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Sosyal Girişimlerin Güçlendirilmesinde Kadınlar 

(2018-2020)
Giriş

Sosyal Girişim Gelişiminde Kadınlar (2018-2020) (proje numarası: 
2018-1-UK01-KA204-048060) yerel, göçmen, dezavantajlı ve işsiz kadınları çalışmaya 
teşvik etmeyi ve sosyal girişim için bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti 
almalarına yardımcı olmayı amaçlayan önemli bir Eylem 2, Erasmus+ Stratejik Ortaklık 
projesidir. Sosyal İşletmeler aslında dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin 
en yenilikçi yollarından birini temsil etmektedir ve WISED projesinin SE'de basit bir 
erişim emiçin bilgi ve özel becerileri sunmak istemesinin başlıca nedeni budur.
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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" dense. 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 olarak ad. 
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 liderliğindeki sosyal e o anda 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



Modül 5 

Sosyal Girişimde Sosyal 

Farkındalık
BÖLÜM 1.Sosyal Ağlar 
BÖLÜM 2. Sosyal Dayanışma 
BÖLÜM 3. Sürdürülebilir İşletmeler Kurmak



Sosyal ağlar ve 

ağ yapma sizin 

için çalışır

Toplumsal farkındalığın rolünü ve sosyal işletmelerde toplumsal farkındalığın 

nasıl gösterildiğini anlamak, toplumsal farkındalık bilgisini ve tezahürlerini 

derinleştirecek şekilde yapılandırılan kurs modülümüzün temelidir.this can be 

used to create meaningful and successful social enterprises. 

Modülün içeriği, linkler, videolar, alıştırmalar ve oyunlar, sosyal işletmelerde 

sosyal farkındalık konusunu derinleştirmek isteyenler için yararlı olacağına 

inandığımız katılımcı ve yaratıcı toplantılarda kullanılacak bir başlangıç noktası 

yaratmayı amaçlamaktadır.

Toplum, insanların zaman içinde kurduğu ağlar sayesinde var olur. Dinamik ve 

sürekli değişen ağlar, gelişen toplumumuza uyum sağlamak için. Dijitalleşme 

süreci ağları, ilişkileri ve bugün sosyal işletmelerin bizim toplantılar dönüştürdü 

artık biz işleyebilir gibi tek bir alanda dayalı olabilirinternationally thanks to the 

power of digital transformation. 

Toplum içindeki insan ağlarının tanımından başlayarak, insan ağlarına 

odaklandığımız sanal ağlara benzer ve farklı odaklanırız ve işimizin toplum 

üzerindeki etkisine odaklanmayı bitiririz.  Modül birbirine yakından bağlı üç 

bölümden oluşur: ilki sosyal ağlara hitap etmektedir. İkinci modül sosyal 

dayanışmaya odaklanırken, üçüncü modül sürdürülebilir iş sorunu üzerinde dur.

Module 5 

Sosyal Girişimde Sosyal 

Farkındalık Sosyal farkındalık güçlü bir inanç, çalışmalarımızın temeli ve size sunduğumuz modülün 
temelini sosyal işletmeler inanışları için esastır..



Odak Araştırma Testİnternette 
arama

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.

Egzersizlerin 

çoğunu kendiniz 

yapabilirsiniz: 

simge size yol 

gösterecektir.

Bazı egzersizleri 

grup halinde 

yapmalısınız: 

simge size yol 

gösterecektir.

İlk bölüm, bölüm 

anahtar kelimelerinin 

analizi ve bir expositive 

tarafından konuya 

odaklanmak için 

izinshort text.

İkinci bölüm, öneriler, 

fikirler, makaleler 

keşfetmek, derin ve 

tartışma toplar konunun 

içine bir araştırma 

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.



Ilham

Bölüm 2 Sosyal 

Dayanışmayı Modelleyip 

Değerlendirin

Bölüm 3: 

Sürdürülebilir İş 

Oluşturma

Giriş

Odak Delve içine Sörf

Modül yapısı

Test

ğ



Bölüm 1 Ağları Anlama

• Toplumun ve insan ağlarının temellerini anlamak 

• Sosyal ve sanal ağların anlamını anlamak 

• Sosyal medyanın çeşitli biçimlerinin sosyal girişimi nasıl 

• destekleyebilirH
ed

ef
le

r

Ünite 1 – Ağlar sayfa 9 Bir topluluğun parçası olmanın faydaları 
sayfa 11 Surf sayfa 12 

Ünite 2 – Socail Networks sayfa 13 Doğrudan Mesajlaşma Sanatı 
sayfa 15 Sörf sayfası 16 

Ünite 3 – Web sitenizin sayfası 17 Oluşturma Neden benim iş 
Google'da görünmüyor? sayfa 19 Surf sayfa 20 

Ünite 4 – Linked-In ve Facebook sayfa 21 Sosyal Medya sayfa 23 
Surf sayfa 24 Birim 5 ile Güven Bina - Bloglar sayfa 25 Bloglar ve iş 
sayfa 27 Surf sayfa 28 Egzersiz Sürdürülebilirlik - Uygulama sayfası 
29 İlhamlar sayfa 35



Ağlar insan toplumunda önemli bir unsurdur. İnsanlar karmaşık ve karmaşık bir ilişkiler 
ve bağlantılar ağı içinde var. Ağlar, insan toplumunu mümkün kılan lardır ve 
toplumumuzdaki tüm alanlarda ağlar buluruz – ister aile, ister politika ister din olsun. 
İnsan ağları, sosyal bilimcilerin çevrelerinde gözlemledikleri, ister aile ister insan 
grupları ve aralarındaki ilişkiler olsun, çevrelerinde gözlemledikleri örgütleri 
incelemelerine yardımcı oldu.  Bugünün bağlamında world wide web uzaydaki 
insanları birbirine bağlayan bir sanal ağ biçimidir. Ağlar, toplumda bulduğumuz diğer 
örgütlenme biçimlerinden yani pazarlara ve hiyerarşilerden ayırt edilebilir.

Section 1 - Unit 1 -  Networks

Ağ, "birbirine bağımlı aktörler ve 

aralarındaki ilişkiler grubu" olarak 

tanımlanır. Kaynak: Bevir, M. 

(https://www.britannica.com/topic/netwo

rk-sociology)

Focus on importance of networks

Ağlar nedir?
Anahtar kelime: ağ

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERDE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Faktörü Piyasa Hiyerarşi Ağlar
REALTIONSHIPS Mülkiyet hakları ve 

sözleşmeler
İstihdam ilişkileri KAYNAK 

DEĞIŞIMI
DEĞIŞIM ORTA Fiyat Yetkilisi Güven

ÇAKıŞMAYı 
ÇÖZME

Mahkeme Komut DIPLOMASININ 
TACTFUL 

MÜZAKERE
Kültür Rekabetçi Kültür İtaat Kültürü Karşılıklılık

Tablo 1 Farklı ağ biçimlerini ayıran faktörler



Sosyal Antropologlar insan ağlarını ayrıntılı olarak incelediler. İnsan ağları 
toplumun temelidir. Marcel Mauss ve Jeremy Boissevain - Biz burada iki 
önde gelen antropologlar tarafından iki klasik metinler sitework on political 
networks.

Hediye kitabında Mauss, toplumların aralarında ilişkiler kurmak için hediye 
verme sürecini nasıl kullandıklarını ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. 
Hediye alışverişi, geniş bir insan grubunu birbirine bağlayan sosyal, dini ve 
politik kurallar da dahil olmak üzere bazen toplumun gizli kurallarıyla 
düzenlenir. Zaman içinde hediye alışverişi çok hareket vermek ve almak ve 
ilişkilerin temeli olan alışverişi ve ilişkiler bir sistem ayrıntılı ve karmaşık bir 
web kurdu.Jeremy Boissevain in his works Friends of Friends and Saints 
and Fireworks bu kavram üzerine inşa etmeye devam ediyor. Malta'daki 
ufuk açıcı alan araştırmalarına dayanan Azizler ve Havai Fişek 
çalışmalarında Boissevain, toplumun karmaşık ilişkiler zinciri olduğunu ve 
kendisi ve ailesi için kurmayı başardığı ağlar kadar başarılı olduğunu 
gösteriyor. Daha sonraki çalışmaları, Friends of Friends o sosyal ağlar ve 
bu siyasi güç yararlanarak sahip olduğu güç daha derin delves. Bu 
çalışmalar savaş sonrası bir toplumu yansıtsa da, bugün hala yankı ları 
vardır. Bir girişimcinin başarılı olabilmek için başkalarının desteğine ihtiyaç 
duyuyor., investors, clients and so on.

.

Bölüm 1 - Ünite 1 – Toplumdaki Ağlar

Focus on how traditional networks reflect modern society

ğ
ş Toplum, sürekli sosyal 

etkileşime katılan bir grup 
bireydir veya genellikle aynı 
politik otoriteye ve baskın 
kültürel beklentilere tabi olan 
aynı mekansal veya sosyal 
alanı paylaşan büyük bir sosyal 
gruptur. Vikipedi
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« Bazı nedenlerle bir iş dünyasının 
bir parçası olmak için: İlham ve 
motivasyon - güçlü topluluklarda 
her zaman birisi daha sert gitmek 
ve daha büyük hedeflere ulaşmak 
için ilham etkisi olabilir şaşırtıcı bir 
şey yapıyor.  Paylaşılan dersler – 
kendi hatalarınızı veya 
başarılarınızı öğrenmek yerine 
topluluğa ulaşabilir ve durumunuz 
için değerli olabilecek bir deneyim 
yaşanmış olup olmadığını 
sorabilirsiniz.  Kişiler – hayatta ve 
iş hayatında her zaman belirli bir 
hizmete ihtiyaç duyarsınız veya 
belirli bir kişiyle tanışmak 
isteyebilirsiniz.  Eğer güçlü bir 
topluluk içinde olduğunuzda birisi 
sizin için bir giriş yapabilirsiniz 
büyük olasılıkla. Fırsatlar - başarılı 
insanlar her zaman serin şeyler 
yapıyoruz ve onlarla ilişkili 
olduğunuzda sık sık binmek için 
birlikte gitmek olsun. İster bir 
sosyal aktivite, bir kez bir ömür 
boyu deneyim ya da bir iş fırsatı, 
her zaman bir fırsat vardı. Eğlenceli 
- biz sosyal hayvanlar ve ne zaman 
bir com parçası vardır ...

Finn Kelly, bir seri yatırımcı ve WE kurucusu, devletlerin zamanın 
başlangıcından bu yana insanlar böylece bir şeyin parçası 
hissedebilirsiniz topluluklar kurduk - "iş çevrenizdeki insanların toplamı 
ve bu toplumda yer alan insanlara bağlı olarak bunun geliştirir veya 
hayatınızı bozar belirleyecek anlamına gelir". Akıllı Topluluk işletmeleri 
de büyük toplulukların bir parçasıdır. Girişimcilik de gelişmekte olan bir 
dünyada, başarılı iş toplulukları, ilginç, olumlu bir görüşe sahip ve daha 
iyi için dünya değiştirmeye odaklanmış değerler odaklı insanlar ile 
kendilerini çevreleyen eğilimindedir.

Bir topluluğun parçası olmanın faydaları



Ağların temelleri nelerdir?

Bir İnsan Ağı Maya Leibman oluşturma örnekleri ile o 
daha anlamlı ilişkiler, iş yerinde ve kişisel hayatımızda 
yol açan bağlantı teşvik etmek için nasıl tartışıyor, 
sadece dünyanın gerçekten ihtiyacı olabilir.

İnsanlar nasıl insan 
ağları oluşturabilir? Anne 
McCrossan Visceral 
Business kurucu ortağı, 
onun iş deneyimleri, veri, 
anlam ve değer hakkında 
ve o nasıl bir insan ağı 
oluşturmak için açıklar
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4 dakika içinde temel ağ öğrenin (ÇOK ÖNEMLİ 
KAVRAMLAR) Bu öğretici temel ağ kavramları 
hakkında , ağ beyni ne gibi , kim talimatları 
vermek ve nasıl trafik kontrol ve daha fazlası

Bir topluluğun parçası olmanın faydaları

Bir topluluğun parçası olmanın faydaları

aynı soru

different answer
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Ağ iş başarı için gerekli bir adımdır. Bu, iyi tanımadığınız ama işinizi ilerletmeniz gereken 
kişilerle ilişki kurmayı gerektirir. Kişiler ağ bir dizi için zor olabilir. Yabancılarla dolu bir 
odanın, en ufak bir ortak çıkar parçasını bulmaya çalışmasının görüntüsünü çağrıştırıyor. 
Fiziksel ağ oturumları bugün, sosyal ağlar tarafından kolaylaştırılan gibi ağ bu tür ve formu 
geçmişte bir şey olabilir.

Sosyal ağlar, yeni insanlarla kendi hızımızda ve bireysel tercihlerimizle bağlantı kurmamız 
için ücretsiz ve kolay bir araç sağlar. Ancak, dale Carnegie gibi kişiler tarafından 
geliştirilen gerçek hayattaki ağ becerileri ve sanatı, hala sosyal ağ sanal dünya için 
geçerlidir.  Sosyal olarak marjinalleştirilmiş sosyal girişimcilerin (renkli insanlar) başka bir 
türü hakkında yazan Shaw, iyi ağ becerilerinin başarılı bir iş kurmak için olduğunu 
doğruluyor.

Shaw şu ipuçlarını paylaşır: Sonucu aklınızda bulundurun: Görev yeni kişiler yapmak zor 
görünse ve işinizi tanıtmak son hedef olsa bile, bitiş noktası bağlantılar yapmaktır.

Bir sonraki adım, kendi gibi benzer geçmişlere bakmayan veya paylaşmayan insanlarla 
tanışmak için konfor bölgesinden çıkmaktır.  Otantik olun - sosyal toplantılarda 
işinizhakkında konuşurken, işinizi olduğu gibi tanımlayın, işletmenizin hedeflerini açıkça 
belirttiğinizde en iyi resim ortaya çıkar. Ağ başarılı olmak için dinlenmek ve kendiniz olmak 
gerekir - eğer eminseniz siz ve işinizdaha çekici olma eğilimindedir

Section 1 - Unit 2 – Social Networks

Ağ sosyal sermaye inşa ediyor ... 

Orada hayalinizi gerçekleştirmek ve 

amacınızı gerçekleştirmek yardımcı 

olabilir bireyler vardır. Bu nedenle 

sosyal sermaye genellikle finansal 

kazanç yol açacaktır.Networking

Focus on virtual social networks

Sosyal Ağlar: 
Nelerdir?

Anahtar Kelime: Sosyal 
Ağlar
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Sosyal ağlar, kullanıcıların iletişim kurabilecekleri ve kişiler aracılığıyla iletişim 
kurabilecekleri ve geliştirebilecekleri sanal topluluklardır. Sosyal ağ, bireyler veya 
kuruluşlar gibi bir dizi faktörden oluşan sosyal bir yapıdır. Internet'te, sosyal ağlar genellikle 
sosyal ağın aktif üyeleri olan ve ortak ilgi alanları veya faaliyetleri olan kişiler arasında 
sosyal ilişkiler kurmak için sürdürülen bir platformdur. Sosyal ağ siteleri, çoğunlukla profil 
oluşturma, resim ve video yükleme, ağın diğer üyeleri tarafından yapılan eylemler 
hakkında yorum oluşturma gibi bir dizi temel ve ücretsiz hizmet sağlayan daha grup 
merkezli bir karaktere sahip web siteleri dir. veya bir grup, anlık mesajlaşma ve daha 
fazlası.

Sosyal Medya İşletmeler İçin Neden Önemlidir? Marka bilinirliğini oluşturur – sosyal 
medyanız sizin bir uzantınızdır ve çok daha erişilebilir hale gelirsiniz. Ağlarda ne 
kadar görünür seniz, marka bilinirliğinizi o kadar artırırsınız.

Uygun maliyetli olabilir - Sosyal profiller ücretsizdir. Sitenize /ürününize olan trafiği 
daha da artırmak için biraz para yatırmayı tercih edebilirsiniz.  Müşterilerle iletişim 
kurmak kolaydır - Sosyal medya, 2 yönlü iletişim sağlayan bir iletişim aracıdır.  
Sosyal paylaşım düğmeleri paylaşmayı ve paylaşılmayı daha da kolaylaştırır - 
Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerini paylaşarak müşterilerle etkileşimde de 
bulunabilirsiniz. Tweetler ve retweet'ler görünürlüğünüzü, markanızı ve güveninizi 
artırmanın mükemmel bir yoludur. Ayrıca, güçlü bir görünürlük de rakiplerinizi daha 
iyi bir şans olduğu anlamına gelecektir.  SEO sıralamanızı artırır – sosyal medya 
içeriğinizin görünürlüğünü artırmak için yararlıdır. Tavsiyeler – sosyal medyada 
bulunmanız, başkalarını sizinle çalışmaya ve çalışmanızı desteklemeye teşvik 
edebilir

Social enterprises primarily strive to 

create social rather than financial value. 

research suggests that a social 

entrepreneurs' social network is vital to 

fulfil both missions. Weber and Kratzer

İş ve Girişim için Sosyal Ağların önemine odaklanın

Sosyal Ağlar ve 
Sosyal Girişim

Sosyal Ağlar ve İş 
Kurumsal

Bölüm 1 - Ünite 2 – Sosyal Ağlar İşletme ve Girişim Için Neden Önemlidir?
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Ancak DM, özellikle bir ilişki kurmak istediğiniz 
kişilerle, kişinin kendi kişisel ağlarını 
oluşturmada alternatif bir kullanıma sahiptir. 
Mentor-mentee ilişkisi, destek veya tavsiye 
isteyen kolayca DM üzerinden kanalize 
edilebilir. Mütekabiliyet Yasası, kişilerin bilgi 
paylaşmaya ve başkalarına kendi alanlarında 
başarıya ulaşmalarına neyin yol açtığını 
söylemeye istekli olduklarını göstermektedir.  
Olabilecek en kötü şey mi? Yardım istediğiniz 
kişi hayır diyor ya da yeterli zamanı yok. Bu 
durumda, başka birini ara.  Doğrudan 
mesajlaşma en iyi uygulamaları (1) Kim 
olduğunuzu ve işinizin niteliğini açıkça belirtin 
(2) Neden iletişim kurmak istediğinizi açıkça 
belirtin (3) Kişihakkında ne kadar zaman ve 
girdiye ihtiyacınız olduğunu bildirin (4) 
İlerlemenizhakkında onları bilgilendirin.  Nasıl 
doğrudan mesajlaşma yaklaşımı kullanarak 
kişisel ağlar oluşturmak için daha fazla bilgi için 
Carnegie, D (1953) Nasıl Arkadaşlar kazanmak 
ve İnsanlar Canfield, J. (2007) bir bul okuyun 
....

Doğrudan Mesajlaşma Sanatı
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Sosyal ağdan en iyi şekilde nasıl 

yararlanabilirsiniz?

Sosyal Ağ Nedir?
İşİ

Sosyal ağlar bizi nasıl daha akıllı hale 
getirsin
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Sosyal Medya İşletmeler için 101 İpuçları

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERDE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

different answer

https://www.youtube.com/watch?v=1TWHsiMYSxw
https://www.youtube.com/watch?v=1TWHsiMYSxw


World wide web, görünürlük ve iş trafiğinin nasıl inşa edilip artırılalabildiğini 
anlatan ipuçları ve tavsiyelerle doludur. Aşağıdaki bölümlerde, sosyal 
medya araçlarını kullanarak görünürlüğü artırmak için en iyi ipuçlarından 
bazılarını ana hatlar. Web siteleri çok sık iş yapmak isteyen herkes için 
arama ilk bağlantı noktası vardır. Tasarım ipucu ve araştırma sadece 
insanların sizinle çalışmak ya da değil bir fikir oluşturmak için 50 milisaniye 
sürer gösterir. Geleneksel kağıt tabanlı pazarlama işletmeleri ve işletmelerin 
yerini almış web siteleri Facebook ve Myspace gibi diğer kaynaklara 
güveniyor.

Son yıllarda, işletmeler pazarlama ve kendi ürün ve hizmetlerini satmak için 
Facebook'a başvurdular. Ancak, web siteleri hala yararlı ve işletmeler için 
gerekli olarak kabul edilir.   İnsan ilişkileri gibi, web siteleri de kullanıcı 
deneyimi (UX) olarak adlandırılan, UX pozitif olmadığı sürece, iş yolunuzu 
gelmek için yavaş olabilir mesajları iletmek. 

Bölüm 1 - Ünite 3 – Web sitenizi oluşturma

Web sitesi, tek bir etki alanı adını 

paylaşan herkese açık, birbirine 

bağlı Web sayfalarından oluşan bir 

koleksiyondur. Web siteleri, çeşitli 

amaçlara hizmet etmek için bir 

birey, grup, işletme veya kuruluş 

tarafından oluşturulabilir ve 

korunabilir. Birlikte, tüm kamuya 

açık web siteleri World Wide 

Web.Source 

oluşturmaktadırTechopedia 

Etkili web sitelerinin nasıl oluşturulabildiğini odakla

Websites
Anahtar Kelime: Web Sitesi
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Diğer tüm iletişim araçları gibi web sitesinin başarısı da mesajın tasvir ediliş şeklinde ve bu 
mesajın ne kadar etkili olduğu konusunda yatsın. Sosyal medya üzerinden iletişim 
eğilimleri değişim ve zaman içinde gelişmeye ve bu yüzden de kendinizi yeni gelişmelerin 
takip tutmak gerekir.

Aşağıda 2020 Lofgren için 13 Web Sitesi Tasarım En İyi Uygulamalar başlıklı bir makalenin 
özetidir. Lofgren göre, başarılı web siteleri için en iyi uygulamalar şunlardır:

1.Minimize Metin – daha az metin daha iyi 

2.Görsel kullanımı önemlidir ve ürün 3.Use kısa cümleler kullanın durumda göstermek 
daha iyidir. 

 4. Kısa paragraflar kullanın - özellikle açılış sayfasında 

5.Eylem Çağrısı (CTA) düğmeleri için etkili kullanım yapın - şirketlerin sadece% 47 birkaç 
saniye içinde görünür bir CTA düğmesi var

6.Reinforce Eylem Aşinalık ile - bir şey çalışır tüm sayfalar 

7 boyunca tekrarlayın. Ziyaretçilerin aradıklarını kolayca bulmaları için gezinmeyi 
basitleştirin 

8.Mobil kullanım için web sayfanızı optimize edin, mobil kullanıcılar dizüstü bilgisayar 
kullanıcısını aştı ve bu nedenle işletmenizin mobil kullanıcılar için erişilebilir olması 
zorunludur 

9. SEO optimizasyonu işletmelerin web sitenizin 

10.Monitor yükleme hızı görünür olduğundan emin olmak için yardımcı olur. Yavaş web 
sitesi potansiyel müşterilerine 

11 ertelemek. Web sitenizin renk düzenine dikkat edin - bu marka stratejinizi yansıtmak 
gerekir 

12.Web sayfasını test edin ve etkinliği için belirli özelliklerle oynamak

 13.Uzun metni ayırmak için madde işaretleri kullanın – daha etkilidir

Bölüm 1 - Birim 3 - İyi İş Web Siteleri Oluşturma İpuçları

Sitenize markanız hakkında çok az şey 

bilerek veya hiçbir şey bilmeden gelen 

bir web sitesi ziyaretçisini cezbetmek 

istiyorsanız, hiçbir şey ana sayfa 

mesajlaşmanızı çivilemekten daha 

önemli değildir. Siteyi terk etmek için 

kullanıcı ikna etmek için sadece saniye 

varBlue Fountain MediaFocus on compelling business websites

Website Strategy
Anahtar kelime: zorlayıcı 
mesaj
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«Web sitenizde trafik 

başlarken roket bilimi değildir. 

Aslında, dünyanın #1 arama 

motoru ve trafik jeneratörü - 

Google - başarılı olmak 

istiyor. Sitenizi Google'ın 

görmek istediği şekilde 

ayarladığınızda, Google sizi 

daha yüksek sıralamalarla 

ödüllendirir. (Tersi de 

doğrudur: Google ne istediğini 

yapmak için başarısız ve daha 

düşük sıralaması ve hatta 

bazen sizi cezalandıracak. 

Adım #1 — Şirketinizi "Google 

Rehber"de listeleyin, bu 

hizmet yerel işletmelerin 

Google'da şirket adı, adres, 

telefon numarası gibi temel 

bilgileri içeren tek bir sayfa 

oluşturmasına olanak tanır, 

ayrıca işletmenizin tüketiciler 

tarafından yapılan 

incelemelerini, google 

tarayıcılarını işletmenizi 

ziyaret etmeye teşvik etmek 

için oluşturabileceğiniz ve 

yükleyebileceğiniz kuponları 

ve web sitenize bağlantılar 

içerir.  Adım #2 — Bir Google 

Gmail hesabı oluşturarak 

başlayın - Bu küçük Kobİ'ler 

adım #3 için google tarafından 

sunulan ücretsiz bir hizmettir - 

Google Rehber sayfanızı 

izleyin Tabii ki, sadece Google 

Rehber sayfanızı talep etmek 

ve formu tamamlamakla 

durmamalısınız. Ne...

Blog "neden benim iş Google'da görünmüyor?" daha ünlü Amerikalı 
pazarlama uzmanlarından biri, Janet Switzer tarafından yazılmıştır. 
Janet, dünya çapında 50.000'den fazla şirket ve girişimciye danışmanlık 
yaptı ve Leading Experts e-news dergisinin kurucusu ve editörüdür. 
Kadın girişimcilerin özellikle sadık bir takipçisi var.

İşletmem neden Google'da 

görünmüyor?



Sosyal medya üzerinden nasıl güven 

oluşturursunuz?

Bu videoda bir İşletme için Bir Web Sitesi 
Tasarlama, biz nasıl bir iş için büyük sonuçlar 
alır bir web sitesi tasarımı kapsamaktadır. Bu, 
kod adağınızdan veya tasarımınızı seçmeden 
önce bir web sitesi projesini planlamada çok 
önemli bir aşamadır.

Nasıl Bir İş Web Sitesi Kurmak 
Için - Hızlı ve Kolay Yöntem 
Küçük bir işletme çalıştırıyorsanız, 
web sitenizi kurmak için 
geldiğinde bir milyon seçeneğiniz 
vardır. Bazı yöntemler pahalıdır ve 
bazıları idealden çok daha azdır. 
Eğer nasıl zaman (ve para) 
mümkün olduğunca en az 
miktarda bir iş web sitesi 
oluşturmak için bilmek istiyorsanız 
- gerçek bir Wordpress web sitesi 
- bu video bunu yapmak için 
mutlak favori yolu gösterecektir.
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İş Için Bir Web Sitesi Önemi Bir web sitesi 
sadece online satış yapmak için değil, aynı 
zamanda rakipler arasında yetki kurmak için, 
müşteri kazanmak, marka, himaye, garner satış 
ve çok daha fazlası oluşturmak için yardımcı olur.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

different answer
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2003 yılında başlatılan, Linked -In bir ağ ağırlıklı olarak işe alım için kullanılan ancak aynı 
zamanda daha iyi profil yanı sıra profesyonel arka plan tanımak için bakmak başkaları ile 
ağ için bir araç olarak kullanılır.

Profiliniz oluşturulduktan sonra, profesyonel arka planınızı çevrimiçi olarak 
paylaşabilirsiniz. Linked-in'in bir diğer iyi kullanımı da, etkinlikler düzenleyerek, makale 
yazıp yayınlayarak, fotoğraf ve video göndererek güvenilir bir girişimci olarak profilinizi 
geliştirmektir.

Linked-In, kişinin işini geliştirmek için nasıl kullanılabilir? LinkedIn kolayca 
işletmeler ve iş profesyonelleri için önde gelen sosyal ağ sitesidir.

LinkedIn kalbi, herhangi bir sosyal ağ sitesi gibi, bağlantılar yapıyor. Bu, potansiyel yeni 
müşteri adaylarına ulaşmanın en temel yoludur.

İşletmenize veya işinize yakın bağlantılı gruplara katılarak başlayın. Kilit oyuncuların 
kimolduğunu öğrenin, işlerini inceolun ve sektör ve sektör hakkında nasıl konuştuklarını 
öğrenin.

LinkedIn'de kurduğunuz bağlantılar, yol oluşturmanıza yardımcı olur, ancak potansiyellerini 
en üst düzeye çıkarmak için kişisel iletişim kurmak isteyeceksiniz.

Bir LinkedIn etkinliğine ev sahipliği yapmak, markanız için farkındalık oluşturmanıza 
ve işletmeniz için gerçek müşteri adayları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bağlantılı bir kişinin profilini nasıl geliştireceğiniz le ilgili ipuçları. •Profilinizi herkese 
açık hale getirin •Konumunuzu güncelleyin: •Onaylanan becerileriniz hakkında 
stratejik olun •Özelleştirilmiş bir URL oluşturun: Özel bir URL, insanları profilinize 
göndermeyi çok daha kolay hale getirir ve artık sizi bulamayacakları konusunda 
endişelenmenize gerek kalmayacağı anlamına gelir.

Section 1 - Unit 4 – Linked -In

Bağlantılı internet üzerindeki en büyük 

profesyonel ağdır.

Focus on Professional Profiles; Linked -In

Linked-in
Anahtar Kelime: Bağlantılı 
-in
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Facebook Neden Önemlidir? Facebook en iyi sosyal ağ sitelerinden biridir. Facebook, 
Facebook İş Sayfalarının oluşturulması yoluyla işletmeler için benzersiz bir pazarlama 
fırsatı sunar. Daha fazla insan sosyal medya keşfetmek gibi, sosyal ağ siteleri bazı 
ürünler, kuruluşlar, sanatçılar ve dünya etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
kullandığınız önemli online kaynaklardan biri haline gelmiştir. Facebook'ta Pazarlama 
viral bir etkiye sahiptir - bilgi ağları yoluyla katlanarak yayılır.

Şirketlerin Facebook'ta pazarlamak için iki ana yolu vardır. İlki Facebook Grupları, ikincisi 
facebook sayfaları aracılığıyla. Gruplar daha çok ortak ilgi alanlarını paylaşan kişi gruplarını bir 
araya getirmeye odaklanırken, sayfalar kullanıcıların belirli bir marka veya ürün etrafında ve 
çevresinde etkileşim kurabilecekleri yerlerdir.

Facebook Müşteri Etkileşimini Kullanmanın Avantajları – Facebook sayfaları, müşteriler 
ve marka arasında diyalog için bir forum sağlayarak şirketlere hedef kitleler ve mevcut 
müşterilerle daha iyi ilişkiler kurma fırsatı verir.

İtibar Yönetimi – Facebook, doğrudan geri bildirim yoluyla ve aynı zamanda kullanıcıların 
marka hakkında söylediklerini izleyerek, bir şirketin markanın çevrimiçi olarak nasıl 
algılandığı hakkında daha derin bir anlayış kazanmasını sağlar.

Yeni Müşteri Edinme – Bir Facebook kullanıcısı her Facebook sayfasının hayranı 
olduğunda, bir bildirim, kullanıcının tüm arkadaşlarının görmesi için haber öğesi olarak 
yayınlanır. Bu, bir Facebook sayfasının viral olması ve yeni görüntüleyenlere ulaşması 
için bir fırsat yaratır.

Geri Bildirim Mekanizması – Konukseverlik gibi hizmet tabanlı bir sektörde, müşteri geri 
bildirimi hayati önem taşır. Facebook, kullanıcıların deneyimlerini doğrudan iletişim 
kurmasına ve şirkete yanıt verme fırsatı vermesini sağlar.

Markalama – Facebook, bir şirketin kurumsal web sitesine ek olarak marka bilinirliği 
yaratmak için bir araç olarak kullanılabilir. Potansiyel olarak yeni bir kitleye marka 
pozlama sağlar ve kuruluşlar yeni ve benzersiz şekillerde kendilerini konumlandırmak 
için fırsat verir.

Section 1 - Unit 4 – Facebook

Facebook, aileniz ve arkadaşlarınızla çevrimiçi 

bağlantı kurmanızı ve paylaşmanızı 

kolaylaştıran bir sosyal ağ sitesidir. 

Başlangıçta üniversite öğrencileri için 

tasarlanmış, Facebook 2004 yılında, 2006 

yılında, geçerli bir e-posta adresi ile 13 yaşın 

üzerindeki herkes Facebook katılabilir 

oluşturuldu. Bugün, Facebook dünya çapında 

1 milyardan fazla kullanıcısı ile dünyanın en 

büyük sosyal ağıdır. Kaynak: GCFGlobal
Focus on Facebook

Facebook nedir?
Key word: Facebook
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Sosyal medya profillerinizi ciddiye 

alın!  •Her gün izleyiciile 

etkileşimkurun.  •Onları sektör 

haberlerinden haberdar edin. •Sosyal 

profilleri mümkün olduğunca 

platformlarda yapmak ve sürdürmek. 

•Haftalık olarak yarışma oluşturun. 

•Gerçekleri ve eğlenceli hikayeleri 

paylaşın. •Mizah her zaman işe yarar, 

özellikle sosyal medyada. Kullan! 

•Sosyal profilleri web sitenize bağla. 

•Kullandığınız görüntülerin yüksek 

kalitede ve kopyayla senkronize 

olduğundan emin olun. •Hedef kitlenizi 

yeni ürünler, hizmetler ve teklifler 

hakkında bilgilendirin. •Facebook, 

Instagram ve Twitter'da hashtag'ler 

kullanın. Bu, tweetlerinizi ve 

gönderilerinizi toplamanıza yardımcı 

olur ve tweetlerinizin Google Web 

aramasında görünme olasılığını da 

artırır. •Sosyal profillerinize mümkün 

olduğunca çok içerik ekleyin. Bu 

ödüller, hizmetler, tarih veya vizyon 

olun. •Profiliniz ve kapak 

görüntüleriniz iş gündeminizi açıkça 

yansıtmalıdır.

Sosyal medya güçlü bir araçtır. Müşterilerle etkileşim kurmak, 
geri bildirim almak ve yeni ürün ve hizmetleri tanıtmak veya 
başlatmak için kullanılabilir. Bu online varlığı oluşturmak için 
mükemmel bir platform yanı sıra görüntü ve sıralamaları 
korumak tır. Ancak sosyal medya başka bir tarafı vardır - 
olumsuz yorumlar bir şirketin itibarızarar verebilir ve sosyal 
medya bazen dikkatsiz kullanımı da itibarLeke olabilir. Takip 
etmek için bir temel kural kişisel bir ile profesyonel profili 
karıştırmak asla.  Aşağıda sosyal imajınızı en iyi nasıl halledilene 
dair bazı bilgiler verilmiştir.

Sosyal Medya aracılığıyla Güven 

Oluşturma



Facebook ve Linked-In'i en iyi nasıl 

kullanabilirsiniz?

2020 Yılında İş Için Facebook Nasıl Kullanılır 
Bir Facebook iş sayfasına sahip olmak, bu 
günlerde her işletme sahibi veya marka için 
çok önemlidir. Ama bu sadece ilk adım, çünkü 
eşit olarak her gün aktif olmak gerekir yanı 
sıra kim olduğunuzu teşvik etmek, ne 
yaptığınızve nasıl başkalarına yardım.

Nasıl Etkili Bir Linkedin 
Şirket Page Linkedin 
oluşturmak için 
profesyoneller ve 
Linkedin şirket sayfaları 
için önde gelen bir sosyal 
ağ platformu şimdi 
işletmeler için pazarlama 
için bu platform kaldıraç 
için harika bir fırsat 
sunuyoruz.
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LinkedIn Ağı Nasıl Yapılır LinkedIn ağınızı 
büyütme olanakları platformdaki doğru 
bağlantılarla sonsuzdur.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

same question

farklı cevap
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Kişisel kullanım için bir blog başlatmak için birçok nedeni vardır ve iş bloglama için güçlü olanlar 
sadece bir avuç. İş için Bloglama, web sitenizi daha yüksek sıralama ve Google gibi arama 
motorlarında görünürlüğünü artırmak için ana hedefi vardır.

Devam bir iş olarak, ürünlerinizi ve hizmetleri satın almaya devam etmek için tüketicileri ikna etmek 
için bloglama güveniyor. Yeni bir kuruluş olarak, bu tüketicilere ulaşmak ve dikkatlerini kapmak 
yardımcı olmak için bloglama güveniyor.

Genellikle bloglama olmadan, web sitenizin görünmez kalır, oysa bir blog çalışan aranabilir ve 
rekabetçi yapar söylenir.

Sosyal İşletmeler için özel bloglar Sosyal girişim gelişen manzara ile tutulması bir meydan 
okuma olabilir. Eğitim, bir sosyal girişimcinin başarıya en büyük aracıdır. Aşağıda SE için 
daha kayda değer bir site ...

(1) Fast Co.Exist Fast Co.Exist Fast Company'nin kapsamlı iş ve pazarlama blog 
koleksiyonunun sosyal kurumsal kanadıdır. Editör Morgan Clendaniel'a göre, "Bunlar burada 
bulabileceğiniz türden hikayeler. Önümüzdeki yıl ve önümüzdeki 100 yıl içinde daha iyi bir 
şekilde yaşama şeklimizi değiştirecek olan dünyayı değiştiren yeniliklerle ilgili hikayeler- 
henüz hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde.”

(2) Mashable's Social Good Blog sosyal konularda tartışmalar için dünyanın en büyük 
şirketleri tarafından yapılan yeniliklerden her şeyi kapsar. Eğer sosyal girişim için yeni iseniz, 
bu başlamak için harika bir yerdir.

(3) Triple Pundit Triple Pundit sosyal ve çevresel iyi teşvik etmek için işlerini kullanmak kar 
amacı gütmeyen şirketler kapsayan adamıştır. Blog "Triple Bottom Line felsefesi izler:" 
İnsanlar, Gezegen ve Kar.

(4) Next Billion Next Billion, "kalkınma ve girişim arasındaki bağlantıyı keşfetmek isteyen" 
toplulukları bir araya getirmeyi amaçlayan bir blogdur. Blog teşvik ve en büyük ölçüde düşük 
gelirli işletmeler ve tüketicilerin alt üçte iki yarar yenilikleri ve işletmelervurgulamaktadır.

Section 1 - Unit 5 - Blogs

Bir blog, weblog için kısa bir bilgi 

dergisi ters kronolojik sırada bilgi 

gösteren, en son mesajları ilk görünen. 

Yazarların hatta bir grup yazarın 

görüşlerini tek bir konuda paylaştıkları 

bir platformdur.

Focus on blogs

Bloglar nelerdir
Anahtar kelime: bloglar
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Sosyal girişim bloglar doğru kullanımı ile daha da tahrik edilebilir. Aşağıda, blogların işletmelerinizi 
güçlendirmenize ve sosyal işletmenizin daha büyük bir kitleye ulaşmasına yardımcı olabileceği 5 yol 
bulunmaktadır.

1. Web sitenizin SEO geliştirin Blogunuzda doğru başlıklar ve açıklamalar kullanımı, 
potansiyel müşterilerinizin arıyor olabilir fikirler için Google arama rütbeartırabilir. Bu 
web sitenize onları getirecek ve, ideal olarak, sizin için daha fazla iş yol açacaktır. Ayrıca 
diğer web sitelerine ve hatta önceki blog gönderileri bağlantı kurarak bağlantı suyu 
paylaşarak mesajlarınızın SEO gücünü artırabilir.

2. 2. Müşterilerinizle güvenilirlik yaratın İş blogunuza yaklaşmanın en iyi yolu, içeriğinizi 
ürününüzü kullanma nın yolları veya endüstrinizin değiştiği veya gelişen yolları etrafında 
merkeze almaktır. Bunu yaparken, sadece tekliflerinizin işlevselliğini değil, aynı zamanda 
marka itibarını, güvenini ve güvenilirliğini artıracak endüstri uzmanlığınızı da 
sergileyebilirsiniz.

3. 3. Sosyal medya sayfaları için büyük mesajlar oluşturun Sosyal medyada göndermek için 
ilginç içerik ile geliyor zor olabilir, henüz aktif bir varlığı korumak esastır. Bu amaçla 
kendi blog içeriğinizi oluşturursanız, içerik ararken mücadeleyi azaltarak, göndermedeki 
kuru büyüler hafifletilebilir.

4. Araştırılmış, alakalı blog gönderileri oluşturmak da sosyal medya profilleri ve web sitesinde 
katılımı artırmaya yardımcı olacaktır. 4. Ürününüzün (veya hizmetinizin) müşteriler için nasıl 
yararlı olduğunu, ürünlerinizi kullanma yolları ve şirketinizin aldığı en iyi uygulamalara göre 
bloglarınızı yazabilirsiniz. Bunlar sık sık aranan konular olsa da, size bilgi paylaşma ve bu 
konuda yorum yapmak için bir şans verir. Hizmet tabanlı bir işletmeyseniz, bu potansiyel 
müşterilerinize alanınızda eğitim olmaya değer verdiğinizi gösterir. 5. Marka sesi oluşturmaya 
yardımcı olun işinizde eğlence dolu bir ton veya muhafazakar bir ses vardır, bunu ifade etmek 
için blogunuzu kullanabilirsiniz. Şirketinize hayat verir ve işletmenizin stiline yanıt veren 
kişilerden daha fazla müşteri adayı oluşturmanıza yardımcı olabilecek tutarlı bir marka 
oluşturmanıza yardımcı olur

Bölüm 1 - Ünite 5 - Bloglar ve Sosyal Girişim tanıtımı

Blog, World Wide Web'de yayınlanan ve 

genellikle resmi olmayan günlük tarzı 

metin girişlerinden (gönderiler) oluşan bir 

tartışma veya bilgilendirme web sitesidir. 

Kaynak: Vikipedi

Blogunuzun sizin için çalışmasını sağlamanıza 

odaklanın

How can blogs 
promote the 

social enterprise

Key word: Blogs
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Tutarlılık Tutarlılık korumak herhangi bir iş için 

önemli bir değerdir, henüz bunların eksikliği 

oldukça kolay seçici online okuyucu tarafından 

tanımlanabilir.

Sosyal girişimcilik alanında gerçek değer 

sağlayın, okuyucularınızın toplu olarak genel, 

yüksek ve kuru iş blogokuyucuları aksine, 

söylemek ve bunları nasıl söylemek kelimeleri 

daha özel olacaktır. Okuyucularınız size 

geldiğinde, onlar yeni bir şey öğrenmek ve / veya 

ileriye doğru değeri olacak bir şey almak için 

bunu yapıyor olacak, ve kolayca kabartma 

yoluyla görmek mümkün olacak. Blogunuz 

açıkça satmak veya aşırı teşvik değil, daha 

ziyade cana açık henüz profesyonel ve arzulu 

henüz eyleme odaklanmak gerekir.

En iyi uygulamalar ile güncel kalın Bloglama 

kendi içinde bir melez sanat formu ve bilim içine 

çiçek açtı ve en iyi, en güncel bloglama 

uygulamaları ile takip oyunda bir bacak 

verecektir.

Bir sosyal girişimci olarak gerçek renklerinizi 

gösterin, büyük olasılıkla projelerinizin incelikleri 

konusunda çok fazla yürek ve endişeniz vardır 

— ve neyse ki bu sadece izin verilen değil aynı 

zamanda meşhur kalbinizi kolunuzda takmanın 

tavsiye edildiği bir alandır. "Kar üzerinde 

Passion" dahil ancak kesinlikle blogunuzun 

küratörlüğünü içerik ile sınırlı olmamak üzere 

tüm iş iletişimleri, akılda tutulması gereken bir 

mantradır. Bu, blog gönderilerinizin vaaz vermesi 

gerektiği anlamına gelmez, ancak şirketin 

kültürü, mevcut durumu ve girişimleri ve gelecek 

hedefleri hakkında dürüst ve anlaşılır sergiler 

olmalıdır.

Özgünlük, samimiyet ve tevazu, özellikle sosyal 

bilinçli şirketlerin bölge için önemli olan üç 

değerdir ve sosyal bilinçli, seçici okuyucuların 

meşgul bir topluluk için güvenilir bir kaynak 

haline blogunuzu yükseltmek yardımcı olabilir.

Bloglama en iyi uygulamalar hakkında daha fazla 

bilgi 

https://feldmancreative.com/blog/business-bloggi

ng-plan-50-best-practices/ bulunabilir

Modern sosyal girişimci ağır idealleri odaklanmış olabilir iken - ister ideolojik, beton, 
ya da umarım her ikisinin bir karışımı - bu hayalinizdeki profesyonel sürdürülebilir 
bir gerçeklik haline yardımcı olmak için mevcut tüm ilgili araç ve teknolojileri 
kullanmak gereklidir. Şirketinizin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesinin bir yolu, 
yeni kitlelere ulaşarak ve mevcut hedef kitlelere ulaşarak aktif çevrimiçi varlıktır. Bu, 
şirketinizi kendi alanında lider olarak kurmaya yardımcı olacaktır. Blogların 
şirketinizin büyümesine yardımcı olabileceği bazı yollar burada tanımlanmıştir:

Bloglar ve İş Sürdürülebilirliği



Nasıl etkili bir blog yazabilirim?

Nasıl Yeni Başlayanlar için Adım Bu adım 
WordPress blog öğretici bir blog ve bir web 
sitesi arasındaki farkı açıklayacak ve nasıl 
düzgün bir blog oluşturmak için size 
gösterecektir Adım Adım Karlı Blog Adım 
Başlatın.

Nasıl Wordpress.com 
Ücretsiz Bir Web Sitesi / 
Blog oluşturun: Öğretici 
Bu videoda, az 20 dakika 
içinde ÜCRETSİz 
Wordpress blog 
başlatmak için nasıl bir 
adım-adım öğretici 
vardır. Wordpress.com 
üzerinde

ş

ş

ğ
ş ğ

ğ

ğ

Nasıl Baştan Bitirmek Neil Patel bir blog yazısı 
nasıl o bir blog yazısı yazıyor - başından sonuna 
kadar bir blog Yazısı yazıyor bir blog Yazısı 
yazmak için. Benim blog gönderileri herhangi 
birini okudum ve hepsi benzer bir formatta takip 
bulundu mu? Ve bu bir tesadüf değil. Bunun bir 
sebebi var. O mükemmel bir blog yazısı yazmak 
için kullandığınız formül mükemmel bir B2B, 
B2C, kişisel veya kurumsal blog için çalışır.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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Egzersiz - Uygulama

             
Section         1



Aşağıda ayrılan alanda ağ tanımlayın. Ayrıca aşina olduğunuz 
ağların bazı örneklerini verin ve bunları Bevin tarafından tanımlanan 
ağların temel öğelerine göre kategorilere ayırın

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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                        Ağ



Social Networking

Bir meslektaşım / kuruluşunuzun üyesi ile tartışmak ve 
anahat
 (1) Sosyal ağ temel yararları
 (2) Ana tuzaklar
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Bağlantılı Ağ Profili (1)

Linked-In'e gidin ve katılmak istediğiniz 4 arzu edilen ağı tanımlayın. Bu ağlar 
neden işletmeniz için uygundur? Sana ne verebilirler ve karşılığında ne 
verebilirsin?

İstenilen Ağ 1:______________________________________
Bu ağ uygun formu benim iş 
çünkü:_________________________________________________________
_________________________________________________________

Bu ağ bana 
sağlayabilir_____________________________________________________
_____
__________________________________________________________
___________________________________________________________

Ben bu ağın değeri 
ekleyebilirsiniz___________________________________________________
_________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

İstenilen Ağ 2:______________________________________
Bu ağ uygun formu benim iş 
çünkü:_________________________________________________________
_________________________________________________________

Bu ağ bana 
sağlayabilir_____________________________________________________
_____
__________________________________________________________
___________________________________________________________
Ben bu ağın değeri 
ekleyebilirsiniz___________________________________________________
_________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Bağlantılı Ağ Profili (2)

Linked-In'e gidin ve katılmak istediğiniz 4 arzu edilen ağı tanımlayın. Bu ağlar 
neden işletmeniz için uygundur? Sana ne verebilirler ve karşılığında ne 
verebilirsin?

İstenilen Ağ 3:____________________________________
Bu ağ uygun formu benim iş 
çünkü:_________________________________________________________
_________________________________________________________

Bu ağ bana 
sağlayabilir______________________________________________________
____
__________________________________________________________
___________________________________________________________

Ben bu ağın değeri 
ekleyebilirsiniz____________________________________________________
________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

İstenilen Ağ 4:_____________________________________
Bu ağ uygun formu benim iş 
çünkü:_________________________________________________________
_________________________________________________________

Bu ağ bana 
sağlayabilir______________________________________________________
____
__________________________________________________________
___________________________________________________________

Ben bu ağın değeri 
ekleyebilirsiniz____________________________________________________
________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Birkaç saat ayırın ve kendi sosyal profilinizi hazırlayın Facebook sayfanıza bakın – bu, iş 
ortaklarınıza göstermek istediğiniz resim mi?  Bankanız, yatırımcınız veya olası ortağınız 
gördüklerinden hoşlanacak mı?  Hangi resimleri yükledin?  Aşağıda - profilinizde neleri 
değiştireceğinizi belirleyin ve anahatlatınız.

Sosyal Profilim

Bölüm         1           Egzersiz          Uygulama        
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İşletme Web Sitem
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Gerçek ağ Para açgözlülük ama cömertlik (Keith Ferrazzi) değildir

Ağ iş (Sallie Krawcheck) başarı No1 yazılı olmayan kuraldır

Ağ pazarlamadır. Kendinizi pazarlamak, tekliğinizi pazarlamak, 
savunduğunuz şeyi pazarlamak.  (Christine Comaford-Lynch)

Ağ zenginlik bina önemli bir parçasıdır. (Armstrong Williams)

Facebook ve diğer sosyal ağ siteleri, eskiden ayrı olan alanları bir 
araya getiriyor. İnsanların artık özel ve kamusal hayatları yok; ikisi 
arasındaki çizgi bulanıkhale geliyor.  (Paul Achleitner)

İnternet yarının küresel köyü (Bill Gates) için şehir meydanı haline 
geliyor

Diğer insanların seninle ilgilenmesini sağlamaya çalışarak iki yıl 
içinde diğer insanlarla ilgilenerek iki ayda daha fazla arkadaş 
edinebilirsiniz (Dale Carnegie)

Sosyal medyanın ilk kuralı her şeyin sürekli değiştiğidir. 
Değişmeyecek olan şey, toplumun ağ yapma arzusudur. (Kami 
Hurst)
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Bölüm 2 Sosyal Dayanışmanın 

İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

• Sosyal dayanışmanın anlamını anlamak

•  Kadın ve Erkek Ağları Danışmanları ve Mentorluk ilişkileri

•  Arasındaki Doğa Farkını Anlamak Pratikte Sosyal Dayanışma

H
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ef
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r

Ünite 1 – Sosyal Dayanışmayı Anlamak sayfa 38 Sosyal Bilinçli 
Endüstriler sayfa 40 Sörf sayfa 41

Ünite 2 –Erkek ve Kadın Ağları sayfa 42 Yalın Topluluklar: 
Destekleyen Kadınlar sayfa 44 Surf sayfa 45

Ünite 3 - Ağ 46 Destek Araçları ve Ağları Kadın Girişimciler için sayfa 
48 Surf sayfa 49

4. Ünite – Dairesel Ekonomi sayfa 50 Dairesel Ekonomi: Moda 
sayfasına Odaklanma sayfa 52 Sörf sayfası 53

Ünite 5 – Kriz Zamanında Sosyal Dayanışma sayfa 54 İlham Verici 
Hikayeler sayfa 56 Sörf sayfa 57

Alıştırma – Alıştırma sayfası 58 İlhamlar sayfa 64



Sosyal Dayanışma, tüm üyelerin ortak norm ve değerleri nezdinde 
sosyalleştiği, iyi bütünleşmiş işleyen bir toplum tarafından temsil 
edilmektedir. Durkheim, dayanışma ve ahlaki yönlerin toplumun 
belkemiği olduğunu söylemişti.
Toplumun düzgün işlemesi için ilgili tüm paydaşların desteğini 
gerektirir.
İşletmeler toplumun motorudur. 2018 yılında Avrupa'da 25,1 milyon 
kuruluş vardı Statista. Ancak, işletme kavramı zaman içinde onlar 
aşırı kar için çalışan ve zaman zaman insanları sömüren olarak 
kabul edildi olumsuz bir görüntü kazanmıştır - sadece maaş 
vererek ya da çocuk istihdam değil. Çokuluslu işletmelerin doğal 
çevre üzerindeki olumsuz etkileri de eleştirilmektedir.

Bu nedenle işletmeler yıkıcı olarak görüldü -sosyal dayanışma 
yıkıyor.  Ancak sosyal girişim kavramı, insanlar ve işletme 
arasındaki dengenin yeniden giydirildiği bir yol olarak algılanır. 
Sosyal İşletmeler toplumsal değerlerin desteklenmesine ve 
toplumun farklı yönlerinin birlikte çalışması gereğini teşvik etmeye 
yardımcı olur.

Bölüm 2 - Ünite 1 – Sosyal Dayanışma

Sosyal dayanışma, bireylerin bir 

toplumdaki karşılıklı bağımlılığı nı 

vurgular ve bireylerin başkalarının 

yaşamlarını geliştirebileceklerini 

hissetmelerini sağlar. Kolektif eylemin 

temel ilkesidir ve toplumdaki farklı 

gruplar arasında ortak değerler ve 

inançlar üzerine kurulmuştur. Douwes 

ve ark (2018)

Focus on Social Solidarity

ş Anahtar Kelime: Sosyal 
Dayanışma
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Sosyal Dayanışma Ekonomisinin kökleri eskidir ve kökleri işçi sendikaları gibi yapılara 
dayanır. Aşırı ve uygunsuz iş uygulamaları nedeniyle toplum üzerinde uygulanan çeşitli 
baskılara tepki olarak, son otuz yılda, dünya çapında dayanışma temelli ekonomik 
uygulamalarda bir patlama yaşandı.  Bu bağlamda, tabandan dayanışmaya dayalı 
ekonomik girişimler, zamansız uygulamaları ve kültürel özellikleri yeniden keşfetmek, yeni 
teknolojiler ve diğer çağdaş, yenileyici ve esnek kaynakların kullanımı yoluyla mevcut 
bağlamı yenileyerek ve uyarlamak ortaya çıkmıştır.

Sosyal Dayanışma Ekonomisi, ekonomik, sosyal, çevresel, politik, toplumsal veya 
bütünsel boyutları kapsayan çok çeşitli uygulamaları içerir.

SSE yerel deneyim, tarih, kültür ve politik/ekonomik gerçeklerin çeşitliliğine saygı 
duyar.  SSE küresel hareketi ortaya çıkıyor – hızla büyüyen dönüştürücü, piyasa 
güdümlü kapitalizme vatandaş önderliğinde bir alternatif, insanlara ve gezegene 
hizmet eden bir ekonomi ve toplum inşa etmek için sistemik değişimi hedefliyor. 
SSE, dayanışma, eşitlik, insan ve dünya haklarına dayalı geniş bir siyasi (ama 
ideolojik değil) çerçeveyle, giderek küresel olarak ağ oluşturan yerel köklü 
girişimlere dayanıyor. , kendi kaderini tayin, karşılıklılık ve işbirliği.

.

Bölüm 2 - Ünite 1 – Dayanışmaya Dayalı Ekonomik Uygulamalar

Sosyal Dayanışma 

Ekonomisi, kapitalizme ve 

diğer otoriter, devlet egemen 

ekonomik sistemlere 

alternatiftir. Sosyal 

Dayanışma Ekonomisi

Sosyal dayanışmatemelli ekonomiye odaklanın

Anahtar Kelime: Sosyal 
Dayanışma Tabanlı Ekonomi
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Ivrea, Torino'da 1908 ve Olivetti doğum 

yeridir. Daktilo ve bilgisayar İtalya'nın 

ana oldu. 1930'lu ve 60'lar, Adriano 

Olivetti'nin ve 60'lar, Adriano Olivetti'nin 

ivrea'nın tek ve kültürel bir proje sitir.  

Kent ve şehir, en iyi İtalyan mimarı ve 

şehir planlama planlama, mekanikten 

dijital metne geçiş de, o zaman gelen 

gelen ve sosyal dönüşüm elendi 20.  

Kent kentsel, hem dünya 

standartlarında endüstriyel üretim ehem 

de yerel yerel yerel n refahına bir 

yenilikçi bir deneyim.  Olivetti'nin fikri 

fikri tüm bu şekilde inanamazsın. 

Olivetti Başka bir hikaye Unilever şirket, 

bir ...

Sanayileşme, yaşam, yaşam ve zaman zamanı zamanları 
şekilleri şekile yol. Sanayileşme kalım lı da yol yol. Sanayi de 
öngörüsi olan olan, uygun a uygun ve yaşam yaşam sürüldü. 
COVID 19'un meydan da, mevcut çevreye zarar, iş ve daha fazla 
meydan oku.

Sosyal Bilinçli Se,



Sosyal dayanışma nedir?

Ekonomi Değişiklikleri. Sosyal ve Dayanışma 
Ekonomisi dünyasında ki en iyi uygulamaları 
keşfetmek için Cospe ve Susy Konsorsiyumu 
tarafından üretilen Ekonomi'yi değiştirin.

Factory City Olivetti şirketi Ivrea 
şehri için bir kurum haline 
gelmişti. Bir asır önce, şirket 
işçilerini barındırmak ve ücretsiz 
ortodontik yardım almış olan 
çocuklarını okula vermek için tüm 
odaları inşa etti. Sözde "Olivetti 
kültürü" İtalya'da aydınlanmış 
sanayiciliğin bir örneği haline 
geldi.

The post colonial transition

SDG'ler, Sosyal Dayanışma ve Sürdürülebilirlik 
Birleşmiş Milletler'in ilerlemeyi gözden geçirmek 
ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin 
uygulanmasına ilişkin rehberlik ve tavsiyelerde 
bulunmak üzere ana platformu olan Üst Düzey 
Siyasi Forumu (HLPF) çerçevesinde UNRISD, 17 
Temmuz 2018 tarihinde yeni araştırma kanıtlarını 
ve yerel yönetim sosyal ve dayanışma ekonomisi 
(SSE) deneyimlerini sunmak ve tartışmak üzere 
bir yan etkinlik düzenledi.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap

https://www.youtube.com/watch?v=hjUSkxfu3ow
https://www.youtube.com/watch?v=R0Wpp5zCrso


Erkekler zaman içinde son iyi ağlar inşa ünlüdür. Öte yandan, kadınlar başarılı ağlar 
kurmak için mücadele eğilimindedircan be useful in the world of business. 

Greguletz, Diehl ve Kreuzter (2018) tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışmada, 
kadınların profesyonel ağlarının, özellikle karşılıklı faydalar açısından, erkeklerinkine 
kıyasla neden daha az etkili ve güçlü olduğu açıklanmaktadır.  Greguletz ve ark, 
Almanya'da 37 kadın liderle görüştü, bunların hepsi yönetim kurullarında ydı, üst düzey 
liderlik pozisyonlarında ydı lar veya başarılı girişimcilerdi ve daha önce üst düzey yönetici 
pozisyonlarında görev yapmışlardı. Nitel araştırma kullanarak, bazı dışsal (yani, dış, dış) 
ve içsel engelleri (yani, kendini içinde) kadınlar için etkili ağ keşfetmek için araştırma 
çerçeveli.

Sonuçlar 

Araştırma kadınların etkili ağ onları önlemek içsel ve dışsal engellerle karşı karşıya 
olduğunu göstermektedir.  İçsel faktörler öncelikle aile sorumluluklarının (örn. çocuk 
yetiştirme, ev görevleri) kadınların hafta sonu ve iş sonrası buluşmalara katılma 
olanaklarını azalttığı ve ağ kurma fırsatlarının önemli unsurları gibi görünen iş-aile 
çatışmasına gömülüdür.

Greguletz ve ark., "bir iş-aile çatışması sadece beklentisi kadınların kariyerlerini devam ve 
böylece kariyer ağları meşgul uzak utangaç neden olduğunu bulmak için şaşırdılar. Dışsal 
faktörler profesyonel ağlarda kadın-erkek ilişkileri ile ilgilidir. Profesyonel ağ da homophily 
olarak anılacaktır, bu çalışmada "kadınların genellikle kez güçlü erkeklerin gayri resmi 
sosyal çevrelerin dışında, ve sonuç olarak dezavantajlı zaman, örneğin, meslektaşlarından 
etkili rehberlik ve sosyal destek alma konusunda dezavantajlı bulundu. Çalışma da 
kadınların kendi ihtiyaçları için başkalarını istismar hissediyorum ve daha otantik ilişkiler 
için tercih eğilimindedir olarak ağ şüpheli olma eğiliminde olduğunu bulundu. Ayrıca, 
kadınlar potansiyellerini hafife anlamına gelir cinsiyetli tevazu muzdarip eğilimindedir.

Bölüm 1 - Ünite 2 - Erkek ve Kadın Ağları

Liderlik teki kadınların da erkekler gibi 

kariyerleri için desteğe ve beslenmeye 

ihtiyacı var... Onlar kendi değerlerini ve 

inançlarını yansıtan rol modelleri 

gerekir ... Kadınların kendilerine inanan 

ve zor durumlarda destek ve teşvik 

sunan akıl hocalarına ihtiyacı vardır. 

Kadın Ağları
Erkek ve kadın ağ arasındaki farklara odaklanın

Are Male Networks 
Different to Female 

Networks?

Anahtar Kelime: Kadın 
Ağları

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERDE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ



Kadın sosyal girişimcilerin ağ iletişiminde daha başarılı olmak ve böylece birbirlerine 
destek ve dayanışma sağlamak için kadın ağlarını daha iyi kullanabilmek için yollar vardır.  
Aşağıdaki bazı fikirler bir kadın sosyal girişimci olarak karlı ve destekleyici bir kadın ağı 
büyümek için benimseyebilir.  Ağınızı büyütün: İster girişimci olun ister sadece çevrenizi 
genişletmek istiyorsanız, ağ kurarak kadın işletme sahipleriyle bağlantı kurmak iyi bir 
fikirdir. Çeşitli kuruluşlar, Lean In Circles gibi kadınları bir araya getirmeye odaklanan 
etkinlikler düzenlemektedir;  Ellevate Network, uluslararası alanda neler olup bittiğini 
görmek için mükemmel ağlar, diğer taraftan, YWSE sosyal girişimciler için adanmış bir 
ağdır. Ulusal Kadın İşletme Sahipleri Dernekleri destek sağlayabilirken

yerel ve ulusal düzeyde.  Mentorluk, bir kadın girişimcinin ağını büyütebileceği başka bir 
yoldur. Danışmanları olan CEO'ların %84'ü daha az maliyetli hatalar yaptı.          Bu 
nedenle, bir akıl hocası olmak nasıl kendi iş ve ağ oluşturabilirsiniz başka bir yoludur. 
SCORE veya Women Mentor Association gibi bir rehberlik topluluğuna katılın. Çoğu 
şehirde kadınlar için profesyonel ağlar vardır. Eğer mevcut değilse neden kendiniz kurmayı 
düşünmüyorsunuz?. Bir Kadına Ait İş Ortağı: Kadınlara ait olan diğer işletmelerle ortaklık 
kurmanın yollarını bulun, örneğin Linked-In iyi bir bilgi kaynağı olabilir.  Burada bir fark 
yaratmak için çeşitli yollar vardır. Takım olabilir ve özel bir etkinliğe ev sahipliği 
yapabilirsiniz. Pazarlama literatürü dağıtarak veya birlikte reklam yayınlayarak başkalarını 
tanıtın.

Ortak bir çıkar, din veya 

ticaretle bağlantılı bir dernek, 

toplum veya kadın topluluğu. 

Oxford Sözlüğü

Kadın ağlarının kadın girişimcileri geliştirmek için nasıl 

kullanılabileceğini odak

Female Networks 
and Mentors 

Anahtar kelime:kardeşlik

Bölüm 1 - Ünite 2 – Kadın ağları kadın girişimcileri geliştirmek için nasıl 

kullanılabilir?
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"Yalın-in Circles gerçek konuşma 

ve destek için küçük sayıda bir 

ağdır. Ağ ilerleme ve dolayısıyla 

kadınların toplumda başarı ciddi 

sorunlar sağlamaya devam 

topikal konularda düzenli bloglar 

aracılığıyla ek anlayışlar sağlar. 

Ele ele tematik alanlar arasında 

ağ oluşturma, liderlikler, 

müzakere becerileri, güven 

oluşturma, cinsiyet önyargısını 

ele alma ve daha iyi bir iş-yaşam 

dengesi oluşturulması yer alıyor."      

www.leanin.org'daki Yalın 

Topluluklar hakkında daha fazla 

bilgi edinin ve öğrenin

Sheryl Sandberg tarafından kitaptan sonra, Lean In 2010 yılında 
yayınlanan - Toplumlarda Yalın mevcut dünya çapında evde 
cinsiyet dengesini ele almak ve kadınların daha fazla ulaşmak 
için yardımcı olmak için yardımcı bulunmaktadır. 170 ülkede 
44.000'den fazla Yalın Toplum bulunmaktadır ve kadınlar 
birbirlerinden bir şeyler öğrenmek ve hedeflerine ulaşmak için bir 
araya gelirler, çünkü kadınlar dünyada değişim için güçlü bir güç 
olabilir. Yalın felsefe, kadın ve kız çocuklarına eşit olarak 
değerlendirilseydi toplumve ekonomimizin daha iyi olacağı 
inancıyla hareket eder.

Toplumlarda Yalın: Kadınları Desteklemek



Kadınlar ağ da nasıl etkili olabilir?

Neden cinsiyet farklılıklarını ele almanın 
kadınlara daha fazlasını başarmalarında 
nasıl yardımcı olabileceği konusunda 
çığır açan TED konuşmasında az sayıda 
Kadın Leadears Sheryl Sandberg var.

Neden Kadınlar Network 
Marketing Profession In 
Network Marketing Rule 
77% ABD'de 
distribütörler kadın. 
Küresel olarak bu sayı 
%76' dır. Kadınların 
Network Pazarlamacılar 
çoğunluğu oluşturan 
olmasına rağmen, 
kadınlar hakkında üç 
büyük mitler vardır.
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Kadın Profesyoneller kar amacı gütmeyen 
yönetici Kyung Yoon için Networking Advice 
cevaplar "Nasıl Kariyer ve Yaşam Kararları 
Yapma Yardım Almak Için Ağ Kullanın?" Yoon, 
genç kadın profesyonelleri birbirine bağlamaya 
giderek daha fazla odaklandığını belirtiyor. 
Kariyeri boyunca, ağ iletişimini öncelik haline 
getirmeyi öğrenir.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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Bir önceki bölümden itibaren akıl hocalarına odaklanıyoruz. Homeros'un destansı şiiri 
"Odyssey"deki bir karaktere orijinal akıl hocası denebilir. Ithaca Kralı Odysseus Truva 
Savaşı'nda savaşmaya gittiğinde krallığının bakımını Akıl Hocası'na emanet etti. Akıl 
hocası, Odysseus'un oğlu Telemachus'un öğretmeni ve nezaretgörü olarak görev yaptı.

Mentorluk, mentee'nin büyümesini ve gelişimini desteklemeye odaklanmış uzun vadeli bir 
ilişkiden oluşur. Akıl hocası bilgelik, öğretim ve destek kaynağı olur, ancak gözlemler ve 
günlük iş belirli eylemler veya davranış değişiklikleri hakkında tavsiyelerde birisi.

Akıl hocaları genellikle antrenörler ile değiştirilir. İkisi benzer ama farklı. Yukarıda 
açıklandığı gibi, akıl hocaları uzun vadeli rehberlik ve gelişim sunarken, bir koç 
performanslarını düşüren veya belirli bir dizi etkinlik etrafında daha güçlü performansı 
destekleyen davranışları düzeltir.

Hem rehberlik hem de koçluk inanılmaz değerli gelişimsel destek sunuyoruz. Bir akıl 
hocası, ihtiyaç duyulduğunda veya büyümeye devam etmek için meydan okumanız 
gerektiğinde gidilecek kişi olduğu için iş ağınızda olması yararlı bir kişidir.

Bir Akıl Hocası Sizin İçin Ne Yapar

Büyüme nizin ve gelişmenizin uzun vadeli bir görünümünü alır.

Hedefi görmenize yardımcı olur, ancak oraya ulaşmak için ayrıntılı bir harita vermez.

Teşvik ve amigoluk sunar, ama "nasıl"tavsiye.

Bir akıl hocası değil

Yukarıda açıklandığı gibi, bir antrenör olarak hizmet vermektedir.

Patronunuzun yapacağı gibi örgütsel ortamda sizin kinin savunucusu olarak işlev görürler; 
ilişki daha gayri resmidir.

Sana nasıl yapılacağını söyleyeyim.

İşlemsel, kısa vadeli sorunlarda sizi destekler.

Bir danışman veya terapist olarak hizmet vermektedir. 

Bölüm 3 - Ünite 3 - Mentorlar ve Mentees

Bir iş akıl hocası genellikle ücretsiz, 

uzun bir süre boyunca güvenilir bir 

sırdaş olarak hizmet sizden daha 

girişimci iş deneyimi olan birisidir ... 

Allen (2019)

Akıl hocalarına odaklanın

Akıl Hocası 
nedir?

Anahtar kelime: akıl hocası
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Kadın girişimci sayısının sınırlı olması nedeniyle, iş dünyasındaki kadınların kendilerine 
ihtiyaç duydukları ilgiyi verebilecek özel rehberlerin desteğine daha fazla ihtiyacı vardır. 
Bunun nedeni zayıf veya iş yapamadıkları için değildir. Çünkü büyük bir destek almak, 
daha hızlı başarılı olmaktır.

Akıl hocaları kariyer ilerlediğiniz önemli bir adımdır çünkü onları engelleyen tuzaklardan 
kaçınmanıza yardımcı olabilirler. Ve çoğu zaman, yaşadıkları zor durumlarda sizinle 
konuşabilir ve alanınız hakkında bilgi aktarabilirler.

Bazen yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul etmek zordur – yardım istemek ve daha fazla 
bilgi veya deneyime sahip olanlara ulaşmak uzun vadede ödüllendirici dir. Ne kadar çabuk 
ulaşırsan o kadar çabuk büyürsin. Babcock ve Laschever (2008) kadınların hayatta 
ilerlemediğini, çünkü nadiren kendilerine ait olanı sorduklarını savundular. Cesur ol, ASK.

Bir akıl hocasının özellikleri nelerdir?

Doğru akıl hocası büyüme ve gelişme yatırım yapmak için zaman olan bir kişidir. Düzenli 
güncellemeler almaya ve gerekli geri bildirimleri sağlamaya hazır olmalıdır. Çok 
yetenekliler. Onlar takip etmek için bir model olarak hareket etmek onların ve bu nedenle 
de 

bölgenizde bilgili olması gerekir. Onlar sizin yolunuzu gitti ve hızlı ve hem profesyonel hem 
de kişisel olarak en az hatalar ile büyümek için doğru işaretçiler sunmak gerekir.

Yapıcı geri bildirim sağlayabilirler. Bocalayıp hata lar yapacaksın. Akıl hocası nerede yanlış 
yaptığını görmek ve daha sonra iki kez aynı hatayı yapmak için teşvik yardımcı olmak için 
vardır.

Stresle iyi başa çıkabilirler.  Stres hiç mevcut - bir akıl hocası size korkuları adresi ve daha 
iyi stresli durumlarda mange yardımcı olabilecek bir kişidir.

Bu özelliklere sahip bir insanla karşılaşırsanız, akıl hocanız olmalarını isteyin. Bir sonraki 
bölümde, mentorların girişimcileri desteklemeye hazır olduğu AB merkezli ana ağlardan 
bazılarını ana hatlalıyoruz.

Bölüm 2 - Ünite 3 - Mentorluk

Akıl hocalığı bir beyin almak, 

dinlemek için bir kulak ve 

doğru yönde bir itme 

olduğunu. Rawlings (2019)

Unsurlara odaklanın akıl hocalığı

Nasıl bir rehberlik 
ilişkisi kurmak 

için

Anahtar kelime: rehberlik
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“

Sizi, kadın girişimciler için ağ ortamlarını desteklemeye adanmış 
aşağıdaki iş ağlarına daha derinlemesine dalmaya davet 
ediyoruz. Avrupa Komisyonu

Kadın Girişimciler için Destek Araçları ve 

Ağları

Avrupa kadın girişimciler için avrupa 
on-line Platformu Wegate (2016), iş kurmak, 
işletmek ve büyümek isteyen her yaştan kadın 
için tek durak. Eğitim, danışmanlık, 
danışmanlık ve iş ağı fırsatlarına erişim 
hakkında bilgi ve bağlantılar sağlar. 
Avrupa Kadın İş Melekleri Topluluğu ve 
kadın girişimciler (2017) amacı, kadın 
girişimcilere alternatif finansman kaynaklarına 
erişimde destek olmak. Bunu, iş melekleri 
bilincini artırarak, iş melekleri olmak isteyen 
kadınları eğiterek ve kadın girişimcilerin iş 
fikirlerini potansiyel yatırımcılara sunmalarına 
yardımcı olarak yapacaktır.
Avrupa Kadın Girişimcilik Elçileri Ağı 
(2009).  Büyükelçilerin amacı, farkındalığı 
artırmak ve girişimciliği her yaştan kadın için 
bir kariyer seçeneği olarak teşvik etmek için 
kendi hikayelerini anlatarak rol model olarak 
hareket etmektir ve bunların birçoğu yeni 
işletmelerin kurulmasını desteklemekte aktif 
rol almaktır. 
Avrupa Kadın Girişimciler Mentorlar Ağı 
(2011) Mentors Network, kadın girişimcilere 
işletmelerinin erken evrelerinde (yeni bir kadın 
tarafından işletilen ve sahip olunan bir 
işletmenin ikinci yılından dördüncü yılına 
kadar) başlangıç, yönetim ve büyüme 
konusunda danışmanlık ve destek 
sağlamaktadır.



Uluslararası ağlar sosyal girişimi nasıl 

destekleyebilir?

Kadınları Güçlendirin
Bugün dünya genelinde her 10 işçiden 4'ü kadın. Yine de 
çoğunluğu güvensiz işlere sahip, erkeklerden ortalama 
%20 daha az kazanıyor ve ödenmemiş işlerin çoğunu 
yapıyor. Kadın istihdamınerkek seviyelerine yükseltilmesi 
GSYİh'yı yüzde 34'e kadar yükseltebilir. Ekonomik açıdan 
güçlendirilmiş kadınlar işyeri performansını artırır, tarımsal 
üretkenliği artırır, hane gelirini artırır ve daha sağlıklı, daha 
iyi eğitimli çocuklar yetiştirir.

WEGate, Avrupa 
Komisyonu tarafından 
desteklenen Avrupa'da 
kadın girişimciliği için 
yeni bir kapı. Bu 
benzersiz Avrupa 
platformu, bir işletmeyi 
kurmak ve büyütmek için 
gereken tüm bilgi ve 
kaynakları bir araya 
getirir.

Kadın İş Elçileri

Kapasite Geliştirme
Kaapasite geliştirme uygulayıcıları için küresel bir 
bilgi ve işbirliği merkezidir. İş arkadaşlarınızla 
bağlantı kurun, değerli kaynaklara erişin, birlikte 
çalışarak paylaşın, etkileşime girin ve öğrenin. 
Daha fazla bilgi için: http://capacity4dev.eu

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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Mevcut ekonomik sistem doğrusal ve almak kavramına dayanmaktadır - yapmak- 
kullanmak - bertaraf - kirletme. Öte yandan, dairesel ekonomi, bir sistemdeki ürünler 
tarafından, yeniden kullanım-yeniden kullanım-yeniden dönüştürme desenini takip eden 
diğer sistem için "gıda" olarak hizmet verdiği bir ekonomik sistemi savunur. Dairesel 
ekonomi, dünyanın temel doğal kaynaklarının çoğu sonlu ve bir kez kullanıldığından, 
sosyal ve fiziksel çevreye daha nazik olduğu için dünya daha fakir bir yer olacaktır.

Dairesellik kavramı derin tarihsel ve felsefi kökenlere sahiptir. Geribildirim fikri, gerçek 
dünya sistemlerinde döngüleri, eski ve felsefenin çeşitli okullarda yankıları vardır.

Dairesel ekonomi, Doğrusal olmayan sistemlerin bilgisayar tabanlı çalışmalarının ortaya 
çıkmasıyla sanayileşmek temalı ülkelerde bir canlanma yaşadı ve bu nedenle içinde 
yaşadığımız dünyanın karmaşık, birbiriyle ilişkili ve bu nedenle öngörülemeyen doğasını 
ortaya çıkardı – bir makineden çok metabolizmaya benzer.

Dairesel Ekonomi üç ilkeye dayanır:

1. Atık ve kirlilik tasarla 

2. Ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutun 3. Doğal sistemleri yeniden oluşturmak

Her türlü işletme kendi sistemlerinde dairesellik ilkelerini benimseyebilirler. Dairesel 
ekonomi, aynı şeylere - insana - gezegene ve aynı zamanda bir sosyal girişimin temel 
ilkeleri olan kara- saygı göstermesi nin nedeni olarak sosyal işletmeler tarafından çok iyi 
benimsenen bir kavramdır.

Bölüm 3 - Ünite 4 – Dairesel Ekonomi

Dairesel Ekonomi, ekonomik faaliyeti 

sonlu kaynakların tüketiminden 

kademeli olarak ayırmayı ve atıkları 

sistemdışına tasarlamayı gerektirir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin 

de destekverdiği dairesel model, 

ekonomik, doğal ve sosyal sermaye 

oluşturur. Ellen Macarthur FoundationDairesel ekonomiye odaklanın

Dairesel Ekonomi 
Nedir?

Anahtar kelime: dairesel 
ekonomi
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Bugün tüm büyük endüstriler genelgeyi benimsemiştir.

Küçük sosyal girişim için, dairesellik kolayca benimsenebilir ve düzgün yürütülürse 
organizasyon için büyük bir fayda olarak hizmet verebilir bir kavramdır.

Bir sosyal girişim yaklaşımında ve uygulamalarında nasıl daha 'dairesel' olabilir?

Ellen MacArthur Vakfı, büyük ve küçük kuruluşların daireselliğe geçişine yardımcı olan 
önde gelen bir kuruluştur. Diğer 13 ortakla birlikte, bir şirketin endüstri, karmaşıklık ve 
büyüklükne bakılmaksızın dairesel ekonomiye geçişini destekleyen bir araç oluşturdular. 
Ürün ve malzeme akışlarını değerlendirmenin ötesine geçen bu şirket düzeyindeki ölçüm 
aracı, bir şirketin tüm faaliyetleri boyunca ne ölçüde dairesellik elde ettiğini ortaya 
koymaktadır. Bunu, şu anda mevcut olan en geniş gösterge kümesini kullanarak yapar: 
etkinleştiriciler ve sonuçlar. Araç Sünnettics denir.

Araç, aşağıdaki hedeflere sahip olan alanları ele alan bir dizi sorudur:

1. Sadece ürün ve malzeme akışlarını değil, şirketin tüm daireselliğini ölçer

2.  Dairesel ekonominin benimsenmesi için karar alma ve stratejik kalkınmayı destekler

3.  Güçlü yanlarını gösterir ve iyileştirme alanlarını vurgular

4. Bir şirketin dairesel ekonomi benimsenmesi hakkında yatırımcılara ve müşterilere 
isteğe bağlı şeffaflık sağlar

Araç dairesel ekonomi performansı hakkında eşi görülmemiş netlik sunar, önemli 
paydaşlar ile marka değeri oluşturmak için yeni fırsatlar açılması.

Bölüm 1 - Ünite 4 – Sosyal İşletmede Genelgenin İlkeleri

Sirküler, dairesel bir işe geçişi 

destekleyen bir araçtır. Ellen 

Macarthur Vakfı ve 13 sosyal 

ortak tarafından ortaklaşa 

oluşturuldu. Ellen MacArthur 

Foundation

Dairesel ekonomiye geçişe odaklanın

İletiyi nasıl 
ilettiğimiz

Anahtar Kelime: sirkületik
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Teemill dairesel hikaye Pamuk organik 

gübreler kullanılarak yetiştirilen, yağmur 

suyu hasat yoluyla sulanan ve kimyasallar 

yerine böcek tuzakları kullanılarak korunan 

Kuzey Hindistan, çiftliklerde başlar.

Diğer bitkileri ile co-dikim de besin 

düzeltmek ve haşere kontrolü ile yardımcı 

olur. Hasat edilen pamuk daha sonra 

hammaddeleri ayırmak ve pamuk liflerini 

yararlı malzemeye dönüştürmek için 

değirmenlere taşınır. Süreç, bitkisel yağ 

yapmak ve sığırlar için yem için kullanılan 

tohum kek, dönüştürülür tohumlar da dahil 

olmak üzere yan ürünler üretir. Bu ekstra 

değer yaratır ve besinleri doğal sisteme geri 

döndürür.

Tekstilin giysilere dönüşmesi genellikle 

kirliliğe neden olur, Bunu gidermek için, 

Teemill'in fabrikaları işlenmiş suyu kurtarır, 

temizler ve sirküle eder, böylece fabrikadan 

boşaltılan her şey içmek için yeterince 

iyidir. Ayrıca, giysilerin kesildiği ve dikildiği 

tesis yenilenebilir enerjiile güçlendirilerek 

fosil kullanımının yerini almıştır ve karbon 

emisyonlarını ortadan kaldırmaktadır.

İngiltere'deki Teemill fabrikasında, yeni 

teknoloji her müşterinin ihtiyaç duyduğu 

hassas t-shirt ürününün yazdırılmasına 

olanak sağlar ve önceden basılmış stok 

taşıma gereksinimini önler. Bu, müşterinin 

renk, boyut ve tasarım belirterek çevrimiçi 

bir sipariş verdiği anlamına gelir. T-shirt 

sipariş yerleştirildikten birkaç saniye sonra 

yazdırılır ve müşteriye gönderilir. Bu 

şekilde, nihai ürün sadece ihtiyaç 

duyulduğunda üretilir.

Dairesel ekonomi uygulamaları kullanan 

Teemill ve diğer ilham verici şirketler 

hakkında daha fazla bilgi için CE vaka 

çalışmalarına bakın

BBC Earth tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bugün satın 
alınan her beş tişörtten üçü bir yıl içinde çöp kutusuna girecek. 
Çünkü moda endüstrisi büyük ölçüde değerli kaynakların 
çıkarıldığı ve çöpe atılmadan önce kısa bir süre için kullanılan 
ürünlere dönüştürüldülen bir sistemdir. Herkes çöpe attığı giysi 
miktarını yarıya indirse bile, bu yine de büyük miktarda israf ve 
olumsuz etki anlamına gelir. Etkileri sınırlamak ve eşitlik ve 
dengeyi teşvik etmek için çözüm çok biz giysi üretmek şekilde 
adrestir. Bu bir şirket TEEMILL hikayesi

Dairesel Ekonomi: Moda ya odaklanın



Nasıl dairesel bir kuruluş olursunuz?

Atık tasarlayan kişilerle tanışın
Halı gibi ürünlerin %100 geri dönüştürülebilmesi 
ve yosundan yapılan plastik ambalajların yerini 
alabilmesi için liflerin tasarlanması. Dairesel 
ekonomiyi iş başında sergileyen redesigners film 
serisinin ikinci bölümünü izleyin

Dairesel ekonomiye giriş
Dairesel ekonomi nedir? 
Pratikte nasıl görünüyor? 
Şimdi kim yapıyor? Nasıl 
bu işe karışabilirsin?

ş

Plastik yeniden kullanmak

Doğayı ve işi dengeleyen insanlarla tanışın
Bir bufalo çiftliğinde doğanın döngülerini taklit 
etmek, Londra'nın tüp hatları altında yapraklı 
yeşillikler ve diğer bitkiler yetiştirmek, ve 
Ooho'daki ekipten daha fazlası. Dairesel 
ekonomiyi iş başında sergileyen redesigners film 
serimizin üçüncü bölümünü izleyin

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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Bu bölümde toplumsal day

anışmanın farklı yönleri ele alılmıştır.  Toplumsal dayanışma, sosyolojinin babalarıyla sık 
sık ilişkilendirilen klasik bir terimdir, ancak gördüğümüz gibi, günümüz toplumunda sosyal 
dayanışma hala görülebilir. Kadın sosyal girişimciler için, sağlam bir yedekleme ve bir ağ 
olan bir güvenebilirsiniz sahip özüdür. Bu gereklilik kriz zamanlarında daha belirgindir.

Son on yıllarda Avrupa siyasi, ekonomik veya doğal olmak üzere çeşitli krizler yaşadı. Bu 
krizin her biri toplumu sınamaya soktu.

Avrupalılar, bugüne kadar Gerhards ve ark. Bu durum özellikle ihtiyacı olan insanların 
desteklenmesi (refah dayanışması) ve zengin ve yoksul AB ülkeleri (toprak dayanışması) 
arasındaki toprak eşitsizliklerinin azaltılması nın değil, aynı zamanda mali dayanışma 
(borçlu AB ülkelerinin mali desteği) için de geçerlidir.

Sıkıntılı zamanlar dönüşüm zamanları olarak görülür. Bu durum, stres zamanlarında yenilik 
ve yenilenme yeteneğine sahip olduklarını gösteren sosyal işletmelere de uygulandığında 
çok doğrudur.

Ayrıca, bu gibi zamanlarda, insanlar birbirlerine daha fazla güvenmek eğilimindedir. Bu 
yüzden işletmeler, kendi ağ içinde destek sunabilir kim belirlemek için aramak gibi - çok sık 
aynı, ama yine de son derece değerli destek.

Toplumun unsurlarının yardım etmeye istekli ve hazır olmadığını anlamalıyız. Bazı unsurlar 
sosyal bir girişimin yenilikçi ruhunu anlamak için çok gelenekseldir. Diğerleri küçük bir 
varlık için destek sunmak için çok riskten kaçınılabilir. Ancak, kazanılan ağın gücü, birlikte 
çalıştığınız ve size güvenmeyi öğrendiğiniz ve karşılığında güvendiğiniz kişiler zor 
zamanlarda size yardımcı olabilecek lerdir..

 

Bölüm 1 - Ünite 5 – Kriz Zamanında Toplumsal Dayanışma

Yoğun bir zorluk ya da tehlike zamanı.  

Oxford Sözlüğü

Uygulamada sosyal dayanışmaya odaklanma

ş

Anahtar Kelime: Kriz
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Sosyal dayanışmayı değerlendirmenin bir yolu da bunu pratikte görmektir. Bu kriz 
zamanlarında çok sık görülür.

Şubat ve Mart 2020 tarihleri arasında, COVID salgını tüm Avrupa devletleri için bir 
gerçeklik haline geldi. COVID 19, özellikle küçük işletmeler için eşi görülmemiş ekonomik 
ve sosyal güçlüklerin kaynağıydı.

Ancak, bu kez de başkalarına hizmet etmek için kendi beceri 
ve bilgi başvuran küçük varlıklar bir dizi için ilham kaynağı 
oldu. Böylece geri çekilme ve kişisel çıkarlar yerine, destek 
ve dayanışma bir dökülme oldu.
Sosyal temasla bulaşan hastalık, insanları fiziksel 
uzaklaşmayı benimsemeye zorladı, ancak insanlar birbirine 
bağlanmak ve yardım etmek için yaratıcı yollar buldular, 
toplumun en savunmasız üyelerine ulaştılar.

Sosyal sermaye zenginliği gösteren girişimciler tarafından benimsenen başlıca 

faaliyetlerden bazıları şunlardır:

1. Eğlence, eğitim materyalleri, oyunlar, sergiler ve konserler sunan dijital platformlar 

şirketlerden ve kültür kurumlarından ücretsiz olarak çevrimiçi olarak.

2. Gıda paylaşımı insanlar içinde cooped yeni tarifler denemeye başladı. Bazı gıda 

ihracatının tamamen durdurulması, yerel patates tüketmek, ithal cips kullanmak yerine 

yerel dondurulmuş cips üretmek için yeni girişimlerin kurulduğu Malta'daki patates ler gibi 

tarımsal gıda fazlasına da yol açtı.

3. Tekstil ve teknoloji tabanlı şirketler yüzler için vizörler oluşturmak için kumaş veya 

3Dprinting kullanarak yüz maskeleri oluşturulması için başvurdu.

Bölüm 1 - Ünite 5 – Odak: COVID Pandemi ile başa çıkmak

Bir salgın "dünya çapında 

meydana gelen bir salgın 

olarak tanımlanır, ya da çok 

geniş bir alanda, uluslararası 

sınırları geçerek ve genellikle 

insanların çok sayıda 

etkileyen" WHOCOVID 19 Pandemi ve sosyal işletmelerin tepkisine 

odaklanın

Krizde SE nasıl 
tepki verir?

Anahtar Kelime: Pandemic
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Tüm dünyanın bu virüsle başa çıktığı 

bu zamanda insanlar bir araya geliyor, 

birbirlerine yardım ediyor, birbirlerine 

bakıyor ve toplumdaki savunmasızları 

kollıyor. Bu virüs sona erdiğinde, 

umarım dünya daha iyiye doğru 

değişecektir, insanlar hala 

savunmasızlara, ayrımcılığa ve 

insanların davranışlarına yardım 

etmektedir. Bir krizin insanları, 

toplulukları, ülkeleri bir araya 

getirdiğini söylerler. Umalım da bu kriz 

dünyayı daha iyi bir iyilik için 

değiştirsin. Alfredo Pellegrini, İngiltere

Acil bir bakım hekimi olarak, 

dostlarımızın ve komşularımızın 

cömertliği karşısında şaşkına 

döndüm. Bunlardan biri çok yetenekli 

bir terzi ve o bizim klinik ve 

hastalarımız için çok kaliteli maskeler 

düzinelerce yaptı. Kriz zamanlarında, 

kaç kişinin uzanıp hizmet etmek 

olduğunu görmek harikadır. Jonathan 

Reitzenstein, Amerika Birleşik 

Devletleri

Diğer Hikayeler'i buradan 

okuyabilirsiniz. Başka bir ilham 

kaynağı Jack Canfield ve Co-Yazarlar 

tarafından Soul serisi için Tavuk 

Kitaplar olduğunu.

Bu son bölümde sizlerle sosyal dayanışmayı ifade eden 
insanların ilham verici gerçek hayat hikayelerini paylaşmak 
istiyoruz. Tüm kurumsal performans ile ilgili olmasa da - 
başarının sırrı vazgeçmek asla bu yana hala yararlıdır. Bir kez 
kendinizi almak ve toz ve asker kaldırmak. İlham verici hikayeler 
bunu yapmamıza yardımcı olur. Keyfini çıkarın ve ilham alın.

İlham Verici Hikayeler



Kriz zamanında dayanışma nasıl 

gösterilir?

Krizde ve Ötesinde Toplumsal Dayanışma
New York Üniversitesi'nde sosyal bilimler 
profesörü olan Eric Klinenberg, sosyal 
dayanışmayı teşvik eden ve sosyal altyapıya 
yatırım yapan politikaların krize etkin tepki vermek 
ve acil olağanüstü halin ötesinde daha iyi bir 
dünya inşa etmek için kritik öneme sahip 
olduğunu savunuyor.

Yaşam anlarında dayanışmanın 
gücü
İletişim insan bağlantısının 
merkezinde dir. Bu temel bir 
şey. Bu çok önemli. Dr. José I. 
Rodríguez, şiirsel ve ilham 
verici TEDx Konuşmasında en 
küçük mesajların bile yaşam 
anlarında nasıl önemli 
olduğunu ortaya çıkarıyor.

Corona Pandemic'ten 
canlandırıcı resimler

Neden iş sosyal sorunları 
çözmede iyi olabilir.

Sosyal dayanışma hakkında küçük bir video
Prag Film Okulu'nda bir egzersiz olarak yapılan 
bir kısa film. Egzersiz bir dakika içinde iki kişi 
arasında bir toplantı hakkında bütün bir hikaye 
anlattı bir film oluşturmak için aming oldu.Prag 
Film Okulu'nda bir egzersiz olarak yapılan bir 
kısa film. Egzersiz bir dakika içinde iki kişi 
arasında bir toplantı hakkında bütün bir hikaye 
anlattı bir film oluşturmak için aming oldu.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

different answer
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Egzersiz - Uygulama

               
Bölüm 2



Aşağıda ayrılan alanda Sosyal Dayanışma'yı tanımlayın. Sosyal 
dayanışmanın sosyal girişim ortamında nasıl tezahür ettiğini tartışın.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Sosyal Dayanışma
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Erkek ve kadın ağları arasındaki farklar

Bir iş arkadaşınızla birlikte kişisel ağlarınızı analiz edebilir 
misiniz?
Who are the key persons in your network?

(1) Bu kişilere iş desteği için başvurur musunuz?
(2) Ağlarınız iş arkadaşınızın/iş ortağınızın ağlarından ne 

şekilde farklı?
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Uluslararası Kadın Ağları Analizi

Kadın girişimciler için Uluslararası Ağlar'dan birini inceleyin. Profilini ve web 
sitesini inceleyip analiz edin:
Ağın adını ve web sitesini yazın.

____________________________________________________________

(1)  Böyle bir organizasyon işletmeniz için nasıl yararlı olabilir?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

(2) Üyeleri kimlerdir? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

(3) Bölgenizden/ülkenizden üyeleri var mı?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(4) Olayları nelerdir? Bunlar canlı yayın mı? Bunlardan birine kaydolun
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

(5) Kuruluşunuzu açıklayan bir giriş mektubu hazırlayın (bu modülün Birim 
1'ine bakın) ve neden bu uluslararası ağla bağlantı kurmak istediğinizi belirtin.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Birlikte bir meslektaşı ile - Dairesel Ekonomi tanımı üzerine yansıtın.  Ana noktaları listele.

İşinize bakın - dairesel ekonomi döngüsüne nasıl uyuyor

Özellikle ağınızdaki ana iş ortaklarının kimler olduğuna ve işletmenizin dairesel ekonomi 
ilkelerine daha fazla yaklaşmasını sağlamak için onlarla nasıl daha iyi çalışabileceğinize 
odaklanarak, iş modelinizin dairesel ekonomiye nasıl uyum sağladığıkonusunda nasıl 
geliştirebilirsiniz.

Dairesel Ekonomi

Bölüm         2           Egzersiz          Uygulama        
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Kriz Zamanlarında Sosyal Dayanışma
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Yalnız biz çok az yapabilirsiniz, birlikte çok şey yapabiliriz (Helen 
Keller)

'Ben' yerine 'biz' hatta hastalık sağlık oldu(Malcolm X)

"... Dayanışma, kelimenin tam anlamıyla toplumun sahip olduğu bir 
şeydir. (Emile Durkheim)

Zihinlerimiz sermaye kadar ilerlemeye, yollarını takip etmeye ve 
alternatif destinasyonlar hayal etmeye hazır olmalıdır.(Chandra 
Talpade Mohanty)

“Küçük beyinler bölünmeyi görürken, büyük beyinler Birlik'i 
görür."(Wald Wassermann)

Tarım tüm simyanın en asilidir; çünkü toprağı ve hatta gübreyi altına 
dönüştürür, kültivatörüne ek sağlık mükâfatını verir.(Paul Chatfield)

Cradle Cradle iyi bahçe gibi; Bu gezegeni "kurtarmak" ile ilgili değil, 
üzerinde gelişmeyi öğrenmekle ilgilidir.
 Michael Braungart

WISED – İlham verici sözler
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Sürdürülebilir İşletmeler ilerici çevre ve insan hakları politikalarına sahiptir. Genel 
olarak, iş aşağıdaki dört kritere uyuyorsa yeşil olarak tanımlanır:
1.It, her bir iş kararına sürdürülebilirlik ilkelerini dahil eder.
2.It, yeşil olmayan ürün ve/veya hizmetlere olan talebin yerini alacak çevre dostu ürün 
veya hizmetler sağlar.
3.It geleneksel rekabetten daha yeşil.
4.It, iş faaliyetlerinde çevre ilkelerine kalıcı bir bağlılık göstermiştir.Wikipedia 
Geleneksel şirketler kar elde etmeye niyetli yken, sosyal işletmeler toplum üzerinde 
olumlu bir etki yapmaya odaklanmıştır – sürdürülebilirlik bu tür işletmelerin çalışmaya 
devam etmesi için önemli bir faktördür. Bir sosyal girişimin kendisi sürdürülebilir 
olmalıdır.

Angelique Moss, sürdürülebilirliği gerçekleştirmek için sosyal işletmelerin dikkate 
alabilmesi için 4 yönünü kapsamaktadır.:

1. Büyük başla, sonra küçült.
2. Rahatsız edicilerle rahat edin.
3. Bir fikir seç, ona bağlı kal ve ondan sapma.
4. Otantik olun ve yeniden keşfetmekten korkmayın.
Sürdürülebilir bir sosyal girişim oluşturmak muhtemelen piyasadaki aşırı doygunluk la 
karşılaşabileceğiniz en büyük zorluklardan biridir. Ama yeterli zaman ve deneyim göz 
önüne alındığında, başarılı olmak imkansız değil. Her zaman amacına inanın ve 
elinden geleni yap. Sürdürülebilir Start-Up'lar

Bölüm 3 - Ünite 1 – Sürdürülebilir İş

 Sürdürülebilir bir iş veya yeşil bir iş, 

küresel veya yerel çevre, toplum, 

toplum veya ekonomi üzerinde en az 

olumsuz etkisi veya potansiyel olarak 

olumlu bir etkisi olan bir kuruluştur- üçlü 

alt satırıkarşılamak için çaba layan bir 

iş.
Sürdürülebilir İşletmelere Odaklanın

ş
Anahtar Kelime: 
Sürdürülebilir İş
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İş modelinizi değerlendirirken, finansörleriniz – ister bankacınız olsun, ister yatırımcılarınız 
iş fikrinizin sağlamlığına, zaman içinde sürdürülebilirliğine ve bunun çevredeki sosyal, 
fiziksel ve kültürel çevre üzerindeki etkisine bakarlar. Aşağıda, iş modelinizi temel 
sürdürülebilirlik ilkelerine göre değerlendirmek için kullanılabilecek basit bir kontrol listesi 
verilmiştir:

•İş fikri gerçek bir soruna bakar – çözülmesi gereken çevresel, toplum temelli olsun

•Sunulan iş çözümü, uygulanacağı özel bağlam için geçerli ve yenilikçidir

•Sonuç olarak, iş fikri ve çözüm arasında bir uyum vardır

•Pazarlama ve satış fikrini anladığınızı gösterirsiniz

•Rekabet avantajını anladığınızı gösterirsiniz

•İş yaklaşımı (sunulan iş modeli) mantıklı, sağlam ve çalışacaktır

•Önerilen iş sağlam finansal muhakeme dayanmaktadır - yani iş önerisi sürdürülebilir, 
belirli bir zaman diliminde gelir ve kar elde edecektir

•Takım bir bütündür – bu takımın kişileri birbirini tamamlar ve işi yürütmek için gerekli temel 
becerileri kapsar.

•İşinize tutkuyla bağlısınız – bunun için hissediyorsunuz ve bu da bu konuda konuştuğunuz 
şekilde ortaya çıkıyor

•İş fikrinin toplumla, teşvik edildiği çevreyle ilgisi vardır. (İkLİm-KIC Hızlandırıcı 2019 
Programı Ders Kılavuzundan Uyarlanmıştır)

Bölüm 1 - Ünite 1 – Sürdürülebilir İş Modeliy

Sürdürülebilir bir iş modelinin nasıl oluşturulabildiğini 

odak

İş
ş

Anahtar Kelime: İş 
Modeli Bir iş modeli kar 
elde etmek için bir şirketin 
planıdır. İşletmenin 
satacağı ürünleri veya 
hizmetleri, belirlediği 
hedef pazarı ve beklediği 
giderleri tanımlar. 
Investopedia
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MEET ....

.... Simon Griffiths Who Gives a Crap 

kurucularından biri - gelirleri bu exisit 

(2.4 milyar kişi tuvalet erişimi yok) 

hygene ve sanitization yatırım doğru 

gitmek bir tuvalet kağıdı şirketi.

.... Jane ve Francois Marx olan 

geleneksel kafe iş, Long Street 

Coffee, genç mültecilerin eğitim 

ihtiyaçlarını finanse etmek için 

yardımcı olur.

….Pamela Cheng olan kahve iş 

singapur duygusal esneklik, başa 

çıkma / yaşam becerileri, kendini 

savunma becerileri ve fiziksel 

dayanıklılık inşa sınıflar sunan 

marjinal kadınlar ve risk altındaki 

gençler için bütünsel eğitim programı 

desteklemek için yardımcı olur Bettr 

Barista kurucusu.

…. Emanuela, Camille ve Gabi, sebze 

üretme ve satmanın yanı sıra genç 

çiftçilerin çiftliklerini korumalarına ve 

Malta'da organik ve mevsimlik ürünler 

yetiştirmeye devam etmelerine 

yardımcı olan organik bir tarım 

mağazası olan The Veg Box'ın 

kurucularıdır.

Daha fazla bilgi için ziyaret edinThe 

Power of Social Enterprise ve  The 

Veg Box 

1994 yılında iş yazarı John Elkington tarafından icat edilen üçlü 
alt çizgi üç bölümden oluşmaktadır: sosyal, çevresel ve finansal. 
Bazı kuruluşlar, daha fazla iş değeri yaratmak için 
performanslarını daha geniş bir perspektifte değerlendirmek için 
TBL çerçevesini benimsemiştir.  Bu konsept, tüketicilerin 
ürünlerinin kimin ürettiği ve ürünün üretiminin gezegenimizde 
bıraktığı etki üzerindeki etkisini yansıtmalarına yardımcı olur.

Üçlü Alt Satır: İnsanlar, Gezegen, Kar

https://www.intheblack.com/articles/2017/07/01/power-of-social-enterprise
https://www.intheblack.com/articles/2017/07/01/power-of-social-enterprise
https://thevegbox.com.mt/
https://thevegbox.com.mt/


Sürdürülebilir bir işletme nasıl 

çalıştırılabilen?

Sosyal Girişimcilik Dünyayı Nasıl Değiştirecek
Erica, daha fazla insana harekete geçmeleri için 
ilham verme umuduyla sosyal eşitsizliklerle 
mücadele eden kendi kendini idame ettiren iş 
modelleri geliştirerek sınıf içinde ve dışında 
yaşadıklarını anlatıyor.

Sürdürülebilir İş Modellerinin Nasıl 
Uygulanacağını Anlamak | Bcg
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Sürdürülebilir Bir İş Devrimi Manifestosu
Bu küresel ekonominin uzun vadeli istikrar ve 
canlılık için oluşturduğu risklerin işletmeler 
arasında giderek artan bir tanıma var, ama çok 
az işletme nasıl önemli ölçüde daha sürdürülebilir 
iş modeli yapmak için biliyorum. Mike 
sürdürülebilir iş yolculuğunu ilerletmek için 
atılabilir pratik adımlar önerir.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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Sosyal sorumluluk, ekonomi ve ekosistemler arasında bir denge sağlamak için her bireyin 
yapması gereken bir görevdir. Sosyal sorumluluk, ikisi arasındaki dengeyi sürdürmek 
demektir. Sadece iş organizasyonları için değil, aynı zamanda herhangi bir eylem çevreyi 
etkileyen herkes için ilgilidir.Social Responsibility 

Peki bir kurumsal sosyal sorumlu kılan unsurlar nelerdir?  Newlands şunlardır 10 
uygulamaları özetliyor:

1. Sosyal bir misyon oluşturma– şirketinizin topluluğa nasıl etkin bir şekilde yardım etmek 
istediğinizi tanımlayın

2. Gerçekçi hedefler belirleyin– define what you are going to do and exactly how your company will 
help.

3. Çalışanlarınızı eğitin. Ekibiniz, görev inizi ve vizyonunuz için gereklidir, bu yüzden onları her 
adımda bilgilendirin.

4. Şirket içi bir sosyal sorumluluk ekibi düzenleyin. Şirketin mesajını tanıtmaya yardımcı olacak 
bir grup kendini işine adamış kişi grubu.

5. Doğrudan katkılar. Destek ayrıca neden ya biraz para bağışlayarak ya da bir bağış kutusu 
aracılığıyla yardım ...

6. Gönüllülük teşvik. Ekip olarak gönüllü olmak, çalışanlarınızın iyi bir amac için katkıda bulunarak 
güçlü bir bağ kurmasını sağlayacaktır.

7. Etik çalışma uygulamalarını istihdam etmek. İş uygulamalarının etik olmasını sağlayın ve 
sağlıklı bir iş-yaşam dengesi ne kadar yardımcı olun.

8. Sürdürülebilirliği düşünün. Sürdürülebilirliğe odaklandığınızdan ve şirketinizin tüm operasyonları 
boyunca bunu aklınızda tuttuğunuzdan emin olun.  Basit uygulamaların operasyonunuzu nasıl daha 
sürdürülebilir hale getirebileceğini düşünün – daha az kağıt, geri dönüşüm programları vb.

9. Uyumlu kuruluşlarla işbirliği olarak gösterir. Sizinki gibi benzer şirketlerle işbirliği yapmak daha 
büyük bir etkiye sahip olabilirsiniz.

10. Çabanı en son yap. Bu sosyal bilinç bir pazarlama dublör veya bir kerelik girişimi olmadığını 
anlamak önemlidir. Sosyal sorumluluğu ciddiye almalı ve olduğu gibi davranmalısınız: 
topluluğunuzda iyi bir amac için devam eden bir çaba.(M.Newlands, Entrepreneur Europe) Link: 
Entrepreneur Europe

Bölüm 1 - Ünite 2 – Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk etik bir çerçevedir ve 

bireyin, toplumun yararına hareket 

etme yükümlülüğüne sahip olduğunu 

ileri sürer.

Sosyal sorumluluk sahibi işlere odaklanın

What is Social 
Responsibility? 

Anahtar Kelime: Sosyal 
Sorumluluk
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Bu bölümde, sdg'ler dersin bir sonraki bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alınırken kısaca 
sdg'leri tanıtıyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2015 yılında belirlenen ve 2030 yılına kadar 
elde edilmesi planlanan SDG'ler, BM'nin 2030 Gündemi olan 70/1 sayılı kararının bir 
parçasıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri şunlardır:

• Yoksulluk Yok

• Sıfır Açlık

• İyi Sağlık ve Esenlik

• Kaliteli Eğitim

• Cinsiyet Eşitliği

• Temiz Su ve Sanitasyon

• Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji

• Nezih Çalışma ve Ekonomik Büyüme

• Endüstri, İnovasyon ve Altyapı

• Eşitsizliği Azaltma

• Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

• Sorumlu Tüketim ve Üretim

• İklim Eylem

• Life Below Water

• Karada Yaşam

• Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

• Hedefler için Ortaklıklar

SDG'lerin SE ile ne ilgisi vardır?

SDG'ler, dünya çapında tanınan kapsamlı bir çerçevedir. Bu nedenle, bir proje veya kuruluşun 
etkisini değerlendirmek söz konusu olduğunda dil sağlar ve ortak bir anlayışa olanak sağlarlar.

Böylece SDG'lerle çalışmak, sosyal işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının etkilerini ölçmek için 
yaygın olarak kabul görmüş bir çerçeveyi uygulamaları için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Dahası, aynı 
zamanda kuruluşların SDG'lere başvurarak etkisini net bir şekilde iletmelerine de olanak sağlarlar. 
Ayrıca halk SDG'lerin giderek daha fazla farkında olduğu gibi, onlar da sdg'ler için iletişimi hizalarken 
belirli bir projenin etkisini daha iyi anlamak mümkün olacak.SDGs and SE

Bu referans rakamları daha sonra istihdam edilebilir ve sosyal medyada teşvik etmek ve kendi ürün 
ve girişimleri pazarlamak için kullanılan alıntı.

Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri (SDG'ler), "herkes 

için daha iyi ve daha 

sürdürülebilir bir gelecek elde 

etmek için bir plan" olarak 

tasarlanmış 17 küresel 

hedeften oluşan bir 

koleksiyondur.Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Odaklanın

SDG nedir
Anahtar Kelime: SDGs

Bölüm 1 - Ünite 2 - Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İntrodcuing
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Şirketin kurumsal yönetim 

yaklaşımının bir parçasıdır ve 

genellikle işletmenin her bölümüne 

dokunur- operasyonlar, insan 

kaynakları, üretim, tedarik zinciri, 

sağlık ve güvenlik ve daha fazlası.

CSR etkinlikleri şunları içerebilir:

Etik iş uygulamalarını takip eden 

ortaklarla çalışmakta ısrar eden şirket 

politikaları

Sağlık ve güvenlik veya çevre 

programlarına yeniden yatırım

• Bir şirketin faaliyet gösterdiği 

topluluklardaki hayır kuruluşlarını 

desteklemek

• Yönetici düzeyinde kadın ve 

erkekler için fırsat eşitliğinin 

teşvik edilmesi

CSR'ın faydaları çoktür. Şirketler iyi 

bir üne sahiptir, olumlu ilgi çeker, 

operasyonel verimlilik sayesinde 

paradan tasarruf eder, çevresel 

etkileri en aza indirir, en iyi yetenekleri 

çeker ve inovasyona ilham verir. 

Kamu şirketleri genellikle yıllık 

raporlarında KSS performansları 

hakkında rapor.

CSR şirketler için önemlidir, çünkü 

topluluk nasıl iş yaptıklarını 

onaylamazsa, müşterilerini 

kaybedebilir veya itibarlarının 

zedelediğini görebilir. Haber medyası 

ve aktivist gruplar genellikle şirketleri 

yakından izler ve sorumsuz davranış 

örneklerini kamuoyuna duyurmakta 

hızlıdırlar.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), bir şirketin faaliyetlerinin sosyal, 
çevresel ve ekonomik etkilerini sorumlu bir şekilde ve halkın beklentileri 
doğrultusunda yönetme taahhüdüdür.

Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük ya da etik odaklı uygulamalara 

girişerek veya destekleyerek hayırsever, aktivist veya hayırsever bir 

niteliğin toplumsal hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir 

uluslararası özel işletme öz denetimi türüdür. Wikipedi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk



Sosyal sorumluluk işime nasıl 

rehberlik edebilir?

Geleceğe Zaman Atlama
Leen Zavenbergen, sürdürülebilirlik hareketini çoğunlukla batı 
odaklı küçük, entelektüel bir grup olarak tutmak yerine daha 
kapsayıcı hale getirmenin bir kısmını anlatıyor. 20'den fazla 
şirket kuran ve aynı zamanda birçok büyük sürdürülebilirlik 
hareketine öncülük eden seri sürdürülebilir girişimci olarak, 
daha iyi bir dünya inşa etmek için insanlara ilham verme 
konusunda en tutkulu kişidir.

BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri 
(SDGs): Nelerdir ve 
Neden Önemlidirler
JP Bervoets, BM 
SDG'lerinin ne olduğu ve 
yerel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde 
neden önemli oldukları 
hakkında üst düzey bir 
genel bakış sağlar

Sosyal Sorumluluk

İşletmenin Sosyal Sorumluluğu
Alex Edmans sosyal sorumluluğun uzun vadeli 
etkilerinin uzun vadeli etkilerinden bahsediyor ve 
topluma bakmanın kâr pahasına olduğu fikrine 
meydan okuyor.

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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İş döngüsünün farklı aşamalarında, işletmelerin hayatta kalmak ve büyümek için mali 
destek gerekir.

İşletmeler için bazı mevcut finansman (1) bankalar, (2) crowdfunding (3) risk sermayesi 
yanı sıra (4) aile desteği vardır. SEs, bir diğer finansman kaynağının da Avrupa 
ülkelerindeki işletmelere yönelik AB fonları olduğunu da belirtti.

Kursumuzun bu bölümünde bu tür üç finansman fırsatına odaklanıyoruz. Risk Sermayesi 
(VC) ve AB finansmanı (bir sonraki bölümde ele) ve crowdfunding içine bazı anlayışlar 
atmak.

Risk Sermayesi Nedir?

VC, yatırımcıların uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanılan yeni kurulan 
şirketlere ve küçük işletmelere sağladığı bir finansman biçimi ve bir finansman türüdür. VC 
genellikle iyi-off yatırımcılar, yatırım bankaları ve diğer finans kurumlarından geliyor.

VC ayrıca teknik veya yönetimsel uzmanlık şeklini de alabilir.

Ancak VC ile ilgili bazı sorunlar vardır

Bu eşitlik şeklinde alabilir - ve bu genellikle işletmeler için bir endişe eğer. Bir diğer endişe 
verici faktör de, vc ve kadın girişimciler bu sorun yoluyla finans arayan söz konusu 
olduğunda kadınların dezavantajlı olabilir. Carta

(1) VCs kadınlara farklı sorular sormak 

(2) Teknik becerileri olmayan erkekler lider olarak görülür, ama teknoloji geçmişi olmayan kadınlar 
cezalandırılır.

(3) Yeterli girişim liderleri kadın. VC'deki karar vericilerin %10'dan azı kadındır.

Yani yine, kadınlarla iletişim kurarak kadın yatırımcıları tanımaya çalışmak ve bu alanda kendi 
maruziyetini artırmak kadın girişimcilerlehine işliyor.. L. HUANG, Carta

Bölüm 1 - Ünite 3 - Sosyal İşletmede Finansman

İletişim genellikle bir kişiden diğerine 

iletilen bir mesaj olduğu söylenir, daha 

yeterli ortak inşaat (veya 

co-construction) anlam (Galanes & 

Leeds-Hurwitz, 2009) olarak 

görülmelidir.Source: Unesco (sayfa 12)

Sosyal Girişim'de finansmana odaklanın

Sosyal İşletmeler için 
ne tür bir finansman 

uygundur

Anahtar kelime: finansman
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Komisyon tarafından 2011 yılında kabul edilen Sosyal İş Girişimi'nde (SBI) tanımlanan, 
sosyal işletmelerin büyümesinin önündeki en önemli engellerden biri de finansmana 
erişimdir. Bu amaçla AB komisyonu, sosyal girişimcilere yardımcı olmak için çeşitli 
programlar kapsamında fon sağlamıştır.  SE için uygun olan AB fonları şunlardır: (1) EASI 
programı kapsamında 500.000 Euro'ya kadar yatırıma erişim (2) Avrupa Stratejik Yatırımlar 
Fonu (EFSI) Özkaynak aracı kapsamında pilot sermaye yatırımları yoluyla, yani 
kuluçka/hızlandırıcılarla bağlantılı fonlar ve sosyal İş Melekleri ile ortak yatırımlar yoluyla 
sosyal işletmeleri destekler; (3) Oc-funds projeleri Avrupa'daki sosyal finans piyasalarının 
talep ve arz tarafının gelişimini artırmaya odaklanmaktadır. Avrupa Sosyal Fonu da SE için 
avialable olduğunu.

Hibe ve fonlar için başvuru, özellikle bu küçük ve gerekli uzmanlığa sahip değil, SE için çok 
yıldırıcı olabilir. Ab Komisyonu süreci kolaylaştırmak amacıyla bu sürece yardımcı olmak 
için ülkelerve bölgelerde destek ağları oluşturmuştur. Antother yararlı çok socail fiinance 
geliştirmek için girişimler için araç vardır. Araç seti, sosyal işletmeler, yatırımcılar, sosyal 
finans aracıları, piyasa inşaatçıları ve sosyal girişim destek kuruluşları gibi uygulayıcılar 
için tasarlanmıştır.  bu yayın, sosyal finans araçları ve pazarları geliştirmek için girişimler 
tasarlama ve uygulama sürecinde adım adım size rehberlik edecektir. Denenmiş ve test 
edilmiş bir formül veya tarif olmadığını ve hangi seviyede çalışırsanız çalışsın zorluklar 
olduğunu keşfedeceksiniz. Bu pratik kılavuz, olası tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı 
olmak için öğrenebileceğiniz ve adapte olabileceğiniz iyi örnekler ve uygulamalar sağlar. 
Her bölümün sonundaki kontrol listeleri ve anahtar sorular öğrendiklerinizi özetlemenize ve 
bir sonraki adıma geçmenize yardımcı olacaktır.

Bölüm 1 - Ünite 3 – Sosyal Girişim için AB Finansmanı.

2011 yılında başlatılan sosyal 

iş girişimi (SBI), sosyal 

işletmelerin, sosyal 

ekonominin önemli 

paydaşlarının ve sosyal 

inovasyonun gelişimini 

desteklemek için kısa vadeli 

bir eylem planı sunmayı 

amaçlıyor. Ayrıca orta/uzun 

vadede araştırılacak yollar 

üzerinde bir tartışma 

yaratmayı da 

amaçlamaktadır. Sbı

Kobİ'ler için finansman fırsatlarına odaklanın

SE'ler için hangi 
AB fonları 

mevcuttur?

Anahtar Kelime: Sosyal İş 
Girişimi
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Tom Dawkins, CEO ve sosyal etki 

crowdfunding platformu 

StartSomeGood, aynı zamanda bir 

seri kalabalık yatırımcı genç sosyal 

girişimciler ile görüşlerini paylaşan 

kurucularından.

O crowdfunding ile ilgili 10 sorulara 

cevap verir ... Aşağıdaki ana 

anlayışlar vardır ...

Crowfunding fikir vlaidated ve 

büyümeye hazır olduğunda kaynaklı 

olabilir.

Crowdfunding "All or Nothing" 

yaklaşımı şeklinde alabilir, bu bir kez 

hedefe ulaşmak fon olsun, diğer 

model ise "Ne yükseltmek tutun" kısmi 

hedefe ulaşılırsa ypu fiunds tutmak 

için olsun.- All for nothing yaklaşımı 

daha popüler olma eğilimindedir .

Cowdfunding başarılı olmak için, bu 

ürünün awreness düzeyini yükseltmek 

için iyidir - ağlarınız zaten kim 

olduğunuzu ve ne için stand biliyorum 

gibi çok yararlı gelir - crowdfunding 

sosyal yardım ve toplum oluşturma 

fikrinizi etrafında yok.

Crowdfunding'de nasıl başarılı 

olunabileceği hakkında daha fazla 

bilgi Build Your Business

ş ş
ş ş

ğ ş

İş

Kitle fonlaması üzerinde duruluyor

https://www.acumenacademy.org/blog/crowdfunding-social-enterprise-ceo-startsomegood-answers-your-questions


Sosyal girişiminiz için fonlara nasıl 

erişebilirsiniz?

SCOOP Sürdürülebilir sosyal girişim pazar yeri İş 
fikri, SCOOP Marketplace, alışveriş için plastik 
ücretsiz ambalaj teşvik amaçlayan 

Sosyal Girişimciler İçin 
Başarının 5 Anahtarı

ş
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3 yolları daha etkili bir bağış olmak için
ş

ğ ğ
ğ ğ ş

ğ ş ş

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=hV0R3NnFmTE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hokUdXYRe2Q
https://www.youtube.com/watch?v=hokUdXYRe2Q


İnsanlar iş için sahaya çıkıyorlar çünkü kaynaklara ihtiyaçları var. Öte yandan, iyi ve 
sağlam iş fikirleri yatırım zevk yatırımcılar vardır.

Pitching Türleri

Asansör Pitch ve Live Plan Pitch pitch iki ana türü vardır.

(1) Asansör Pitch kısa ve hızlı bir adım (bir asansör yolculuğu zaman alarak) bu kısa 
adım müşterinin merakı kıvılcım ve onları daha fazla soru sormak için teşvik 
edecektir. Kısalığı nedeniyle, bir asansör sahası yatırımcı ararken büyük çalışır.

(2) Canlı Plan Pitch, konuşma daha görsel yardımları daha fazla dayanır. Bu alanın 
genel fikri, tüm müşteri temsilcilerine piyasa özeti, finansal bilgiler veya ilgili mevzuat 
gibi ilgili bilgileri içeren düzgün biçimlendirilmiş tek bir sayfa vermektir. Bu tür bir 
adım, muhasebe firmaları, finansal planlamacılar ve bankalar gibi ampirik verilere 
değer veren kişi ve kuruluşlarla bir araya geldiğinde özellikle etkilidir.

Özelleştirme biraz ile, pitch bu tür yatırımcılar veya müşterilerçeşitli teslim edilebilir.

Yatırımcılar bir iş fikrine yatırım yaparken neye bakarlar?

Yatırımcılar yatırım:

(1) İnsanlar, Dürüstlük ve Tutku, 

(2) Deneyim - mutlaka iş, uzmanlık, iş becerileri, liderlik (bir ekip geliştirdik kişi bir ekip 
geliştirdik)

(3) Bağlılık – kötü şeyler olur

(4) Vizyon, koçluk ve olması gerekir

(5) Dinlemeye hazır insanlar.

Bölüm 1 - Birim 4 – Fon istemek: Pitching Sanatı

Bir adım potansiyel yatırımcılara bir iş fikrinin 

bir sunumudur. İnsanlar kaynaklara 

ihtiyaçları olduğu için bir iş yapıyorlar. Eğer 

hedef başlangıç nakit yükseltmek ise, 

sahanın hedefi bir yatırımcı. Diğer işletmeler 

potansiyel müşterilerine ürünlerini satmak 

için adım. Atış

Atıcılık üzerine odaklanın

Atış nedir?
Anahtar kelime: atış
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Atıcılık, kazanılması gereken bir yetenektir.  Bu, uygulama ve hazırlık gerektirir.

Pitching genellikle bir ekip yapılır - burada iş ana teklif olanlar pitch yapma - bu genellikle 
kurucusu, pazarlama kişi ve finansal kişi vardır.

Tüm insanlar kendi iş potansiyeli hakkında konuşmak için yeterince emin değil, henüz 
diğerleri bu için doğal bir yetenek var

Başarılı pitching bir formül gerektirir - burada bazı anlayışlar paylaşmak

1. Hedef kitlenizi tanıyın

Slayt desteniz, sunduğunuz kişiler için özel olarak yapılmalı ve bilgiden daha fazlasını 
sağlamalıdır.

2. Her slaytı bağımsız hale getirin

Sununuz bir hikaye anlatmalı, ancak her slayt kendi başına sindirilebilir olmalıdır.

3. Göster. Söyleme.

Yoğun paragraflarla dolu bir slayttan daha kötü birkaç şey vardır, bu nedenle mümkün 
olduğunca görsellere yönelin.

4. Anlatıma gerek olmayan bir hikaye anlatın

Mesajınızı ileten ve tüm hikayenizi anlatan bir zift destetasarla, odada olmasan bile 
izleyicilere bu konuda rehberlik edin.

5. Akıllı araçlar kullanın

Büyük bir adım oluşturmak zaman alır, ancak akıllı satış araçları en iyi varlıkları, bilgileri ve 
içgörüleri son derece kişiselleştirilmiş bir şekilde bir araya getirmenin hafif bir çalışmasını 
sağlayabilir

Pitching hakkında daha fazla ipucu için ve nasıl iyi bir adım sunmak için Sapp ve 
Cummings okuyun

Bölüm 1 - Ünite 4 - Nasıl mükemmel bir adım oluşturmak için

Pitch deck, hedef kitlenize iş 

planınıza hızlı bir genel bakış 

sağlamak için kullanılan kısa 

bir sunumdur. Genellikle 

potansiyel yatırımcılar, 

müşteriler, ortaklar ve 

kurucuortaklarla yüz yüze 

veya çevrimiçi toplantılar 

sırasında saha destenizi 

kullanırsınız. Geliştirilmiş 

Sunum

İyi bir perdenin öğelerine odaklanın

Mükemmel 
perdeyi 

oluşturma

Anahtar Kelime: Pitch Deck
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1920'de, hevesli genç bir illüstratör bir 

gazetedeki işinden kovuldu. 'Yaratıcılık 

herhangi bir şekilde eksikliği!' patronu ona 

söyledi. Sonraki yedi yıl boyunca, sanatçı 

faturaları ödemek için garip işler aldı, tüm 

süre bir animatör olma hayalini sürdürmeye 

devam etti. Bu süre zarfında, çizgi filmlerini 

bankalara, sinema şirketlerine ve diğer 

potansiyel destekçilere sayısız kez sundu 

ya da sundu. 300'den fazla atış sunsa da 

her seferinde reddedildi.

Genç sanatçı vazgeçmek yerine her 

reddi yürekten kabul etti ve atışlarının 

yatırımları güvence altına almama 

nedenlerini üzerine döktü. Her 

seferinde, atışını düzeltti ve tekrar 

denedi. 1928'de, animasyonlarını 

müzikle senkronize edilmiş bir filmde 

kullanmayı kabul eden bir sinema 

şirketine başarılı bir sunum yaptı.

Film başarılı oldu ve walt Disney'den 

başkası olmayan genç sanatçının 

kariyerine sıçrattı. Uygulama ve sebat 

sayesinde, Disney sonuçta dünyanın 

en değerli markalarından biri haline 

gelecek ne onun 300 ret açmak 

başardı. Bu harika bir perdenin 

gücüdür.

Başarılı girişimciler in suratlarına birçok kez kapılar çarptı. Büyük 
işletmeler, hiçbir şey başladı - o yararlı ve birinin hayatına bir 
değişiklik getirecek benzersiz bir ürün vardı girişimci sadece 
inanç.

Pitching: Esneklik Sanatı



Mükemmel perdeyi nasıl oluşturursun 

uz?

Nasıl mükemmel bir adım vermek
ş

ğ

ş

İnsanlar dinlemek isteyecek 
şekilde nasıl konuşulacak?

ş ş

ş
ş
ş

ş
Dominic, sunumunuzu 
veya sunumunuzu nasıl 
başlatılanız hakkında iki 
basit fikri paylaşıyor.

Mükemmel Pitch

5 Pitch Mistakes Entrepreneurs olun ve Nasıl 
Onları Fix

ş ğ
ğ

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

aynı soru

farklı cevap
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Birini sürdürülebilirlik lideri yapan nedir? Sürdürülebilirlik liderliği diğer liderlik türlerine farklı 
beceriler gerektirir mi?

Tim Cotter Awake gelen bir sürdürülebilirlik lideri olma konusunda yeni bir yazı bu soruları 
ele. Bu alandaki araştırmaların bir kısmını ele alır ve sürdürülebilirlik liderliğinin farklı 
davranışlar gerektirdiği sonucuna varır. Özetle, sürdürülebilirlik liderlerinin şunları 
yapmaları gerektiğini ortaya koyuyor:

Açık bir sürdürülebilirlik taahhüdü oluşturun

• Davranışları göstermek ve yürüyüş

• Sürdürülebilirlik girişimlerini teşvik etmek ve desteklemek

• Her şey zorlaştığında devam et.

• Ayrıca bir sürdürülebilirlik liderinin şöyle olması gerektiğini de bulur:

• Doğrudan ve ilham verici

• Kendini üstün ve dürüst

• İşbirlikçi ve katılımcı

• Dirençli ve cesur.

Bu yararlı bir liste, ama Barrett Brown tarafından bazı son araştırma sürdürülebilirlik liderlik 
soru içine çok daha derin gider. Brown'ın doktora tezi, son derece gelişmiş sürdürülebilirlik 
liderlerinin ve değişim ajanlarının sürdürülebilirlik girişimlerinin nasıl tasarlandığını ve bu 
girişimlerde bulunduğunu araştırıyor. Brown, sürdürülebilirlik liderlerinin küçük bir örneğiyle 
yapılan görüşmelere dayanarak, sürdürülebilirlik liderliği için 15 yetkinlik tanımlar. Brown'ın 
araştırmalarına genel bir bakış da dahil olmak üzere, bunları aşağıda listeledim.  Brown 
göre, Sürdürülebilir liderler kişilerdir:

(1) Sürdürülebilirlik uygulamalarını derinlemesine bağlayın ve kucaklayın   

(2) Kendilerini iyi tanıyın ve hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir

(3)  Karmaşık teorileri anlama 

Bölüm 1 - Ünite 5 – Sürdürülebilir Liderlerin Özellikleri

İleti, kaynağın bazı alıcı veya 

alıcı grubu tarafından tüketim 

etiminde amaçlanan ayrı bir 

iletişim birimidir (Galanes & 

Leeds-Hurwitz, 2009).Source: 

Wikipedia

Sürdürülebilir liderlerin özelliklerine odaklanın

Sürdürülebilir bir 
lider yapan 

nedir?

Anahtar Kelime: Sürdürülebilir 
Liderlik
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Sosyal girişimciler, sürdürülebilir liderler olmanın yanı sıra, insanları ve toplumu 
dönüştürdükleri için genellikle dönüşüm liderleri olarak kabul edilirler.

Sosyal girişimciler de çalışanlarının mesaj ve inanç kararlı olması gerekir.

Dönüşümsel liderlik, liderlerin çalışanları şirketin gelecekteki başarısını büyütmeye ve 
şekillendirmeye yardımcı olacak bir değişim yaratmaları için cesaretlendirdiği, ilham verdiği 
ve motive ettiği bir liderlik tarzıdır. Bu, işyerinde güçlü bir şirket kültürü, çalışan mülkiyeti ve 
bağımsızlık duygusu ile yönetici düzeyinde örnek alınarak gerçekleştirilir.

Dönüşüm liderleri, mikro yönetim olmadan işgücüne ilham verir ve motive eder - eğitimli 
çalışanların kendilerine tahsis ettikleri işlerde kararlar üzerinde yetki almaları için 
güvendikleri için. Çalışanlara yaratıcı olmak, geleceğe bakmak ve eski sorunlara yeni 
çözümler bulmak için daha fazla alan sağlamak üzere tasarlanmış bir yönetim tarzıdır. 
Liderlik yolundaki çalışanlar da mentorluk ve eğitim yoluyla dönüşüm liderleri olmaya hazır 
olacaklar.

Bass'a göre bunlar, onları diğer liderlik tarzlarından ayıran bir dönüşüm liderinin işaretleri.

Dönüşüm lideri, aşağıdakileri yapan kişidir:

• Takipçilerin motivasyonu ve olumlu gelişimini teşvik eder

• Kuruluş içindeki ahlaki standartları örneklemekte ve diğer lerini teşvik eder.

• Açık değerler, öncelikler ve standartlarla etik bir çalışma ortamını teşvik eder.

• Çalışanları kendi çıkarları için bir tutumdan ortak çıkarlar için çalıştıkları bir zihniyete 
geçmeye teşvik ederek şirket kültürünü oluşturur

• Özgünlük, işbirliği ve açık iletişim üzerinde durulan

• Koçluk ve danışmanlık sağlar, ancak çalışanların karar almasına ve görevlere sahip 
olmasına izin verir

Bölüm 1 - Ünite 5 – Dönüşümsel Liderlik

Dönüşümsel liderlik, bir liderin 

gerekli değişimi belirlemek için 

ekiplerle birlikte çalıştığı, değişime 

ilham yoluyla rehberlik edecek bir 

vizyon yarattığı ve bir grubun kararlı 

üyeleriyle birlikte değişimi 

gerçekleştirdiği bir liderlik teorisidir; 

Full Range Liderlik Modeli'nin 

ayrılmaz bir parçasıdır. VikipediDönüşümsel Liderliğe Odaklanın

Dönüşümsel 
Liderlik

Anahtar kelime:Dönüşümsel 
Liderlik
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Miki Agrawal – Co-Founder & CEO of THINX 

kadınlar için yenilikçi bir iç çamaşırı çözümü 

sağlamak ve gelişmekte olan ülkelerde tahmini 

100 milyon kız okulda geride kalan yardım - 

sadece dönemleri nedeniyle. 

 

 Nur-E Gulshan Rahman & Nur-E Farhana 

Rahman – Co-Founders, Knotty Gal bir anne 

ve kızı takım bir-of-a-kind düğümlü aksesuarlar, 

anne kendisi tarafından el yapımı oluşturma. Bu 

satın almalardan elde ettikleri gelir, Bhandari Kız 

Okulu'na doğrudan fayda sağlamakta ve daha iyi 

eğitim olanakları sağlamaya yardımcı olur.

Lisa Curtis – Founder, Kuli Kuli Foods - Kuli 

Kuli gıda, ekonomik büyümeyi, kadınların 

güçlendirilmesini ve sürdürülebilir tarım 

uygulamalarını teşvik etmek için tüm dünyada 

kadın önderliğindeki tarım kooperatifleri ile birlikte 

çalışmaktadır.

Kristen Dickerson – Founder, Raven + Lily 

olan küresel taahhüdü Etiyopya, Hindistan, 

Kamboçya, Kenya, ABD, Guatemala, Pakistan, 

Malezya ve Haiti gibi ülkelerde kadınlar 

güçlendirir.

Ella Peinovich, Gwendolyn Floyd & Catherine 

Mahugu – Co-Founders, Soko. Soko, 

inovasyonun kadınları güçlendirebileceği, 

piyasaları birbirine bağlayabildiği ve yaşamları 

değiştiren fırsatları teşvik edebileceği inancını 

besliyor. Mobil araçları, geleneksel tedarik 

zincirini bozarak ve onları doğrudan dünya 

çapındaki pazar talebiyle ilişkilendirerek 

zanaatkarlara geçimlerini artırma fırsatı sağlar.

Catalina Girald & Gina Rodriguez – 

Co-Founders, Naja 

Catalina ve Gina'nın Naja'daki misyonu kadınları 

nesnelleştirmek yerine, Kolombiya'nın gecekondu 

mahallelerinde yaşayan kadın giysi işçilerini ve 

marjinalleşmiş kadınları destekleyen özel 

programlar aracılığıyla onları güçlendirmeye 

yardımcı olmaktır.

Daha ilham verici hikayeler için bak

Cause Artist ,  Eco-Business, Women in 

Business

Bu bölümün bir parçası olarak, çevrelerindeki dünyada bir 
değişim emretmek için girişimde öncü olarak hareket ederek iz 
bırakan ve iz bırakan kadınlara hürmetlerini sunmak istiyoruz.
Tüm ilgili ülkelerde böyle öncüler var ve henüz uluslararası bir 
üne sahip olmasalar da, günlük yaşamlarında başkalarına 
yardımcı olan bir güçtürler.
Aşağıda bazı ilham verici karakterler, biz de kendi listesini 
oluşturmak için davet ediyoruz.

Kadın Sürdürülebilir Girişimciler odaklanın



Sürdürülebilir Sosyal Girişim'in 

geleceği nedir?

Sosyal Girişim Konferansı- Imagine and Inspire: 
Sosyal Girişimin Geleceği
Ya iş dünyası dünyanın en acil sosyal sorunlarını 
çözmek için yenilikçi çözümler kullanabilseydi? Bu, 
sayısız bireyin önümüzdeki 100 yılı yoksulluk, açlık, 
cinsiyet ayrımcılığı ve gelir eşitsizliği olmadan daha 
iyi bir dünya olarak hayal etmeye iten bir sorudur.

Sosyal girişimcilik: 
Dünyayı daha iyi 
yenebiliyor mu?
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ş
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Eğer gerçekten dünyada sosyal 
ve ekonomik değişimin 
gerçekleştiğini göreceksek, kar 
amacı gütmeyen ve kar amacı 
gütmeyen bir ortaklık arasındaki 
sezgisel olmayan ortaklıkta 
olasılıkların zenginliğini 
kucaklamalıyız.

ş

ğ
ş
ş

ş
ğ ş

Sosyal girişimin geleceği
ş

ş
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Egzersiz - Uygulama

             
Bölüm 3



. 

İş Modeli
İşletmeniz için sürdürülebilir bir iş modeli hazırlayın. Bunu ağınızın bir 
üyesi ve akıl hocasıyla tartışın ve şu konusuna odaklanın:

• İş teklifinizin sosyal, çevresel ve kültürel etkileri açısından temel 
başarısı

• Olası tuzaklar ne olabilir? Akıl hocanızla/tuzaklardan nasıl 
kaçınmayı hedeflediğinizi ve ölçtünüzün ölçütleriyle tartışın

• İşletmenizin finansal sürdürülebilirliğini nasıl değerlendirecek ve 
kendinizi, dahili işbirlikçilerinizi destekleyeceğinizi ve işletmenizin 
gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağınızı?
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Sosyal Girişim 3 Ps

Sürdürülebilir İşletmelerde 3Ps tanımlayın.  İşletmenizin 3 
Ps'yi nasıl tanıttıklarını belirleyin ve uzun uzadıya keşfedin

(1)  Insanlar

(2) Gezegen

(3) Kar

Bölüm         3           Egzersiz          Uygulama        



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Projeniz hangi SDG'leri yerine getirir? Onlar hakkında 
biraz konuşun/ tartışın ve bu SDG'lerin işletmenizin daha 
sürdürülebilir hale gelmesine nasıl yardımcı olduğunu 
yansıtın.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________
  

Bölüm         3           Egzersiz          Uygulama        



Atıcılık Oturumu

Destek ağınızla birlikte yönergelerimize uygun 
bir atış oturumu düzenlemeye çalışın.
Süreci tanımlayın, adımınızı oluşturun ve 
adımınızı potansiyel yatırımcılara sunun. İş 
arkadaşlarınızın yardımıyla, sunumunuzu nasıl 
daha etkili hale getirebileceğinizi belirleyin.
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Sürdürülebilirliğin hangi yönlerine ve neden odaklanmak isterdim? Ne zaten çalışıyor, ne 
değildir ve nasıl (ya da nasıl benim kurumsal bir değişiklik yapabilir?
Bir Kadın Girişimci ile randevu ayarlayın. Bir buluşma ayarlamaya çalış ve onunla işlerinin 
sürdürülebilirliği hakkında konuş.

Benim İşim: Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Odak
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Girişimcilik satıştan çok daha fazlasıdır. Görevinizi iş modelinize 
dönüştürün. Sadece para kazanmak için işe girerseniz, 
bulamazsınız. Gerçek bir fark yaratmak için deneyin, gerçek başarı 
bulacaksınız.Richard Branson

Pazar alıcıları ve piyasa yapıcıları arasındaki fark ürün inovasyonu 
değil, iş modeli inovasyonudur.. Vala Afshae

Çoğu iş modeli, kullanıcı deneyimi yerine kendi çıkarlarına 
odaklanmıştır. Bunlar çözmek için çözebileceğimiz problemler.Tim 
Cook

Bir dahaki sefere kızınıza patronluk diyecekseniz derin bir nefes alın 
ve "Kızımın yönetici liderlik becerileri var" deyin.Sheryl Sandberg

İş işi para yla ilgili olmamalı. Sorumlulukla ilgili olmalı. Bu kamu 
yararı yla ilgili olmalı, özel açgözlülükle değil.. Anita Roddick

WISED – İlham verici sözler


