamanda olduğunu 
bilmediğiniz zamanlar vardır, ancak orada 
olduğu zaman bundan faydalanmazsanız, 
kayıp, üzüntü veya pişmanlık yaşayacağınızı 
hissedebilirsiniz. Bazen o anda bölünmüş bir 
karar aşağı gelir - bu sizin ruh sizin konfor 
bölgesi ötesinde kendiniz için göstermek ve 
güven içinde size en iyi ve en yüksek iyi 
ihtiyacınız olan deneyim ve sonuçları olacak 
talep gelir. İdeal olarak, hayatınızın herhangi 
bir noktasında, nerede olduğunuza ve 
pişmanlık duymadan nerede olduğunuza 
bakabilirsiniz. Hemen yap!

Acı en azından kısmen kaçırılan fırsatlara 
atfedilebilir. Biz geçmişe bakıldığında onları 
görmek ya da bazı dış "şey" (insanların 
görüşleri, kaynakları ya da ne olursa olsun bizim 
kendi eksikliği algıları) onları görmek ya da 
göstermek onları yararlanmak değil bağlı. Bu 
farkındalıktan çıkarabileceğimiz tek teselli, eğer 
gerçekten bizim fırsatımızsa bir şans daha elde 
edebileceğimizdir. Tekrar gelecek, belki farklı bir 
biçimde ve başka bir zamanda, ama bir kez biz 
herhangi bir düzeyde görmek, biz bir sonraki en 
iyi fırsat olarak biliyorum.  Devamını oku: İyi 
Fırsatları Belirlemek Için Üç Anahtar



Sosyal Girişimcilik Fırsatı Nasıl Tanımlanır 
Sosyal girişimcilik dünya çapında 
gelişmektedir. işsizlik, sivil katılım, sosyal 
güvenlik gibi sorunların çözümüne yardımcı 
oluyor. Öncelikle, bir sosyal girişimci topluma 
birçok faydalar sunuyor. Bu makalede, nasıl 
bir sosyal girişimcilik fırsatı tespit 
edebilirsiniz hakkında konuşacağız. 
Genellikle kar odaklı olan girişimciler, gelir, 
kar veya hisse senedi fiyatlarındaki artış gibi 
parametreleri kullanarak iş performansını 
ölçerler. Ancak, sosyal girişimciler topluma 
olumlu bir dönüş oluşturmaya odaklanırlar. 
Bazı bu tür kuruluşlar kar amacı gütmeyen 
olsa da, sosyal bir neden ile kar hedefleri 
karışımı birkaç. Bir sosyal girişimci, sağlık, 
yoksulluğu azaltma, toplum gelişimi gibi 
alanlarda sosyal, çevresel veya kültürel 
hedefleri daha da ileriye etmeye çalışır.
Tipik olarak, bir sosyal girişimcilik örgütü 
karmaşık bir pazarda çalışır. Böyle bir 
organizasyonun tam teşekküllü bir iş sektörü, 
hatta devlet destekli bir hizmetle rekabet edebilse 
de mümkündür. Ancak, pazarın yakın bir çalışma 
sosyal kuruluşlar kendi hibrid iş modelleri en 
uygun olduğu niş pazarlarda akın eğiliminde 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, piyasalar 
daha az güçlü. Bu nedenle, bir sosyal girişimci 
olmayı planlıyorsanız, o zaman denemek ve bir 
fırsat var olabilir niş alanları belirlemek önemlidir. 
Bu aynı zamanda çabalarınızın ve 
kaynaklarınızın yararlı ve haklı olmasını da 
sağlar.
Tipik olarak, sosyal girişimcilik fırsatları yerel 
toplumun yararına sosyal değer yaratma ihtiyacı 
dayanmaktadır. Bir sosyal kuruluş genellikle bir 
sorunu çözerek veya ihtiyaç veya dezavantaj bir 
alanda yardım sağlayarak bunu yapar. Bu 
nedenle, sosyal girişimciler için temel itici varlık 
değil, sosyal değer yaratmaktır. Ayrıca, onlar 
değeri korumak için mali istikrar elde etmek 
gerekir. Burada birçok sosyal işletmeler var pazar 
nişler de hızlı bir bakış:

oMali açıdan yoksul nüfusa hizmet eden sosyal 
işletmeler. Bu piyasalarda kar marjları çok düşük 
ve riskler yüksektir. Ayrıca, mikrofinans gibi bazı 
sektörlerde, ticari bir operasyonun en yoksul 
müşteri gruplarının ihtiyaçlarını modifiye edilmiş 
STK modellerinden daha etkili bir şekilde 
karşılayıp karşılamayacağına dair sürekli bir 
tartışma vardır. Bu niş, sosyal girişimcilik 
kuruluşlarının bazı örnekler düşük gelirli 
bölgelerde mikro klinikler, yoksul çiftçileriçin 
uygun fiyatlı sulama araçları, vb vardır.

oGirişimcinin talebi canlandırmak ve fırsatlar 
yaratmak için ağır harcamalar yapmak zorunda 
olduğu yeni ve zorlu pazarlar. Bunun nedeni, 
yaygın damgalanma ve insanların daha yeni ve 
daha karmaşık teknolojilere uyum sağlamada 
karşılaşılan güçlüklerin yanı sıra devlet 
tarafından sağlanması gereken belirli hizmetlerle 
ilgili zorlu algılardır. Bazı örnekler HIV / AIDS 
veya diğer sosyal marjinal gruplar, çiftçiler için 
mikro sigorta ürünleri, vb ile yaşayan insanlara 
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

oÇevresel faydalar sunan ancak ticari açıdan tam 
olarak rekabetçi olmayan ürünler için pazarlar. 
Birçok çevre dostu iş hatları tamamen ticari 
açıdan uygulanabilir. Ancak, melez sosyal 
girişimcilik için uygun olan birçok vardır.
Özetle bu nedenle, sosyal girişimcilerin 
(bireyler, kuruluşlar veya gruplar) endemik 
sorunları ele almak için sürdürülebilir bir 
toplum, sosyal veya endüstri çapında bir 
değişim yaratmaya çalışan yenilikçi ve 
proaktif risk alan kişiler olduğunu kanaatle 
ifade edebiliriz. Bu girişimciler, sosyal değer 
yaratmak amacıyla fırsatları belirler, 
değerlendirir ve kullanırlar. Ayrıca, bu 
dönüşümü oluşturmak için pazara dayalı çok 
çeşitli kaynakları (ve diğer kaynakları) 
kullanırlar.

Kaynak: toppr.com



Sosyal girişimde fırsatlar ve 
zorluklar?

aynı soru

farklı cevap

Kadın Girişimciler Yeni Fırsat ve 
Zorluklar

Earth Heir'ın arkasındaki 3 kadının Dünya 
Varisi'nin ne hakkında olduğu hakkındaki 
paylaşımını dinleyin. Kadın Sosyal 
Girişimciler Speak : Earth Heir - Ne 
Yapıyoruz ve Neden?

İlerleyen Kadın Sosyal 
Girişimciler: Güçlü ve Zorluklar

Biraz bilimsel bir bakış açısı: 
Toplumsal Cinsiyet, Yaş ve Eğitim 
Girişimcinin Sosyal Yönelimini 
Nasıl Etkiler: Ekonomik 
Kalkınmanın Moderasyonsal Etkisi

Sosyal Girişim Dünya 
Forumu'ndaki tek kadın 
panelinden girişimci öngörüler

Liberty & Justice: A Social 
Enterprise Impact Story | Forbes

Tüm Sosyal Bayanlar: 
Girişimcilikte Cinsiyet Ayrımının 
Kapatılması | Sara Herald | 
TEDxHerndon

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, 
şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon bulabilirsiniz.
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İlham verici sözler

En büyük risk herhangi bir risk almamaktır ... Çok hızlı bir 
şekilde değişen bir dünyada, başarısız olmayı garanti eden 
tek strateji risk almamaktır.  - Mark Zuckerberg

İş hayatında ki harika şeyler asla tek bir kişi tarafından 
yapılmaz. Bir grup insan tarafından yapılırlar.  - Steve Jobs

Hayatın kendin yap projesi olduğunu keşfetmen hayatının 
yarısını alır.  
- Napolyon Tepesi

Risk, ne yaptığını bilmemek gelir.
  - Warren Buffett

Her projenin zorlukları vardır ve her projenin ödülleri vardır.  - 
Stephen Schwartz

Başarısızlık olmadan yenilik ve yaratıcılık yoktur. Dönem.  - 
Brene Kahverengi

Gelecek için tasarruf ve para kazanmaya devam emin olun!  
- Jam Master Jay 

Eğer sadece para için çalışırsanız, bunu asla, ama ne 
yapıyorsun seviyorum ve her zaman müşteri ilk koymak, 
başarı sizin olacaktır. 
 - Ray Kroc



• yaratıcılığın, proaktifliğin ve inisiyatifin toplumsal gelişimdeki rolünü anlamak; 

• diğerlerini nasıl motive edeceğinizi öğrenmek ve sosyal girişimde paranın nasıl 

aktığını anlamak için hedeflere ulaşmak için motive olmak;

•  girişimin etik tutumlarını keşfetmek.
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"Bu dünyada üç tür insan vardır: bir şeyleri gerçekleştirenler, bir şeylerin olmasını izleyenler ve ne olduğunu 
merak edenler."  – Mary Kay Ash, ABD'li iş kadını

Girişim ve sosyal girişim arasındaki ilişkiyi arayan reseraches bazı ilginç bulgular bakalım. Bulgular kişisel 
inisiyatif ve sosyal girişimci davranışçı arasında olumlu ve önemli bir ilişki ortaya koymuştur ... Bu, sosyal 
girişimcilerin inisiyatif sergileyip topluma yardımcı olacak fikirler geliştirme becerisinin, sosyal ihtiyaçları, tasarım 
ve iş planlarını tespit etmelerini ve böylece sosyal girişimci girişimleri başlatmalarını sağladığı anlamına gelir. 
Ayrıca, bulgular, kendi kendine başlangıç davranışı gösteren sosyal girişimcilerin kendi hedeflerini belirlemek, 
eylem planları hazırlamak ve sosyal işletmeleri kaydederken ve başlatırken fırsatları ve sorunları tahmin etmek 
için inisiyatif aldıklarını göstermektedir.

Bulgular, sosyal girişimciler inisiyatifli olduklarında, sosyal bir sorunu çözen bir iş başlattıklarını gösteriyor. Bu, 
proaktif bireylerin olayların kendi rotalarını belirlemesini beklemedikleri, bunun yerine kayıt yaptırma, bir iş planı 
tasarlama, başkalarının herhangi bir adım atmayı düşünmeden önce bir iş başlatma gibi eylemleri 
gerçekleştirmeleri anlamına gelir.  Proaktif insanlar, diğerlerinden önce fikir edinen ilk kişilerdir.

Gelecekte neler yapılabileceğini kolayca belirleyebilir ve başkaları tarafından göz ardı edilen fırsatları ele 
alabilir. Çalışma aynı zamanda sosyal işletmeler kurmak için bir kişi artırabilir bir davranışsal sendrom olarak 
proaktiflik vurgulayan Kişisel İnisiyatif Teorisi destek verir. Toplumsal ihtiyaçlara ve sorunlara sıcak bakan sosyal 
girişimciler, toplumsal ihtiyaç ve sorunları ele alan işletmelerin yaratılmasında aktif rol üstlenerek ürünlerini, 
hizmetlerini, süreçlerini ve teknolojilerini geliştirirler. Bu aynı zamanda, işletmelerinde yeni fikirler veya 
yaklaşımlar uyguladıklarında, sosyal sorunları çözdükleri anlamına gelir.  Kaynak: Cogent Business & 
Management

Girişimin gerçek anlamı

 üzerinde duruluyor

Proaktif olun ve inisiyatif 

alın Anahtar Kelime: İnisiyatif
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Bölüm 2 - Sosyal işletmelerin yönetimi



Girişim İş'e nasıl yardımcı olur? Iş sonuçları 
elde etmek için, bir şeyler yapmak için 
gerekli inisiyatifi olması gerekir. Yüksek 
inisiyatif daha yüksek sonuçlar anlamına 
gelecek. İş yapma arzusu yoksa, o zaman 
belli ki bir girişim bir başarı yapamaz.

İnisiyatif nedir? Sonuç elde etme güdüsü 
inisiyatiftir. Bir iyi performans ve belirlenen 
hedeflere ulaşmak için dürtü olmalıdır. 
Hedeflere ulaşılması gerekir ve inisiyatif 
olmadan, bunu yapılamaz. Sporcuların bile 
oyunu kazanmak için çok fazla inisiyatifi var. 
Onlar sert pratik ve başarıyla bitiş çizgisine 
ulaşmak için belirleyerek kendilerini iyi dişli. 
Böyle bir girişim onları iyi performans yapar.

İnisiyatif iş işine nasıl yardımcı olur? 
Personelin motivasyon düzeyleri daha 
yüksektir. Sonuçlara ulaşmak için birçok 
girişimde bulunan bir yönetici, personelini 
de aynısını yapmaya teşvik edecektir. Daha 
yüksek kar elde edilebilir. Girişim iyi kar iyi 
sonuçlar gerçekleştirmek için. Personel iyi 
performans gösterecektir. Hedeflere 
ulaşılabiliyor. Hedeflere ulaşmak için önemli 
bir inisiyatife sahip olmak gerekir. İnisiyatif, 
kendini olumlu hissettirir. Şeyler yapmak için 
sürücü bir çok girişimci hissettirir ve 
personel ofis ortamında çok mutlu 
hissedeceksiniz. Mutlu olmak demek, daha 
iyi sonuçlar. Girişim de daha fazla iş üretmek 
için yeni fikirler getiriyor. Girişim aynı 
zamanda aksilikleri sıfırlayabilir, anlamda, bir 
iş girişiminin sahibini aksiliklerle 
yüzleşmeye ve tekrar kazanmaya teşvik 
edebilir.
Yönetici nin bir şeyler yapmak için inisiyatife 
ihtiyacı var mı?
Kesinlikle, bir yönetici sonuçları elde etmek için 
inisiyatif göstermek gerekir. O iyi performans 
için diğer personel inisiyatif aşılamak 
zorundadır. Bir eksikliği-parlaklık yaklaşımı daha 
az kar neden olabilir ve aslında, hatta iş kadar 
rüzgar olabilir. Olumlu sonuçlar elde etmek için 
girişimin yüksek olması gerekir. Girişim bir iş 
çalıştırmak için gereklidir. Tüm personel iyi 
performans inisiyatif gösterirse iş girişim başarı 
elde edilebilir.  Kaynak: Amitabh Shukla 
paggu.com

Çalışanların inisiyatif almasını nasıl elde 
edin
Her yeni başarı yaratıcı bir fikir ve bunun 
uygulanması ile başlar. Her şey yaratıcı 
düşünmek le olayları farklı yapmak arasındaki 
kombinasyonla ilgili. Bir fark yaratabileceğini 
bilmek, onun üzerine davranmakla aynı şey 
değildir. Çalışanlar genellikle değiştirmek ya da 
başka bir şey yapmak zorunda olduğunu 
biliyorum, ama onlar reddediyorum ya da bunu 
yapmak için korkuyorlar. Yaratıcı fikirlere sahip 
çalışanlara sahip olmak harika, yine de inisiyatif 
almalarını nasıl sağlarsınız? Onları düşünme 
aşamasından yapma aşamasına nasıl 
geçersin? Aşağıda insanları konfor 
bölgelerinden çıkıp yaratıcı, yapıcı ve proaktif 
bir tutum sergilemeleri için teşvik etmenin 10 
yolunu bulabilirsiniz.

1. Heyecan verici bir hedef belirleyin
Bu iddialı bir meydan okuma üzerinde çalışmak 
için enerji verir. Ufukta bir noktaya doğru 
çalışmak motive olmaya yardımcı olur. 
Çalışanların işleri neden farklı şekilde 
yapmasını istediğinizi açıklayın. Bir vizyona 
sahip olmak harika, ama aynı derecede önemli 
şeyler somut ve somut yapmak için. Örneğin, bir 
hastane ortamında çalışıyorsanız, daha iyi bir 
hizmet oluşturmaktan veya daha az hata 
yapmaktan bahsetmeyin. Bunun yerine, hayat 
kurtarmak veya hastaların ailelerine tekrar 
katılmak için eve daha erken 
gelebileceklerinden emin olmak hakkında 
konuşun.
2. Bunu kişiselleştirin Çalışanlarınızın 
önemsediğinden emin olun. 
İnsanların sizin vizyonunuzla 
özdeşleştirmesine izin verin. Onlar için 
neden önemli? Neden umursasalar ki? Tüm 
değişim içsel motivasyon ile başlar. 
Kuruluşunuzun amacı yeterli değil. 
İnsanların içsel değerlerine hitap etmek 
zorunda kaldığınız zaman. Çalışanlarınız neyi 
önemli buluyor? Ne umursurlar ki? Bu 
kişisel temel değerler ve inançlar onları 
ekstra mil gitmek için motive edecek.
3. Deney için yer oluşturun 
İnsanların yeni şeyler yapmasını istiyorsanız, 
onlara bunu yapmaları için yer açın. 
Çalışanlara kendi projelerini başlatma 
özgürlüğü sağlayın. Yeni fikirler üzerinde 
çalışabilecek kapasiteye sahip olduğundan 
emin olun. Google'ın ünlü '%20 zaman' 
politikasını kullanın veya kendi stratejinizi 
geliştirin. Çalışanlar günlük işlerinin yanı 
sıra kendi inisiyatiflerini de 
geliştirebilmelidir.

ş ş



4. Beklentilerinizi iletin İnsanlara fikir sahibi 
olmanın ve onlara göre hareket etmenin 
ekstra bir aktivite olmadığını söyleyin. 
Sürekli gelişim ve yenilik bir departman 
değil, herkesin işidir. Tüm çalışanlar için bir 
fikir ve yaratıcı fikirlere sahip olmalarının 
beklendiği açık olmalıdır. ... ve onlara göre 
hareket etmeleri gerektiğini.
5. Değişimi kolaylaştırın Çalışanlarınıza 
işlerinde fark yaratacak araçlar ve teknikler 
sağlayın. İşbirliğini teşvik edin. İnsanlar yeni 
bir şey üzerinde birlikte çalışıyorlarsa 
genellikle daha motive olurlar. Ayrıca, 
çalışanlar kendi seçimlerini yapma 
özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bu onların 
özsaygısını artıracak ve onları daha proaktif 
hale getirecek. Ne de olsa, şikayet edip 
başkasını suçlayamazlar. Amerikan yazılım 
şirketi Adobe, çalışanlarına Adobe Kickbox 
adı verilen bir yenilik araç kiti sunarak bunu 
bir adım daha ileri götürdü. Talimatların ve 
araçların yanı sıra, kutuda çalışanların izin 
istemelerine gerek kalmadan fikirleri için 
kullanabilecekleri 1.000 ABD doları önceden 
ödenmiş Citi kartı da bulunmaktadır.
6. Güvenli bir ortam oluşturun Çalışanların 
harekete geçmesini istiyorsanız, 
başarısızlıkla başa çıkmanız gerekir. Hem de 
çok. Başarıya giden yol başarısız girişimlerin 
cesetleriile döşenmiştir. Cesur ol. Başarısız 
girişimlerin tepeleri üzerinde, zafer bekliyor. 
Senin işin liderlik etmek ve insanları başarılı 
olana kadar devam etmeye ikna etmek. 
Sadece sonuçlar vardır ve eğer bunlar 
aradığınız şey değilse her zaman Thomas A. 
Edison'dan alıntı yapabilirsiniz; "Başarısız 
olmadım. İşe yaramayacak 1000 yol 
buldum."
7. Ödül değiştiriciler takdir gösteren çok 
insanlar devam etmek önemlidir. İstediğini 
gösterenleri ödüllendirin. Bu çalışanları 
ekstra bir bonusla veya onları ve 
girişimlerini ilgi odağı olarak değerlendirerek 
ödüllendirebilirsiniz. Bu şekilde devam 
etmek için motive kalacaklar ve diğer 
çalışanlar örnek olarak yol alacaktır.

8. Eğlenceli olun bu konuda çok ciddi 
olmayın. Yeni şeyler yapmak eğlenceli 
olmalı. Bir oyun yapmak, bir yarışma 
geliştirmek veya bir hackathon başlatmak. 
İşleri daha eğlenceli hale getirerek insanlar 
gerginliklerini kaybedecek ve yeni 
yaklaşımlara daha açık olacaklar.
9. Kolay tutun Herkes katkıda bulunmak için 
kolay olmalı ve çok fazla zaman almamalıdır. 
Ne kadar çok çaba harvarsa, o kadar az yanıt 
alırsınız. Hafif ve basit tutun. Örneğin, küçük 
hedefler getirebilirsiniz. Bu hafta 5€'dan 
nasıl tasarruf edebilirsiniz? Bugün nasıl 1
€'luk ekstra kazanabilirsiniz? Bu küçük 
zorluklar genellikle şaşırtıcı anlayışlara yol 
açar.
10. Örnek bir yönetici olarak, örnek bir rol 
oynarsınız. Çalışanlarınıza bunun nasıl 
yapılması gerektiğini gösterin. Yeni 
yaklaşımları nasıl denediğinizi kendiniz 
paylaşın. Tüm hiyerarşinin katıldığından 
emin olun. CEO'dan orta yönetime kadar 
istenilen davranış gösterilmelidir.



Proaktiflik ve inisiyatif
aynı soru

farklı cevap

Sosyal girişim devrimi: Melody 
Hossaini TEDxKLWomen 2013'te

Sosyal girişimci olabilir 
misin? – animasyonlu video

Enterpreneur olduğun 15 işareti 
biliyor musun?

Bu durumu hayal edin: İşinde 
harikasınız. Ve bir gün bir 
aydınlanma yaşadın: Neden kendi 
işimi kurabilecekken bu kadar 
sevmediğim bir adam için 
çalışıyorum?  Tebrikler, girişimci 
olmaya hazırsın!

Tutum, yaratıcılık, organizasyon 
ve ilişkiler başarılı bir girişimci 

yapmak 4 önemli noktaları vardı. 
Olumlu bir tutum olması uzun bir 

yol alacak.

Eğer sürücü, vizyon, yaratıcılık 
varsa ve riskleri almaya istekli 
iseniz, her gün dünyayı değiştiren 
bir topluluk katılabilir. Girişimci 
Olmak Ne Anlama Geliyor

Intel tarafından üretilen girişimcilik çok 
ilham verici video.  Girişimciliğin Gücü

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon 
bulabilirsiniz. TAMAMLANACAK

Bir girişimcinin 
hayatı hakkında 
çok komik bir 
video. Koşmaya 
devam ediyor ve 
hayatta birçok 
engelle karşı 
laşıyor.

Bölüm 2 - Sosyal girişimin yönetimi



Etik, iş uygulamalarının sosyal ve ahlaki açıdan kabul edilebilir olup olmadığı nasihatini veda ettikleri 
için iş hayatında büyük bir role sahiptir. İş yapmanın doğru ve yanlış yolları hakkında kurallar konmadısa 
durumlarda, Etik boşluğu doldurur ve çok ihtiyaç duyulan yönü verir.

Girişimcilerin, insan hayatı ve insan haklarının kaybına yol açan, çevreyi tehlikeye atan veya diğer 
işletmelerin, çalışanların, tüketicilerin vb. haksız harcamalarla kazanç getiren iş uygulamalarına girişmelerini 
engellemekten caydırdığı etik farkındalık sayesindedir. Sağlam iş ahlakı, işletmeleri sundukları ürün veya 
hizmet konusunda müşterilerine açık ve dürüst olmaya yönlendirirken tüketiciye fayda sağlar. Devamını oku: 
İş Ahlakının Neden Önemli Olduğunu Anlamak

En temel düzeyde, iş ahlakı bir kişinin veya bir grup insanın eylemlerini yöneten değerler ve ilkeler 
kodudur. Bir kişinin etik anlayışı, bireyin sergileyecekleri davranış türü üzerinde bir etkiye sahiptir. İnsanlar 
doğru ve yanlış arasındaki farkı söyleyebildiklerinde ve doğru olanı yapmayı seçtiklerinde, o zaman etik bir 
şekilde hareket ederler. İş ahlakı sadece doğru ve yanlış arasındaki farkla ilgili değildir; onlar iş için bu 
bilginin gerçek uygulama vardır.

Etik davranış ve kurumsal sosyal sorumluluk bir işletmeye önemli faydalar sağlayabilir. Örneğin, 
müşterileri firmanın ürünlerine çekebilir, böylece satış ve karları artırmak, çalışanların işletmede 
kalmak istemelerine, işgücü cirosunu azaltmalarına ve dolayısıyla üretkenliği artırmalarına neden 
olur, iş için çalışmak isteyen daha fazla çalışanı çeker, işe alım maliyetlerini düşürür ve şirketin en 
yetenekli çalışanları elde etmesini sağlar ve şirketin hisse fiyatını yüksek tutar. , bu nedenle 
devralma gelen iş koruma.

Girişimcilikte etik üzerine odaklanın

Nasıl dünya dostu bir 

şekilde iş yapmak için?

Anahtar Kelime: Etik

İyi insan davranışının temel kavramları 
ve temel ilkeleri. İş Sözlüğü'nde etik 
hakkında daha fazla bilgi edinin

Bölüm 2 – Bir sosyal girişimin yönetimi



Saygı S

aygı, saygı duymadığınız ya da size saygı 
duymayan kişileri işe alma veya onlarla iş 
yapma. Bunlar, sonuçta iş arkadaşlarına, 
müşterilerine, satıcılarına veya kendilerine 
saygı duymayan kişilerdir. Mevcut ilişkiler 
zayıfladığında, harekete geçin. Karşılıklı 
saygıyı yeniden inşa etmek için elinden 
geleni yapın, ama artık yeniden inşa 
edilemez, kişi gidelim.Onur

 İyi insanlar iyi etik temel bir parçasıdır. 
Onlar da doğru şeyler yapmak için büyük 
büyükelçileri vardır. Güçlü sanatçılara ve 
kuruluşunuzun ruhuna örnek olan kişilere 
özel önem verin. Çoğu şirket en başarılı ve 
üreticileri tanır. Kotaların ve satış 
rakamlarının ötesine geç. Dikkat inizi 
gösterin ve örnek davranışlar sergileyen ve 
sizin adınıza fedakarlıkyapan insanlara 
minnettarlığınızı gösterin. Bunlar başarılı 
olmanıza yardımcı olan insanlardır ve 
onların katkılarını hem alenen hem de özel 
olarak kabul etmeli ve onurlandırmalısınız.

Bütünlük Dürüstlük söz konusu olduğunda, 
vaaz veya ebeveyn gibi görünmekten 
kaçınmak mümkün değildir. Yalan söyleme, 
çalma ya da hile yapma. Sözünü bağla ve 
her zaman sözünün arkasında dur. 
Yanıldığın zaman, bunu yap ve anlaşmayı 
iyi yap. Başkalarına tedavi olmak istediğiniz 
gibi davranın. Bütünlüğü olmayan kişileri 
işe almayın veya tutmayın. Diğer çalışanlar, 
müşteriler ve satıcılar onlara güvenmez. Bu 
güven eksikliği bir virüs gibidir; eninde 
sonunda onlar da sana güvenmeyecekler. 
Hiç kimse hızlı bir para kazanmak için kısa 
şirketin değerlerini satıyor emin olun. 
Sonuçta, bir kota veya hedef karşılamak 
için kötü bir anlaşma yapmak sadece etik 
değil, genellikle sonunda kârsız.

Müşteri odağı

 Bir şirket müşterisi yoksa hiçbir şeydir. 
Daha da önemlisi, eğer bir şirket insanların 
istediklerini üretmiyorsa ve bunun için 
ödeme yapacaksa, o şirketin bir anlamı 
yoktur. Müşterilerinize odaklanmak, pazara 
karşı sahip olduğunuz sorumluluğu 
pekiştirir. Kararlarınız çalışanlarınızı, 
yatırımcılarınızı, iş ortaklarınızı ve 
nihayetinde müşterilerinizi etkiler. Tüm bu 
insanlara hizmet etmek etik 
sorumluluğunun bir parçası. Müşterilerinizi 
kısa satmak sadece etiğinizden ödün 
verme riski yle karşı karşıya değil, aynı 
zamanda şirketinizin uzun vadeli sağlığını 
da riske atar.

Sonuç odaklı

 Zaten sonuçlara odaklanmamış olsaydınız 
girişimci olmazdınız, ama sonuçlara etik 
faktör de dahil. Ne pahasına olursa olsun 
sonuç almayı hedeflemeyin. Sonuçlarınızı 
şirket değerleriniz dahilinde elde etmek 
için çalışın. Sonuçlar, müşterilerin istediği 
bir şeyi geliştirme ve bunları ilgili tüm 
taraflara adil bir fiyata üretme ve sunma 
bağlamında elde edilmelidir. İyi yöneticiler 
bekledikleri sonuçları net bir şekilde 
belirler, sonra çalışanlarını destekler ve bu 
sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olur. 
Çalışanın potansiyeline ulaşmasına 
yardımcı olmak ve şirketin başarı için 
ihtiyaç duyduğu sonuçları sağlamak 
amacıyla performans hakkında geri 
bildirim sağlarlar. İyi bir şirkette (ve etik bir 
şirkette) sonuçlar sayılardan daha 
fazlasıdır. Bunlar, geleceğin yanı sıra 
şimdiki zaman için de hedefler için kriterler 
ve derslerdir. Burada daha fazla bilgi 
edinin.



Risk alarak Şimdiye kadar, etik şirketlerin ürkek 
ve mousy, yanlış bir şey yapmaktan korkuyor 
hissediyorum olabilir. Bu kesinlikle doğru değil. 
Risk alarak gelişen, gelişen ve büyüyen 
organizasyonlar. Güvenli yola bağlı değiller. 
Büyük şirketler yenilik yaparlar, "kutunun 
dışında" düşünürler ve yeni şeyler denerler. 
Kendilerini yeniden icat ederler ve risk alanları 
ödüllendirerler. Felsefi silahlarına bağlı kaldığın 
sürece risk almak etiğine bir tehdit 
oluşturmuyor. Büyük şirketler risk almaya istekli 
çalışanları çeker ve hesaplanan riskleri aldıkları 
için onları teşvik eder, destekler ve ödüllendirer. 
Riskler karşılığını verdiğinde, ödülleri 
üretenlerle paylaşırlar. Riskler karşılığını 
vermediğinde, neyin yanlış gittiğini analiz etmek 
için zaman ayırıyorlar ve bir dahaki sefere daha 
iyi ne yapacaklarını öğreniyorlar.

Tutku

Büyük organizasyonlar, yaptıkları şeye tutkuyla 
bağlı insanlardan oluşur. Bu heyecan ve meydan 
okuma için sizin için çalışan insanlar, sadece bir 
ödeme-çek toplamak için zaman koyarak değil. 
Heyecanlılar, azimliler ve çalışmalarının ve 
çabalarının bir fark yaratabileceğine inanıyorlar. 
İçlerinde yanan tutku olmadan, insanlar en az çaba 
sarf ediyor, para alıyor ve evlerine dönüyorlar. Bu 
insanlar başkalarına örnek tir: geç gelip erken 
çıkarken neden bu kadar çok çalışsın lar ki? 
İnsanlar heyecanlarını birçok yönden gösterebilirler, 
bu yüzden bir proje de ekstra çaba ya da hafta sonu 
çalışan kadar hevesli amigo luk tutku gösterir 
farkında olun.

Kalıcılık

Müthiş organizasyonlarda insanlar devam 
etme iradesine sahiptir. Sonuçlar umdukları 
gibi olmasa veya müşteriler satın almayı 
reddettiğinde bile çalışmaya devam 
edeceklerdir. Onların sebat ne yaptıklarını ve 
bir inanç bu grup, bu şirket, onlar katılabilir 
herhangi bir şirket "yapma" en iyi şansı 
olduğunu onların tutku bağlıdır. Ve böylece, 
daha çok çalışıyorlar, risk almaya devam 
ediyorlar. Onurlu ve dürüst olurlar. Onlar 
müşterinin ihtiyaçları ve istiyor kendi odak 
tutmak. Ve beklenen hedeflere ve sonuçlara 
ulaşana kadar tatmin olmazlar.

Lider olarak, bu değerleri paylaşan insanları 
işe almak için çok fazla zaman ve çaba 
harcamanız gerekiyor. Bu değerlerin strateji, 
plan ve alınan kararlar için önemi hakkında 
ekibinizle konuşun. Şirkette "izin 
verilenler"den "izin verileni" ayıran çizgiyi 
açıkça çizmeniz gerekir. Ve biri çizgiyi 
aştığında, liderin onlara üzerine adım attığını 
söylemesi gerekir. Kişiye (ve olaya) bağlı 
olarak, onlara bir şans daha verin ve 
davranışlarını değiştirmelerini veya 
gitmelerine izin vermelerini sağlar. Hiçbir şey 
kabul edilemez. İnançlarınıza bağlı kalmak iyi 
ahlakın nihai temsili olabilir. Ve beklendiği gibi, 
sadece etik açıdan iyi mantıklı değil, ama 
büyük bir iş mantıklı. Burada daha fazla bilgi 
edinin.



Nasıl iş dünya dostu bir 
şekilde yapmak için?

aynı soru

farklı cevap

Bir süreç olarak enterpreneurship 
hakkında temel animasyonlu 

tanıtım video.

Örneklerde inisiyatifin çeşitli 
özellikleri.

Enterpreneur olduğun 15 işareti 
biliyor musun?

Bu durumu hayal edin: İşinde 
harikasınız. Ve bir gün bir 
aydınlanma yaşadın: Neden kendi 
işimi kurabilecekken bu kadar 
sevmediğim bir adam için 
çalışıyorum?  Tebrikler, girişimci 
olmaya hazırsın!

Tutum, yaratıcılık, organizasyon 
ve ilişkiler başarılı bir girişimci 

yapmak 4 önemli noktaları vardı. 
Olumlu bir tutum olması uzun bir 

yol alacak.

Eğer sürücü, vizyon, yaratıcılık 
varsa ve riskleri almaya istekli 
iseniz, her gün dünyayı değiştiren 
bir topluluk katılabilir. Girişimci 
Olmak Ne Anlama Geliyor

Intel tarafından üretilen girişimcilik çok 
ilham verici video.  Girişimciliğin Gücü

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, 
şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon bulabilirsiniz. TAMAMLANACAK

Bir girişimcinin 
hayatı hakkında 
çok komik bir 
video. Koşmaya 
devam ediyor ve 
hayatta birçok 
engelle karşı 
laşıyor.

Bölüm 2 - Sosyal işletmelerin yönetimi



Herhangi bir hedefe ulaşmak için en büyük zorluklardan biri, üretkenlik ile ilgili olsun, erken uyanma, bir 
alışkanlığı değiştirme, egzersiz, ya da sadece mutlu olmak, ona bağlı kalmak için motivasyon bulmaktır. 
Eğer yeterince uzun bir hedef ile sopa eğer, hemen hemen her zaman sonunda orada alırsınız. Sadece 
sabır ve motivasyon gerektirir. Motivasyon anahtardır, ama her zaman kolay değil, her gün, her gün, bu 
motivasyonbulmak için. En derin hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirecekseniz, zihninizin nasıl çalıştığını 
anlamalısınız. Zihninizin derin rezervlerinden nasıl yararlanabileceğinizi öğrendiğiniz zaman, şunları 
dönersiniz:

How does motivation work?
Motivasyon sizi bir hedefe yönelten, işler zorgittiğinde devam etmeni sağlayan, bir projeyi bitirmek için erken 
kalkmanız veya geç saatlere kadar çalışmanızdır. Elbette pozitiften olumsuza kadar her türlü motivasyon 
vardır. Eğer bir öğretmen kötü bir notile tehdit ederse, muhtemelen daha fazla öğreneceksiniz, ve tüm 
motivasyon. Ama olumlu motivasyon daha iyi çalışır - eğer gerçekten yapmak istediğiniz bir şey, çok daha iyi 
istemediğiniz bir şey kaçınarak daha yapacağız (küçük bir not alarak gibi). Yani motivasyon, en iyi şekilde, 
bir şeyler yapmak istemenin bir yoludur. Erken uyanmak istemediğiniz zamanlar olabilir, ama önemli bir 
nedeniniz varsa, gerçekten istediğiniz bir şey, bu sizi sabah erkenden coşkuyla yatağınızdan inmeniz için 
seferber edecektir. En iyi motivasyon gerçekten bir şey istemek için bir yoldur, endişe ve bir şey hakkında 
tutkulu olmak. Motivasyon (özellikle olumsuz) birçok diğer türleri vardır, ama olumlu bir çalışır biridir ...

Motivasyona odaklanın

Hedefe nasıl 

ulaşabilirsiniz?

Anahtar Kelime: Hedef

Bir veya daha fazla hedefe daha fazla veya daha 
az sabit bir zaman dilimi içinde ulaşılacak olan 
gözlemlenebilir ve ölçülebilir sonuç.  İş 
Sözlüğü'nde hedef hakkında daha fazla bilgi edinin

1. Muhtemelen 
olasılık içine 
"Yapamam" 
içine 
"Yapabilirim
" ve ...  
"Yapabilir 
miyim?"

Bölüm 2 - Sosyal girişimin yönetimi



ş
Bir sosyal girişim kendini motive olduğunu 
düşünürdüm? Bu, çalışanların hedefe ulaşmak, 
sorunu çözmek ve yardım etmek için yüksek 
motivasyona sahip olması için sosyal bir sorunu 
ele alabilmeli. Ancak, günün sonunda, bir sosyal 
girişimin çalışma şekli "normal" bir şirketin 
çalışma şekliyle aynıdır. Bu, bir yapmak gibi 
olmayabilir ve sorunlar her türlü oluşabilir iş 
olduğu anlamına gelir. Bu nedenle bir SE 
motivasyon gibi her şirket olarak önemlidir. Farklı 
çalışmalara göre, motivasyonsuz çalışanlar: İki 
kat daha fazla hastalık günü alırlar önümüzdeki 
yıl içinde ayrılma olasılıkları beş kat daha 
fazladır yenilik yapmazlar, sorunları çözmezler 
ya da sorumluluk almazlar

Ayrıca, çalışmalar şu değerlendirmede bulundu: 
Dünya çapındaki tüm çalışanların sadece %30'u 
kariyerlerinden ilham alıyor ve kariyerlerinden 
etkilenerek meşgul hissediyor.  Çalışanları nasıl 
motive edinir? Dikkat edilmesi gereken farklı 
yönleri vardır ama genel olarak her SE ve 
çalışan kendi koşulları ile ilgili bireysel olarak 
bakılmalıdır. Ancak, her SE dikkate alınması 
gereken bazı ortak motivasyon yönleri vardır.
Her şeyden önce, her başarının temelini olan 
tutkudur. Ancak coşku ve duygular söz konusu 
ysa, çalışanlar bu işe dahil olur ve şirketlerin 
teşvik programlarıyla ele alınabilir. İstatistiklere 
göre, teşvik programları kullanan şirketler doğru 
ödül sunulduğunda belirlenen hedeflerine 
ulaşmada %79'luk bir başarı oranı rapor ettiler.

Finansal teşvik, çalışanları tutmanın ve onları 
sıkı çalışmaya motive etmenin bir yolu değildir. 
Eğer bir şirket elde tutmayı önemsiyorsa, 
çalışanların rolleri ne olursa olsun anlamlı işlere 
katkıda bulunma esnekliğiyle değer lendiği iyi bir 
şirket kültürü sağlamaya çalışmalıdır.

Çalışanlar kendilerini bir topluluğun parçası gibi 
hissetmeli. Sosyal işletmeler, yönetimin fikir 
talep etmek ve insanların rahat bir çalışma 
ortamı sağlamak için aradığını göstermelidir. 
Örneğin, SE ofisin kendisi veya evden çalışma 
teklifi tasarımı hakkında karar verebilir. Ayrıca 
sosyal çıkışlar ve düzenli olarak iyi bir takım 
ruhu oluşturmak için gerçekleşmesi gereken 
olaylar içerebilir. Bu başarıyla yapılırsa, 
çalışanlar sürekli iyileştirme için akıllı fikirlerin 
yanı sıra kritik geri bildirimler sunarak daha çok 
çalışırlar.
Ayrıca, her çalışanın sosyal girişimin amacı 
hakkında net bir fikir olmalıdır, bireysel bir hedef 
gibi iyi tanımlanmış görevler. Bu nedenle, ben 
bir spor takımı ile bu işi karşılaştırmak 
istiyorum. Bir spor takımında amaç açıktır: 
kazanmak – diğer takımdan daha fazla gol 
atmak, daha hızlı olmak veya sonunda daha 
fazla puana sahip olmak. Bunun dışında herkes 
farklı görevlerin iyi organize edildiği bireysel 
hedeflerine sahip olmalıdır. Bazı savunmak 
zorunda, diğerleri gol vb ateş ama herkes zevk 
ve kararlı olmak zorunda. Sonunda, takım 
genellikle en motive ve güçlü iradeye sahip 
başarılı olur. Bu nedenle, bir SE kavramı toplum 
üzerinde bir başarı ve etki sağlamak için benzer 
olmalıdır.
Ayrıca, çalışanların değerlendirme almak 
zorunda. Bu şekilde görevlerin açık ve ulaşılan 
ve bir amaç üzerinde anlaşmaya varılması 
sağlanabilir. Bu sadece olumlu geribildirim 
veren anlamına gelmez ama aynı zamanda 
geliştirmek için ne olduğunu biliyor olabilir. 
Çalışan, sorumluluk sahibi olduğu ve işinin 
takdir olduğu hissine kapılmalıdır. Bir kez bir iş 
çok iyi yapılır, daha vurgulanan ve kutlanan 
olmalıdır. Genel olarak, SE çalışanları ne kadar 
motive olursa, kuruluş da o kadar başarılı dır. 
İstatistikler, düzgün yapılandırılmış teşvik 
programlarının çalışan performansını %44'e 
kadar artırabileceğini kanıtlamıştır.  Kaynak: 
Sosyal İşletmelerde Motivasyonun Önemi



Sosyal girişimde motivasyon
aynı soru

farklı cevap

Bir süreç olarak enterpreneurship 
hakkında temel animasyonlu 

tanıtım video.

Örneklerde inisiyatifin çeşitli 
özellikleri.

Enterpreneur olduğun 15 işareti 
biliyor musun?

Bu durumu hayal edin: İşinde 
harikasınız. Ve bir gün bir 
aydınlanma yaşadın: Neden kendi 
işimi kurabilecekken bu kadar 
sevmediğim bir adam için 
çalışıyorum?  Tebrikler, girişimci 
olmaya hazırsın!

Tutum, yaratıcılık, organizasyon 
ve ilişkiler başarılı bir girişimci 

yapmak 4 önemli noktaları vardı. 
Olumlu bir tutum olması uzun bir 

yol alacak.

Eğer sürücü, vizyon, yaratıcılık 
varsa ve riskleri almaya istekli 
iseniz, her gün dünyayı değiştiren 
bir topluluk katılabilir. Girişimci 
Olmak Ne Anlama Geliyor

Intel tarafından üretilen girişimcilik çok 
ilham verici video.  Girişimciliğin Gücü

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, 
şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon bulabilirsiniz. TAMAMLANACAK

Bir girişimcinin 
hayatı hakkında 
çok komik bir 
video. Koşmaya 
devam ediyor ve 
hayatta birçok 
engelle karşı 
laşıyor.

Bölüm 2 - Sosyal işletmelerin yönetimi



Finansal istikrarı sağlamak hepimiz için ömür boyu sürecek bir hedeftir. Bazıları için sadece kavramak içinde, 
diğerleri için ise biraz daha uzakta olabilir. Yol kesinlikle bir çok rockier alır, ancak, bir girişim başlatırken - 
özellikle bir hedef sosyal etkisi ilk.

Kişisel mali ile paralellikler boya

Ashby, "Kişisel mali durumunuzu ve bir işletmeyi yönetirken kibunları yönetmek düşündüğünüzden daha 
benzer" diyor. "Onlar farklı formları ve gelir ve harcama düzeyleri olabilir, ama her ikisi ile iyi bütçe öğrenmek 
zorunda." Birçok yeni işletme sahipleri para ile uğraşırken kendi derinliği dışında duygu itiraf edecek, ama 
paralellikler kesinlikle tüm yıkmak zaman kişisel mali ile vardır. Ancak, sosyal işletmeler için zorluk genellikle ilk 
etapta alt satırında hatırlayarak gelir.

Unutma, bu bir iş.

Money A+E'nin kurucularından biri olarak kişisel deneyimlerinden bahseden Ashby, "Sosyal girişiminize 
kesinlikle diğer işler gibi davranmalısınız" diyor. "Sosyal etkiyi elde ettiğinizi sağlamakla sadece sosyal girişimi 
sürdürmek le değil, aynı zamanda büyümeye de izin vermek için yeterli gelir elde etmenizi sağlamak arasında 
dengeyi sağlamak son derece zordur." Yani başka bir iş gibi kurumsal tedavi yolu ileriye ise, Ashby tam olarak 
bunu yapmak için nasıl herhangi bir ipucu var mı? Ashby, "Bordronuzu işlemek için yetkili bir muhasebecinin 
hizmetlerini çalıştırın, bu da hayatı çok daha sorunsuz hale getirecektir." diyor. "Ve böylece vergi veya ödeme 
personeli ile ilgili herhangi bir para sorunları için bir acil durum planı var bir rezerv politikası uyarlamak için en 
iyi şekilde yapmak." Kaynak: RedBull

Finansa odaklanın

Sosyal Girişim için 

Finansal Yönetim

Key word:
Money
Finansal Exchange'in genel kabul görmüş bir aracı 
olarak hizmet veren değerli bir şey.  İş Sözlüğü'nde 
para hakkında daha fazla bilgi edinin

Bölüm 2 - Sosyal girişimin yönetimi
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Eğer fırsat kapıyı çalmazsa, bir kapı inşa et. 
 - Milton Berle
 Başarı nerede hazırlık ve fırsat buluşuyor. 
 - Bobby Unser 
Bu kaderşekillenir karar anlarında olduğunu.
 - Tony Robbins 
Kimse hayatı hiç dengeli. Her gün önceliklerini seçmek 
bilinçli bir karardır.  
- Elisabeth Hasselbeck 
Küreselleşmesi, iş stratejisi ve iş ahlakının birbirinden ayrı 
tutulamayacağı anlamına gelir.  
- Ofra Strauss 
Bir kariyer idame ettirmenin tek yolu olabildiğince üretken ve 
fırsatlara açık olmaktır.  
- Christine Vachon 
Gerçek şu ki girişimcilik bir seyir daha bir roller coaster 
binmek gibi olmasıdır. 
 - Vivek Wadhwa 
Girişimcilik bireysel yapma sorun son sığınaktır.
  - Natalie Clifford Barney

Ilham verici sözler



Sosyal girişimde finans
aynı soru

farklı cevap

Bir süreç olarak enterpreneurship 
hakkında temel animasyonlu 

tanıtım video.

Sosyal girişimcilerin EN İyİ 3 
finans sorunu

Enterpreneur olduğun 15 işareti 
biliyor musun?

Bu durumu hayal edin: İşinde 
harikasınız. Ve bir gün bir 
aydınlanma yaşadın: Neden kendi 
işimi kurabilecekken bu kadar 
sevmediğim bir adam için 
çalışıyorum?  Tebrikler, girişimci 
olmaya hazırsın!

Tutum, yaratıcılık, organizasyon 
ve ilişkiler başarılı bir girişimci 

yapmak 4 önemli noktaları vardı. 
Olumlu bir tutum olması uzun bir 

yol alacak.

Eğer sürücü, vizyon, yaratıcılık 
varsa ve riskleri almaya istekli 
iseniz, her gün dünyayı değiştiren 
bir topluluk katılabilir. Girişimci 
Olmak Ne Anlama Geliyor

Intel tarafından üretilen girişimcilik çok 
ilham verici video.  Girişimciliğin Gücü

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, 
şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon bulabilirsiniz. TAMAMLANACAK

Bir girişimcinin 
hayatı hakkında 
çok komik bir 
video. Koşmaya 
devam ediyor ve 
hayatta birçok 
engelle karşı 
laşıyor.
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• sosyal girişimde liderliğin rolünü anlamak; 

• sosyal girişimin nasıl işlediğini öğrenmek; 

• sosyal kuruluştaki ekiplerin nasıl yönetilecekve yönetilmeye kadar sosyal 

kuruluşta süreçleri planlamak ve düzenlemek.

Bölüm 3 Sosyal Girişimde Liderlik

Çekirdek liderlik becerileri 50 

Sörf 

Nasıl bir sosyal kuruluşta bir takım yönetmek için?  52 
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Bir sosyal girişimcinin rolü, sosyal bir işletmeyi işletmenin ins ve çıkışlarını keşfetmek için iyi bir 
başlangıç noktasıdır. Sosyal etkiyi aktif olarak geliştirmek için ticari uygulamalardan yararlanArak 
finansal istikrarı koruma nın zorluğu benzersiz liderlik ve yönetim zorlukları getirmelidir. Çok sayıda 
araştırmacı, sosyal bir girişimcinin sosyal iş lideri olarak rolüne ışık tutan özellikleri, modelleri ve teorileri 
araştırdı. Bir yandan sosyal girişimciler vizyon ve rehberlik ile öncülük etmeli, bir yandan da toplumsal 
değeri kurumsallaştırmanın önemini sürekli tekrarlamalıdır. Öte yandan, bir sosyal işletmenin günlük 
işleyişi sağlam iş yönetimi ilkelerine dayandığından, işletmenin ticari açıdan uygulanabilirliğini sağlamak 
için piyasa rekabet gücü ve risk alma konusunda uzmanlaşmak zorundalar.

Bir sosyal girişimcinin rolü üç ana temaya ayrılabilir: toplumsal liderlik, stratejik örgütsel yönetim ve 
kişisel liderlik. Bu üç rolün her biri, sosyal iş lideri için benzersiz zorluklar ve düşünceler getirmelidir. 
Roller ayrı ayrı değil, bir bütün olarak görülmelidir. Bir 'iyi' sosyal girişimci bu nedenle uygulamaları ve 
her rolü en iyi şekilde ele kişisel nitelikleri birleştirmek için çaba göstermektedir.

1. Toplumsal liderlik 

Toplumsal liderlik, sosyal girişimcinin sosyo-politik değişimi ve dolayısıyla bu bağlılığın çeşitli 
sosyal aktörlerle olan ilişkisini nasıl şekillendireceği konusundaki temel kararlılığı yla ilgilidir. Bir 
sosyal girişimci, ilgili sosyal aktörlerin kalbine sosyal hedefi yerleştirerek ortak bağlılık ve ortak 
mülkiyet duygusu yaratabilir. Sosyal girişimciler, toplumsal liderliği uygulayarak aktif vatandaş 
katılımını teşvik ederek sosyal vizyonlarının oranını ve erişimini olumlu yönde etkilenebiliyor. 
Toplumsal liderlik, kâhya liderliği, dönüşümsel liderlik, hizmetli liderliği ve sorumlu liderlik gibi 
çeşitli liderlik tarzlarını besleyerek ve benimseyerek bağlılığı birlikte yaratma ve paylaşma 
becerisi ile ilgilidir.

2. İş yönetimi: Vizyonu eyleme dönüştürmek Sosyal bir işletmede, sosyal girişimcinin misyon 
odaklı bir lider olarak rolü ile stratejik yönetim düzeyindeki rolü arasında bir ayrım yapılabilir. 
İkincisi, sosyal girişimcinin organizasyonun sosyal vizyonunu sağlayacak iş stratejileri 
oluşturma sorumluluğuyla ilgilidir. İyi liderlik pratiğinin önemi sosyal işletme yönetiminde çok 
önemli bir unsurdur.

Liderliğe odaklanın

Temel liderlik becerileri

Anahtar Kelime: Liderlik

Bölüm 3 - Sosyal girişimde liderlik



Sosyal işletmenin sosyal misyonundan 
uzaklaşmasını önlemek için, vizyon odaklı 
stratejiler sosyal bir işletmenin kültür ve yapısında 
kurumsallaştırılmalıdır. Bunu başarmak için, 
hizmetkar ve hizmetli liderlik teorileri içinde 
bulunan beceri ve özellikleri keşfetmeye ve 
uyarlamaya önem verebilmek gerekir. Sosyal 
girişimcinin, ticari düzeyde yapılan stratejik 
seçimleri, kurumun sosyal vizyonu ile sürekli 
olarak yeniden düzene solabilen ve sosyal 
sermayesini bu amaçla etkin bir şekilde 
kullanabilen bir lider olarak rolünü vurgulamak 
önemlidir.

3. Kişisel liderlik: kendini tanıma ve kendini 
geliştirme Sosyal girişimci bir sosyal iş 
kalbidir. Kişisel liderlik, bu bağlamda, sosyal 
girişimcinin sosyal hedefi ileriye taşıma, amacı 
savunabilme, aynı zamanda finansal 
sürdürülebilirliği sağlama ve koruma da iş 
yapma yaklaşımıyla ilgilidir. Bir sosyal 
girişimcinin vizyonsahibi, kendini bilen, 
öğrenebilen ve kendini geliştirebilen bir 
girişimci olması son derece önemlidir. Bir 
sosyal girişimci, kendisini değiştirme becerisi 
de dahil olmak üzere değişim yapma 
yetkinliklerine sahip olmalıdır.

Source: Developmenttraining

Etkin liderlik liderliği sağlamak, yön 
belirlemek ve bu doğrultuda gitmek için doğru 
organizasyonel koşulları yaratmakla ilgilidir. 
Bu, görevin kapsamı ve ölçeği önemli ölçüde 
değişse de, genel müdür için olduğu kadar 
takım lideri için de geçerlidir.  Gerçekten etkili 
liderler, gelecek hakkında net bir vizyona ve 
bu vizyonu başkalarına iletme yeteneğine 
sahiptir, böylece bunu paylaşmak ve bunu 
başarmak için işbirliği içinde çalışmak için 
ilham verirler. Bu, doğru çalışma koşullarının 
ve fiziksel kaynakların mevcut olmasını 
sağlamak, ama daha da önemlisi, insanları en 
etkili şekilde kullanmaları için teşvik etmek 
için kültürü, ilişkileri ve motivasyonu 
yaratmak anlamına gelir.En iyi liderler sorunlarla 
baş yüz ve bazen yenilikçi veya zor çözümler 
önermek için güven var. Ayrıca tüm cevaplara 
sahip olmadıklarını ve otorite ve sorumluluğu 
devrederek başkalarını karar vermeye teşvik 
edecek lerini kabul etme tevazularına da 
sahiptirler. Bunun yanı sıra, başkalarının 
katkısının tanınmasını ve ödüllendirilmelerini 
sağlarlar.

Tüm yöneticiler etkili liderler olmalıdır. Bir komuta 
ve kontrol kültürü çalışanların organizasyonel 
prosedürlere ve iş sözleşmesinin şartlarına 
uymalarını sağlarken, modern kuruluşların 
küresel pazarda etkin bir şekilde rekabet 
edebilmeleri için ihtiyaç duydukları coşkuyu, 
yeniliği ve bağlılığı yaratmaz. Yöneticiler, liderlik 
yeteneklerini geliştirerek, sıradan insanlardan ve 
işletmelerden olağanüstü sonuçlar elde edebilir, 
çalışanlarından en iyi şekilde yararlanabilir ve 
çoğu zaman sahip oldukları bilgi ve becerilerden 
yararlanabilirler. Her şeyden önce, liderlerin 
organizasyonu doğru yöne götürebilme 
yeteneklerine güven duymaları gerekir.

https://www.thebrokeronline.eu/the-three-roles-of-social-business-leadership-d68/


Strateji ve Planlama Sürdürülebilir performans, 
organizasyonun her düzeyinde iyi bir liderlik 
ve yönetim yeteneği gerektirir. Yöneticiler, aynı 
anda gelecek için planlama yaparken acil 
operasyonel ihtiyaçları yönetmek için 
becerileri geliştirmek gerekir. Üst düzey 
yöneticiler, değer katmak ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi desteklemek için fırsatları 
en üst düzeye çıkarmak için uzun vadeli 
stratejiler geliştirerek büyük resmi 
görebilmelidir. Örgütün yönünü ve daha yalın, 
daha esnek ve duyarlı bir iş geliştirmenin ve 
inşa etmenin yollarını sürekli olarak 
arayabilme yeteneğini net bir şekilde 
anlamalılar.

İnsan yöneticileri için İnsan Yönetimi Temel 
becerileri, performansı gözden geçirme ve 
yönlendirme, yapıcı geri bildirim ve övgü ler 
sunma ve mevcut ve gelecekteki beceri 
ihtiyaçlarını belirlemeyi içerir. İyi yöneticiler 
önden, netlik, inanç ve coşku ile iletişim ve 
çalışanları için net bir yön dışarı haritalama 
yöneticileri de kendi takım içinde bir öğrenme 
kültürü oluşturmak gerekir, insanların kariyer 
geliştirme ve promosyon için sorumluluk 
alarak, hem de koçluk takım üyeleri ve gayrı, iş 
dışı öğrenme destekleyen.

Budgeting & Financial Planning Planning ve 
finansal kaynakların kontrolü, en küçük ön 
cephe yöneticisinden CEO'ya kadar iyi 
yönetimin kalbinde yer alır. Bütçeleme ve 
finansal planlama, organizasyonun hedeflerine 
ulaşabilmesini sağlar. Finansal akışların 
izlenmesi ve kontrolü ile bu finansal akışları 
oluşturan kişi ve fiziksel kaynaklar, bu 
hedeflere ulaşılacaksa birincil sorumluluk 
olmalıdır. Üst düzey yöneticilerin çoğu finansal 
yönetimin öneminin farkında olsa da, çoğu 
zaman daha genç pozisyonlardaki yöneticiler, 
onun önemini tam olarak anlayacak bilgi ve 
becerilere sahip değildirler ve bu öngörüleri 
kazanmalarını sağlayacak planlama ve kontrol 
sorumluluğu da verilmez.

Risk Yönetimi Eğer işletmeler durgunluktan 
ekonomik büyümeye öncülük etmek 
istiyorlarsa yenilikçi ve girişimci olmaları 
gerekir, bu da riskleri değerlendirmek ve 
fırsatları değerlendirmek için istekli ve 
mutepre olmak anlamına gelir. Çevresel 
etkisini en aza indiren güvenli ve sağlıklı bir 
işyeri sağlayan ön cephe yöneticisinden, yeni 
ürün ve pazar fırsatlarını belirleyen ve 
bunlardan yararlanan üst düzey yönetim 
ekibine kadar, risk işleri etkiliyor. Her 
düzeydeki yöneticilerin önündeki zorluk, risk 
düzeyini ve bunları alarak tahakkuk edecek 
potansiyel yararları değerlendirebilmektir. Risk 
yönetiminin amacı budur – riskten kaçınmak 
değil, organizasyonun karşı karşıya olduğu 
risk ölçeğinin anlaşılmasını ve kabul edilebilir 
olmasını sağlamaktır. 

İnovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmek 
Yöneticiler, yenilikçi ürün ve hizmetlere 
odaklanan iş stratejilerini benimseyerek ve 
üretkenliği artıran yeni teknolojilerin ve iş 
süreçlerinin benimsenmesine öncülük ederek 
inovasyonu teşvik etmede kilit bir role sahiptir. 
Bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımının 
yönetim kalitesine bağlı olduğu görüşünü 
destekleyecek önemli kanıtlar vardır ve yapılan 
çalışmalar firmaların sürekli inovasyon 
benimsediğini göstermektedir.

Ortaklık Çalışma Yöneticiler için giderek daha 
önemli bir rol diğer kuruluşlarla işbirliği veya 
ortaklık çalışmalarının geliştirilmesini teşvik 
etmektir. Karşılıklı olarak yararlı olan 
'kazan-kazan' ilişkileri geliştirmek, kişisel 
beceriler, müzakere becerileri, ittifak lar 
kurabilme becerisi ve bir kuruluşun amacını 
tanımlamak ve işletim ortamındaki 
değişiklikleri tahmin etmek için gereken 
stratejik yetenekler gibi bir dizi beceri 
gerektirir. Bu tür ilişkiler kurmanın 'politik' 
doğasını yansıtan bu beceriler bazen siyasi 
farkındalık veya politik kurnazlık olarak 
adlandırılır.



Liderlik becerileri
aynı soru

farklı cevap

Yenilik 101 Ep 14: Pazara Ulaşım - 
Sosyal İşletmeler

Örneklerde inisiyatifin çeşitli 
özellikleri.

Enterpreneur olduğun 15 işareti 
biliyor musun?

Bu durumu hayal edin: İşinde 
harikasınız. Ve bir gün bir 
aydınlanma yaşadın: Neden kendi 
işimi kurabilecekken bu kadar 
sevmediğim bir adam için 
çalışıyorum?  Tebrikler, girişimci 
olmaya hazırsın!

Tutum, yaratıcılık, organizasyon 
ve ilişkiler başarılı bir girişimci 

yapmak 4 önemli noktaları vardı. 
Olumlu bir tutum olması uzun bir 

yol alacak.

Eğer sürücü, vizyon, yaratıcılık 
varsa ve riskleri almaya istekli 
iseniz, her gün dünyayı değiştiren 
bir topluluk katılabilir. Girişimci 
Olmak Ne Anlama Geliyor

Intel tarafından üretilen girişimcilik çok 
ilham verici video.  Girişimciliğin Gücü

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, 
şarkılar, kitaplar vb. bir koleksiyon bulabilirsiniz. TAMAMLANACAK

Bir girişimcinin 
hayatı hakkında 
çok komik bir 
video. Koşmaya 
devam ediyor ve 
hayatta birçok 
engelle karşı 
laşıyor.
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Sosyal girişimci olmak değişimi görmek ve statükoya meydan okumak için derin bir istekten daha fazlasını 
gerektirir, aynı zamanda güçlü bir liderlik gerektirir. Liderler olarak, başarılı bir sosyal girişimcilik yürütmek 
için başkalarına ilham verebilmeli, onlara rehberlik edebilmeli ve geliştirebilmelidir. Liderliğin, özellikle küçük 
ve orta ölçekli kuruluşlar için bir organizasyonun başarısını veya başarısızlığını etkileyebileceğine dair 
önemli kanıtlar vardır. Bu yüzden sürekli olarak büyümenin ve öğrenmenin yollarını aramamız önemlidir. 
Liderlik becerileri ve teknikleri öğrenilebilir, çok az insan doğal liderlerdir. Bu yüzden öğrenmek ve liderlik 
beceri ve nitelikleri geliştirmek için kararlı olun.

Anahtar Mücadelesi 1:

Yönetim Ekibi Oluşturma

En önemli sorun, bir yönetim ekibi oluşturmak, esas olarak üç unsurdan oluşur: dış işe alma, iç liderlik 
geliştirme ve tutma. Büyüyen ve olgunlaşan bir sosyal girişime öncülük eden her kurucunun belli bir 
aşamada güçlü bir desteğe ihtiyacı olacaktır – ister idari görevler yerine misyona daha fazla odaklanmak 
için eksik yönetim bilgisi ve deneyimi nden, ya da ölçekleme organizasyonunun büyüklüğü ve 
karmaşıklığından kaynaklanmalıdır.  Sosyal girişim liderlik ekibinde beş önemli rol:

Evangelist Örgütün misyonu için derin bir tutku taşır Başkalarını ikna eder ve dış destek mitingleri 
Organizasyon için yeni fırsatlar tanımlar Örgütün kültürünü korur

Ölçeklendirme ortağı Vizyon ve misyonu gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir Stratejik planlama 
ve kaynak yönetimi İnsan yönetimi ve organizasyon oluşturma ve verimlilik için sistemler yönetme 
(organizasyon oluşturma) Çalışanlar için ödül sistemleri (İk yönetimi)

Realist Muhasebede güçlü beceriler kazandırır ve organizasyonun büyüklüğüne ve yapısına 
uyarlanmış finansal sistemleri uygular Organizasyonu "finansal gerçekliğe dayanmıştır«

Konektör Muhasebede güçlü beceriler kazandırır ve organizasyonun büyüklüğüne ve yapısına 
uyarlanmış finansal sistemleri uygular Organizasyonu "finansal gerçekliğe dayanmıştır”

Program stratejisti Organizasyonun çalışma alanında güçlü bir uzmanlık ve deneyim sağlar 
Programların maksimum etki için tasarlanır ve bu etki ölçülü Denetleyiciprogramları alır ve kalite 
güvencesi sağlar

Takım çalışmasına odaklanın

Sosyal bir kuruluşta bir 

takımı nasıl 

yönetebilirsiniz? Key word:
Team

ş

İş ğ
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Anahtar Mücadelesi 2: Delegasyon ve Veraset 
İkinci önemli liderlik mücadelesi, heyet ve 
veraset olmak üzere iki ilgili unsurdan oluşur. 
Sosyal girişimciler açısından delegasyondan 
daha zorlu olduğu bildirilmiştir.

Delegasyonun önündeki en az iki yüz var. 
Kurucunun yerini doldurmak için uygun bir aday 
ya da ekip gerekirken – parça olarak veya 
tamamen, geçici ya da kalıcı olarak - en önemli 
faktör sosyal girişimcinin kendi tutumu ve 
gitmesine izin verme yeteneğidir. Birçok mülakat 
ortağı, zaman içinde "yalın" bir tutum geliştirmenin 
ve bilinçli olarak örgütün gelişiminin stratejik 
yönlerine net bir odaklanma lehine 
operasyonlardan kopmalarının ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamıştır. Bunu yapmak için, 
müdahale etmeleri gereken kilit tehditler ile karar 
vermek için takıma ve sorumlu personele 
bırakılması gereken daha az kritik konular 
arasında ayrım yapabilmek önemlidir. Kurucunun 
emeklilik nedeniyle organizasyondan ayrılması, 
kuruluşun faaliyetlerinden yönetim kurulunda 
danışmanlık rolü ne kadar çekilmeye karar verdiği 
veya yeni bir girişim ekibe veya farklı bir kariyer 
yoluna giriştiği için kurucunun veraseti gerekli 
olabilir.

Ancak, organizasyon her zaman beklenmedik bir 
acil durum için hazırlıklı olmalıdır - herkes ciddi 
hasta düşmek ya da bir kaza olabilir ve geçici 
olarak ofis dışında, ya da daha kötüsü olabilir.

Takım üyelerinin karar verme konusunda bir yönü 
olarak görülebilir: bir karar almak, sorunu anlamak 
ve bilgi toplamak, bir veya birkaç eylem önerisi 
hazırlamak ve genel eylem inisiyatifi ve ayrıntılı 
uygulaması hakkında nihai kararlar almak gibi bir 
dizi adımı içerir. Katılımcı liderlik düzeylerinin 
artmasıyla, bu adımların sayısı giderek artıyor. 
Aşağıdaki resimde, otoriter karar vermeden takım 
tarafından özerk karar alma tarzının klasik 
Tannenbaum/Schmidt sürekliliği gösterilmektedir. 
En uygun liderlik tarzı duruma bağlıdır: alma 
kararına ve bağlamına (aciliyet, eleştirellik), takım 
özelliklerine ve örgütsel bağlam ve kültüre 
bağlıdır.

Anahtar Mücadelesi 3: Bir sosyal girişimcinin 
üçüncü temel liderlik mücadelesinin 
dengelenmesi ve bütünleştirilmesi iki 
unsurdan oluşur. Bunlardan biri, çoğu zaman 
manifoldu olan rollerden kaynaklanan çelişkili 
talepleri dengelemek ve günlük işleri en 
yüksek etkinliğin yanı sıra motivasyonu 
sağlamak için gerçek güçlü ve tercihlerle 
hizalamakla ilgilidir. Diğeri ise, bu meydan 
okumanın, organizasyon içinde ve dışında 
farklı, çoğu zaman çelişen paydaş çıkarlarını 
bütünleştirmekle ilgili olmasıdır.

Önemli bir liderlik içgörü, sahip olduğunuz en 
değerli varlıkların kendi zamanınız ve enerjiniz 
olduğudur ve biraz zaman yatırım yapmak ve 
bunları en etkili şekilde tahsis etmek için 
düşünülerek önemlidir. Zamanbakarak başka 
yararlı bir bakış açısı kendi güçlü - size en iyi ve / 
veya organizasyon da başka hiç kimse ne 
yapabilirim (daha iyi) - ve kişisel tercihleri, size 
gerçekten yapmak gibi ve ne motivasyon ve enerji 
düzeyleri kadar getiriyor zaman harcamak emin 
olmak için en fazla zaman harcamak emin olmak 
için. Ayrıca, belirli bir görevin sizin yeriniz 
tarafından yapılması gerekip gerekmediğinin 
analiziyle tercihlerinizi benzer şekilde 
tamamlayabilirsiniz. Bu durum söz konusu olabilir, 
çünkü beceri veya yeteneğe sahip başka kimse 
yoktur, ceo rolüyle ilgili yasal görevler nedeniyle 
veya şirketinizin kamu yüzü olarak temsili görevler 
nedeniyle.

Sık sık tavsiye edilen bir diğer klasik ilham 
kaynağı olarak hizmet verebilir veya tam olarak 
tüm hizalanmış ofis kurulumu ve yazılım 
uygulamaları ile tam bir iş akışı sistemi olarak 
uygulanabilir Şeyler Yapma sistemidir.

Anahtar Challenge 4: Kişisel ve Mesleki 
Gelişim

Liderlik – ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi – 
her şeyden önce kendi kendine liderlik ve kendini 
geliştirme ile ilgilidir. Bir organizasyonu bulmak ve 
başarıya götürmek için hem teknik hem de 
yönetim becerileri gerekli olsa da, karmaşık 
gerçeklikler için büyük bir açıklık ve yüksek 
farkındalık gerekir. Olgun bir kişilik, örneğin, ileri 
ye doğru yolları gösterirken ekip üyelerini 
güçlendirmek arasında doğru dengeyi sağlamak 
için gereklidir. Özellikle başkalarına yardım etmek 
ve toplumsal sorunların çözümü alanında, güçlü 
kişisel etiğin eleştirel rolü sosyal girişimciler 
tarafından vurgulandı.
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aynı soru

farklı cevap

"Kutunun dışında düşünmek" ne 
demek? Kısa bir videoda öğrenin

Yaratıcılığınızı nasıl 
geliştireceğinize dair bazı 

ipuçları

Iyi takım çalışması hakkında 
komik bir animasyon 

Günlük olarak kişisel eşyalarınızı 
düzenlemek için nasıl çok çok 

yararlı ipuçları.

Belbin nedir? Birlikte çalıştığınız 
bireylerin davranışsal güçlü ve 

zayıf yönlerini keşfedin.

Sosyal girişimde bir ekibi 
yönetme

Ders serisinde pratik para 
becerilerinizi kontrol edin

İşe almadan Önce Kiralayabileceğiniz 4 Tip 
Ekip Üyesi. Üretkenliği, güvenilir ve güvenli 

ekip üyeleriyle ekibinizi oluşturun ve en 
başından itibaren rahatsız edici adaylardan 

kaçının.

Başarılı Girişimcilerin Tek 
En Önemli Alışkanlığı 
Sadece bir kritik 
alışkanlığın varlığının veya 
yokluğunun iş başarınızı 
veya başarısızlığınızı nasıl 
belirleyebileceğini öğrenin.

Girişimcinin temel 
gerekli Becerileri Her 
girişimci bu 
becerilere sahip 
olmalıdır

Girişimciler için En İyi 10 
Film Onlar zaman değer, ve 
eğer bir girişimci iseniz, her 
biri sizin için bir mesaj 
vardır.
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https://www.youtube.com/watch?v=eFsA4wUf3I0
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Aşağıda dört basit soru vardır. Cevaplara bakmadan önce hepsine 
cevap vermeye çalışın.

1. Nasıl bir buzdolabı içine bir zürafa koymak?  
2. Bir fili buzdolabına nasıl koyarsınız?  
3. Ormanın Kralı tüm hayvanlar için bir toplantı düzenliyor. Biri orada 
değil. Hangisi?  
4. Bir timsah istila nehir kıyısında duruyor ve diğer tarafa almak 
zorunda. Ne iş yapıyorsun?
Yapılan bir ankette, yöneticilerin yaklaşık %90'ının tüm soruları yanlış 
yanıtlama olasılığının yüksek olduğu ortaya kondu. Altı yaşın altındaki 
birçok okul çocuğu aslında bu soruları doğru alacak. Bu yönetim 
düşüncesi hakkında ne diyor?
Ve şimdi yukarıdaki dört sorunun cevapları için: 1. Buzdolabını açın, 
zürafayı içine koyun ve buzdolabını kapatın.  2. Buzdolabını açın, 
zürafayı çıkarın, fili içine koyun ve buzdolabını kapatın.  3. Fil. Fil 
buzdolabında.  4. Tüm timsahlar toplantıya katılıyor çünkü nehir 
boyunca yüzmek.

Soruların bulmaya çalıştığı şey şudur: Basit şeyleri karmaşık hale 
getirmeye çalışıp çalışmadığınızı ve sorun sınırları hakkında 
varsayımlarda bulunup bulunmadığınızı kontrol eder. Kimse 
buzdolabının içine zürafa koyacak kadar büyük olmadığını söylemedi!  
Önceki eylemleri değerlendirme yeteneğinizi sınar. Dört ayrı soru 
olduğunu kim söyledi?  Sadece hafızanı test ediyor.  Ne kadar hızlı 
öğrendiğini kontrol eder. Sonuçta, eğer başarılı bir yönetici iseniz doğru 
soru 4 cevap olmalıdır.   Yönetim pozisyonlarındaki kişiler için basit bir 
test hakkında daha fazla bilgi edinin
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Bir kağıt ve en az on öğe, para, kartvizit, kalem, fotoğraf, kredi kartları, 
anahtarlar, sikke, vb dışarı alın Aşağıdaki yönergeleri kullanarak bir derleme 
oluşturun: Zihninizde, mecazi olarak sizi temsil eden bir derleme hayal edin. 
Elinizdeki malzemeleri düşünmeyin. Bunun yerine, derlemenizin sahip 
olmasını istediğiniz şekli düşünün. İstediğin ritimler nelerdir? Doku mu? 
Nerede aktif olmasını isterdin? Pasif? Nerede şeyler örtüşmektedir ve 
nerede izole edilir?
Genel ve genel resimleri düşünün ve ayrıntıları dışarıda bırakın. Büyük 
sanat hakkında düşünmeyin; sadece kim olduğunuzu ve kendinizi mecazi 
olarak nasıl temsil edebileceğinizi düşünün.
Şimdi son derleme daha özel bir fikir oluşturmak. Kağıda baktığınızda, 
oluşturmak istediğiniz belirli derlemeyi hayal edin. Bir sonraki adıma 
geçmeden önce bu görüntüyü oluşturduğunuzdan emin olun. Öğeleri 
kağıda yerleştirin. Beste aşaması çoktan tamamlandığına göre, 
yaratılışınızı fiziksel varoluşa getirmenin zamanı geldi. Hamileliğine ne 
kadar yaklaştı? Meclis için bir eleştirmen ol. Kendi iyiliği için, onu 
yarattığınız gerçeğinden bağımsız olarak bakın. Öğeleri çıkarmak ve aynı 
yordamları geçmesi. Montajı tekrar yap.
                                       …………
Elinizdeki materyalleri kavramsallaştırarak ve kullanarak, yoktan sanatsal 
bir derleme oluşturdunuz. Bu alıştırmayı her gün farklı nesnelerle 
gerçekleştirdiyseniz, farklı nesneleri sanata dönüştürme konusunda 
uzmanlaşmış bir sanatçı olursunuz. Beyninizdeki sinaptik iletimleri açan 
aktivite, yaptığınız işe bağlı genleri açar, bu da çevresel bir soruna (yani bir 
derlemenin yapılmasına) yanıt verir. Bunu mecazi olarak ağırlık kaldırmayla 
karşılaştırabiliriz. Eğer kas yapmak istiyorsan, ağırlık kaldırıyorsun. Eğer 
ağırlık yeterince ağırsa, kaslara zarar verir.
Bu hasar kimyasal bir çağlayan oluşturur ve kas hücrelerinin çekirdeklerine 
ulaşır, ve proteinler yapmak ve kas lifleri kurar genleri açar. Bu genler 
sadece bazı çevresel zorluklara yanıt olarak açık. Bu yüzden daha ağır ve 
ağır ağırlıklar kaldırmaya devam etmelisin. "Acı yok kazanç yok" cümlesi bu 
durumda tam anlamıyla doğrudur. Çevre ile etkileşim, aksi takdirde açık 
olmaz bazı genler açar; aslında, bazı zorluklarla karşılaşılmazsa 
kapatılacak.
Aynı şey beyinde de geçerlidir. Yaratıcı fikirler ve ürünler üretirken, beynin 
yaptığı şeye yanıt olarak açık ve kapalı olan genlere bağlı 
nörotransmitterleri yenilmektesiniz ve bu da zorluklara yanıt veriyor. Yaratıcı 
olma hareketlerini incelediğinizde, nöronlar arasındaki temas sayısını 
artırarak beyninize enerji verebilirsiniz. Ne kadar çok hareket ederseniz, 
beyniniz o kadar aktif hale gelir ve o kadar yaratıcı olursunuz.   Vincent Van 
Gogh yaratıcı düşünme bir ders hakkında daha fazla bilgi edinin
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Bu modülde simgeler, piktogramlar ve semboller bol bulabilirsiniz. Her biri 
metinde yazılanları vurgulamak için iyice seçilmiştir. Tüm metni tekrar 
gözden geçirin ve belirli bir dersle bağlantılı olarak piktogramların 
anlamlarına odaklanın. Mümkün olduğunca çok açıklama bulmaya çalışın. 
Girişimcilik becerilerinin gelişimine atıfta bulunan bu açıklamalara 
odaklanın.
1. Köprüyü hangi piktogramlardan beğendiniz? 2. Eğer içinde bulabildiğim 
hiçbir anlamı olan bir pictogram buldunuz mu?  3. Hiç kimse bu ders için 
uygun gördüğü herhangi bir pictogram var mı? 4. Bu egzersiz in 
izlenimlerinizi açıklayın: Ne öğrendiniz?
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ğ şİlk olarak, lütfen aşağıdaki denemeyi tamamlamak için birkaç 

dakikanızı ayırın. Baskın elinizin ilk parmağını kullanarak lütfen alnındaki 

büyük harf "Q"yu takip edin. Bu deneyi yapmanın sadece iki yolu vardır. Q 

kuyruğu sağ gözünüze doğru ile alnınızda "Q" harfini takip edebilir ya da 

sol gözünüze doğru kuyruk ile çizebilirsiniz.

Q harfini kuyrukları soluna doğru eğimli olarak çizen insanlar, böylece 

karşılarına bakan birinin okuyabilmesi için dışa odaklanmak için 

odaklanma eğilimindedirler. Wiseman onları yüksek öz-monitörler olarak 

tanımlar. Onların birincil endişe "iyi görünümlü" ve "akıllı görünümlü." Diğer 

insanların onları nasıl gördükleri, sosyal ipuçlarına ve durumsal 

bağlamlarına son derece duyarlı oldukları yla ilgilenirler. Psikolog Carol 

Dweck bu tür insanları "sabit" bir zihniyete sahip olarak tanımlıyor.

Q harfini kuyruğu sağa doğru eğimli olarak çizen insanlar, böylece onu 

okuyabilmek için içe doğru odaklanma eğilimindedirler. Buna karşılık, 

düşük öz-monitörler farklı durumlarda "aynı kişi" olarak rastlamak. 

Davranışları daha çok içsel duyguları ve değerleri tarafından yönlendirilir 

ve çevrelerindekiler üzerindeki etkilerinin daha az farkındadırlar. Onlar da 

hayatta daha az yalan eğilimindedir, ve bu yüzden aldatma bu kadar 

yetenekli olmak değil.  Yeni Q Factor hakkında daha fazla bilgi edinin
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Aşağıdaki renkleri olabildiğince hızlı bir şekilde yüksek sesle okuyun:

Ş ş ğ
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Zor, değil mi? Ne kadar konsantre olursanız olun, ne kadar 

odaklanırsanız odaklanın, renkleri kafanızın karışmadan yüksek sesle 

okumanın neredeyse imkansız olduğunu göreceksiniz. Kelime kalıpları 

beyninizde o kadar güçlü hale gelmiştir ki, olmasını isteseniz de 

istemeseniz de otomatik olarak aktive olurlar.

Renkleri tanımak "otomatik bir işlem" olmadığından yanıt vermekte 

tereddüt vardır; oysa, beyin otomatik olarak alışılmış okuma sonucu 

kelimelerin anlamını anlar. Düşüncelerimizi otomatikleştirerek her zaman 

aynı şeyleri yapmayı bitiririz. Kutunun dışında nasıl düşüneceğiniz üzerine 

düşünün!

Kaynak: Creativethinking.net Stroop etkisi hakkında daha fazla bilgi 

edinin!  Stroop etkisi online gösteri ile online ders
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Ilham verici sözler

Hayatta iki temel seçenek vardır: koşulları var oldukları gibi kabul etmek veya bunları 
değiştirme sorumluluğunu kabul etmek.  
Denis Waitley

Motivasyon, insanların yapmalarını istediğiniz şeyi yapmalarını sağlamaktır, çünkü bunu 
yapmak isterler. 
 - Dwight D. Eisenhower

Önemli olan sorumluluk ve inisiyatif almak, hayatınızın ne yle ilgili olduğuna karar vermek 
ve hayatınızı en önemli şeyler etrafında önceliklendirmektir.  
- Stephen Covey

Doğru zihinsel tavrı olan adamın amacına ulaşmasını hiçbir şey durduramaz; Dünyadaki 
hiçbir şey yanlış zihinsel tavırla adama yardım edemez.  
- Thomas Jefferson

Bağımsızlık başlı bir cereyandır, ve eğer gençliğinizde içerseniz, genç şarapla aynı etkiyi 
beyin üzerinde de yapabilir. Onun tadı her zaman çekici değildir önemli değildir. Bu 
bağımlılık ve daha fazla istediğiniz her içki ile.  
- Maya Angelou

Eğer ara sıra başarısız değilseniz, bu çok yenilikçi bir şey yapmadığınızın işaretidir.  - 
Woody Allen

Şansın tahmin edilebilir olduğunu fark ettim. Daha fazla şans istiyorsan, daha fazla risk al. 
Daha aktif ol. Daha sık ortaya çıkar.  
Brian Tracy

Başarılı girişimcileri başarılı olmayanlardan ayıran şeyin yarısının saf azim olduğuna 
inanıyorum. 
Steve Jobs

İzle, dinle ve öğren. Hepsini sen bilebilirsin. Yaptıklarını düşünen herkes sıradanlık için 
yaratılır. 
Donald Trump

 Fikirler kolaydır. Uygulama zordur. 
Guy Kawasaki 
herhangi bir girişimci için: Eğer bunu yapmak istiyorsanız, şimdi yapın. 
Eğer yapmazsan, pişman olacaksın.
 Catherine Aşçı


