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Giriş

Sosyal Girişim Geliştirmede Kadınlar (2018-2020) (proje numarası: 2018-1-UK01-KA204-048060) 
projesi yerel, göçmen, dezavantajlı ve işsiz kadınları çalışmaya ve yardım etmeye teşvik etmeyi 
amaçlayan bir Erasmus + Stratejik Ortaklık (Ana Eylem 2) projesidir ve kadınların sosyal girişim için bilgi, 
yönlendirme ve danışmanlığa erişimini sağlamaktadır. Sosyal Girişimler, aslında dayanışmaya dayalı 
kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından birini temsil ediyor ve WISED projesinin SE'de basit 
bir erişime sahip olmak için bilgi ve özel beceriler sunmak istemesinin ana nedeni budur. 

Bu proje aşağıdaki kurum ve kuruluşlar tarafından ugulandı : 

Language Link London ltd (koordinatör, İngiltere) 

Archivio della Memoria (İtalya)

ProEduca z.s. (Çek Cumhuriyeti)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Türkiye)

Gestión Estratégica e Innovación (İspanya)

Modüllerin her biri için malzeme geliştirmede çalışan harika insanlara çok teşekkürler!
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From Gestión Estratégica e Innovación’dan (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque) 
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Son yıllarda kadınların işgücü piyasasına büyük ölçüde katılımı ve girişimcilik faaliyetlerinde daha 
aktif rol almaları ülkeler için büyük önem taşımaktadır.
İşgücü piyasasında kullanılmayan potansiyelin harekete geçirilmesi ve yeni iş alanı yaratılması, 
kadınların BİT araçlarını kullanarak sosyal girişimlere katılımını teşvik ederek elde edilebilir; hem 
akademik çevrede hem de iş dünyasında bu ifade edilmektedir.
Özellikle dezavantajlı kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki potansiyellerini harekete geçirecek 
gücün farkına varmaları gerekiyor.
 
Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşler ve Kapsayıcılık portalında yayınlandığı üzere, "Sosyal girişimler, 
kapsayıcı büyüme için önemli bir itici güçtür ve Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapora 
göre, mevcut ekonomik ve çevresel zorluklarla mücadelede kilit bir rol oynamaktadır. Aslında 
dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından biri ve WISED projesinin 
yerel, göçmen, dezavantajlı, işsiz kadınlara SG'de basit bir erişime sahip olmak için bilgi ve belirli 
becerileri sunmak istemesinin ana nedeni budur.
 
Genel olarak "Sosyal girişim" terimi, iş gücünü, onları tanımlamak için kullanılabilecek tek bir terim 
olmaksızın sosyal ve çevresel değişimi gerçekleştirmek için kullanan kuruluşların yaygın olarak kabul 
edilmesinden kaynaklanmıştır. Bu terim 1990'larda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı ve 
o zamandan beri sosyal girişim ve sosyal girişimciliğin ne olduğu ve sosyal girişim etiketinin 
kendisinin gerçekten olmayan, öyleymiş gibi davranan ancak hevesli işletmeler tarafından `` ele 
geçirilip geçirilemeyeceği '' tartışılıyor.
 
Sosyal girişim ve sosyal girişimcilik, birbirinin yerine kullanılma eğiliminde olan terimlerdir. O'Broin 
(2012), sosyal girişimin ekonomik ve sosyal dayanışmaya ve daha demokratikleşmiş bir topluma 
dayanan ekonomik kalkınmaya geniş bir yaklaşım olarak düşünülebileceğini belirtirken, sosyal 
girişimciliğin daha yakın zamanda yönetimin pazarlanması ve daha önce ulusal, bölgesel veya yerel 
yönetimler tarafından finanse edilen ve sunulan kamu hizmetleri olarak kabul edilen hizmetlerin 
sunulması olarak da nitelendirildiğini söylemiştir.
 
Bir sosyal girişim, insan ve çevresel refahtaki gelişmeleri en üst düzeye çıkarmak için ticari stratejiler 
uygulayan bir kuruluştur - bu, harici hissedarlar için kârın yanı sıra sosyal etkiyi de maksimize etmeyi 
içerebilir. Sosyal girişimler, kar amaçlı veya kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yapılandırılabilir 
ve bir kooperatif, ortak kuruluş, ihmal edilen bir kuruluş, sosyal işletme şeklini alabilir (işletmenin 
hangi ülkede var olduğuna ve mevcut yasal biçimlere bağlı olarak) , bir fayda kurumu, bir topluluk 
çıkar şirketi veya bir hayır kurumu. Sosyal girişimleri farklı kılan şey, sosyal misyonlarının herhangi 
bir potansiyel kâr kadar başarılarının anahtarı olmasıdır. 

Kadınları sosyal ve ekonomik yaşamlarında desteklemek
için yedi modül tasarlandı ve geliştirildi:

Sosyal Girişimde İletişim
Sosyal Girişim Boyutu
Sosyal ve Sivil Yeterlilik
SG Girişim ve Girişimcilik
Sosyal Farkındalık ve Dayanışma
Etik Değerler ve Sürdürülebilir Kalkınma
Medya Dünyasında SG

Giriş



Modül 7 

Medya Dünyası’nda

Sosyal Girişim
BÖLÜM 1. Ortaklıklar oluşturun ve koordine edin
BÖLÜM 2. Farkındalığı ve sosyal dayanışmayı teşvik edin
BÖLÜM 3. Sosyal konularda kilit kişilere odaklanın



Modül 7: Sosyal medya platformları (örneğin, Facebook, Snapchat, 
Instagram sonu daha fazla), sanal ortamlarda etkileşimde bulunan 
milyonlarca kullanıcının günlük yaşamları için giderek daha çok hayati 
kabul görmektedir. Bu yeni iletişim şekli, kültürel manzaraya hakim 
olmaya devam ediyor ve kullanıcıların nasıl yaptığını etkiliyor. Sosyal 
medya, işletmeleri farklı kurumsal segmentlerle ilişki kurmaya motive etti 
ve birçok kişiyi yenilikçi etkileşim modlarının benimsenmesi yönünde 
yönlendirdi.

Bu çalışmanın ilk bölümü, aşağıdaki sorulara odaklanan sosyal ağlara 
atıfta bulunuyor:

• Anlamını ve verimli bir ortaklığın nasıl kurulacağını anlayın
• Bir ortaklık geliştirmek için uygun araçları belirleyin
• Ortaklığınızı geliştirin ve devam ettirin

İlk alt bölümde Sosyal Girişimlerde Ortaklığın Önemini tartışıyoruz.

Sosyal ağın etkisi, Sosyal girişimlerin önemli bir parçasıdır, çünkü size 
dünyaya var olduğunuzu söyleme imkanı verir ve toplum için harika 
hizmetler sunarsınız.

Sosyal girişimlerin sosyal etki ölçümüne stratejik bir yaklaşım: SIMPLE 
metodolojisi. Ayrıca bu bölümde, sosyal girişimlerin sosyal etki 
ölçümlemesi için tutarlı ve sağlam bir metodoloji geliştirme amacı da 
açıklanmıştır.

Modül 7 

Medya Dünyası’nda

Sosyal Girişimİletişimin, finansal kaynaklar gibi, kar amacı gütmeyen kuruluşların iyi performans 
göstermelerinin temelini oluşturacağına yönelik güçlü inancımız size sunduğumuz 

modülün temelini oluşturmaktadır..



Sosyal ağların gelişimi şu şekilde yapılandırılmıştır:

• Sosyal ağlarda aktif katılım
• Sosyal ağların etkisi
• Sosyal ağlar aracılığıyla dijital pazarlamanın geliştirilmesi
• Tanıtım için yeni yol
• Sosyal İşletmelerde Medya Sosyal Ağ
• Finansı kodlama ve kodların tam kullanımı

Sonuç olarak, birinci bölümün üçüncü alt bölümünde, dijital pazarlamanın bir 
parçası olarak sosyal ağların gelişimi tartışılmaktadır. En iyi sonuçları elde 
etmek için, kişilerin içeriği güncellemeye ve diğer kullanıcılarla paylaşmaya 
aktif olarak dahil olması gerekir. Sörf yaparak

İkinci bölüm: Kapsayıcılık ve Çeşitlilik kavramını tartışıyoruz:
"Tüm bireylerin adil ve saygılı bir şekilde muamele gördüğü, fırsatlara ve 
kaynaklara eşit erişime sahip olduğu ve kuruluşun başarısına tam anlamıyla 
katkıda bulunabileceği bir çalışma ortamının başarılması.«

Birlikte çalışmanın önemi ve toplumun geniş üyelerini dahil etmenin önemi

• Eleştirileri ve geri bildirimleri memnuniyetle karşılama
• Anlaşmazlıklardan sonuç çıkarma
• Empatiyi kucaklama
• Müttefiklere sahip olma

Unutmayın: Farklı yeteneklere sahip tüm insanlar, erken çocukluktan 
ortaöğretim sonrası ve yetişkin yaşama kadar uygun desteklerle tam 
anlamıyla dahil edilmelidir.

Modül 7 

Medya Dünyası’nda

Sosyal Girişim



Bu araştırmaların bir sonucu olarak, empati kültürünüzün bir parçasıysa, 
daha etkili bir şekilde çözmek için dahil etmekten yararlanmayı 
öğreneceksiniz. Kendinizi başka birinin yerine koyma ve yaşanmış 
deneyimlerini hayal etme yeteneği, değişimi gerçekten uygulamak için 
gereken duygusal yakıtı yaratabilir:

• Savunmaya Dahil Olmak
• Bir Vizyonu Gerçeğe Döndürmek

Sosyal Girişim, “sosyal sorunları çözmek için piyasa temelli yöntemlerden 
yararlanma süreci olarak tanımlanmaktadır. Bir sosyal problem veya mesele, 
"kamusal söylem ve eylem arenalarında bir problem olarak nitelendirilen 
varsayılan bir durum veya durumdur", örneğin, yoksulluk, cehalet, işsizlik, 
açlık, sosyal adaletsizlik. Belirli bir topluluk veya paydaş grubu için 
iyileştirilmiş sosyal sonuçlar getirmeye odaklanan bir iş yaklaşımı 
benimsiyoruz. Daha büyük sistemleri değiştirmeye çalışarak 
ölçeklendirilebilen çözümler geliştirmek için çalışmak.

Sosyal Girişim, topluluk ve kamu kuruluşları ve özel firmalar tarafından 
üstlenilebilir. Piyasaların başarısız olduğu veya önemli kurumsal boşlukların 
olduğu her yerde fırsatlar vardır. Sosyal Girişimler tek başlarına hareket 
etmezler, daha ziyade bir "sosyal inovasyon sistemi" içinde veya sosyal 
sorunları ele almak ve sosyal inovasyon yaratmak için çalışan diğer 
kurumların bir topluluğu içinde faaliyet gösteren kurumlar içinde ve arasında 
çalışır.

Üçüncü bölüm: Sosyal Girişimlerdeki Kilit Kişilere Odaklanmakla ilgilidir.

• Dijital bağlantı
• Organizasyona karşı nedenler
• Rekabet ve işbirliği
• Kişilik mi sorun mu?
• Başarıya karşı aşırılık

Modül 7 

Medya Dünyası’nda

Sosyal Girişim



Etki yaratmak için Sosyal Medya ve Arama Pazarlamasını kullanın.

Ortaklık kavramı, "daha iyisi için birlikte çalışmak" fikrini takip eder. Ortaklık, 
ölçekte gerçek etkiyi sağlamak için çok önemlidir çünkü sosyal girişimlerin 
tamamlayıcı beceri setlerine sahip başkalarını dinleyerek ve onlarla birlikte 
çalışarak daha bilinçli kararlar almasını sağlar.

Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirebilecek önemli bir amacı daha ileriye 
taşımak için zamanınızı, paranızı ve çabanızı kullanan sosyal girişim 
dünyası. Burada, Emergent Digital olarak, bunun oldukça asil bir çaba 
olduğunu düşünüyoruz. Bu işe sosyal girişim veya kar amacı gütmeyen 
sektörde yer alan herkesin dijital pazarlamanın gücüyle çevrimiçi 
büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için başladık.

Sosyal faydayı teşvik etmek için ticarete girmek inkar edilemez bir onurdur.

Ancak, şu anda muhtemelen sayısız zorlukla karşı karşıyasınız.

Sosyal girişim şirketiniz hangi sektörde olursa olsun, muhtemelen 
karşılaştığınız sorunları biliyoruz. Yeni başlayanlar, küçük işletmeler ve kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar için, zeminden çıkmak için ortak bir dizi sorun 
vardır. Sosyal girişimler genellikle nakit sıkıntısı içindedir ve rekabetçi bir 
pazarda yalın bir dijital pazarlama stratejisi kullanmalıdır. Bu talihsiz bir 
durumdur, çünkü sosyal girişimin fedakarlığı, başlangıç   sermayesine duyulan 
ihtiyaç tarafından gölgede bırakılabilir.

Ancak, şirketinizin başarısı, doğası gereği küresel topluluğumuz üzerinde 
yarattığı etkiye bağlıdır. Bu rekabetçi pazarda başarılı olarak, daha büyük bir 
etki yaratır ve sosyal faydayı daha yüksek bir dereceye kadar teşvik 
edersiniz.

Modül 7 

Medya Dünyası’nda

Sosyal Girişim



Odaklan Araştır Dene
İnternette 

gezin

Her bölüm dört başlıktan oluşmaktadır:

Not: Bu belgelerde birçok piktogram vardır. Bunlar, The Noun proje web sitesindendir: dünyanın her yerinden grafik 

tasarımcıları tarafından oluşturulan ve yüklenen sembolleri toplayan ve kataloglayan bir web sitesi. Kurucular, siteyi öncelikle 

tasarımcılar ve mimarlar için yararlı olarak tasarladılar, ancak kullanıcı yelpazesi, bazen görsel bir dili tercih eden, farklı türde 

engelli insanları içeriyor..

Egzersizlerin 

çoğunu kendiniz 

yapabilirsiniz: 

simge size 

rehberlik 

edecektir.

Bazı alıştırmaları 

grup halinde 

yapmalısınız: 

simge size 

rehberlik 

edecektir.

İlk bölüm, bölümün 

anahtar kelimelerinin 

bir analizi ve açıklayıcı 

bir kısa metin ile 

konuya odaklanmanızı 

sağlar

İkinci bölüm, 

derinlemesine 

keşfedilecek ve 

üzerinde tartışılacak 

öneriler, fikirler, 

makaleler toplayan 

konuyu araştırmayı 

temsil eder.

Dördüncü bölüm, 

kendinizi test 

edebileceğiniz ve 

öğrendiklerinizi 

yansıtabileceğiniz bir 

test bölümüdür.

Modülün sonunda, modülün konuları hakkında ünlü ve 

daha az ünlü alıntılardan oluşan bir seçki bulacaksınız. 

Daha ileri gitmek için bir meydan okuma.

Üçüncü bölüm, 
internette 
gezinmeye 
odaklanan konuyu 
keşfetmek için 
videolar, referanslar, 
yazılı belgeler, çizgi 
filmler vb.



Bölüm 1

Ortaklıklar oluşturun ve koordine edin

İlham Kaynakları

Bölüm 2

 Farkındalığı ve sosyal 

dayanışmayı teşvik edin

Bölüm 3

Sosyal Girişimlerin 

Sosyal Ağında 

Medya

Giriş

Odaklan Araştır İnternette 
Gezin

Modül Yapısı

Egzersiz Yap
Uygula



Bölüm 1

Ortaklıklar Oluşturun ve Koordine 

Edin
• Etkili bir ortaklığın anlamını ve nasıl kurulacağını 

anlayın

• Bir ortaklık geliştirmek için uygun araçları belirleyin

• Ortaklığınızı geliştirin ve devam ettirin
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Ünite 1 - Ortaklar aranıyor sayfa 12
Ortaklığın uygulanması sayfa 14
Sayfa 15’de gezinin

Ünite 2 - Doğru ortakları seçme sayfa 16
Doğru muhatabı seçme sayfa 18
Sayfa 19’da gezinin

Ünite 3 - Bir ortaklık içinde markalaşma kavramı sayfa 20
Ortaklık içinde markalaşma sayfa 22
Sayfa 23’de gezinin

Unit 4 – Managing your partnership page 24
Change Seekers: Finding Your Path to Impact page 26
Surf page 27

Ünite 4 - Ortaklığınızı yönetmek sayfa 24
Değişim Arayanlar: Etkiye Giden Yolunuzu Bulma sayfa 26
Sayfa 27’de gezinin

Alıştırma - Alıştırma sayfası 33
İlhamlar sayfa 38
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Bir iş ortaklığı avantajlıdır çünkü:

o nakit akışını hızlandırır
o karı artırır
o maliyetleri düşürür

Bu mali faydalar üç değişiklikle açıklanabilir:

o yeni bir pazara girişi hızlandırmak
o yeni dağıtım kanalları açın
o yeni ürün geliştirmeyi hızlandırmak

Başarısı için aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır:

o Hedefler tam olarak şu terimlerle tanımlanmalıdır:
o ek yararlar
o düşük maliyetler
o yeni ürünler ve hizmetler
o yeni pazarlar
o yeni pazarlama ve eğitim programları
o Taahhütleri, ne yapılacağı, ne zaman yapılacağı, nerede yapılacağı ve her iki tarafın 

da hangi ortak kilometre taşlarına ulaşması gerektiği konusunda da net olmalıdır.
o Çalışanlar dahil olmalıdır. Neden dahil olduklarını anlamalı, çalışmasını sağlamaya 

istekli olmalı ve her bir ortağın katkılarına değer vermelidir. Ortaklığın, ortakların üst 
yönetimi için sadece bir çıkarı yoktur.

Bölüm 1 - Ünite 1 - Ortak aramak Ortaklık, bir işletmeyi yönetmek ve 
işletmek ve karını paylaşmak için iki 
veya daha fazla tarafın yaptığı resmi bir 
düzenlemedir. Investopedia.Ortaklık

nedir? 

Anahtar kelime: Ortaklık

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR
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Ortaklığın önemine odaklanın
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1. İş Ortağı Başına Bir Proaktif "Sahip"
Ortaklığın her iki tarafından bir kişinin bu ortaklığa "sahip olması" gerekir. Her 
iki taraftaki iki ortaklık liderinin haftalık olarak kontrol etmesi ve ekiplerini 
temsil etmesi gerekir.

2. Karşılıklı Hesap Verebilirlik
Pek çok ortaklıkta, her iki ekip birlikte iş yapmanın avantajları konusunda o 
kadar heyecanlı ki, kendi organizasyonlarında atacakları hesap verebilirliği 
belirleme adımını kaçırıyorlar.

3. Gerçek Bağlılık
Birinin başarısı diğerinin başarısıyla sıkı sıkıya iç içe geçmiştir. Bu şekilde, 
hedefler her zaman uyumlu kalacaktır çünkü her iki taraf da ortaklığa eşit 
derecede bağlıdır.

4. Paylaşılan Bir Hedefe Odaklanın
Yaradılışın geliştiğini görmek için gerçek bir karşılıklı ilgi olmalı ve sonra geri 
kalanı - iletişim, odaklanma vb - daha doğal bir şekilde yerine oturacaktır.

5. Net, Ölçülmüş Beklentiler
Baştan beklentileri belirlemek çok önemlidir. Doğrudan olmak ve her iki taraf 
için ortaklıktan beklenen sonuçların projenin başlangıcında nasıl görüneceğini 
ana hatlarıyla belirtmek, ortaklığın başarılı olup olmayacağını belirlemeye 
yardımcı olacaktır.

6. Dengeli Ödüller
Ortaklıkların işe yaramasının anahtarı, her iki tarafın girdileri ve çıktıları 
üzerinde önceden anlaşmaktır.

7. Karşılaştırılabilir İtibarlar
Bir ortaklık kurduğunuzda, her zaman sizinkiyle aynı düzeyde hizmet ve kalite 
itibarı sunan şirketlerle çalışmayı hedefleyin. 

https://www.forbes.com 

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR

https://www.forbes.com/


Aslında :

• Her iki taraf için verimli 

ortaklıklar kurmak . Ürünlerin, 

hizmetlerin, müşterilerin ve kârların 

akışının gerçekten işe yaraması 

için her iki ortağın da anlaşmanın 

işe yaramasını sağlaması gerekir. 

Bunlardan biri olumsuz bir 

durumda bırakılırsa, anlaşma uzun 

vadede her ikisi için de zararlı 

olacaktır.

• Çok erken yasal tavsiye almayın. 

Avukatlar, bir anlaşmayı teşvik 

etmek yerine, bir anlaşmayı 

reddetmek için nedenler sunma 

eğilimindedir. Bu nedenle kişinin 

ortakla kendi şartlarında bir 

anlaşmaya varması ve ancak o 

zaman bunu yasal incelemeye tabi 

tutması tercih edilir. Bir avukata 

"Bunu yapabilir miyim" sormak 

yerine, "Bunu yapmak istiyorum. 

Hukuka aykırılık yapmamama 

yardım et" demek daha doğru olur.

• Her iki tarafı da çalışmayan bir 

ilişkide mahsur tutan bir madde 

ekleyin. Bu tür maddeler aslında 

bir anlaşmayı güçlendirir, çünkü 

ortakları, ortaklık anlaşmasını 

güvenli ve işlevsel tutmak için tam 

kapasite çalışmaya zorlar.

Ortaklığınızı nasıl yürütebilirsiniz?

o işinizi etkileyecek ortaklar 

bulduğunuzdan emin olun

o güçlü yönlerine odaklanın

o faydalı anlaşmalar yapın

o Hepsini kağıda dökmek için 

doğru zamanı bulun

o ilişkiyi sonlandırmanın yollarını 

belirleyin

Ortaklığın Yürütülmesi

14



Etkili ortaklık / iyi uygulama örnekleri 

nelerdir?

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. koleksiyonunu 
bulabilirsiniz.

aynı soru

farklı yanıt
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Örnek: Apple ve Aldus (PageMaker yazılımının yayıncısı) arasındaki ortaklık, 

karşılıklı olarak yararlı olmuştur: Satış ve pazarlama hacmiyle Apple, Aldus'un 

kritik tüketici kitlesine ulaşmasına yardımcı olurken, Aldus, Mac'e karşı 

Windows alıcıları için ikna edici bir neden sağladı.

How Adobe Became a Successful $95 Billion SaaS Company yı okuyun

Örnek: 1990 yılında, UPS ve Posta Kutuları, UPS'in kendi satış ağları aracılığıyla UPS'e 

paketleme, nakliye, teslim alma, sekreterlik, faks ve fotokopi hizmetleri sağladığı bir anlaşma 

imzalarken, UPS Posta Kutularına 11 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, rekabete sıfırdan kendi 

satış noktalarından bir ağ kurmaya çalışmanın pratik olmadığına dair bir sinyal gönderdi.

The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone ...

By Guy Kawasaki – The Art of partnering  i okuyun

Örnek: Apple ile Digital Equipment Corp. arasındaki ortaklığın başarısız olmasının 

nedenlerinden biri, gerçek işi yapan orta ve alt düzey çalışanların buna inanmaması veya 

güvenmemesiydi.

İş Ortaklığı Nasıl Çalışır?
https://www.youtube.com/watch?v=fG_NBTeNN2s
Yapmnız gereken şey burada

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR

https://producthabits.com/adobe-95-billion-saas-company/
https://www.goodreads.com/book/show/37875.The_Art_of_the_Start
https://www.goodreads.com/book/show/37875.The_Art_of_the_Start
https://books.google.it/books?id=YlAbMQoofTwC&lpg=PA48&ots=guIy8odyBz&dq=Read%20the%20article%20on%20ComputerWorld%20Dec%2023,%201991%20-%20Jan%202,%201992&hl=it&pg=PA39#v=onepage&q=Read%20the%20article%20on%20ComputerWorld%20Dec%2023,%201991%20-%20Jan%202,%201992&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=fG_NBTeNN2s


Bir iş ortağına sahip olmanın gerçek nedeni, kendinizi güçlendirmek ve işi riske atmaktır. A) 
önemli olan ve B) en iyi yapabileceğiniz şeylerin kesişimine odaklanın ve iş ortağınızın da 
aynısını yapmasını sağlayın. Farklı bir konuda en iyi olan bir ortak bulun. Bir iş ortağıyla, bir 
artı bir eşittir on duruma ulaşmaya çalışıyorsunuz. Kaldıracın gücü budur. İster ölçeklenebilir 
bir başlangıç, gelişmekte olan teknoloji şirketi, restoran veya şirket kuruyor olun, bir iş ortağı 
bulmayı seçmek kişisel bir karardır.

Karakter çok kritik. Amacınız en iyi arkadaş olmak değil, ama kabul edelim - birlikte çok zaman 
geçireceksiniz, bu nedenle rahat olduğunuz birini bulun.

Stratejinin uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. İş ortağınızın sizin gibi benzer bir mercekle riski 
gördüğünü ve karar vermeye benzer şekilde yaklaştığını bilmeniz gerekir.

Kaldıraç gereklidir. En başından beri birbirinizin ayak parmaklarına basacaksanız, işe 
yaramayacaktır. Dan ile ilişkimde sevdiğim şey ikimizin de çok farklı becerilere, geçmişlere ve 
ağlara sahip olmasıydı. Birbirimizi güçlendirebiliriz.

Fırsatın mevcut olması gerekir: büyüme fırsatı ve nakit akışı fırsatı. Günün sonunda, bir maaş 
çeki iki maaş çekinden daha kolaydır, bu yüzden pastanın yeterince büyük olduğundan veya 
ikisini beslemek için yeterince büyük olabileceğinden emin olun.

GrowthLab Financial'dan Steven Byler

Dernek kurma sanatı. Avantajlı bir ticaret birliği, nakit akışını hızlandıran, karı artıran ve 
maliyetleri düşüren bir kuruluştur. Bu sağlam ilkeler temelinde bir dernek kurulursa, başarı 
şansı çok daha yüksektir.

Her ortağın hedeflerini ve taahhütlerini tam olarak tanımlamak önemlidir. Hedefler arasında ek 
faydalar, düşük maliyetler, yeni ürünler ve hizmetler, yeni pazarlar, yeni pazarlama ve eğitim 
programları vb. Yer alabilir. Taahhütlerle ilgili olarak, her ortak şüpheye mahal vermeden ne 
yapacağını, ne zaman yapacağını, nerede ve neyi birleştireceğini bilmelidir. her iki ortağın da 
ulaşması gereken kilometre taşları.

Bölüm 1 - Ünite 2 - Doğru ortakları seçme

Başka bir kuruluşun iş anlaşmalarıyla bir 
dereceye kadar ilişkisi olan bir kişi veya şirket. Bir 
şirketin sahiplenmesinde, yönetilmesinde veya 
yaratılmasında önemli bir rol oynar
İşletme Sözlüğü

Bir ortaklığın en değerli 
unsurları ortaklardır

Anahtar Kelime: İş ortakları
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Doğru ortakları nasıl bulacağınıza 
odaklanın
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Her iki tarafın da şirketteki sorumluluklarının neler olduğu konusunda önceden 
anlaşması ve bunlara bağlı kalması gerekir. Bir kişi her şeyi devralmaya ve her 
şeyi yapmaya çalışırsa veya çok az şey yaparsa, ortaklık çözülmeye başlar ve 
kızgınlık duyguları iltihaplanır.
Yeni bir ortak alıp almayacağınızı değerlendirirken, son kararınızı vermeden 
önce onlara biraz "ev ödevi" vererek onların güvenilirliğini test etmeyi 
düşünün. Bunun zaman alıcı veya karmaşık bir şey olması gerekmez, ancak 
düzenli olarak zamanında teslimat yapabildiklerinden, yapacaklarını 
söylediklerinde sizinle takip ettiklerinden, toplantılara zamanında 
vardıklarından vb. Emin olun. Bu etkileşimlerden çok şey öğrenebilecek ve iş 
ortaklığı resmiyet kazanmadan önce olası kırmızı işaretleri görebileceksiniz. 
Örneğin, son dakikada sürekli olarak iptal edecek ve yeniden planlayacak 
türden iseler, bu muhtemelen kötü bir işarettir.
"İş ortağım ve ben aynı tutkuya sahibiz, ancak farklı bakış açılarına sahibiz, bu 
da şirketimiz hakkında düşünceli ve çok yönlü kararlar almamıza yardımcı 
oluyor" diyor. "Düşünme tarzınıza meydan okuyacak biri olmadan, yolunuzun 
her zaman en iyi yol olmayabileceğini asla fark edemezsiniz." Suneera 
Madhani
"Müjdecileri" istihdam edin. Organizasyona ve onun ürünlerine veya 
hizmetlerine inanan insanlardır. Görev için gerekli tüm araçlar sağlanmalıdır.

Bölüm 1 - Ünite 2 - Sosyal Ağda Ortaklar

Başka bir kuruluşun iş anlaşmalarıyla bir 
dereceye kadar ilişkisi olan bir kişi veya şirket. Bir 
şirket sahibi olma, yönetme veya yaratmada 
önemli bir rol oynar.
İşletme Sözlüğü

Harika bir ortaklık her 
zaman bir kazan-kazan 

işbirliğidir!

Anahtar Kelime: İş ortakları
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Doğru ortakları nasıl bulacağınıza odaklanın
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Doğru iş ortağını seçmek: Başarı için 
ortaklıkları nasıl bulacağınızı ve bunlardan nasıl 

yararlanacağınızı Greg Berman'dan öğrenin

Doğru İş Ortağını Seçmek, doğru iş ortağını seçmek için 
gerekli olan temel adımları öğrenmek isteyen Girişimciler, 
İşadamları ve Kadınlar için hazırlanmış bir kitaptır. Bu kitap 
size ortaklığın Yin ve Yangını öğretecek. Gezegenimizdeki 
en başarılı şirketlerden bazılarından sorumlu olan gerçek 
dünyadaki ortaklık örneklerine dayalı becerileri öğrenin. 
Yazar, ortaklıkları bulmak, seçmek ve resmileştirmek için 
basit bir yol haritası sağlamayı amaçlamaktadır. Doğru 
ortak, genellikle başarı ile başarısızlık arasındaki farktır ve 
hayatınızı daha iyi hale getirecektir. Yazarın, ortakları 
birbirine bağlamak için 1 numaralı sitenin başında 17 yıllık 
bir geçmişi var ve görev süresi boyunca 90.000'den fazla 
insanı bir araya getirdi.

Partnerinizi tanımlaması gereken anahtar kelimeler:
• Deneyimli ve çok başarılı
• Yaratıcı ve motive
• Becerikli (sert ve yumuşak beceriler)
• Vizyoner ama gerçekçi
• Sözünü tutan ve güvenilir



Doğru ortağı nasıl bulabilirsiniz? 

Doğru İş Ortakları Nasıl Seçilir | Dan Martell
https://www.youtube.com/watch?v=MOKa3Cl2t6k
Bu videoda, şimdiye kadarki en kötü ortaklık deneyimlerinden 
birine sahip olma hikayemi paylaşıyorum ve ardından işletmeniz 
için doğru ortakları bulup belirlemenin 4 temel yönünü 
paylaşıyorum. Kötü ortaklıkları önlemek için videoyu izleyin ve püf 
noktalarını öğrenin.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. koleksiyonunu 
bulabilirsiniz

aynı soru

farklı cevap
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3 Questions Before Choosing A Business Partner
1 Numaralı İş Hatam: İş yapılacak yanlış insanları seçmek. İşte 
bunu nasıl değiştirdim ... Bir iş ortağı seçmeden önce, önce Dr. 
Robert J. Watkins'in bu dinamik öğretisini izleyin ve öğrenin. Sizi 
çok fazla kalp ağrısı ve baş ağrısından kurtaracak.

The Partnership Charter: How To Start Out Right With Your 
New Business Partnership (or Fix The One You're In)
David Gage tarafından
The Partnership Charter'da psikolog ve iş arabuluculuğu uzmanı 
David Gage, bir iş ortaklığı kurma ve sürdürme sanatı için 
kapsamlı bir rehber sunuyor.

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=MOKa3Cl2t6k
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https://lifeclub.org/books/the-partnership-charter-david-gage-review-summary


Markalaşma, beş klasik pazarlama kavramını yeniden gruplandırıyor:

• Üretmek

• Başlatmak

• Fiyat

• Desteklemek

• İnanççılık, yani başkalarının sosyal girişimin özü olan inançlarımızı, doktrinimizi veya davamızı 
takip etmesini sağlamaktır.

Markalaşma, ürünün belirli özelliklere sahip olmasını gerektirir:

• Bulaşıcı: Ürün veya hizmet tüketiciler tarafından oldukça değerli olmalı veya mevcut olanı 
iyileştirmelidir

• Harika: Tüm tüketici kategorileri için yeterince çekici ve çağdaş anlamına gelir 

• Yüksek kaliteli ürün: Etkili olmalı ve tüketicinin uzun süre kullanabileceğini garanti etmelidir.

• Ayırt edici: Ürün veya hizmet, rakiplerin sunduklarından farklı olmalıdır. Tüketicilerin bunu fark 
etmesini sağlar ve reklamını yapar.

• Rahatsız edici: Tüketici bir ürünün önünde kayıtsız hissetmemeli, merak uyandırmalıdır.

• Memnuniyet: Tüketicinin rutinine değer katmalıdır. Bu ilanlarla vurgulanmalıdır ..

• Garantili: Ürün veya hizmet, örnek bir garanti hizmeti sunmalıdır: ücretsiz, hızlı ve kişisel olmalıdır.

• Kullanımı basit: Alıcıların kılavuzu kullanmasına gerek yoktur. Her durumda açık, eksiksiz ve 
resimler ve metin içeren ayrıntılı bir içindekiler tablosu ile okunabilir bir tane olmalıdır.

Bölüm 1 - Ünite 3 - Bir ortaklık içinde markalaşma kavramı

Esas olarak tutarlı bir temaya sahip 
reklam kampanyaları yoluyla, 
tüketicilerin zihninde bir ürün için 
benzersiz bir isim ve imaj yaratma 
sürecini içeriyordu. Markalaşma, 
pazarda sadık müşterileri çeken ve 
elinde tutan önemli ve farklılaşmış bir 
varlık oluşturmayı amaçlamaktadır. 
İşletme Sözlüğü

Marka bilinci 
oluşturma nedir?

Anahtar kelime: 
Marka bilinci
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Nasıl marka oluşturacağınıza odaklanın
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Birçok pazarlamacı, sosyal etkileşimin tek bir boyutuna durmaksızın odaklanır: marka-tüketici ilişkisi.

Sosyal medya pazarlamasındaki "sosyal" kavramın tamamen tüketicilerle olan ilişkinizle ilgili 
olduğunu düşünmek kısıtlayıcıdır.

Diğer ilişkilerin rolünü yeniden düşünmek, hedef müşterilerinizin ilgisini çekmek için tasarlanan 
pazarlama çabalarının etkinliğini önemli ölçüde artırabilir.

Sosyal kanallar "partnerler" ile bağlantı kurmanın yeni yollarını kolaylaştırırken ve kişisel ve 
profesyonel ilişkiler arasındaki çizgi bulanıklaştıkça, iş ilişkilerini yeni ve evet, daha sosyal bir ışık 
altında görmek önemlidir.

"Ortak pazarlama" kavramı yeni değil. Geleneksel örnekler, garajına bir Shell logosu koyması için 
ödenen bağımsız tamirci veya "yetkili bir Kohler distribütörü" olduğundan bahseden sarı sayfalar 
reklamı için Kohler'dan reklam dolarları alan yerel donanım mağazası olabilir.

Gelecek vaat eden potansiyel ortakları belirlemek için:

Rakip olmayan bir firma arayın. En azından, iş ortağınız ürününüz veya hizmetinizle doğrudan 
rekabet etmemelidir. Shopify'dan Braveen Kumar, "Daha da iyisi, size iltifat ediyorlar" diyor.

Seyirciye dikkat edin. Farklı müşteri grupları, farklı sosyal medya biçimlerine, içeriğe ve erişim 
seçeneklerine farklı şekilde yanıt verir. Örneğin, GMA'dan Chris Wilson, yaşın dijital tabanlı bir 
sadakat programının başarısının büyük bir belirleyicisi olduğunu belirtiyor. Partnerinizin, sizinle aynı 
demografiyi o kitle için işe yarayan şekillerde hedeflediğinden emin olun.

Kendi ihtiyaçlarınızı bilin. Demand Media'dan Felicia Alexander, Scribble Live'a "Bir içerik ortaklığı 
taktiklerine geçmeden önce, ortaklığı yönlendiren iş ihtiyacını anlamak önemlidir" dedi. "Yeni bir kitle 
çekmek, sitede geçirilen süreyi artırmak, yeni satışları artırmak mı istiyorsunuz?" Tıpkı partnerinizin 
kendi ihtiyaçlarını karşılamasına yardım ettiğiniz gibi, ihtiyaçlarınızı karşılamanıza da yardımcı 
olabilecek ortaklar arayın.

Doğru ortağı bulduğunuzda, BootSuite'ten Ryan Kettler düşünceli, güvenilir ve tanıtımcı olmanızı 
önerir. Her iki ortağa da yardımcı olacak sonuçlar için işbirliği yapın, sözlerinizi tutun ve işbirliğine 
dayalı içeriğinizi kendi içeriğiniz kadar kapsamlı bir şekilde tanıtın.

https://epicpresence.com 

Bölüm 1 - Ünite 3 - Sosyal ağların etkisi

Sosyal Medyanın 
Başlıca Etkisi 

Nedir?

Anahtar Kelime: Sosyal Medyanın Değeri 
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Odaklanma: Müşterinin Ötesine Geçmek
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Pazarlamacıların% 73'ü, sosyal medyanın iş 
stratejilerinde bir şekilde veya çok etkili olduğu 
konusunda hemfikir

ğ
ş

https://epicpresence.com/


Markalaşma, bir şirketin kaide üzerine koyulmasını sağlar, onun 
başarısına katkıda bulunan değerleri. Bir ortaklık içinde, net bir 
markalaşma için bazı kurallara uyulması gerekir.

Etik kar topu etkisi: Özellikle sosyal girişimlerde, alıcıların kuruma ve 
şirketi diğerlerinden ayıran ürün veya hizmetlerine inanması gerekir. 
Bağlılıklarını ödüllendirmek için, benzer ürünlere tanıdıklarına daha 
kolay erişim sağlamak için gerekli tüm araçlara sahip olmaları gerekir 
(kupon, kartvizitler vb. Aracılığıyla)
 
Kullanıcılar için bir topluluk oluşturun: Ortaklar tarafından oluşturulan 
bir marka içinde, böyle bir topluluk oluşturmak ve onu şirketin tüm 
pazarlama ve satış faaliyetlerine entegre etmek için çaba 
gösterilmelidir.

Markayı insancıllaştırın: Çalışanlar, markayı yalnızca çalışan olarak 
değil, insan olarak temsil etmekten de sorumlu olmalıdır. Değerlerine 
inanmalı ve tüketiciye farklı bir şekilde ulaşmalıdır. Çalışanların 
kendilerini bir topluluk olarak göstermek, iyi bir işbirliği, verimlilik ve 
sonunda tüm ortaklık için fayda sağlar.

Sosyal medyada reklam: Zamanına uyum sağlayan büyüyen bir aile 
olarak markanın evrimini duyurmak için geniş iletişim ve etkinliklerin 
organizasyonuna çaba gösterilmelidir. o Mümkün olduğunca çok ilgi 
çekmek, tıpkı daha az bilinenlerle bile medyayla ilişkileri sürdürmek 
titiz ve kalıcı bir görev olması gerektiği gibi, harika bir etkinlik 
hazırlamaktan ve bunu medyada bolca duyurmaktan daha iyi bir şey 
yoktur. 

 

Bir ortaklık içinde markalaşma
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İyi bir markalaşmanın 

örnekleri nelerdir?

Örnek: Heyecan sağlar, beklentileri aşar ve kullanımı keyifli. Miele elektrikli 
süpürge, neredeyse hiç ses çıkarmadan işini muazzam bir güçle yapar. 
Miele elektrikli süpürgenin reklam sloganı "Başka her şey uzlaşmadır"

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. koleksiyonunu 
bulabilirsiniz.

aynı soru

farklı cevap
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Örnek: Apple'ın, çoğu rakip ürünün sıkıcı ve sıkıcı olduğu 
1984'te Mac'iyle yaptığı şey buydu. = Apple iPod ile 
bulaşma etkisi

 Branding nedir?

How to create a great brand name | Jonathan Bell
Apple, Uber ve AirBnB gibi şirketlerin neden bir reklam denizinde bu kadar 
kolay tanımlandığını hiç merak ettiniz mi? Jonathan Bell, kalıcı bir marka 
adının nasıl oluşturulacağı konusunda adım adım tavsiyeler veriyor.

The Psychology Of Creating A Name Your Customers Can't Forget
- adlandırırken, tekrarlayan sesler kullanın; fonolojik döngüde (işitsel 
duyular) 'zıplamalarını' sağlar, beyinde kalmalarını sağlar - Adınıza ritim 
katar - Bu hatırlanması kolay bir isim yapmakla ilgili değildir - unutulması zor 
bir isim yapmakla ilgilidir

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk
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Bölüm 1 - Ünite 4 - Ortaklığınızı yönetmek
Anahtar kelime: Yönetim
işler veya insanlarla uğraşma 
veya kontrol etme süreci.
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Büyük bir ekibi yönetmeye odaklanın

Güçlü bir ortaklığa sahip olmak, işletmeniz üzerinde muazzam bir etki yaratabilir. İyi bir 
ortaklık ise, şirketinizi yeni seviyelere taşıyabilir. Ortaklık kötüyse, değerli zaman ve 
paraya mal olabilir. İş ortağı yönetimini ne kadar etkili bir şekilde başarmak, yeterince 
tartışılmayan bir konudur. Bunun ana nedeni, her şirketin farklı türde ortaklara ve her 
ortak için farklı gereksinimlere sahip olmasıdır. Yine de başarılı ortak ilişkilerinde ortak 
olan iletişim, ilişki kurma, güven, şeffaflık ve karşılıklı ilgi gibi birçok şey vardır.

• Ortak bir ortaklık vizyonu ve yol haritası oluşturun
• Şeffaf olun
• Partnerinizin güçlü ve zayıf yönlerini bilin
• Etkili iletişim kurun

Özel olarak bir kullanıcı topluluğu yaratmaya adanmış kişilerin işe alınması ve bu 
topluluğu şirketin tüm pazarlama ve satış faaliyetlerine entegre etmek önemsiz bir 
seçenek olarak düşünülmelidir.

Her iki tarafı da çalışmayan bir ilişkide mahsur tutan bir madde ekleyin. Bu tür maddeler 
aslında bir anlaşmayı güçlendirir çünkü ortakları, ortaklık anlaşmasını güvenli ve 
işlevsel tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya zorlar.

Her iki taraf için üretken anlaşmalar yapın. Ürünlerin, hizmetlerin, müşterilerin ve 
faydaların akışının gerçekten işe yaraması için her iki ortağın da anlaşmadan 
yararlanması gerekir. Bunlardan biri olumsuz bir durumda bırakılırsa, anlaşma sonuçta 
her ikisi için de zararlı olacaktır.

ş
ş

ş ş ğ
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Zincir Ortaklıklar
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Anahtar kelime: Yönetim
işler veya insanlarla uğraşma 
veya kontrol etme süreci.
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Büyük bir ekibi yönetmeye odaklanın

Teoride, şirketler ile küçük ve büyüyen işletmeler veya girişimciler arasındaki değer zinciri ortaklıkları 
herkes için faydalıdır: Şirketler, düşük gelirli ve kırsal topluluklar için olumlu sosyal ve ekonomik 
faydalar sağlarken finansal ödüller de alabilirler.
Doğru insanlarla iletişim kurun ve bir şirketteki her seviyeden, özellikle de sürdürülebilir kaynak 
kullanımı için satın alma ekibinden katılım sağlayın ve karar verme sürecini hangi ekiplerin 
yönlendirdiğini belirleyin. Sürdürülebilirlik, ortaklıklar veya KSS ekipleri strateji belirlemekten sorumlu 
olabilir, ancak ticaret ve satın alma için nihai karar vericiler olmayabilir. Ticari ekiplerden gerçek katılım 
olup olmadığını öğrenin. Ve insanların sık sık değiştiğini unutmayın!
Bir şirketin “etki” yi veya “sürdürülebilirliği” nasıl tanımladığını sorun. En düşük seviyede etki 
yaratmakla ilgileniyorlar mı? Düşük gelirli nüfuslarla çalışmakla gerçekten ilgileniyorlarsa, ticari ve 
sosyal hedefleri nelerdir? Onların hedefleri ve sizinki uyumlu olmalıdır.
Bir şirketin sürdürülebilirlik veya sosyal hedeflerine ulaşmak için kendisini nasıl sorumlu tuttuğunu 
öğrenin. Aksi takdirde herhangi bir başvuru var mı?

Taahhütleri tedarik ederken, bir şirketin ihtiyaç duyduğu fiyat, miktar ve kaliteyi belirleyin. Düşük gelirli 
popülasyonlarla çalışmak, düşük marjlar içerir, bu nedenle aracıların, üreticilere gelirlerini artıracak 
veya hayatlarını başka bir anlamlı şekilde olumlu yönde etkileyecek şekilde yeterli bir marj sağlayıp 
sağlayamayacaklarına karar vermeleri gerekir. Ayrıca, şirketlerin miktar ve kalite gereksinimlerini ve 
karşılanmazlarsa yansımalarının ne olacağını öğrenin.
Küçük üreticileri istenen spesifikasyonları karşılamaları için desteklemek için, eğer varsa, şirketin 
hangi hizmetleri sunmaya istekli olduğunu anlayın. Uzatma desteğine sıklıkla ihtiyaç duyulur ve 
şartnameler çiftçilerin şu anda ürettiklerinin üzerinde ise şirket tarafından sunulmalıdır.
https://nextbillion.net 
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Sosyal girişimde ortaklık: doğru ortakları nasıl bulabilir ve etkinizi 
artırabilirsiniz

Ortak olma süreci, doğası gereği zaman alıcıdır, becerileri inceleme ve 
eşleştirme ihtiyacı göz önüne alındığında zahmetlidir ve doğru ortakları 
bulmak, onun liyakatine uyamayacak kadar yoğun kaynak gerektirebilir. 
Öyleyse, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, yoksulluğun azaltılması veya 
çevresel sorumluluk gibi sürdürülebilirlik ve sosyal etki zorluklarını ele 
almak için ortaklıklar neden kritiktir? Cevap basit: şirketler, varsayımlara 
veya saf tahmine güvenmek yerine, tamamlayıcı beceri setlerine sahip 
başkalarını dinleyerek ve onlarla birlikte çalışarak işleri, yatırımları, 
kurumsal sosyal sorumluluk hedefleri, sosyal etki öncelikleri ve hatta 
hayırsever çabaları hakkında daha bilinçli kararlar verebilir. .

Joanne Sonenshine, kuruluşlara daha etkili sosyal, çevresel ve 
ekonomik etki için ortak olmalarına yardımcı olan bir danışmanlık 
firması olan Connective Impact'in kurucusudur. ChangeSeekers: 
Finding Your Path to Your Impact adlı kitabı, risk almayı ve tatmin olma 
ve dünyayı değiştirmeye yönelik çok yönlü yolculuklar arayışını 
inceliyor. Kursu: Etkiye Giden Bir Yol, kuruluşların kendi ortaklık 
stratejilerini geliştirmeye yönelik 6 adımda yürümelerine yardımcı olur.

Arayanları Değiştir:
Etkiye Giden Yolunuzu Bulmak
Joanne Sonenshine tarafından
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Mission, Inc.: Uygulayıcıların Sosyal Girişimcilik Rehberi
Kevin Lynch tarafından
Başarıya ulaşmış işletmelerin profilini çıkarmak veya uzaktan üst 
düzey stratejik tavsiyeler vermek yerine, başarı ile başarısızlık 
arasındaki farkı yaratan temel engelleme ve mücadele taktiklerine 
odaklanmak için başarılı sosyal girişimlerle kendi kapsamlı 
deneyimlerinden yararlanıyorlar.

Orta ve Doğu Avrupa 
Ülkelerinde Sosyal 
Girişimcilik ve 
Sektörler Arası 
Ortaklıklar Kaufmann 
Hans Ruediger, 
Mewaldt Andrea ve 
Sanchez Bengoa 
Dolores tarafından

"Sosyal Girişimcilik" - Ashoka'dan Bill Drayton konuşuyor ...
Ashoka Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bill Drayton: Halk için 
Yenilikçiler ve ömür boyu girişimci, 25 yıl önce sosyal girişimcilik 
alanının oluşturulmasına yardımcı oldu ve dinamik, küresel bir vatandaş 
sektörünü şekillendirmeye kararlı.

Sosyal Ortaklıklar ve Sorumlu İşletme: Bir 
Araştırma El Kitabı
M.May Seitanidi, Andrew Crane tarafından 
düzenlendi
Sektörler arası ortaklıklar, iklim değişikliği, 
yoksulluk, eğitim, yolsuzluk ve sağlık gibi çok 
çeşitli sosyal zorlukları ele almak için kritik bir 
araç olarak yaygın bir şekilde takdir 
edilmektedir. Sektörler arası ortaklıkların tüm 
olumlu retoriğinin ortasında, eleştirel sesler, 
çeşitli girişimlerin gerçek sosyal değişim 
sağlama ve gerçek vatandaş katılımını sağlama 
konusundaki sınırlı başarısına işaret ediyor.

Temelleri nelerdir

Sektörler arası ortaklıklar?

aynı soru

farklı cevap
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Sosyal girişimler, herhangi bir işletme gibi yatırım şeklinde sermaye aramalıdır. Para 
yatırımcılardan, aynı zamanda diğer şirket ve kuruluşlardan ve hatta arkadaşlardan veya aile 
üyelerinden gelebilir. Talebinizi sunmadan önce farklı unsurlar dikkate alınmalıdır:

Pazara girmeye hazır, anlamlı, uzun ömürlü ve sosyal açıdan değerli bir ürün sağlayın

Daha derinlemesine bakmadan yatırımcının projenizi reddetmesi muhtemel modeldeki tüm 
hatalardan kurtulun. Şunlarla ilgili olabilir: fikri mülkiyet, sermaye yapısı, yönetim ekibi, hisse 
senedi sunumu veya mevcut mevzuata uygunluk.

Güvenilir ve dolayısıyla şeffaf olun: Bazı kusurları düzeltmenin bir yolunu bulmak mümkün 
değilse, bunları yatırımcılardan gizlememek daha iyidir. Bunları örtbas etme girişiminde 
bulunurlarsa, kuruluşun güvenilirliği ciddi şekilde zarar görür ve gelecekteki yatırım araştırmaları 
tehlikeye atılabilir.

Yalan söylemek yerine ikna edin:. Üç yılda 100 milyona ulaşma ya da tarihteki en hızlı büyümeyi 
gerçekleştirme vaadi mantıklı değil. Aksine, gerçekçi olmalı ve ürün satışa çıkana kadar 
projeksiyonun tamamen güvenilir olmayacağının ve daha sonra adaptasyon veya ret için test 
edilmesinin farkında olmalıdır.

Rekabet edin: Yeni ürün için yatırımcılara güven veren bir pazar var demektir. Aynı zamanda 
piyasadaki ihtiyaç ve taleplerle ilgili tepkinizi gösterir, bu da ürünü duruma göre uyarlamanızı 
sağlar.

Yeni, yenilikçi ve verimli bir ürün ortaya çıkarın: Olay, bu fikre ilk sahip değilseniz, yine de ilk 
gelen kişinin ilk sakıncalarını kullanabilir, hataları düzeltebilir ve hatta daha ileri gidebilirsiniz.

Bölüm 1 - Ünite 5 - Ortaklığınızın finansmanı

Finansman, ticari faaliyetler için fon 
sağlama, satın alma veya yatırım yapma 
sürecidir.

Neden 
finans 
arıyor?

Anahtar kelime: Finansman
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Nasıl sermaye arayacağınıza odaklanın
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Sosyal girişimler, pazarlama açısından benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Bir sosyal girişimci, pazardaki bir boşluğu 
doldurmak ve ihmal edilen bir topluluğa hizmet etmek için bir işletme yaratır. Bu nedenle, etik / etki ürünleri için pazar 
araştırması araçları yeterince gelişmemiştir.

Sosyal girişimler için hedef kitlenizi tanımlarken hem müşterinizi hem de etkilediğiniz topluluğu tanımlamanız gerekir - 
geleneksel bir şirketin yalnızca müşterilerini anlaması gerekir. Hem gelir modeli hem de etki modeli başarının 
anahtarıdır.

Ek olarak, önemli bir toplumsal veya çevresel sorunu ele alırken, alanınızdaki uzmanlık ve yetki, geleneksel iş 
modellerinden daha da önemlidir. Bir kuruluş, ürünlerinin değerini artırmak ve taahhütlerini son alıcıya iletmek için, 
örneğin Adil Ticaret Onaylı markadan veya resmi olarak organik olarak işaretlenmiş sertifikasyon arayabilir.

Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak, sosyal girişim pazarlama stratejiniz, her adımda etkinizi içermelidir. Bir sonraki 
pazarlama gönderimizde, kuruluşunuzun markasını ve sesini geliştirmenin ayrıntıları ve bunun görsellerinize, içeriğinize 
ve müşteriyle yüz yüze olan her varlığa nasıl entegre edilebileceğinden bahsedeceğiz. Bu arada, Social Enterprise 
London aracılığıyla aşağıdaki kapsamlı pazarlama planına göz atın:

Strateji: Organizasyonun vizyonu ve amacı, pazarlama planının uzun vadeli stratejik yönünü sağlayacaktır. Bir sosyal 
girişim olarak, temel değerlerinden biri, karınızı belirttiğiniz amaç veya topluluğa yeniden yatırmak olacaktır.

İletişim Hedefleri: Pazarlama için SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamana bağlı) hedefler, eylem 
planlamasına öncülük etmelidir. İletişim hedefleri, AIDA (Dikkat, İlgi, Arzu, Eylem) olarak kısaltılan satın alma döngüsünü 
yönetmek için çalışır ve talebi canlandırmak için satın alma döngüsü boyunca farklı ortamlar kullanılır. Ek olarak, 
hedefler şirket imajını ve markalamayı dikkate almalıdır.

İletişim Taktikleri: Ürünün ürün yaşam döngüsündeki aşamasına bağlı olarak, kampanya hedefleri, müşteri profili ve 
pazar konumlandırması hangi medyanın kullanılacağını belirler. Birden fazla medya yolunu birleştiren bir kampanya en 
güçlüsüdür ve pazarlama mesajlarının güçlendirilmesini sağlar.

Eylem Planlama ve Uygulama: Kaynaklar, bütçeler ve zaman dilimleri onaylanır ve test pazarlaması yapılabilir.

Değerlendirme ve Kontrol: Beklentilere kıyasla kampanya sonuçlarının ölçülmesinde kontroller esastır. Bu aynı 
zamanda daha fazla pazarlama kampanyası planlamaya yardımcı olacaktır.

Bölüm 1 - Ünite 5 - Tanıtım için yeni yol

Strateji - Hedefler - İletişim - Eylem 
Planlama - değerleme Neden 

Tanıtım? 

Anahtar kelime: Reklam
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Odaklanma: Kamu
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İş döngüsünün başlangıç   ve büyüme aşamasında sermaye talebi 
özellikle yüksek görünmektedir. Başlangıç   aşamasında, birçok sosyal 
girişimci kendi birikimlerine yatırım yapmayı ya da aile ve 
arkadaşlarından uygun (genellikle faizsiz) krediler almayı seçti. Ancak 
bu, zengin arkadaşları veya kişisel birikimleri olmayan tüm sosyal 
girişimciler için bir seçenek değildir. Bankalar ve diğer özel yatırımcılar 
da, başarının genellikle parasal değil sosyal değerde ölçüldüğü sosyal 
girişimlere yüksek riskli sermaye sağlama konusunda isteksiz olma 
eğilimindedir.
Büyüme açısından, şirketi bir sonraki seviyeye taşıyabilecek yeni bir 
grup kilit çalışanı işe almak, yeni tesisler satın almak veya başka bir 
şehirde bir şube açmak genellikle sermaye gerektirir. Sosyal girişimler 
tipik olarak, ihtiyaç duyulan miktarları kendi ceplerinden ödemek veya 
potansiyel dış yatırımcıları işlerinin güvenli bir finansal yatırım olduğuna 
ikna etmek için yeterli öz sermaye oluşturmada önemli zorluklar 
yaşarlar. Bu yine çifte maliyet konusuna geri dönüyor. Aynı zamanda 
birçok sosyal girişim, ticari kredi ürünlerinde yerleşik olarak bulunan 
koşullara uymakta zorluk çekmektedir.
Sosyal girişimler için üç finansman kategorisi:
• Hibe finansmanı tipik olarak vakıflar, hayırsever kuruluşlar veya kamu 
sektörü programları tarafından örneğin bağışlar veya proje finansmanı 
şeklinde sağlanır. Karşılığında sadece sosyal sonuçlar beklenir.
• Ticari finansman, örneğin faiz (borç), şirketin kısmi mülkiyeti (öz 
sermaye) veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde bir finansal getiri 
karşılığında kredi veya hisse şeklinde sağlanan sermayedir.
• Sosyal finansman, hibe finansmanı ve ticari finansmanın unsurlarını 
birleştirir ve hem finansal hem de sosyal getirilerin bir 
kombinasyonunun beklentileriyle sağlanır.

https://www.siceurope.eu/
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Finansman hakkında düşünürken 
ikinci bir ortaklık kavramı var. 
Rekabet olmuştur ve her zaman 
da olacaktır. Yeni kurulan şirket 
için bir tehdit olarak 
görülmemelidir. Belki de yeni 
proje, piyasada halihazırda 
onaylanmış tanınmış bir markayı 
yenmek için yeterli değildir. 
Projenizin inandırıcı olması 
gerektiğinden, şunları 
arayabilirsiniz:
 bu markalarla ortaklık 
oluşturmak,
 veya kendinizi farklılaştırmanın 
imkansız olması durumunda, 
radarına girme niyetinde olmak.
Diğer bir çözüm ise markanın 
tedarik edemeyeceği veya tedarik 
etmek istemediği niş bir pazara 
yönelmektir.

Halihazırda ortağınız olsun ya da olmasın, yatırımcılara sunulmanız 
gerekiyor. Bir bankadan da borç alabilirsiniz, ancak güven ve ortaklık fikri 
ortadan kalkacaktır. Aslında mevcut yatırımcılar, diğer yatırımcıların 
temsilcisi olarak hareket edebildikleri ve böylece güvendikleri kaynaklar 
aracılığıyla potansiyelimize aşina olabildikleri için iki kat değerlidir.

Bir başlangıç   için gerekli ilk yatırıma ihtiyaç vardır. Yatırımcıların sadece 
fikri keşfetmekle kalmayıp, gerçekten yatırım yaptıklarından emin olmak 
gerekir. Bu ilk yatırımı aldığınızda, diğerlerinin ekibe katılması ve 
böylesine iyi bir fırsatı kaçırmaması daha az riskli olacaktır. Bu, 
yatırımcılarınızı ortakınız yapacak ve işte ilk ortaklık fikri.
 

Finansman ortaklığının arkasındaki kavramlar
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Birkaç ortağı içeren bir projeyi finanse 
etmek için parayı nerede buluyorsunuz?

Şirketler için Mevcut Finansman Kaynakları Nelerdir?
Çeşitli endüstri sektörlerinde dünyadaki binlerce şirket arasındaki 
tüm farklılıklara rağmen, tüm şirketler için kullanılabilen yalnızca 
birkaç fon kaynağı vardır.

Eş finansman nedir? Ortaklar bir programı veya projeyi 
ortaklaşa finanse ettiğinde, her biri anlaşmaya 
sunabileceklerinin en iyisini getirir. İyi uygulandığında, 
ortak finansman, tüm ortakların kaynaklarını - finansman, 
bilgi ve uzmanlık - yoksulların daha fazla yararı için kaldırır.

Cüretkar Finans Ortağı: Andrew Codd'un İş Ortaklığı Başarısı 
için Temel Faktörleri ve Becerileri Açıklıyor (Ciltsiz: 140 sayfa). 
Bu kitap, okuyucunun finans iş ortaklığı becerilerini, ana 
karakter ve ona nasıl yapılacağını gösteren akıl hocaları 
arasındaki konuşmalar yoluyla geliştirir: en fazla değeri 
sağlayan doğru içgörüleri geliştirmek; Uygun kontrolörlük 
yoluyla etkili bir güvenilir danışman haline gelmek ve ayrıca 
ticari öğretim yoluyla ortaklar için etki sağlamak.
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Egzersiz - Alıştırma
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Bölüm         1        Egzersiz 

Ünite 1 - Ortaklar aranıyor
Ortaklığın mali faydaları nasıl açıklanabilir? Her bir 
nedeni gerçek hayattan örneklerle geliştirin



  

Bölüm 1 Alıştırma

Ünite 2 - Doğru ortakları seçmek

«Evangelizer» nedir?

Ortaklık başarısı için neden önemlidirler?
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 Unit 3 – The concept of branding within a partnership

İyi bir markalaşmanın temel unsurları. 7 seçin
Onları nasıl tanımlıyorsunuz?

• Bulaşıcı

• Komik

• Karmaşık

• Güzel

• Anlamlı

• Yüksek kaliteli ürün

• Ayırt edici

Politik olarak kararlı

Memnuniyet

Garantili

Değiştirme

Kullanımı kolay
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 Unit 1 – Managing your partnership 
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“Bir araya gelmek bir başlangıçtır; bir arada tutmak ilerlemedir; 
birlikte çalışmak başarıdır. "
- Henry Ford

"İşbirliği, kendi başımıza bildiğimizden daha fazlasını bilmemizi 
sağlıyor."
- Paul Solarz

"Sinerji - işler birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığında elde edilen 
bonus."
- Mark Twain

“İş dünyasında büyük şeyler asla tek bir kişi tarafından 
yapılmaz; bir ekip tarafından yapılırlar. "
 - Steve Jobs

"Bir takım kendi potansiyeline ulaşacaksa, her oyuncu kendi 
kişisel hedeflerini takımın iyiliğine tabi kılmaya istekli olmalıdır."
 - Bud Wilkinson

"Sevdiğimiz veya elde etmeyi arzuladığımız tüm arzu edilen 
deneyimlerin diğer duyarlı varlıklarla işbirliği ve etkileşime bağlı 
olduğunu görebiliriz."
- Dalai Lama

  WISED – İlham verici sözler
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• Başkasının duygularını anlayın ve paylaşın

• Diğer ortaklarla nasıl işbirliği yapacağınızı belirleyin

• sosyal nedenlerin tanıtımında

• Sosyal arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinin,

• davranışsal ve genetik faktörler



Kapsayıcılık ve Çeşitlilik:
"Tüm bireylere adil ve saygılı davranıldığı, fırsatlara ve kaynaklara eşit 
erişime sahip olduğu ve kuruluşun başarısına tam olarak katkıda 
bulunabileceği bir çalışma ortamının başarılması."
Kapsayıcı bir kültür oluşturmaya başlamanın bazı yolları şunlardır:
Geri bildirim isteyin - Mevcut kültürünüze bağlı olarak, bazı gruplar tartışmalara 
ve fikirlere katılmaya daha isteksiz olabilir. Bu, ancak liderliğin herkesi dahil etmek 
için aktif bir rol üstlenmesiyle kırılabilecek pekiştirici bir döngüye dönüşebilir. Bunu 
yapmanın bir yolu, herkesin tarafsız bir söz sahibi olabilmesi için toplantılardan 
önce anonim geri bildirim araçlarını kullanmaktır.
Anlaşmazlığı kucaklayın - Doğası gereği çeşitlilik anlaşmazlıklarla ilgilidir, bu 
nedenle daha çeşitli hale geldikçe bunu önceden tahmin etmeniz ve buna 
hazırlanmanız gerekir. Anlaşmazlıkları verimli yollarla etkili bir şekilde 
keşfetmenize olanak tanıyan yerinde süreçlere ihtiyacınız olacak.
Empati - Empati, kültürünüzün bir parçasıysa, çeşitlilik ve katılımla ilgili sorunlar 
daha etkili bir şekilde çözülebilir. Kendinizi başka birinin yerine koyma ve 
yaşanmış deneyimlerini hayal etme yeteneği, değişimi gerçekten uygulamak için 
gereken duygusal yakıtı yaratabilir.
Destek grupları ve müttefikler - Kurmayı düşünün
kadınların ve azınlık bireylerin bulunduğu destek grupları
özellikle sahip oldukları endişeleri tartışabilirler
Bu destek grupları ayrıca üyeleri içermelidir
anlayışı köprülemeye yardımcı olmak için çoğunluk gruplarının
 ve nüansları iletmenin bir yolu olarak hareket edin. 
.

Bölüm 2 - Ünite 1 - Sosyal hükümlerin dahil edilmesini savunmak

 Farklı yeteneklere sahip tüm insanların, erken çocukluktan 

ortaöğretim sonrası ve yetişkin yaşama kadar uygun 

desteklerle tam anlamıyla dahil edilmesi gerekir.

Odaklanın: Vizyonunuzu Gerçeğe Dönüştürün

Kapsayıcılık 
savunucusu 

olun

Anahtar kelime:
Birlikte çalışarak dahil edebiliriz

WISED – SOSYAL İŞLETME GELİŞİMİNDE KADIN



Empati, diğer insanları, konumlarını ve ihtiyaçlarını anlamamıza izin veren güçlü bir 
duygudur. Bir sosyal girişim başlatmak isteyen herkes için empati hayati olacaktır. Bir 
fark yaratmak istiyorsanız, içinde çalışacağınız toplulukları ve çabalarınızın onları 
nasıl etkileyeceğini anlamanız gerekir. Sosyal girişimde empatinin rolü nedir? Peki ya 
diğer iş modelleri? Bunu inceleyelim!

Empati nedir? Sosyal girişimde neden bu kadar önemlidir?

Geçmişte, hayır kurumları ve uluslararası kalkınma ajansları, topluluklara körü körüne 
(ve bazen küçümseyici bir şekilde) hücum etme alışkanlığına sahipti ve projeleri 
başlatmak yerel topluluktan çok az geri bildirimde bulunacak veya hiç olmayacak. 
Bağışçılar tarafından finanse edilen bu projelerin çoğu, yerel topluluklar tarafından 
reddedilse bile devam etti. Bu çabalar empatiden yoksundu. Sonuç, şaşırtıcı olmayan 
bir şekilde, çok fazla israf ve sonuçta başarısız olan projelerdi.

Şimdi, birçok sosyal girişim kendi benzersiz yolunu çiziyor. Piyasaya borçludurlar. 
Yerel toplulukları dinleyemezler ve dahil etmezlerse, para kuruyacağı için başarısız 
olma riski daha yüksektir. Pazar, kazananları ve kaybedenleri seçmek için güçlü bir 
güçtür ve sosyal girişimler söz konusu olduğunda, onları görevde tutmaya yardımcı 
olur.

Bununla birlikte, piyasalar her zaman bir sosyal girişimin sosyal hedeflerine sadık 
kalmasını sağlamayacaktır. Pazarlar insanların, toplulukların ve çevrenin refahını 
değil karı garanti eder. Empatinin devreye girdiği yer burasıdır. Sosyal girişimler, 
empatiyi benimseyerek, kendilerine sadık kalmalarını sağlar.

.
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Odaklanma: başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneği

Empatinin Yunan 
kökleri vardır ama 

modern bir 
kavramdır

ANAHTAR KELİME:
Empati - Empati, kültürünüzün 
bir parçasıysa, çeşitlilik ve 
katılımla ilgili sorunlar daha 
etkili bir şekilde çözülebilir. 
Kendinizi başka birinin yerine 
koyma ve yaşanmış 
deneyimlerini hayal etme 
yeteneği, değişimi gerçekten 
uygulamak için gereken 
duygusal yakıtı yaratabilir.
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Sosyal Girişimde Empatinin Artıları
Günümüzde empati, nispeten yeni bir kavram olan sosyal girişimler için 
önemlidir. Bir sosyal girişim, kar üretmeden önce insanları, toplulukları ve 
çevreyi koyar. Empati hayati önem taşır çünkü sosyal girişimcinin bu 
toplulukları, insanları ve nedenleri anlamasına yardımcı olur. Empati 
olmadan, en iyi niyetler bile herhangi bir gerçek sonuç üretemeyebilir. Bu, 
sosyal girişimlerin kâr peşinde koşmadığı anlamına gelmez. Onlar yapar. 
Aslında, bir sosyal girişimin temel ayırt edici özelliklerinden biri, kâr 
peşinde koşması ve piyasalarda faaliyet göstermesidir. Ancak sosyal 
girişimci için kâr yeterli değildir. Bunun yerine, "daha yüksek" bir şey 
tarafından yönlendirilirler.

Empati olmadan sosyal girişimci kördür.
Tek başına kâr, iş başarısını artırabilir. Ancak sosyal girişimci için kâr 
yeterli değil. Bir fark yaratmak, çoğu sosyal girişimciyi sabahları yataktan 
kaldıran şeydir. Karlar işi tutar
sürdürülebilir ve
büyümesine izin ver.
Kar gerekli
ama yeterli değil
başarı koşulları.
Yüksek fikirli nedenler
topraklanması gerekiyor,
ancak. Genel olarak,
sosyal yaklaşabilirsin
toplum temelli, yani insanlar, hayvanlar vb. olarak girişimcilik. Veya buna 
nedene dayalı olarak yaklaşabilirsiniz, yani karbon emisyonlarını 
azaltmak. Ayrımın kendisi keyfidir. Karbon emisyonlarını azaltırsanız, 
toplulukları etkileyeceksiniz. Bir topluluğun daha sürdürülebilir olmasına 
yardım ederseniz, aynı şekilde bir amacı etkiliyor olacaksınız.

Empati kurmak veya bu toplulukları ve nedenleri anlamak ve kendi 
çabalarınızın neden önemli olacağını anlamak harika bir başlangıçtır. 
Bununla birlikte, empatinizi daha somut ölçümlere dayandırmanız gerekir. 
Temel performans göstergeleri ve diğer ölçümler, ilerlemenizi ve 
eksikliklerinizi takip etmek için çok önemlidir.



Cesaretin temelleri nelerdir?

"Bir avukatın yardımıyla sesimi buldum. Artık üzgün, 
endişeli veya yalnız hissetmenize gerek yok. Sesini 
de bulabilirsin." Şimdi izle

"Bir avukatın yenilenmesi 
buldum. Artık üzgün, endişeli 
veya yalnız hissetmenize gerek 
yok. Sesini de bulabilirsin." 
Simdi izle

Oku bunu
Savunucular engelli kişilerin daha fazla dahil 
edilmesini talep ettikçe, BM dönüştürücü değişim 
için bir yol haritası yayınladı

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz 
bir film, kısa video, şarkı vb. Koleksiyonu.

aynı soru

farklı cevap

UNICEF, yaptığı her şeyde her çocuğun haklarını her yerde destekler. Eşitlik Stratejimiz en dezavantajlı 
durumda dışlanmış çocukları ve aileleri vurgular ve bu taahhüdü somut eyleme dönüştürür. Engelli 
çocuklar, diğer çocuklarla aynı sosyal ihtiyaçlara, ilgi alanlarına ve haklara sahiptir. Bununla birlikte, 
büyük ölçüde damgalama ve ayrımcılık nedeniyle, engelli çocukların katılım ve entegrasyon 
fırsatlarından sıklıkla mahrum bırakılmaktadır.
Şimdi izle

Oku bunu
Sosyal savunuculuğun arkasındaki fikirler, 
sosyal adaletle ilgilidir: Toplum, dezavantaj ya 
da ayrımcılık nedeniyle aynı haysiyete sahip 
olmayan topluluk içindeki insanların haklarını 
savunduğunda ve savunduğunda bir bütün 
olarak toplum için bir değer olduğu fikri.

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR
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Güçlendirilmiş sosyal hükümler, kamu-özel sektör ortaklıklarında çalışma 

koşullarının yasal asgari standartların ötesinde iyileştirilmesine dayalı ödül 

kriterleri getirecektir. Bu önlem, kamu hizmetlerinde özel sektörün rolünü 

yeniden değerlendirerek, kamu alımları yoluyla sosyal standartları 

iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bir

hukuka dönüştürülmeyi amaçlayan yenilikçi politika önerisi. DTÖ'nün 

merkezinde yer alan geçmiş uluslararası hukuk deneyimlerinden 

yararlanmakta ve

mevcut AB yasasına kolay uyum. Bölüm daha fazlasını ortaya koyuyor

detaylar ve fizibilitesinin, maliyet etkinliğinin gerekçelendirilmesi

ve beklenen başarı. AB seviyesinden başlayarak, üçüncü ülkelerde AB 

kalkınma politikasına genişletilme potansiyeline sahiptir. Kamu alımlarının bir 

sonraki yasal revizyonunda bu politika önerisini AB hukukuna entegre etmek 

amacıyla uygulama için bir AB kurumları yol haritası ve bir zaman çizelgesi 

önerilmektedir.

Bölüm 2 - Ünite 2 - Sosyal amaçların teşviki için diğer ortaklarla işbirliği 

yapmak
Kişisel girişim: Sosyal girişimci girişim 

yaratmadaki gücü

Odaklanma: Sürdürülebilir kalkınma için Aşamalı Laboratuvar

Halkın Avrupa'sı için 
araç olarak 

güçlendirilmiş sosyal 
hükümler kamu-özel 

ortaklıkları

Anahtar kelime: Vizyondan eyleme
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En etkili pazarlama kampanyalarından bazıları fedakar veya hayırsever bir temaya sahiptir. 
Bununla birlikte, her kampanyada bir işletmenin veya belirli bir ürün grubunun sürekliliği 
yoktur; Bazen en iyi kampanyalar bir yer veya üründen çok bir fikre odaklanır.

Bugün amaca dayalı pazarlamaya bir göz atacağız (bunun neden pazarlama olarak da 
adlandırıldığını göreceksiniz). Her bir kampanyanın güçlü yönleri de dahil olmak üzere, amaca 
dayalı pazarlamanın gerçek hayattaki birçok örneğini incelemeden önce nedene dayalı 
pazarlamanın ne olduğunu inceleyeceğiz.

Ayrıca, nedene dayalı pazarlamayı bu kadar etkili kılan şeylerin yanı sıra, bu tür pazarlamaya 
özgü zorluklar ve engellerden de bahsedeceğiz, böylece kendi kampanyalarınızda bunlara 
hazırlanabilirsiniz.

Nedene Dayalı Pazarlama (Nedene Dayalı Pazarlama) Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi nedene dayalı pazarlama, belirli bir işletme, ürün veya hizmetten 
ziyade belirli bir fikri, amacı veya hedefi pazarlama sürecidir.

Neden tabanlı pazarlama kampanyaları, kampanyaya bağlı olarak inanılmaz derecede geniş 
veya çok dar olabilir. Örneğin, nedenleri teşvik etmek için, yukarıdaki İnsan Hakları 
Kampanyası kampanyası gibi çok çeşitli organizasyonları ve bakış açılarını veya kozmetik 
endüstrisinde hayvan testlerini sona erdirmek kadar dar bir amacı kapsayan neden temelli bir 
pazarlama kampanyası başlatılabilir. belirli şirketleri ve hatta tek tek ürün gruplarını 
hedefleyebilir.

Neden temelli bir pazarlama kampanyası ne kadar geniş veya dar olursa olsun, bu girişimler 
genellikle kar amacı gütmeyen bir kuruluş - tipik olarak kampanyanın mesajının arkasındaki 
itici güç - ve tipik olarak işleyen bir reklam ajansı veya kurumsal ortak arasındaki ortaklıklardır. 
kampanyanın yürütülmesi.

Neden temelli pazarlama, belirli bir işletme, 

ürün veya hizmetten ziyade belirli bir fikri, 

nedeni veya hedefi pazarlama sürecidir.

Odaklanma: Nedene Dayalı Pazarlamayla Dünyayı Nasıl Kurtarırsınız?

Dünyayı 
değiştirmeye 
hazır mısınız?

Anahtar Kelime
: 

Bölüm 2 - Ünite 2 - Sosyal amaçların teşviki için diğer ortaklarla işbirliği 

yapmak
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Sürdürülebilir Kalkınma:

Sosyal Girişimciler Bunu Nasıl 

Gerçekleştiriyor?5 Nedene Dayalı Pazarlamanın Güçlü Örnekleri
Acil çözüme ihtiyaç duyan sosyal sorunlarda kesinlikle hiçbir eksiklik yoktur ve 
bu nedenle nedene dayalı pazarlama kampanyaları, kâr odaklı meslektaşları 
kadar çeşitlidir. Aşağıda, kendi nedene dayalı kampanyalarınız için biraz 
yaratıcı ilham kaynağı olabilecek, özellikle iyi yürütülen amaca dayalı 
pazarlama kampanyalarına birkaç örnek verilmiştir.
1. Vegan Ocak
Veganuary, doğru yapılan amaca dayalı pazarlamanın başlıca örneğidir. 
Kuruluşun gerçek reklamcılığa ilk gerçek çıkışı Ekim 2016'da başlatıldı
2. Movember
Her Kasım ayında, dünyanın her yerinden milyonlarca erkek, en asil davaları 
savunmak için bir araya geliyor - üst dudaklarımızı tıraş etmeyi reddederek, 
erkeklerin karşılaştığı ciddi sağlık sorunları hakkında farkındalık yaratmak, 
onların fikirleri ve meme için para toplayan bir arkadaşının annesinden ilham 
alıyor. Kanser hayır kurumları, Movember'e 5 milyondan fazla erkek katıldı
3. Kadın Yürüyüşü
Kadın Yürüyüşü'nü düzenleyenler, bu güçlü, birleşik markalaşmanın etkinliğin 
başarısı için çok önemli olacağını çok erken anlayacak kadar akıllıydı.
4. Çocukları Beslemek
Avrupa'nın en zengin ülkeleri arasında olmasına rağmen, İngiltere, Avrupa'daki 
en yüksek çocuk yoksulluğu oranlarından birine sahiptir. Her yıl, çalışan 
ebeveynlerin dahil olduğu birçok aile, geçimlerini sağlamak için gıda 
bankalarına güveniyor.Çocukları beslemek, nedene dayalı pazarlamanın 
sadece insanlara yardım etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumun en acil 
sosyal sorunlarına karşı mücadelede gerçek liderler olmasının en önemli 
örneğidir. .
5. WWF
Dünya Vahşi Yaşam Vakfı en adanmışlardan biridir
koruma kuruluşları Dünya. WWF olmasına rağmen
en iyi savunuculuğu ile bilinir tehlike altında olanları korumak için çalışmak nesli 
tükenmekte olan türler,organizasyon da çok aktif habitat koruma alanı.



Sosyal ağlardan en iyi şekilde nasıl 

yararlanıyorsunuz?

Oku bunu
Sosyal girişimcilik: sürdürülebilir ve 
uyumlu bir Avrupa'ya giden yollar 
Kavramlar ve AB Politika Gündemi İş 
ve Yeni Başlayanlar Alt Komitesi.

ş

ş
ş ş

ş

ş

Oku bunu
Unsung Girişimciler:
Girişimcilik
Sosyal Kazanım için
• Onlar kim?
• Onlar ne yapar?
• Nasıl desteklenebilirler?

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, 
kısa video, şarkı vb. Koleksiyonu.

aynı soru

farklı cevap

Oku bunu
Kendi işinizi, sosyal girişiminizi veya hayır kurumunuzu kurmak, tüm akademik 
geçmişlere ve ekonominin her sektörüne açık bir kariyer seçeneğidir. Tüm becerilere 
sahip olmadığınızı düşünüyorsanız (ör. Finansal muhasebe, web sitesi kurma vb.) 
Ertelemeyin. Hem Oxford'dayken hem de kursunuzu tamamladıktan sonra bir 
organizasyon başlatmanın her yönüyle ilgili pek çok yardım mevcuttur. Bu becerilere 
erişmenin başka bir yolu da başkalarına katılmak ve yeni işinizi, sosyal girişiminizi veya 
hayır kurumunuzu "birlikte bulmaktır".
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Büyük resmi oluşturmaya yardımcı olmak için iş ve hayırseverlik arasındaki sınırları 

kaldırabileceğiniz birkaç yoldan bahsedelim.

1. Mükemmel nedeni bulun

Destek için doğru nedeni bulmak zor olabilir. Neden pazarlama uygun bir bağlantıyla başlar. 

Her hayır kurumunun kendi talepleri ve katkıda bulunabileceğiniz sayısız yolu olabilir. Umarım 

bir işletme sahibi olarak tutkunuzun peşindesinizdir. Durum buysa, hakkında güçlü bir şekilde 

hissettiğiniz şeyle uyumlu bir neden bulmaya çalışmalısınız.

2. Bunun hakkında blog yaz

Medyaya maruz kalmanın yanı sıra, seçilen bir nedeni desteklemekten büyük olasılıkla 

kazanacaksınız, nedene yardımcı olmak için yaptığınız her şey hakkında kapsamlı bir blog 

yazdığınızdan emin olun. Bu, aldığınız destek, topladığınız para, yaydığınız farkındalık vb. 

Hakkında olabilir. Blog yazmak, amaca ne kadar yatırım yaptığınızı göstermenin harika bir 

yoludur.

3. Bir topluluk oluşturun

Belki de sosyal bir amaç için farkındalığı yaymanın en iyi yolu, müşterilerinizi, çalışanlarınızı, 

satıcılarınızı ve ortak çalışanlarınızı tüm sürece dahil etmektir. Bu, her bir kişinin katılımının 

önemli olduğu ve zamanlarının ve paralarının iyi bir amaç için kullanıldığını daha da ileriye 

götürmek için çok şey yapacak. Bu girişimdeki amacınız, işletmenizin daha büyük yararına 

odaklanan güçlü bir topluluk oluşturmak olmalıdır.

Senin sıran

Neredeyse diğer tüm iş projelerinde olduğu gibi, bir amacı desteklerken acid fikirli olmanız ve 

esnek olmanız gerekir. Kurumsal sosyal sorumluluk sürekli gelişen bir alandır ve ilgi alanları ve 

öncelikler her geçen gün değişmektedir. Bu sadece, işinizi hedef kitlenize derin bir şekilde hitap 

eden bir sorunla güçlü bir şekilde ilişkilendirmek için sürekli olarak yaratıcı düşünmeniz 

gerektiği anlamına gelir. İyi şanslar!

Bölüm 2 - Ünite 3 - Sosyal nedenleri güçlü bir şekilde ilişkilendirme

Büyük resmi oluşturmaya yardımcı olmak 

için iş ve hayırseverlik arasındaki sınırları 

kaldırabileceğiniz birkaç yoldan 

bahsedelim.

Odaklanın: İletişim kurarken yapılmaması gereken hatalar

Her büyüklükteki işletme, 
faaliyetlerini sosyal bir 

amaç ile birleştirmekten 
çok şey kazanabilir.

Anahtar kelime: Kazanmak İçin Verin
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Yaptığınız her şey, yaptığınız durumdan etkilenir. Bir eylemi çevreleyen duruma bağlamı denir. Aslında, 
bağlamı analiz etmek sosyal etkileşim ve hatta bazı durumlarda hayatta kalmak için çok önemlidir. Korku 
içinde bir adam gördüğünüzü hayal edin: tepkiniz yüz ifadesine (örneğin, kaşlarını kaldırdı, gözleri acid 
gözleri) ve ayrıca durumun bağlamına bağlıdır. Bağlam harici (etrafta korkutucu bir şey mi var?) Veya 
içsel (sakin miyim yoksa korkuyor muyum?). Bu tür bağlamsal ipuçları, herhangi bir durumu anlamanız 
için çok önemlidir.

Bağlam, beyninizdeki görsel algıdan sosyal etkileşimlere kadar tüm süreçleri şekillendirir [1]. Zihniniz asla 
etrafınızdaki dünyadan izole edilmez. Bir nesnenin, sözcüğün, duygunun veya sosyal olayın özel anlamı 
bağlama bağlıdır (Şekil 1). Bağlam acid veya gizli, gerçek veya hayali, bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Basit 
optik illüzyonlar, bağlamın önemini gösterir (Şekil 1A, B). Ebbinghaus illüzyonunda (Şekil 1A), daire 
halkaları iki merkezi daireyi çevrelemektedir. Ortadaki daireler aynı boyuttadır, ancak biri diğerinden daha 
küçük görünmektedir. Bu böyledir çünkü çevreleyen daireler bir bağlam sağlar. Bu bağlam, merkezdeki 
dairelerin boyutu hakkındaki algınızı etkiler. Oldukça ilginç, değil mi? Aynı şekilde, Cafe Wall 
Yanılsamasında (Şekil 1B) bağlam, çizgilerin yönelimi hakkındaki algınızı etkiler. Çizgiler paraleldir, ancak 
onları yakınsak veya farklı olarak görürsünüz. Şeklin orta çizgisine odaklanmayı deneyebilir ve bir cetvelle 
kontrol edebilirsiniz. Bağlamsal ipuçları ayrıca bir sahnedeki nesneleri tanımanıza yardımcı olur [2]. 
Örneğin, bir kelime bağlamında olduklarında harfleri tanımak daha kolay olabilir. Böylece, H veya A ile 
aynı satır dizisini görebilirsiniz (Şekil 1C). Elbette bu cümleyi “TAE CHT” olarak okumadınız, değil mi? Son 
olarak, bağlamsal ipuçları sosyal etkileşim için de önemlidir. Örneğin, görsel sahneler, sesler, bedenler, 
diğer yüzler ve kelimeler bir yüzdeki duyguları nasıl algıladığınızı şekillendirir [3]. Tek başına Şekil 1D'yi 
görürseniz, kadın öfkeli görünebilir. Ama tekrar bakın, bu sefer Şekil 1E'ye. Burada, tenis sıralamasında 
en üst sırayı aldıktan sonra kendinden geçmiş bir Serena Williams görüyorsunuz. Bu, duyguları 
tanımanın, yüzün kendisinde olmayan ek bilgilere bağlı olduğunu gösterir.

Bölüm 2 - Ünite 3 - Bireysel Değişkenler ve Genler ile Çevrenin Etkileşimi

İnsan Çevresel Etkileşimleri, insan sosyal 

sistemi ile ekosistem ("geri kalanı") arasındaki 

etkileşimler olarak tanımlanabilir. İnsan sosyal 

sistemleri ve ekosistemleri karmaşık adaptif 

sistemlerdir (Marten, 2001). ... Uyarlanabilir 

çünkü sürekli değişen bir ortamda hayatta 

kalmayı destekleyen geri bildirim yapılarına 

sahipler
Odaklanma: Bir Çalışma Ortamında Sosyal Etkileşimlerin Bireyin Davranış 

Modeli Üzerindeki Etkisini Anlamak

Sosyal 
Etkileşim ve 

Çevresel İlişki

Anahtar kelime: Daha az konuşmak 
ve daha çok dinlemek
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SOSYAL SENARYOLARDA BEYİN SÜRECİNİZ İÇERİK CUES NASIL YAPIYOR?
Sosyal ortamlarda bağlamı yorumlamak için beyniniz, ön, zamansal ve dar bölgeleri 
içeren bir beyin bölgeleri ağına güvenir. Şekil 2, ön bölgeleri acid mavi olarak 
göstermektedir. Bu bölgeler, bir şeye odaklandığınızda bağlamsal bilgileri 
güncellemenize yardımcı olur (örneğin, sokakta yürürken trafik ışığı). Bu bilgi, önceki 
deneyimlerinize dayanarak bir sonraki adımda neler olabileceğini tahmin etmenize 
yardımcı olur. Gördüğünüz şeyde bir değişiklik olursa (caddede yürürken, kaba 
görünümlü bir Doberman belirir), ön bölgeler aktive olacak ve tahminleri 
güncelleyecektir ("bu tehlikeli olabilir!"). Bu tahminler bağlamdan ("ah, köpek tasmalı") 
ve önceki deneyiminizden ("evet, ama bir zamanlar bir köpek tarafından saldırıya 
uğradım ve çok kötüydü!") Etkilenecektir. Bir kişinin ön bölgeleri hasar görürse, 
bağlamın etkisini tanımakta zorlanacaktır. Dolayısıyla, Doberman, bu kişi daha önce 
başka köpekler tarafından saldırıya uğramış olsa bile bir tehdit olarak algılanmayabilir! 
Ön bölgelerin ana rolü, eylemleri çevreleyen bağlamsal olayları analiz ederek 
eylemlerin anlamını tahmin etmektir.

Şekil 2, yeşil renkte, aynı zamanda insula olarak da adlandırılan kapalı bölgeleri 
göstermektedir. Insula, vücudunuzun içinden ve dışından gelen sinyalleri birleştirir. 
Insula bağırsaklarınızda, kalbinizde ve akciğerlerinizde neler olup bittiğine dair sinyaller 
alır. Aynı zamanda duyguları deneyimleme yeteneğinizi de destekler. Bazen midenizde 
hissettiğiniz kelebekler bile beyin aktivitesine bağlıdır! Bu bilgiler, vücudunuzun dışından 
gelen bağlamsal ipuçlarıyla birleştirilir. Son olarak, Şekil 2, turuncu ile işaretlenmiş 
zamansal bölgeleri göstermektedir. Zamansal bölgeler, odaklandığınız nesne veya kişiyi 
bağlamla ilişkilendirir. Hafıza burada önemli bir rol oynar.

Özetlemek gerekirse, yaşadıklarınızı sosyal bağlamla birleştirmek, ön, iç ve zamansal 
bölgeleri içeren bir beyin ağına dayanır. Bu ağ sayesinde her türlü sosyal olayı 
yorumlayabiliyoruz. Ön alanlar, şimdiki ve geçmiş olaylara bağlı olarak ne 
düşündüğünüzü, hissettiğinizi ve yaptığınız şeyi ayarlar ve günceller. Bu alanlar ayrıca 
çevrenizdeki olası olayları da tahmin eder. Insula, belirli bir his yaratmak için 
vücudunuzun içinden ve dışından gelen sinyalleri birleştirir. Zamansal bölgeler, 
nesneleri ve kişileri mevcut durumla ilişkilendirir. Bu nedenle, sosyal bağlam ağı 
modelinin tüm bölümleri, sosyal ortamlarda olduğunuzda bağlamsal bilgileri birleştirmek 
için birlikte çalışır.

“Yeni Sosyal Girişimcilerin yaptığı, kaçınabileceğim en 

yaygın hatalar nelerdir? "



Facebook'u en iyi nasıl kullanabilirsiniz?

ve Linked-In?

Oku bunu.
Bu çalışma, sosyal girişimler ve 
büyük yerleşik firmalar gibi asimetrik 
güç ilişkilerinde ortaklıkların sosyal 
ortaklık bağlamında nasıl 
yapılabileceğini göstermektedir.

Şunu izle.
JA Europe, eğitim, öğretim, 
beceriler, çalışma ve toplum 
dünyalarını yakınlaştıran bir 
eğitim programı sunarak 
15-18 yaşlarındaki 
öğrencileri genç sosyal 
girişimciler olmaya teşvik 
etmeyi amaçlayan girişimler 
tasarladı.

Oku bunu
Gönüllü sektör açığa çıkarmaya devam 
ediyor
sosyal ve ekonomik değişime uyum 
sağlama kapasitesi

Şunu izle.
Çeşitlilik hayatın bir gerçeğidir. Kapsayıcılık, 
kuruluşlar ve bireyler için bir seçim ve 
uygulamadır. Sosyal Girişimciler Okulu'nda 
amacımız, yaptığımız işin her alanına ve 
faaliyetine dahil olmayı sağlamaktır: programlara 
erişimden, yatırıma, yönetim kuruluna, personele 
ve ortaklıklara kadar.

Şunu izle.
Kamu yararına deneysel bir projede çeşitli ancak 
tamamlayıcı ortaklar tarafından ortak inovasyonu 
mümkün kılın. İşleyiş şekli şöyledir: özel finansörler (ör. 
Bankalar, şirketler) bir ücret karşılığında sosyal temsilciler 
(dernek, sosyal girişim vb.) Tarafından yürütülen bir 
projenin başarısız olma risklerini üstlenirler. Bağımsız, 
uzman bir değerlendirici daha sonra projenin beklenen 
sosyal etkiye sahip olup olmadığını değerlendirir.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, 
kısa video, şarkı vb. Koleksiyonu.

aynı soru

farklı cevap
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İşlevselci sosyolog Emile Durkheim, Eğitimi, gelişmiş endüstriyel toplumlarda iki ana işlevi 
yerine getirdiğini gördü - toplumun paylaşılan değerlerini iletmek ve aynı zamanda özel bir iş 
bölümüne dayalı bir ekonomi için özel becerileri öğretmek.

Eğitim ve Paylaşılan Değerlerin Aktarılması 
Eğitim bunu, bireye bir sosyal dayanışma duygusu aşılayarak yapar - bu, daha geniş bir 
topluma aidiyet duygusu, toplumun hedeflerine yönelik çalışmanın önemine bağlılık duygusu 
ve toplumun bireyden daha önemli olduğu hissini aşılamayı içerir. Eğitim ve özellikle tarih 
öğretimi, birey ve toplum arasındaki bu bağı sağlar. Tarih etkili bir şekilde öğretilirse, 
çocuklar için 'canlanır', onları sosyal geçmişlerine bağlar ve onlarda bir anlamda gelişir. of 
commitment to the social group.

ğ Durkheim, karmaşık toplumlarda okulun, akrabalık ya da 
arkadaşlığa dayalı, kişisel tercihe dayanan aile tarafından yerine getirilemeyecek bir işleve 
hizmet ettiğini, oysa daha geniş bir toplumun bir üyesi olmanın birlikte yaşamayı öğrenmeyi 
ve ne akrabamız ne de arkadaşımız olmayan insanlarla işbirliği yapmak. Okul, çocukları 
daha geniş bir topluma üyeliğe hazırlayabilen tek kurumdur - bunu tüm çocuklara uygulanan 
bir dizi kuralı uygulayarak yapar ve çocuklar, bu paylaşılan kurallar temelinde diğer tüm 
çocuklarla etkileşime girmeyi öğrenir - böylece minyatür bir toplum gibi davranır..

Section 2 - Unit 4 - 

İlgili farkındalık ve sosyal dayanışmaya yanıt vermek ve katkıda 

bulunmak

Odaklanma: Eğitim, paylaşılan sosyal değerlerin zihinlere "damgalanması" 

için gereklidir.
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ÖNCELİK
 Sosyal girişimler ekonomi, sivil toplum ve daha adil, daha kapsayıcı bir Toplum 
yaratmada hayati bir ortaktır. Kamu hizmetlerimizde kilit bir rol oynamak ulusal 
kimliğimizin ve uluslararası itibarımızın önemli bir parçasıdır.
1: SOSYAL İŞLETMELERİ TEŞVİK ETMEK Binlerce insanın yaşadıkları, çalıştıkları 
veya okudukları yerlerde sosyal girişimler hakkında bilgi edinmesini ve başlatmasını 
sağlamak. Sosyal girişimciler yerel topluluklarda irili ufaklı bir fark yaratıyor. Bireysel ve 
kollektif olarak, bu yapılabilir insanlar inisiyatifi ele geçiriyor, hayır kurumları ve sosyal 
girişimler kuruyor ve sosyal sorunlarla mücadele etmenin yeni yollarını ortaya koyuyor. 
Amaç, daha fazla insanı sosyal girişimler yaratmaya, yönetmeye ve büyütmeye teşvik 
etmek ve desteklemektir. Bu, dünya lideri girişimci ve yenilikçi bir ulusun vizyonunun 
özlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. sosyal girişimleri büyütmek.
2: DAHA GÜÇLÜ KURUMLAR GELİŞTİRMEK Tüm sosyal girişimlerin kaynaklara, 
bilgiye ve ağa sahip olmasını sağlayın. Sosyal girişim sektörü, çeşitliliği ile karakterize 
edilir - farklı gelenekler, iş modelleri, motivasyonlar ve hedefler. Bu, bazıları sosyal 
girişimlere özgü ve bazıları tüm iş biçimleri için ortak olan çok çeşitli ihtiyaç ve isteklere 
yol açar. Bu çeşitli isteklerin en iyi şekilde, yaygın ve uzmanlaşmış, ulusal olarak organize 
edilmiş ve yerel olarak sunulan çeşitli iş desteği ekosistemi tarafından karşılanacağına 
inanıyoruz. Amacımız, iş desteğinin güçlü yönler sistemini temel alarak sosyal girişim 
sektörünün gücünü inşa etmektir.

3: PİYASAYI GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI
Daha fazla tüketicinin, kamu otoritesinin ve işletmenin sosyal girişimleri anlamasını ve 
onlardan satın almasını sağlayın. toplumu ve ekonomiyi iyileştirmeye kendini adamış 
daha geniş bir iş dünyası topluluğunun parçası olarak sosyal girişim. Ayrıca bu topluluk 
içinde işletmeler arası ticareti artırmak için önemli fırsatlar öngörüyoruz. Amaç, sürekli 
olarak farkındalığı artırmak ve sosyal girişimler ile diğer işletmeler arasındaki ticaret 
seviyesini artırmaktır.

ş

Bölüm 2 - Ünite 4 Ortaklıklar oluşturun ve koordine edin

Odaklanma: Değer yaratma, yönetim araştırması ve uygulamasının 

merkezinde yer alır
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Daha iyi hayatlar inşa etmek. Sosyal girişim



Facebook'u en iyi nasıl kullanabilirsiniz? ve Linked-In?
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aynı soru

farklı cevap
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"Dayanışmayı ölçmek için yaklaşımları keşfetmek"

Bu kavramın amacı, dayanışmanın sosyal etkisinin göstergelerini oluşturmak için bu yararlı 

katkıları elde etmek için dayanışmayı ölçmeye yönelik bazı ilgili yaklaşımlar, göstergeler ve 

yöntemler hakkında düşünmektir. Bu katkılar, dayanışmanın ve sosyal yurttaşlığın sosyal 

etkisinin göstergelerinden oluşan bir araç kutusu yaratıyormuş gibi görünen bu ÇP8'in 

araştırmasının yürütülmesi için bir başlangıç   noktası sağlayacaktır. Bu anlamda, makale bazı 

endişeleri ortaya koymaktadır.

bilim camiası tarafından bu soruyla ilgili olarak ifade edilmiş ve bu konuyu ele alırken yapılan 

katkıları vurgulamaktadır.

Mutlu Gezegen Endeksi'nde (HPI) bulunan bazı göstergeler, hem kuruluşun projelerinin 

dayanışmasını hem de kuruluşun teşvik ettiği eylemlerin sosyal etkisini analiz etmek için 

kullanılabilir. HPI'yi geliştirmek için hesaplanan dört kriter şunlardır:

- Refah: Gallup World Pol kapsamında toplanan verilere dayanarak, bir ülkenin sakinlerinin 

sıfırdan ona kadar bir ölçekte genel olarak yaşamdan ne kadar memnun olduklarını 

hissettikleri.

- Yaşam beklentisi: Birleşmiş Milletler tarafından toplanan verilere göre bir kişinin her ülkede 

yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı.

- Sonuçların eşitsizliği: Bir ülkedeki insanlar arasında ne kadar yaşadıkları ve ne kadar mutlu 

hissettikleri açısından, her ülkenin beklenen yaşam süresi ve refah dağılımına göre 

eşitsizlikler.

- Ekolojik Ayak İzi: Küresel Ayak İzi Ağı tarafından hazırlanan verilere dayanarak, bir ülkede 

ikamet eden her bir kişinin çevreye verdiği ortalama etki.

Bölüm 2 - Ünite 5 Aktif olarak katılmak ve farkındalık ve dayanışmayı temsil 

etmek

Kriz Zamanlarında Eğitim ve Sosyal 

Dayanışma: Gönüllü gölge eğitim 

örneği

Odaklan:

temel kaygılardan biri olan sosyal dayanışma ile meşgul olmak

"Bizi birbirimize ve topluma 
bağlayan, bireylerin kitlesini 

uyumlu bir bütün halinde 
şekillendiren bağların toplamı"

Emile durkheim

Anahtar kelime: Eğitim
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Hayvan davranışını şekillendirmek için genler ve çevre nasıl bir araya geliyor? Her ikisi de önemli 

roller oynar. Genler, davranış üzerindeki seçime önceki popülasyonların evrimsel tepkilerini yakalar. 

Çevresel esneklik, hayvanlara kendi yaşamları boyunca değişikliklere uyum sağlama fırsatı verir; İşte bir 

tür Davranış:

İçgüdü ve Davranış

İçgüdüsel veya fiziksel bağlantılı (yani tanımı gereği, genetik olarak belirlenmiş) davranış, Charles 

Darwin'in ve daha sonra Niko Tinbergen gibi etologların ilgisini çekti. İçgüdü, bir davranışın düşünülmeden 

gerçekleştirildiğini ve öğrenilerek değiştirilemeyeceğini ifade eder. İçgüdüsel davranış örnekleri, belirli bir 

uyarıcıya yanıt olarak veya belirli bir bağlam içinde gösterilen basit davranış kalıplarını içerir.

Baskı ve Geliştirme

Baskı, gelişimin doğru aşamasında belirli bir temel bilgi parçasını öğrenme yeteneğini içerir. Damgalama 

yoluyla öğrenmeye açıklık, kritik dönem adı verilen kısa bir zaman aralığı ile sınırlıdır. En ünlü baskı örneği 

Konrad Lorenz ve kazlarından geliyor. Kuşların hayatlarının çok erken dönemlerinde annelerini tanımayı 

(ve ona diğer kazlardan anlatmayı) öğrendiklerini keşfetti.

Çevre, Genetik ve Bilişsel Gelişim

Biliş, hayvanların kendilerini çevrelerinin yakınlığından ayırmalarına ve gelecekteki problemleri çözmek için 

geçmiş üzerine düşünmelerine izin verir. Biliş, yeni çağrışımlar yapma yeteneğini içerir. Bilişin bir zamanlar 

insanlığı tanımladığı veya insanları hayvanlardan ayırdığı düşünülüyordu, ancak bilim adamları artık 

bilişsel yeteneklerin yalnızca insanlarla sınırlı olmadığını kabul ediyor.

Çevre, Genetik ve Bilişsel Gelişim

Biliş, hayvanların kendilerini çevrelerinin yakınlığından ayırmalarına ve gelecekteki problemleri çözmek için 

geçmiş üzerine düşünmelerine izin verir. Biliş, yeni çağrışımlar yapma yeteneğini içerir. Bilişin bir zamanlar 

insanlığı tanımladığı veya insanları hayvanlardan ayırdığı düşünülüyordu, ancak bilim adamları artık 

bilişsel yeteneklerin yalnızca insanlarla sınırlı olmadığını kabul ediyor.

Bölüm 2 - Ünite 5 Aktif olarak katılmak ve farkındalık ve dayanışmayı temsil 

etmek

Odaklanma: Bir tepki normu, genler ve çevresel faktörler arasındaki 

ilişkidir

Genler ve çevre nasıl 
etkileşim kurar?

Anahtar kelime: Hem Çevre hem 
de Genetik Makyaj Etkisi 
Davranışı

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR



•Son birkaç on yılda, sağlık ve hastalığın sosyal, davranışsal ve genetik bileşenlerine 
ilişkin anlayışımızda katlanarak bir artış oldu. Bu anlayışa eşlik eden, bilginin bu sağlık 
belirleyicilerinin tüm seviyelerinde daha tam olarak bağlanması ve entegre edilmesi 
ihtiyacıdır. Bu tür bir entegrasyon, sosyal faktörlerin, gen ifadesindeki değişiklikler de 
dahil olmak üzere hücresel tepkiler üzerindeki fizyolojik etkilere nasıl 
dönüştürüldüğünün daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde, İnsan Genom 
Projesi tarafından katalize edilen genomik devrimi, genetik varyasyonların insan 
davranışını ve sosyal faktörlere tepkiyi nasıl etkileyebileceğine dair yaygın ilgiyi 
uyandırdı.

•Önceki bölümler, örtük olarak, çeşitli organizasyon düzeyleri arasındaki karşılıklı 
etkileşimler hakkındaki mevcut anlayışımızdaki güçlü yanları ve boşlukları tanımlamak 
için hiyerarşik değilse de doğrusal bir model kullandı: sosyal faktörler, bireysel 
davranış ve deneyim, fizyolojik sistemler ve gen işlevi. Bu bölümde, gelecekteki 
çalışmanın, böyle doğrusal bir yaklaşımın, biyolojik sistemlerin göze çarpan özelliği 
olan sosyal ve fiziksel çevrenin ve gen işlevinin bütünleşik doğasını tam olarak 
yansıtmadığını nasıl anlayacağını keşfedeceğiz. Bunun yerine, genler ve bir özellik 
arasında nadiren bire bir ilişki olduğu gerçeğini ele almak için çeşitli modeller 
kullanmalıyız.

•Aslında, insan genomunda yalnızca ~ 30.000 gen olduğu için, çoğu genin farklı 
zamanlarda ve farklı ortamlarda farklı işlevlere hizmet etmesi muhtemeldir (McClintock 
ve diğerleri, 2005). Üstelik seçimimiz
•atalarımız
•ile etkileşim yoluyla göç etti
•farklı sosyal ve fiziksel ortamlar. Bu sadece yaşam boyu yörüngelerini, 
doğurganlıklarını, sağlıklarını ve hastalıklarını etkilemedi.
•ve hayatta kalma oranları, ama aynı zamanda bunların
•çocuklar ve torunlar. Böylece
•genomdaki bilgi ayrılmaz bir şekilde
•hücresel, fizyolojik ile bağlantılı,
•psikolojik, sosyal ve fiziksel
•üzerinde çalıştığı ortamlar
•bir ömür ve bunların çoğu genetik olmayan
•faktörler sonraki nesillere aktarılır.

Sosyal, Davranışsal ve Genetik Faktörler 
Arasındaki Yerleşik İlişkiler



SE'ler ve kaynaklar arasındaki bağlantı 

nedir?

Oku bunu
Sosyal girişimcilik (SE), kaynakların sosyal 
ihtiyaçları karşılamak, sosyal değişimi teşvik 
etmek veya yeni organizasyonlar yaratmak için 
yeni yollarla birleştirildiği bir sosyal değer yaratma 
süreci olarak tanımlanır. .

Şunu izle.
Sosyal değişim teorisi, 
insanların ilişkilerini, bunu 
yapmanın kendi çıkarlarına en 
uygun olduğunu belirledikleri 
için kurduklarını savunur.

Oku bunu.
Bir sosyal girişim, kaynakları 
harekete geçirmenin ve istihdam 
yaratmanın yanı sıra, genellikle 
kurumlar tarafından görmezden 
gelinen sosyal sorunlara yanıt 
verir.

Oku bunu.
Sosyal girişimci, sosyal değer yaratmak için bir 
şirket yaratan bireydir. Sosyal girişimciler, güçlü bir 
sosyal yönelime sahip oldukları için bu girişimleri 
geliştirme eğilimindedir.. 

Şunu izle
Sosyal ve ekonomik çevre eğitim, işler, gelir ve 
sosyal destek gibi şeyleri içerir.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size önerdiğimiz bir dizi 
film, kısa video, şarkı vb..

aynı soru

farklı cevap

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR



Egzersiz - Alıştırma

             
Bölüm 2



Algı Oyunu
Malzemeler: 4-6 çeşitli kağıt rengi - 4-6 gönüllü
Talimatlar:
Tatbikata başlayın, gönüllülerin ön tarafa gelip seyirciye dönük olmasını 
sağlayın.
Her birine bir sayfa renkli kağıt verilir. Daha sonra talimatlarınızı tam olarak 
söylediğiniz gibi takip etmeleri için talimat vereceksiniz. Talimatları vermeden 
önce gözlerini kapatmaları gerekir. İzleyicilere onların adına yorum 
yapılamayacağını söyleyin. Gülmeye izin verilir!
Gönüllüler kağıtlarını gözleri kapalı şekilde önlerinde tutsunlar.
Ardından kağıdı ikiye katlamalarını söyleyin; sonra tekrar ikiye. Daha sonra 
kağıdı x kez sağa ve sola çevirmeleri gerekir; her seferinde köşede bir kağıt 
parçası yırtıyor. Bunu üç veya dört kez tekrarlayın ve gönüllülerin çarşafı bir 
kez daha ikiye katlamasını ve ortadaki bir parçayı yırtarak bitirin. Tüm bu 
süreç boyunca, özellikle hangi köşenin kopacağını söylemeyin.
Gözleri kapalı, kağıtlarını önlerinde tutarken açmalarını isteyin. Daha sonra, 
sadece her tasarımın tamamen farklı olduğunu keşfetmek için gözlerini 
açabilirler.
Neden?
Hepsine aynı talimatları vermedin mi?
Hepsi bu talimatlara uymadı mı?
Öyleyse neden tamamen farklı parçalarımız var?
Aradaki fark, tıpkı farklı kültürlerden insanların olayları farklı görmesi, 
yorumlaması ve algılaması gibi, bizleri farklı görmemiz, yorumlamamız ve 
algılamamızdır.
Bu nedenlerden dolayı, birini her zaman "yanlış .." olarak 
yargılayamayız

BÖLÜM        2     Alıştırma

ÜNİTE 1 Sosyal hükümlerin dahil edilmesini savunmak



İş
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        Kim tamamlamalı? İdeal olarak, işi yürüten insanlar. İş 
Planı şablonu esnek olacak şekilde tasarlanmıştır - aşağıda 
yönergeler vardır.

Bölüm 1: Giriş ve arka plan
Kısaca, fikriniz nedir ve neden işe yarama şansı yüksektir?

Bu çok kolay! Yapmayı planladığınız şeyi basitçe tanımlayın, ör. 
bir kafe işletmek, okul üniformalarını geri dönüştürmek. O halde 
neden insanların mallarınızı veya hizmetlerinizi satın alacağını 
düşündüğünüzü açıklayın.

Bölüm 2: Liderlik
İşletmeyi kim yönetecek ve okul yapısı içinde nereye uyuyor?

Harika bir lideriniz varsa - değilse, neden bir liderinizin 
olmadığını açıklayabilir ve sosyal girişimdeki bireylerin isimlerini 
verebilirsiniz. Size yardımcı olan öğretmeni de dahil etmek iyi 
olur.
İşletme aracılığıyla hangi liderlik becerilerini kazanacak veya 
geliştirmeye başlayacaksınız?

Bunlar şunları içerebilir: planlama, ekibi veya grubu yönetme, 
ekibi temsil etme - iletişim, örnek olma, ekibi motive etme ve 
cesaretlendirme.

(İş Planınızı oluşturmak için sonunda yedek sayfalar kullanın)



İş Planınız (… .devam)

BÖLÜM         2        Alıştırma

Bölüm 3: Hedefler
İşletme ile başarmak istediğiniz ana şeyler nelerdir?
Daha sonra kararlar vermenize yardımcı olacağı için bir sohbet edin ve 
bunu düşünün. Sıkı çalışmanızın ne yapmayı amaçladığını düşünün.
Hedef 1: Her birine "sahip olmayı umduğumuz sosyal girişimin sonunda 
..." ile başlamanız yardımcı olabilir.
Hedef 2: ……
Hedef 3: ……

4. Bölüm: Ürünler / hizmetler
Sattığınız ürün / ürünler nelerdir? Bir hizmetse, bunu olabildiğince acid bir 
şekilde özetleyin. Bu Bölüm 1'e benzer, ancak bu sefer biraz daha ayrıntı 
ekleyin.

Bölüm 5: Pazarınızın analizi
a) Bir ihtiyaç olduğunu nasıl anlarsınız? İnsanlar neden ürününüzü / 
hizmetinizi satın almalı - sadece size yardımcı olmak için satın almakla 
kalmayıp, gerçekten ihtiyaç duyarlarsa başarılı olacaktır.
b) Müşterileriniz kimler? Olabildiğince geniş düşünün - çevrenizdeki diğer 
okullar, ebeveynler, yerel işletmeler, çevrimiçi?
c) Rakipleriniz kimler? Rakibiniz, sizinle aynı şeyi satan veya aynı hizmeti 
sunan kişidir.
d) Hangi fiyatları talep edeceksiniz?
e) Hangi imajı yansıtmaya çalışıyorsunuz? İnsanlar kurumsal adınızı 
duyduklarında işletmeniz hakkında ne düşünüyor (örneğin Tesco, LidI, 
Apple gibi kullandığınız bazı şirketleri düşünmeniz yardımcı olabilir - 
hizmetlerini tanımlamak için hangi kelimeleri kullanırdınız?)
f) Ürününüzü tanıtmak ve satmak için hangi yöntemleri kullanacaksınız?
İnsanlar ürününüzü ve nereden satın alacağını nasıl bilecek?



İş Planınız (… .devam)
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DEĞERLER EGZERSİZİ – SEÇİM

Süreç: Sınıfı küçük gruplara ayırın ve onlara aşağıdaki bilgileri verin. Verilen bilgilere 
göre burs parasının dağıtımı konusunda bir seçim yapmalıdırlar.

Sorun:
Bir hayırsever, üniversiteye yakın bir kentsel bölgeden üç öğrencinin üniversite 
eğitiminin ücretini ödemeyi teklif etti. Komitenizin bursları verme görevi var. Dokuz 
öğrenci bursların olası alıcıları olarak komitenize yönlendirildi ve hangilerine 
eğitimlerine devam etme fırsatı verileceğine karar vermek size kalmış. Başvuru 
formundaki kısa makalelerinden yorumlar aşağıdadır.
Kısıtlamalar:
1. Hayırsever, bu öğrencilerden yalnızca üçüne fon sağlayacaktır.
2. Bu öğrencilerin hiçbiri burssuz üniversiteye devam edemez.
3. Yalnızca aşağıda verilen bilgilere göre karar vermelisiniz.
Öğrenciler:
Suzanne - 2 yaşında bir çocuğun evlenmemiş annesiyim. Oğlumun babası Joshua 
doğmadan 3 ay önce ortadan kayboldu. Hala ailemle yaşıyorum ama evde işler iyi 
değil. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak istediğimde bana bebek bakıcılığı yapmaktan 
hoşlanmadıklarını düşünüyorum. On sekiz yaşındayım ve okuldan sonra 
McDonalds'ta kreş masraflarını karşılamak için yarı zamanlı çalışıyorum. Lisede 
işletme derslerinde gerçekten iyiydim ve üniversitede 2 yıllık sekreterlik programıyla 
ilgileniyorum, böylece daha iyi bir iş bulabilir ve kendime ve oğluma destek olabilirim.
Muhammed - 28 yaşındayım ve Ürdün'de büyüyen bir Filistinli. Şimdi ABD'de daimi 
ikamet ediyorum. Ailem yakında benimle gelecek ve ben de onların yerleşmesine 
yardımcı olacağım. Uluslararası öğrenci ofisi bu bursa başvurmam için beni teşvik etti 
İngilizcem hızla gelişiyor - Gazete ve dergileri kolayca okuyabiliyorum. Ben çok 
çalışkanım ve bir şeyleri çabuk öğreniyorum. İş hakkında biliyorum
ailemden ve Ürdün'den - burada iş okumak istiyorum.
Donald - 23 yaşındayım ve lisede çok iyi bir öğrenciydim ama kafamı toparlayana 
kadar birkaç yıl üniversiteye gitmek istemedim. Şimdi gerçekten sosyal hizmet 
okumak için okula geri dönmek istiyorum - insanlara gerçekten yardımcı olabileceğimi 
hissediyorum. Geçen yıl HIV pozitif olduğumu keşfettim. AZT alıyorum ve 
semptomum yok. Okula param olsun diye ailemin yanına taşınacağım. Ancak bu burs 
gerçek bir fark yaratacak ve
Bana ihtiyacım olan güveni ver.

Section         3        ExerciseSection         3        Alıştırma
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Evreniniz Ne Kadar Farklı?

Malzemeler: Şeffaf Plastik bardaklar (kişi başı 1 adet) Renkli boncuklar (her yarış için 
1 renk ve her soru için her renkte yeterli boncuk) Amaç: Günlük hayatınızda 
karşılaştığınız insan türlerini görsel olarak görmek Nasıl Oynanır: Boncukları (renge 
göre) plastik kaplara dairenin ortasına koyun. Renk şemasını açıklayın (yani, İtalyan 
veya Çin veya Avustralya veya Romence için seçeceğiniz mor boncuklar). Herkese 
boş bir bardak verin. Katılımcılara, her soru okunduktan sonra, temas kurdukları tip 
kişi için bir boncuk almaları gerektiğini söyleyin. Sorular sorulduktan sonra, insanların 
evreninin neye benzediğini düşünün. Bu iyi bir şey midir? Bir grup insan mı hakimdir? 
Evet ise neden? Bunu nasıl değiştirebilirsin? Sizden farklı olan çeşitli insanlarla 
çalışmak ve onlarla yaşamak neden önemlidir?

1. Irkınızı / etnik kökeninizi en yakından temsil eden bir boncuğu seçin.
2.  Sevgilinizin ırkını en yakından temsil eden bir boncuğu seçin.
3.  En yakın arkadaşınızın ırkını temsil eden bir boncuk seçin.
4.  İbadet ettiğim insanların ırkı ağırlıklı olarak ... 
5. Evimin iki yanındaki komşularım (evde) ... 
6. Doktorum ... 
7. Diş hekimim ...
8.  Avukatım / avukatım… 
9. Patronum ... 

10. İş arkadaşlarım ağırlıklı olarak ...
11.  Sosyal çevremdeki insanlar ağırlıklı olarak ... 
12. Son okuduğum kitabın yazarı ... 
13. İzlediğim son iyi filmde insanlar ağırlıklı olarak ... 
14. En sevdiğim TV şovundaki insanlar ağırlıklı olarak ... 
15. Bir gün boyunca, temas kurduğum insanlar ağırlıklı olarak ... 
16. En beğendiğim ya da hayatımda en büyük etkiye sahip olan kişi ...
17.  En sevdiğim müzik grubu veya grubumdaki insanlar ağırlıklı olarak…
18.  Kupanıza bakın ve kendinize şunu sorun: Benim evrenim ne kadar çeşitli?
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Eleştirel Düşünmme 
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Hayır işlerine inanmıyorum. 
Dayanışmaya inanıyorum. 
Sadaka dikeydir, bu yüzden 
aşağılayıcıdır. Yukarıdan aşağıya 
doğru gider. Dayanışma yataydır. 
Diğerine saygı duyar ve 
diğerinden öğrenir. Başkalarından 
öğreneceğim çok şey var

https://www.azquotes.com/author/4244-Emile_Durkheim
https://www.un.org/en/observances/human-solidarity-day
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Galeano
https://ignatiansolidarity.net/blog/2019/06/12/faith-and-justice-quotes-jesuit-university-commencement-speakers/
https://quotabulary.com/famous-quotes-about-unity
https://educationaladvancement.wordpress.com/2014/12/16/the-common-good-25-quotes-to-inspire-us/


3. Bölüm Kilit kişilere 

odaklanın sosyal konularda
•

Dijital bağlantı 

• Organizasyon ve nedenler 

• Rekabet ve işbirliği 

• Kişilik vs problem 

• Başarı v fazlası
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Ünite 1 - Sosyal ağlar aracılığıyla dijital pazarlama sayfa 75 Rekabetçi 

olun, stratejinizi ayarlayın sayfa 77 Sörf sayfası 78

Ünite 2 - Sosyal Medya Neden Önemlidir? sayfa 79 Çevrimiçi İşbirliği 

Bazen Yüz Yüze İşbirliği Yapmaktan Daha İyi sayfa 81 Sörf sayfası 82

Ünite 3 - Sosyal konulardaki kilit kişilere odaklanın sayfa 83

Ünite 4 - Sosyal girişimlerde medya, sayfa 85 Dijital pazarlama stratejisi: 

Bir plan nasıl yapılandırılır? sayfa 87 Sörf sayfası 88

Ünite 5 - Sosyal Girişimle ilgili sosyal medya sayfa 89 Finansman 

aramadan önce sayfa 91 Sörf sayfası 92

Alıştırma - Alıştırma sayfası 93 İlhamlar sayfa 100

74



"Sosyal Medya Pazarlaması 101": Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? 
Sosyal medya pazarlaması veya SMM, pazarlama ve marka hedeflerinize ulaşmak için 
sosyal medya ağlarında içerik oluşturmayı ve paylaşmayı içeren bir internet pazarlaması 
biçimidir. Sosyal medya pazarlaması, metin ve resim güncellemeleri, videolar ve kitle 
katılımını artıran diğer içeriklerin yanı sıra ücretli sosyal medya reklamcılığı gibi etkinlikleri 
içerir.

Bu kılavuz, size sosyal medya pazarlamasına giriş ve işletmenizin sosyal varlığını 
geliştirmek için bazı başlangıç   sosyal medya pazarlama ipuçları ve eğitimler sağlayacaktır.

Bu ipuçları ile kendi sosyal medya pazarlama uzman planınızı geliştirmeye başlayabilirsiniz. 
Sosyal medya pazarlama kampanyaları oluşturmaya başlamadan önce işletmenizin 
hedeflerini düşünün. Aklınızda sosyal bir strateji olmadan bir sosyal medya pazarlama 
kampanyası başlatmak, haritasız bir ormanda dolaşmak gibidir - eğlenebilirsiniz, ancak 
muhtemelen kaybolacaksınız. Sosyal medya pazarlama hedeflerinizi tanımlarken sormanız 
gereken bazı sorular: Sosyal medya pazarlamacılığı ile neyi başarmayı umuyorsunuz? 
Hedef kitleniz kim? Hedef kitleniz nerede takılır ve sosyal medyayı nasıl kullanır? Sosyal 
medya pazarlaması ile hedef kitlenize hangi mesajı göndermek istiyorsunuz? İşletme 
türünüz, sosyal medya pazarlama stratejinizi bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir.

Bölüm 3 - Ünite 1 - Tanıtım için sosyal ağlar aracılığıyla dijital 

pazarlamanın geliştirilmesi

Artık her gün sosyal medyayı 

kullanan üç milyardan fazla 

insanla, markanız veya 

müşterinizin sosyal medya 

etkinlikleri söz konusu olduğunda 

eğrinin ötesinde kalmak önemlidir.

Odaklanma: Sosyal Medya ve Pazarlama: Bir Planla Başlayın

Anahtar Kelime: WWW
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Sosyal Medya Pazarlaması, Pazarlama Hedeflerinize Ulaşmanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

Sosyal medya pazarlaması, aşağıdakiler gibi bir dizi hedefe yardımcı olabilir:

• Web sitesi trafiğini artırmak

• Dönüşüm oluşturma

• Marka bilinirliğini artırmak

• Marka kimliği ve pozitif marka ilişkisi yaratmak

• Kilit kitlelerle iletişimi ve etkileşimi geliştirmek

Hedef kitleniz sosyal medya ağlarında ne kadar büyük ve bağlıysa, listenizdeki diğer tüm pazarlama 

hedeflerine ulaşmanız o kadar kolay olacaktır!

En İyi Sosyal Medya Pazarlama İpuçları

•Sosyal medya

İçerik Planlama - Bir sosyal medya pazarlama planı oluşturmak çok önemlidir. Hedef kitlenizin ilgisini 

çekecek içerik fikirleri için beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olacak anahtar kelime araştırması ve 

rekabetçi araştırmayı düşünün.

• Sosyal İçerik - Çevrimiçi pazarlamanın diğer alanlarıyla tutarlı olarak, içerik sosyal medya pazarlaması 

söz konusu olduğunda üstündür.

• Tutarlı Bir Marka İmajı - Pazarlama için sosyal medyayı kullanmak, işletmenizin marka imajınızı çeşitli 

farklı sosyal medya platformlarına yansıtmasını sağlar.

• İçerik Tanıtımı için Sosyal Medya - Sosyal medya pazarlaması, en iyi sitenizi ve blog içeriğinizi 

okuyucularla paylaşmak için mükemmel bir kanaldır.

• Seçilmiş Bağlantıları Paylaşmak - Pazarlama için sosyal medyayı kullanmak, takipçiler, hayranlar ve 

adanmışlar kazanmak için kendi benzersiz, orijinal içeriğinizden yararlanmanın harika bir yolu olsa da, 

aynı zamanda dışarıdaki makalelere bağlantı kurmak için de bir fırsattır.

• Rakipleri İzleme - Rakiplere göz kulak olmak her zaman önemlidir - anahtar kelime araştırması ve diğer 

sosyal medya pazarlama bilgileri için değerli veriler sağlayabilir.

Etkili Facebook Reklamları Oluşturma

Nasıl doğru şekilde kullanacağınızı biliyorsanız, Facebook, işletmenizi ileriye taşımak için en güçlü reklam 

platformlarından biri olabilir. Ve bu sadece marka bilincini artırmak için değil.

Bölüm 3 - Ünite 1 Tanıtım için sosyal ağlar aracılığıyla dijital pazarlamanın 

geliştirilmesi

Odaklanın: Rekabetçi misiniz?, Stratejinizi ayarlayın!

Genler ve çevre nasıl 
etkileşim kurar?

Anahtar kelime: Hem Çevre hem 
de Genetik Makyaj Etkisi 
Davranışı
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Rekabetçi olun, Stratejinizi belirleyin
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Sosyal medya pazarlama stratejinizi nasıl 

oluşturursunuz?

Bunu Oku
Facebook, Twitter, Instagram ve Pinterest gibi 
sosyal platformlar aracılığıyla doğrudan hedef 
kitlenizle konuşmuyorsunuz, kaçırıyorsunuz! 
Sosyal medyada harika pazarlama, işinize 
kayda değer bir başarı getirebilir, sadık marka 
savunucuları yaratabilir ve hatta potansiyel 
müşterileri ve satışları artırabilir.

Şunu izle.
Sosyal medya stratejisi, sosyal 
medyada yapmayı planladığınız 
ve başarmayı umduğunuz her 
şeyin özetidir. Eylemlerinize 
rehberlik eder ve başarılı olup 
olmadığınızı bilmenizi sağlar.

Bunu Oku
Ana sosyal medya platformları (şu 
anda) Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, Pinterest, 
YouTube ve Snapchat'tir.

Bunu Oku
2020 için sosyal medya pazarlama stratejinizi 
nasıl oluşturabilirsiniz?

Şunu izle
Çoğu sosyal medya platformunda artık yerel 
canlı akış yetenekleri veya kolay entegrasyon 
var.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir 
film, kısa video, şarkı vb. Koleksiyonu.

aynı soru

farklı cevap
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Yenilik, başarının anahtarıdır!

Sosyal girişimin büyümesi, belki de son yıllarda parlaması için en cesaret verici 

işaretlerden biridir. Devlet desteğiyle, sosyal girişimciler, tutkuları ile ekonomide 

gerçek bir fark yaratan getiri ile ticaret yaptılar. Ancak beceriler ve çaba tek 

başına her zaman başarıya götürmez. Dünyada buluşla tanınıyoruz, belki de 

pazarlama becerimizle daha az tanınıyoruz. Ancak arzu ve doğal yeteneğin 

birleşimi neredeyse durdurulamaz bir güçtür - örneğin Mark Zuckerberg'i ele 

alalım.

Değişimi kucaklamak

Zuckerberg, daha sonra "Facemash" olarak adlandırılan şeye yazılımı ilk 

yazdığında ikinci sınıf öğrencisiydi. Facebook, sosyal medya olarak bilinen şeyin 

sadece bir parçası olsa da, etkilerini anlayan ve değişimi kucaklayanların bundan 

faydalandığına dair çok az şüphe var.

Hedef kitlenizle etkileşim kurmanın tam zamanı

Bir reklam fonu eksikliği, basitçe "orada olma" ihtiyacı veya iyi balıkçıların 

balığın yüzdüğü yere gittiğine dair gerçek bir anlayışla açıklansın, bireysel 

düzeyde açıklanır. Ancak açık olan şey, bu çoğunluğun ortadan kalkmayacağıdır.

Bölüm 3 - Ünite 2 - Sosyal Medya Neden Önemlidir?

Sosyal medya, kanallarınızda tutarlı 

kaldığınız sürece güven ve inanılırlık 

oluşturmanıza yardımcı olur.

Odaklanın: İşletmenizi Gelecek için inşa edin

 Sosyal medya, 
işletmeler için 

önemli bir 
platformdur

Anahtar kelime: Dijital İletişim
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Sosyal medya herkes için doğru olmayabilir

Kötüleyenler sosyal medyayı kaydırmaktan hoşlanırlar: bu bir moda! Kendini yanacak! Onun

Neden sadece geleneksel pazarlamaya bağlı kalmıyorsunuz?

Her işte olduğu gibi, hepimiz bütçeler dahilinde çalışmak zorundayız ve ne yazık ki pazarlamacılar 

için bunlar asla yeterince büyük değil! Bununla birlikte, üzerinde anlaşabileceğimiz şey, reklam, 

doğrudan postalama ve broşür geliştirmenin pahalı olduğudur. Büyük ölçüde, ortalama bir sosyal 

girişimin mütevazı kaynağına sahip olduğumuzdan, genellikle ağızdan ağza güveniriz. Kendi 

başına güçlüdür, büyümesi zaman alır. Bununla birlikte, size LinkedIn'de 150 iş bağlantısına sahip 

kişisel bir hesabın 7 milyondan fazla profesyonele erişebileceğini veya 510 takipçimize bir tweet ile 

erişebileceğini söyleseydik, şimdi dikkatinizi çeker miydik?

Sosyal medya sosyal girişimim için çalışacak mı?

Bir tweet'i neyin viral hale getirdiğini belirlemek neredeyse imkansızdır, ancak bildiğimiz şey, 

"beğenmeyi" değil "paylaşmayı" teşvik etmemiz gerektiğidir.

Çoğu sosyal girişim, "Açık Gün" düzenleyebilir veya takipçi büyütmek için bir kampanya üretebilir, 

ancak onu radardan çıkarmak için hayal gücünü yakalayan özel bir şey gerekir. Facebook ve 

Twitter'daki koordineli mesajlar "gök gürültüsü" olarak bilinir ve insanlar gururla Stephen'ın ünlü 

başparmak yukarı pozunu yaparken kendi fotoğraflarını yayınladılar. Bir görüntü daha fazla sayıda 

yeniden tweet alır ve eğer tanıdığımız insanlar içindeyse, bu süreç kontrol edilemeyen bir dalga 

önünden geçene kadar devam eder.

Nöbetin başlamasını takip eden 24 saatlik süre içinde "İşte benim #ThumbsUpForStephen 11 am 

RIP" hashtagini içeren onbinlerce tweet gönderildi. Evet, Stephen hayal gücünü yakaladı çünkü 

istisnai bir bireydi, ancak sosyal girişimimiz için malları sağlayan o olağanüstü tetikleyiciyi bulmak 

hepimizin göreviydi.

Bölüm 3- Ünite 2 Sosyal medya sosyal girişim ile ilgili midir?

Hangi sosyal medya platformları mevcut?

Hangi sosyal medya 
platformları mevcut?

Anahtar kelime: Siber uzay

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR



Çevrimiçi işbirliğini gerekli bir kötülük olarak kabul ediyorsanız - örneğin, gitgide dağılmış küresel 
veya uzak çalışanlardan oluşan bir ekiple çalışmanın tek yolu - o zaman yanlış yapıyorsunuz 
demektir. Çevrimiçi ortak çalışma, yüz yüze çalışmanın ikinci en iyi ikamesi değildir: Kendi 
avantajları ve avantajları ile tamamlayıcıdır.

Evet, ekibinizi Yammer ve Slack gibi çevrimiçi iletişim araçlarıyla bir araya getirmek, ofis yerine 
evden çalışan kişilerin yıkıcı etkisini azaltmanıza yardımcı olabilir. Evet, Basecamp gibi ekip 
odaklı proje yönetimi araçları, bina yerine dünyanın dört bir yanına dağılmış ekiplerle çalışmanın 
koordinasyon zorluklarına yardımcı olabilir. Ve evet, bilgiyi wiki veya Evernote ile paylaşmak ya 
da Google Drive aracılığıyla birlikte yazmak, bir dokümanı koridorun sonundaki kişiye 
iletemediğinizde kullanışlı seçeneklerdir.

Ancak, çevrimiçi ortak çalışmadan tüm istediğiniz yüz yüze çalışmanın büyüsüyse, hayal 
kırıklığına mahkumsunuzdur. Sonuçta, paylaşılan bir yerde çalışmanın (spontane etkileşimlerin 
yaratıcı gücü gibi) veya yüz yüze konuşmanın (sözlü olmayan iletişime girmek gibi) benzersiz 
faydaları olduğunu biliyoruz. Ve en iyi telepresence tesisleri veya kurum içi sosyal ağlar bile yan 
yana veya yüz yüze çalışmayı bıraktığımızda kaybettiğimizin yerini alamaz.

Ancak birçok durumda, çevrimiçi işbirliği, yüz yüze işbirliğine tercih edilir. Çevrimiçi işbirliğinin 
benzersiz bir şekilde neler yapabileceğine odaklanmak, bunun faydalarını fark etmenize ve 
çevrimiçi birlikte çalışarak kazanabilecekleri belirli proje, görev ve ekip türlerini belirlemenize 
olanak tanır.

Çevrimiçi işbirliği, çoğu dijital fenomen gibi, çok özel türdeki sorunları çözmede iyidir: zaman 
sorunları, mesafe sorunları ve iletişim sorunları. Zaman problemlerini çözerek 24/7 üretim 
döngülerinin faydasını yaratır; mesafe problemlerini çözerek yeni farklı takımların oluşmasını 
sağlar; ve iletişim sorunlarını çözerek, daha geniş bir beceri ve kapasite kümesine erişecek 
şekillerde birlikte çalışmamızı sağlar. Bu ayırt edici avantajlardan özellikle yararlanan görevleri ve 
projeleri desteklemek için çevrimiçi işbirliğini kullandığımızda, çevrimiçi işbirliğini dağınık ekiplerin 
sorunu için bir yara bandı olarak görmenin ötesine geçer ve bunu işimizi ve kuruluşumuzu ileriye 
taşımak için kullanırız ..

Çevrimiçi Ortak Çalışma Bazen Yüz 
Yüze Çalışmaktan Daha İyi



İşbirliği yapın ve dijital olarak öğrenin: bu 

mümkün mü?

Bunu Oku
62 Ekibinizin Daha Üretken Olmasına Yardımcı 
Olacak Çevrimiçi İşbirliği Araçları

Şunu izle.
Moodle forumu gibi bir tartışma 
panosu, katılımcıların mesaj 
göndermesine ve başkalarının 
mesajlarına eşzamansız olarak 
(yani aynı anda değil) yanıt 
vermesine olanak tanıyan bir 
iletişim aracı olması açısından 
çevrimiçi toplantıdan farklıdır.

Bunu Oku
Kurumsal sosyal yazılım, büyük kuruluşlar tarafından işbirliğini ve 
sosyal ağ iletişimini geliştirmek için kullanılır. Kurumsal sosyal ağlar 
(intranet) ve diğer sosyal ağ yazılımlarından oluşan bu yazılım, bir 
şirketin üretkenliğini, iletişimini ve zaman yönetimini en üst düzeye 
çıkarmak için tasarlanmıştır.

Bunu Oku
Geleceğin Firması Oluşturmak Sosyal Medya 
Meselesi

Şunu izle
Çevik proje yönetimi aracıyla projeleri ve 
görevleri daha iyi yönetin. Hubstaff Görevleri, 
projeleri daha küçük görevlere ayırmanıza, 
ekip üyelerini atamanıza, yorumlar, son 
tarihler, etiketler ve daha fazlasını eklemenize 
olanak tanır.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir 
film, kısa video, şarkı vb. Koleksiyonu.

aynı soru

farklı cevap
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Daha fazla çalışan, şirketlerinden ve liderlerinden önemli sosyal sorunlarla mücadele 

etmelerini istiyor.

Organizasyonunuz içinde sosyal değişim yaratmak isteyen bir çalışansanız, en iyi yaklaşım 

nedir? Bu konudaki geleneksel bilgelik açıktır: iş vakasını yapın. Yönetimi, sorunu ele almanın 

şirketin alt çizgisine yardımcı olacağına ikna edin. Pek çok sosyal sorun için iş vakasını gördük: 

artan çeşitlilik, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal hayırseverlik, kurumsal 

gönüllülük programları, yoksulluğu azaltmak ve çalışanlara iyi davranmak.

Yine de bazıları her zaman iş vakası yapmamız gerekip gerekmediğini sorguladı. Örneğin, birçok 

örgütsel lider toplumu kendi başına bir amaç olarak geliştirmek istemiyor mu? Araştırma ayrıca, 

iş vakasının bir liderin "ekonomik şemasını" harekete geçirebileceğini veya kararları yalnızca 

ekonomik bir bakış açısıyla alma eğilimini, bu da daha az şefkatli davranışa yol açabileceğini 

göstermektedir.

Bu nedenle, sosyal sorunlarla mücadele için iş vakasının veya ahlaki durumun yöneticiler için en 

ikna edici olup olmadığını bilimsel olarak araştırmaya başladık. Sosyal değişim genellikle 

aşağıdan yukarıya doğrudur. Çalışanlar, direktiflerin yönetimden gelmesi gerektiğine inandıkları 

için değişimi hayata geçirme konusunda kendilerini güçsüz hissedebilirler. Bununla birlikte, 

araştırmalar, çalışanların değişimi, hatta sosyal değişimi başlatmak için tipik olarak 

algıladıklarından daha fazla aracıya sahip olduklarını ortaya koyuyor. Çalışanlardan oluşan 

koalisyonlar oluşturmak yönetimi etkilemek için yararlı bir taktik olabileceğinden, genellikle bir 

çalışanın bu işi tek başına yapması gerekmez. Birden fazla çalışan, bir sorunun ahlaki 

sonuçlarını vurguladığında ve bunun şirketin temel değerleriyle bağlantısını vurguladığında, bir 

yöneticinin kendi görüşlerini işin özü ya da naif olmadığı gerekçesiyle reddetmesi zor olabilir.

Bölüm 3 - Ünite 3 - Sosyal konulardaki kilit kişilere odaklanın

Odaklanma: Şirketler için Büyük Sosyal Sorunların Üstesinden Gelmenin Daha 

İyi Yolu!

Şirketlerin sosyal konularda 
harekete geçmesini sağlayın, iş 
vakasını değil ahlakı vurgulayın

Anahtar kelime: uygun şekilde 
uyarlanmış bir ahlaki argüman 
başlamak için kötü bir yer değildir
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Sosyal bir sorun hakkında "sosyal" olan nedir?

Yirminci yüzyılın sonlarında Birleşik Krallık'taki mevcut sosyal sorunların bir listesi yoksulluk, 

evsizlik, çocuk istismarı, hoşnutsuz gençler ve okula devamsızlık, okul disiplini, kurumsal 

bakımdaki savunmasız insanlara muamele, vandalizm, trafik öfkesi, yalnız ebeveynlik ve 

boşanma. Bu kısa liste, bu dersin yazıldığı ayda televizyon, radyo ve gazetelerdeki haberlerden 

oluşturulmuştur. Bu kursu okurken bunlardan bazıları hala sorun olabilir, bazıları kaybolmuş 

olabilir, yeni sorunlar ise dikkat çekmiş olabilir. Güncel kaygı konusu olmalarının dışında ortak 

yönleri açık değildir. Bu gerçek - kamu yararını, kaygıyı veya endişeyi yakalamak - muhtemelen 

bu tartışmaya başlamak için en iyi yerdir, çünkü bir sosyal sorunla ilgili 'sosyal' olanın bir 

cevabının, bu tür sorunların dikkati çekmiş olmasıdır. belirli bir zamanda belirli bir toplumun.

Burada "özel" kelimesini vurgulamanın bir anlamı var. Diğer toplumlar başka sorunlarla meşgul 

olabilir: halkın dikkatini çeken şey

Almanya, ABD veya Çin'de büyük olasılıkla

en azından bazı açılardan Birleşik Krallık'ta güncel bir sosyal problemin ne olduğu konusunda 

farklı. Daha önceki tarihsel dönemlere bakarsak, mevcut sosyal sorunların sadece bir kısmının o 

zaman görülebileceği de doğrudur. Örneğin on dokuzuncu yüzyılın sonlarında, yoksulluk, 

çocuklara kötü muamele ve boşanmanın sosyal sorunlar olarak tartışıldığını, ancak listedeki 

diğerlerinin pek dikkat çekmediğini gördük. Bu tür farklılıklar için iki olası açıklama vardır. 

Birincisi, sosyal problemlerin değişmesidir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında evsiz kimse 

olmasaydı, o zaman evsizliğin sosyal bir sorun olarak tartışılmasını beklemezdik. İkinci neden, 

sosyal bir sorun olarak algılanan şeyin değişebileceğidir. Dolayısıyla, on dokuzuncu yüzyılın 

sonlarında evsiz kalmış insanlar olabilir, ancak durumları sosyal bir sorun olarak değil, daha 

ziyade bir 'yaşam gerçeği' olarak ya da yalnızca bireysel bir talihsizliğin sonucu olarak 

algılanmıştır - hiçbiri bu sosyal bir problem ..

Bölüm 3 - Ünite 3 - Sosyal sorunlar: Bunları kim yapıyor?

Odaklanın: Bu kimin sorunu?

Anti-sosyal davranış, evsizlik, 
uyuşturucu, akıl hastalığı: 

günümüz toplumundaki tüm 
sorunlar. Ama bir sorunu 

sosyal yapan nedir?

Anahtar kelime: Hayır Kurumu 
Derneği: "Yardım için başvuran 
kişilere bildirim"
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Sosyal girişimler için en etkili sosyal medya stratejilerinden 3'ü

Aşağıdaki üç stratejiden hemen yararlanabilirsiniz. Cesur olun ve iki elinizle tutun:

1. Çekici, markalı profiller oluşturun

İşletmeniz için sosyal medya hesapları oluşturmak eğlencenin yarısıdır, ancak tüm bu heyecan 

içinde, temelleri unutmak oldukça kolaydır. Alçakgönüllü profil, sosyal medyadaki varlığınızın en 

önemli yönlerinden biridir, ancak bu hayati sayfanın doğru yapılandırması, bir rahatsızlık ve pek 

çok kişi tarafından görülmeyecek bir şey olarak kolayca bir kenara kaldırılabilir. Sonuçta, Twitter 

tweet okumak içindir ve Facebook gönderileri ve durum güncellemelerini sindirmek içindir, değil 

mi? Neredeyse… Twitter ve Facebook profillerinizi kaç kişinin ziyaret ettiğini görünce 

şaşıracaksınız. Örneğin, son yirmi sekiz günde Inspire2Enterpise Twitter profil sayfası yüzlerce 

kez görüntülendi ve bu, insanların proaktif olarak hakkımızda bilgi aradığı anlamına geliyor. 

Sıkıcı bir başlık resmiyle veya daha kötüsü yeni hesaplara atanan varsayılan Twitter 'yumurtası' 

ile karşılaşırlarsa, tweetlerin arkasındaki kuruluşun çevrimiçi varlığı konusunda özellikle 

telaşlanmadığı sonucuna vardıkları için affedilirler. .

Sosyal medya hesaplarınızın profil sayfalarına yeterli miktarda zaman ayırdığınızdan emin olun. 

Logonuzu ve ilgi çekici, uygun bir başlık resmi ekleyin (herhangi bir rahatsızlıktan kaçınmak için 

resim standartlarına uygun olduklarından emin olun). Daha da iyisi, sayfadan "öne çıkan" 

benzersiz görüntüler oluşturmak için Canva gibi bir araç kullanın. Web adresinizi, konum 

bilgilerinizi ve sosyal medya size bunu yapmak için yer veriyorsa, girişiminizin hikayesini 

eklemeniz de önemlidir. Boşa harcanan zaman olmayacak - söz veriyoruz.

Bölüm 3 - Ünite 4 - Sosyal girişimlerde medya

Odaklanın: Öyleyse, bu işe yarayalım!

Sosyal medya pazarlaması 
savaş alanını oluşturan 

unsurları yalnızca üç stratejik 
ipucuna ayırın

Anahtar kelime: Harika şeyler 
üçlü gelir

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRLMESİNDEKADINLAR



2. Günlük bir gönderi planı belirleyin ve buna bağlı kalın

Bu kılavuzda yayınlamanız gereken içerik türünü araştırmayacağız (bu başka bir zaman içindir), bu 

nedenle kitlenizin olumlu yanıt vereceği güncellemeler ve paylaşımlar hakkında nispeten sağlam bir fikriniz 

olduğunu varsayacağız. . İçeriğin gerçekten sosyal medyaya girmesini sağlamak için günlük bir gönderi 

programı belirlemeniz gerekir. Ve bu, son derece sınırlı zamanınız olan başka bir görev gibi görünse de, 

sosyal medya pazarlaması yapma alışkanlığını ne kadar çabuk edinebileceğinize ve eşit olarak, ne kadar 

sabırsızlıkla bekleyeceğinize şaşıracaksınız. o.

Haftada veya ayda bir toplu planlamanın aksine günlük yayınlamak, size zamanında, alakalı ve güncel 

olaylardan yararlanan içerik gönderme avantajı sağlar.

Her günün ilk otuz dakikasında ne yaptığınızı kendinize sorun. Olasılık, kahve yapma, e-postaları 

yakalama veya meslektaşlarla tuhaf su soğutucusu tartışmalarının bir kombinasyonu olacaktır. O zamanın 

bir kısmını sosyal medya için değiştirmeyi deneyin ve bunu her gün yapın. Yakında alışkanlık 

kazanacaksınız.

3. Nişan alın!

Sosyal medya siteleri dijital hoparlörler değildir - kitlesel tartışmaların yapıldığı platformlardır ve bir sosyal 

girişim olarak konuşmalar başlatabilir ve halihazırda gerçekleşmekte olanlara ekleyebilirsiniz. Sohbetler 

her zaman iki yönlü bir ilişki olacaktır, bu nedenle düşüncelerinizi yayınladığınız kadar izleyicilerinizle 

etkileşim kurmak için çok zaman harcamanız çok önemlidir. Sosyal etkiniz büyüdükçe, aldığınız 

retweetlerin, yorumların ve beğenilerin sayısı doğal olarak artacaktır ve bunlar ortaya çıkmaya 

başladığında, dalmanız, “teşekkür” demeniz, düşüncelerinizi sunmanız ve kendi sorularınızı sormanız 

gerekir.

Aynı şekilde, şu anda gerçekleşen konuşmalara da atlayabilirsiniz. Sektörünüzdeki düşünce liderlerini 

takip ederek ve bir tartışma noktasına ilişkin görüşünüzü sunarak, hem sosyal medya uzmanınızı hızlıca 

yükselteceksiniz.

ekip çalışması, işbirliği ve bağlantıda güçlü temeller oluşturmak için her zaman gerekli olacak bilgi 

açısından zengin bir yöntemdir.

Bölüm 3 - Ünite 4 - Dijital tanıtım için İyi Yönetimler

Odaklanma: Merkez sayfasıyla dijital pazarlamayı yönetmeyi geliştirin

Sosyal girişimler, Twitter, 
Facebook ve Instagram gibi 

platformlarda tanıtılmak, 
paylaşmak ve tartışılmak için 

mükemmel bir şekilde 
yerleştirilmiştir.

Key word: Great things 
generally come in threes
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Dijital pazarlama stratejisi:
bir plan nasıl yapılandırılır?

Entegre bir dijital strateji, Smart Insights RACE dijital pazarlama planlama çerçevesinde 
önerdiğimiz tüm önemli çevrimiçi pazarlama etkinlikleri için size bir temel sağlayacaktır. 
Bu, müşteri yaşam döngüsünün tüm bölümlerini kapsayan 25 temel çok kanallı 
pazarlama faaliyetini aşağıdaki bölümlerde ayrıştırır:
• Planlama - Mevcut dijital pazarlama etkinliğinizi gözden geçirmek, analitiği 
özelleştirmek, KPI gösterge tabloları oluşturmak ve SMART hedefleri oluşturmak için 
veri odaklı bir yaklaşım kullanın, potansiyel müşterileri ve satışları artırmak için dijital 
pazarlama medyasını, teknolojiyi ve verileri nasıl dağıtacağınıza ilişkin öncelikli 
iyileştirmelerden oluşan bir strateji oluşturun
• Erişim - Sitenize ziyaretleri çekecek 6 temel çevrimiçi pazarlama tekniğini kullanarak 
farkındalık oluşturun.
• Harekete Geçin - Gelecekte potansiyel müşteriler oluşturmanıza yardımcı olmak için 
web sitenizde veya sosyal medyada etkileşimleri teşvik edin
• Dönüştürme - Hedef kitlenizi, telefon ve yüz yüze kanallar sizin için önemliyse 
çevrimiçi veya çevrimdışı satın almaya ikna etmek ve hatırlatmak için yeniden 
hedefleme, destekleme ve dönüşüm oranı optimizasyonunu kullanın.
• Katılım - Web, e-posta ve sosyal medya pazarlamacılığını kullanarak kişiselleştirilmiş 
iletişimi geliştirerek mevcut müşterilerden satışları artırın
Bu sayfa, dijital strateji oluşturma konusundaki temel önerilerimizi gruplandırır. Bir dijital 
pazarlama planını nasıl yapılandıracağınızı gösteren kaynaklarımıza erişmek için üye 
olarak kaydolun.

En iyi 5 Önerilen kaynaklar
1. Ücretsiz indirme - Dijital pazarlama stratejisi şablonu - RACE planlama şablonumuz 
etrafında yapılandırılmıştır, size bir dijital pazarlama planı oluşturmanın hızlı bir yolunu 
sunar.
2. Ücretsiz rapor - Dijital pazarlama araştırma raporunu yönetme
3. Makale - Dijital Pazarlama istatistikleri 2020 - en iyi 10 ücretsiz kaynağı seçtik
4. Ücretli rapor - Dijital pazarlama sağlık kontrolü - dijital pazarlamanızın hızlı denetimi
5. Ücretli rapor - Dijital strateji kılavuzu - Başarılı bir strateji oluşturmak için 7 Adım
.



Bir değişiklik nasıl oluşturulur ve 

planlanır?

Bunu Oku
Game of Phones: Yüz yüze 
desteği dijital bir hizmete 
dönüştürme

Şunu izle
ş

ş
ş

ş

Bunu Oku
Değişim yaratmak isteyen ve teknoloji 
manzarasının ön saflarında yer alan, 
işlerini ilerletmek ve olağanüstü etki 
yaratmak için en iyi araçları en üst 
düzeye çıkaran insanlar.

Bunu Oku
Dijital çağda sosyal girişimler

Şunu izle
Tüm önemli yönetim alanlarındaki 
becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirecek ve 
bir iş stratejisi ve operasyonlarını yenilemek 
için iş analitiği, sosyal medya ve iş süreci 
uygulamaları gibi dijital teknolojilerin nasıl 
entegre edileceğine dair hem kritik hem de 
uygulamalı anlayış geliştireceksiniz.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir 
film, kısa video, şarkı vb. Koleksiyonu.

aynı soru

farklı cevap
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Önce kötü haberi ortadan kaldıralım. Günümüzün son derece dijitalleşmiş çağında, işletmelerin güçlü 

bir sosyal medya varlığı olmadan ayakta kalması pek olası değildir ve sosyal girişimler de bir istisna 

değildir.

Şimdi harika haberler için. Tüketiciler dolar satın alarak bir fark yaratmak için gittikçe daha fazla 

istediği için, sosyal girişimler sosyal medyanın gücünden yararlanmak için harika bir konumdadır. Pek 

çok sosyal girişimci, genel halkın geride kalmak, değerli amaçlarını popüler sosyal medya platformları 

aracılığıyla paylaşmak ve tanıtmak için ne kadar heyecanlı olacağını öğrenince şaşırabilir.

Mesele şu ki, birçok sosyal girişimci, sosyal medyanın gücünden yararlanma fikrinden korkuyor. 

Bununla birlikte, bir kez girdiklerinde, çok başarılı bir sosyal medya varlığı oluşturmak için bir teknoloji 

uzmanı olmaya kesinlikle gerek olmadığını öğrenen birçok kişi rahatlayacak.

Bunu akılda tutarak, sosyal girişiminizin sosyal medyanın harika pazarlama gücünden tam olarak 

yararlanmasını sağlamak için bazı kullanışlı ipuçları.

1. Çekici Markalar Oluşturun

Sosyal medya tamamen hızlı teşhirle ilgilidir ve üzücü gerçek şu ki, kullanıcılar markayı görsel olarak 

çekici bulmazlarsa hesabınızı bir kenara bırakma olasılıkları yüksektir.

2. Tutarlı Olarak Yayınlayın

Sosyal medya profillerinizi alakalı tutmak için kesinlikle düzenli olarak gönderi paylaşmanız gerekir. 

Geride kalmamanızı sağlamanın en iyi yolu, somut bir yayın programı belirlemek ve buna bağlı 

kalmaktır.

3. Video İçeriği Gönderin

Sosyal medya dünyası, hazır paketlenmiş bilgi parçalarını sever. Bu nedenle video içeriği 

yayınlamak, dikkat çekmenin en akıllı yollarından biridir. Sadece bu da değil, aynı zamanda 

paylaşılması ve yayılması kolaydır, bu da amacınız için kolay teşhir anlamına gelir.

4. Son Trendlerden Haberdar Olun

Trendleri takip etmek çok çaba gerektiriyor gibi görünebilir, ancak nereye bakacağınızı biliyorsanız o 

kadar da zor değil.

Bölüm 3- Ünite 5 - Sosyal Girişim ile ilgili sosyal medya

Odaklanma: Pazarlama ve markalaşmada renkle ilgili pratik kararlar

Sosyal Girişiminizi 
Sosyal Medyada 

Pazarlama

Anahtar kelime: Pazarlama ve 
Markalaşmada Renk Psikolojisi 
Bağlamla İlgilidir
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Funding sources for social enterprise

Because social enterprises are structured differently from a traditional charity or business, they may obtain funding from grants, 

investments, or a combination of both. In recent years, a number of new, hybrid options for financing social impact organisations 

have also been developed, which attend both to profit motivation and to social impact.

The funding landscape

Grant funding is offered by charitable, philanthropic, and government bodies who do not expect a financial return but are instead 

investing in the social outcome that the social enterprise promises. Large private foundations like the Michael and Susan Dell 

Foundation offer grants to organisations working in their chosen areas of focus. Some organisations dedicated specifically to 

social entrepreneurs, such as UnLtd, also offer small grants to organisations that are starting up or scaling their operations. Some 

social enterprise models may generate sufficient profits to make them attractive targets for traditional equity and debt investment 

funding as well. 

 

Sources of investment funding include:

Angel investors: wealthy individuals interested in making investments. Seed funding firms: companies that invest small amounts 

of early-stage capital in startups

Venture capital funds: companies that pool and invest large amounts of money in emerging businesses. A recent development in 

the funding space is the concept of impact investing. The Global Impact Investing Network defines impact investment as 

“investments made into companies, organisations, and funds with the intention to generate social and environmental impact 

alongside a financial return.” This burgeoning field that has grown out of the realization that producing goods and services with a 

social value—such as vaccines for infectious diseases—can also generate profits for investors. One example of an impact 

investment group is Root Capital.

Another novel financial instrument known as a social impact bond offers a way for private investors to fund government projects 

and receive a monetary return if those projects succeed in creating the desired social outcomes. 

For example, imagine the government wanted to reduce homelessness in a particular area. It could offer a social impact bond to 

investors who would use their core capacities to determine the likelihood that a particular intervention—like a cooperative housing 

association—would succeed. If homelessness indeed decreased, the investor would receive a monetary return from the 

government. In this model, governments benefit because they save the costs associated with adverse social outcomes, and the 

implementing organisations (including, potentially, social enterprises) receive the funds that they need. 

Funding opportunities

There are a number of organisations that specifically aim to fund social enterpreneurs at various stages of venture development. 

Here are just a few of them:

Echoing Green Fellowship (Global) - Draper Richards Kaplan Foundation Grants (U.S. only) - UnLtd UK, India, and other 

countries - CAN Invest (UK) - RSF Social Finance (North America)

This list of funding sources is indicative, not exhaustive. For more ideas, check out the resources linked below, and explore the 

availability of grants and investment opportunities specific to your country or local area.

Bölüm 3 - Ünite 5 • Finansman ortaklıklarının arkasındaki kavramlar

Odaklanın: İşletmeler, ekipleri arasında işbirliğini teşvik etmelidir!

Yüz Yüze İşbirliğine 
Karşı Sanal İşbirliği

Anahtar kelime: İşyerinde İşbirliği
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Finansman Aramadan Önce
Finansman aramadan önce iş planınızı oluşturmanız gerekir. İşinizi ve başarı stratejinizi 
açıklamaya ek olarak, planınız ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu ve ne için kullanılacağını 
belirlemelidir.
Ayrıca, finansmanın zamanlamasını anlamanız da çok önemlidir. Örneğin, şimdi tüm fonlara 
ihtiyacınız var mı (örneğin, bir konum oluşturmak için) veya fonunuzu aşamalı olarak veya 
"dilimler" halinde alabilir misiniz? İşletmeniz için 41 finansman kaynağı belirledik, aşağıda:

En Yaygın 5 Finansman Türü
1- Kişisel Tasarruflardan Finansman - Kişisel tasarruflardan sağlanan finansman, işletmeler için 
en yaygın finansman türüdür. Bu tür bir fonla ilgili iki sorun şunlardır: 1) ne kadar kişisel birikiminiz 
var ve 2) ne kadar kişisel birikiminizi riske atmaya hazırsınız.

2- Borç Finansmanı - Borç finansmanı, "kredi" demenin süslü bir yoludur. Borç finansmanında, 
borç veren (genellikle bir banka) size zaman içinde faizle geri ödemeniz gereken fon sağlar. Borç 
verene krediyi geri ödeme olasılığınızın yüksek olduğunu kanıtlamalı ve sahip oldukları tüm 
gereksinimleri karşılamalısınız (örneğin, bazı durumlarda teminat almak).
3- Arkadaşlar ve Aile - Girişimciler için büyük bir finansman kaynağı arkadaşlar ve ailedir. 
Arkadaşlar ve aile üyeleri, borç (geri ödemeniz gerekir), öz sermaye (şirketinizde hisse alırlar) 
veya hatta bir melez (örneğin, satışlarınızın bir yüzdesi aracılığıyla geri ödeme aldıkları bir telif 
hakkı) şeklinde finansman sağlayabilir. ).
4- Melek Yatırımcılar - Melek Yatırımcılar, arkadaşlar ve aile üyeleri gibi bireylerdir; sadece onları 
tanımıyorsun (henüz). Şu anda, her yıl 30.000'den fazla küçük işletmeye fon sağlayan yaklaşık 
250.000 özel melek yatırımcı bulunmaktadır. Bunlar, kendilerine sunulan ve ilginç buldukları 
anlaşmaları finanse etme araç ve becerisine sahip işletme sahipleri, yöneticiler ve / veya diğer 
başarılı kişilerdir.
5- Risk Kapitalistleri (VC'ler) - Risk sermayesi finansmanı, başlangıç   döneminin ötesinde olan 
işletmelerin yanı sıra, genişleme ve pazar payını artırmak için daha büyük miktarda sermayeye 
ihtiyaç duyanlar için uygun bir seçenektir. Risk kapitalistleri genellikle işletme yönetimine daha 
fazla dahil olurlar ve kilometre taşları, hedefler belirlemede ve daha büyük başarının nasıl 
sağlanacağına dair tavsiyeler vermede önemli bir rol oynarlar. Risk kapitalistleri, halka açılacağına 
veya gelecekte büyük bir kâr için satılacağına inandıkları şirketlere ve işletmelere yatırım yapar.

Sonuç olarak
İşletmeniz için en iyi finansman kaynağını ararken, bazı finansman seçeneklerinin karmaşık 
olduğunu, bazılarının ise çok küçük bir miktar sunabileceğini keşfedeceksiniz. Uygun olmayan bir 
finansman türü seçmek, borç veren ile işletme sahibi arasındaki anlaşmazlıklar, kontrolün 
değişmesi, kaynak israfı ve diğer olumsuz sonuçlar gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bunu 
akılda tutarak, her bir finansman seçeneğinin faydalarını ve dezavantajlarını incelemeli ve iş 
hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak ideal olanı seçmelisiniz. Çünkü doğru para kaynakları 
ile işinizin sınırı gökyüzüdür.

https://www.growthink.com/content/5-most-common-funding-sources


Kendi sosyal girişiminizi nasıl finanse 

edersiniz?

Bunu Oku
Aşağıdakiler dahil çeşitli nedenlerle 
üçüncü şahıslardan finansman 
sağlanması gerekebilir:
Başlarken
Ekipman satın alma
Yeni bir projeye başlamak
Faaliyetlerinizi büyütmek.

Şunu izle.
21 Eylül 2016'da Bern'de 
'Sosyal girişimciler için 
Harmanlanmış Finansmanın 
Kilidini Açmak' konulu SDC 
Tasarruf ve Kredi Forumu

Bunu Oku
Community-Wealth.org, ilk kez, geniş 
kapsamlı topluluk varlık oluşturma etkinliği 
hakkındaki bilgileri bir araya getiriyor.

Bunu Oku
Skoll Vakfı, her yıl sosyal girişimcilik için Skoll Ödüllerini, 
yenilikleri dünyanın en acil sorunlarından bazıları üzerinde zaten 
önemli ve kanıtlanmış bir etkiye sahip olan seçkin bir grup sosyal 
girişimciye sunuyor ve doğrudan ölçekte daha da büyük etki 
vaadine yatırım yapıyor.

Şunu izle
Sosyal girişimlerin küresel kalkınma ortamında 
etkili aktörler olarak potansiyellerini fark etmeleri 
için etkilerini ölçeklendirmeleri gerekir. Bu, doğru 
kaynaklardan doğru zamanda doğru sermayeyi 
bulmak anlamına gelir.

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir 
film, kısa video, şarkı vb. Koleksiyonu.

aynı soru

farklı cevap
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Dijital pazarlama becerileri, sadece sahada çalışanlar için değil aynı zamanda 
girişimciler için de kritiktir. Çok erken başlangıç   günlerinizi geçmiş olsanız ve bir 
pazarlama ekibiniz olsa bile, en başarılı kurucular, işin her yönü hakkında çalışma 
bilgisine sahiptir ve dijital pazarlama kampanyaları hakkında bilgili gözetim 
sağlayabilir. Dijital pazarlama becerilerinizi geliştirmek için bu en iyi beş ücretsiz 
çevrimiçi kursa göz atın:

1. Google Çevrimiçi Pazarlama Yarışması
Son 8 yılda 100'den fazla ülkeden 100.000'den fazla kişi Google'ın Çevrimiçi 
Pazarlama Yarışması'na katıldı. Giriş seviyesi dijital pazarlama, arama motoru 
pazarlaması, arama ağı reklamcılığı, görüntülü reklamcılık, mobil, sosyal, analitik 
ve videoyu kapsayan modüller içeren çevrimiçi bir kurstur ve yeni başlayanlar için 
daha kapsamlı kurslardan biridir. Bununla birlikte, Google'ın öğrencilere bir 
işletme için veya kar amacı gütmeyen bir çevrimiçi reklam kampanyası 
yürütmeleri için üç haftalık bir süre boyunca kullanmaları için 250 ABD doları 
tutarında bir AdWords bütçesi vermesi de benzersizdir. En başarılı öğrenciler 
Google'dan ödüller bile kazanabilir. Rekabetçi bir bakış açısına ve gerçek dünya 
deneyim unsuruna sahip ücretsiz bir çevrimiçi dijital pazarlama kursu arıyorsanız, 
bu harika bir seçenektir.

2. WordStream'in PPC Üniversitesi - PPC Üniversitesi, PPC ve dijital pazarlama 
becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için kendi şirketim WordStream 
tarafından oluşturulan tamamen ücretsiz bir çevrimiçi öğrenme kaynağıdır. PPC 
reklamcılığına milyarlarca dolar harcayan binlerce hesaba erişimimiz var ve yıllar 
içinde sürekli olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin hesaplarını uygun maliyetli 
bir şekilde yönetmekte zorlandıklarını ve onlara en iyi sonuçları elde ettiklerini 
gördük. Üç akış, sosyal reklamcılık için ek modüller ile ileri düzey kullanıcılara 
yeni başlayanlar için dersler sunar. Dijital pazarlama eğitiminizi geliştirmek için bir 
dizi web seminerine ve teknik incelemeye de erişebilirsiniz ve en iyisi, her şey 
mobil uyumludur, böylece hareket halindeyken, ne zaman vaktiniz olursa 
öğrenebilirsiniz!

3. Sosyal Medya Hızlı Başlangıç   Dijital Pazarlama Kursu
Constant Contact'ın Sosyal Medya Hızlı Başlangıcı, her iki kanalın etkisini en üst 
düzeye çıkarmak için e-postayı sosyal medya pazarlamasıyla entegre etme 
fırsatlarını vurgular. Öğrenciler, bir dizi adım adım derste Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube, blog oluşturma ve çevrimiçi 
listeleme ve inceleme siteleri için dijital pazarlama taktiklerini inceleyebilirler. 
Kursların yapılandırılma şekli, onları, eldeki derslerin pratik örnekleriyle 
birleştirilmiş sözlükler ve nasıl yapılır kılavuzları gibi bileşenlerle 
başlangıç   seviyesindeki pazarlamacılar için mükemmel kılar.
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Dijital Pazarlama Çevrimiçi Eğitimi ücretsiz (bağlantıya 

tıklayın)
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Yükseltmek için ücretsiz sosyal medya ve pazarlama kursları

Bugün becerileriniz!
Dijital pazarlamaya ilk başladığımda, mevcut çevrimiçi sosyal 
medya ve pazarlama kurslarının çokluğu beni şaşkına çevirdi! 
Yüzlerce makale okudum ve elime geçebilecek kadar çok 
pazarlama kursuna kaydoldum. Bugün bile her ay milyonlarca 
kaynak çevrimiçi olarak yayınlanmaya devam ediyor.
Merak etmek yeterli…
En iyi, en faydalı pazarlama bilgileri için nereye gidebilirsiniz?
Çok sayıda kaynağı test etme ve araştırma şansım oldu ve 
becerilerinizi geniş bir yelpazede geliştirmek için 
kaydolabileceğiniz 37 ücretsiz sosyal medya ve pazarlama 
kursunu sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum.

Başlayalım!



Çevrimiçi eğitimi deneyin
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Dijital Beceriler: Sosyal Medya
Kurs aşağıya tıklayın
Sosyal medyada varlık yaratmaktan başarıyı ölçmeye kadar 
iş için sosyal medyayı nasıl kullanacağınızı öğrenin.
İş için sosyal medyayı nasıl etkili bir şekilde kullanacağınızı 
öğrenin
İşletmenizin sosyal medyayı kullanması gerekiyor mu? 
Sosyal medyanın bugün işletmeler için neden alakalı 
olduğunu ve bunu markanızı oluşturmak ve geliştirmek için 
nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Kampanya hedeflerini belirleme, hedef kitleyi ve doğru 
kanalları belirleme, ilgi çekici içerik oluşturma ve varlığınızı 
yönetme dahil olmak üzere markanızı sosyal medya 
aracılığıyla tanıtmanın temel adımları hakkında bilgi 
edineceksiniz. Ayrıca farklı sosyal medya kanallarının 
örneklerine, bunları kullanma ipuçlarına ve başarıyı nasıl 
ölçeceğinize ve kampanyalarınızı nasıl iyileştireceğinize de 
bakacaksınız.
1. hafta
Hangi konuları ele alacaksınız?
Hafta 2
Sosyal medya nedir?
Hedef guruplar
Sosyal medya kanalları
Sosyal medya varlığınızı yönetmek
Sosyal medya yönetimi araçları

Sosyal medya için en iyi ipuçları
Performans ölçümünün önemi
Sosyal medya dinleme



Nasıl yapılacağına ilişkin videolar (…. Devam)
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Hootsuite Academy'den alınan 
bu kurs, temel sosyal medya 
pazarlama becerilerini kapsar. 
Altı saatlik program altı bölüme 
ayrılmıştır.

PREVIEWPREVIEWPREVIEW

En gelişmiş kuruluşlar, müşteri 
yolculuğunun her aşamasında iş 
hedeflerine ulaşmak için Facebook, 
Twitter, LinkedIn ve Instagram 
reklamları dahil olmak üzere ücretli 
sosyal medyayı nasıl kullanıyor?

Yeni Başlayanlar İçin Google 
Analytics, yeni kullanıcılara 
nasıl hesap oluşturacaklarını, 
izleme kodunu nasıl 
uygulayacaklarını ve veri 
filtreleri ayarlayacaklarını 
gösterir.

Veri toplama, işleme, 
yapılandırma ve raporlama 
dahil olmak üzere Google 
Analytics'in nasıl çalıştığına 
ilişkin temel bilgileri öğrenin.

https://youtu.be/NU1mptRcELg
https://youtu.be/kKPTZNjaKcY
https://www.youtube.com/watch?v=1Fr9pLFGwig


Sosyal medyayı nasıl alakalı hale getireceğinizi öğrenin
sosyal girişime
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İçerik Pazarlama - Müşterilerinizle nasıl etkileşim kurabilirsiniz?
Bir grup arkadaşınızla sosyal medya, bloglar ve haber bültenleriniz aracılığıyla 
kalabalığın arasından sıyrılıp çevrimiçi olarak parlamanın en iyi yolu hakkında 
konuşun.

Halkla İlişkiler - Çevrimiçi ve çevrimdışı basına nasıl ulaşılır
Etik ve sosyal iş için her zamankinden daha önemli olan destekle, doğru kişilerle 
iletişime geçmek için kusursuz bir formülle, basın bülteni yazma ve sunma temellerinin 
üzerinden geçeceğiz.

Ücretli dijital reklamcılık - Bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılır
Platformların karmaşıklığında gezinirken paranızı nasıl verimli bir şekilde 
kullanacağınızı öğrenin.

İçerik pazarlaması nedir?
- Bir marka nasıl oluşturulur ya da henüz yapmadıysanız nasıl etten alınır. Bazı 
çalışma sayfalarını araştırın ve haber bültenlerinizde, bloglarınızda ve sosyal medya 
hesaplarınızda hangi içeriği yayınlamanız gerektiğini öğrenmek için web üzerinde 
tasarım yapın. Farklı sosyal medya platformlarını araştırın - Instagram, YouTube, 
TikTok, Pinterest, Twitter ve Facebook'tan her birini bir kişilik olarak nitelendirin, 
böylece hangisinin size, müşterinize ve işinize en uygun olduğunu anlayabilirsiniz. 
(WEB'DE ARAMA)

Ücretli dijital reklamlar - Bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılır. Algoritmalarda 
nasıl gezinilir, bütçeyi bozmadan sonuçları nasıl görürsünüz ve reklam harcamalarınızı 
nasıl üstlenirsiniz. (WEB'DE ARAMA)

Akran değerlendirmesi oturumu - Geri bildirim almak ve üzerinde çalıştığınız konu 
hakkında ipuçlarını değiştirmek için küçük gruplar halinde tartışma (WEB'de ARAMA)

Halkla İlişkiler - sektörünüzle ilgili gazetecileri nasıl bulacağınız ve basına nasıl satış 
konuşması yapacağınız.
- Bir basın paketi nasıl formüle edilir ve basit, kusursuz bir basın bülteni için adım adım 
kılavuz.
- Dikkat çekici bir konu satırı ve basın açısı yazmaya başlayın ve diğerlerinden ve kurs 
liderinden akran incelemesine tabi geribildirim alın.

Soru-Cevap:
- Mevcut pazarlama performansınızı ve farkındalığınızı gözden geçirmek ve neyin 
değişmesi gerektiğini anlamak
- Farklı pazarlama türlerinin nasıl çalıştığına ve sizin için potansiyellerine ilişkin net bir 
resim oluşturmak
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WISED – İlham verici sözler

https://socialmediajustforwriters.com/2019/01/07/20-inspirational-quotes-to-guide-you-in-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=ThJdlJD-foY
https://www.sickchirpse.com/study-post-inspirational-quotes-social-media-less-intelligent/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/impact-of-social-media/
https://www.inc.com/paul-jarvis/do-motivational-quotes-on-social-media-actually-motivate.html
https://www.netbase.com/blog/social-media-audit-tools/
https://www.addthis.com/blog/2019/06/06/most-popular-social-media-platforms-around-the-world/

