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Giriş	
 
Social Value International, sosyal etki ve sosyal değer üzerine yoğunlaşan global bir ağdır. Üyelerimiz 

ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiştir: Toplumun değer muhasebesi anlayışını değiştirmek. 

Çoğu zaman kaynaklara ve politikalara dair önemli kararlar, değer kavramını sınırlı ve ekonomik bir 

bakış açısıyla ele almakta, insanlar ve çevre üzerindeki önemli etkileri göz ardı etmektedir. Zenginlik 

ve yoksulluk arasındaki açığın gittikçe büyüdüğü ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha da güçlü 

hissedildiği bugünlerde, çalışmalarımız her zamankinden de çok önem arz etmektedir. 

Social Value International, sosyal değer ölçümü ve analiziyle ilgili temel ilkelerin benimsenmesini 

sağlamak, uygulamaları iyileştirip paylaşmak ve politikaları etkilemek için benzer düşüncelere sahip 

kişileri bir araya getirerek güçlü hareketler yaratmak üzere üyeleriyle işbirliği yapmaktadır. 

Bu öncü topluluk, 45 ülkeden, çok farklı sektörlerden ve disiplinlerden gelen üyelerden oluşmaktadır. 

Social Value International olarak amacımız, eğitimler, bilgi paylaşımı ve ağ kurma çalışmalarıyla 

üyelerimizi desteklemek, bir araya getirmek ve temsil etmektedir. 

Social Value International profesyonel bir ağdan çok daha fazlasıdır. Birlikte bir değişim hareketi 

inşa ediyoruz. 

Vizyonumuz	
 
Karar mekanizmalarının, çalışma yöntemlerinin ve kaynakların paylaşımının, değer muhasebesi 

ilkelerine göre belirlendiği ve böylece eşitliğin ve refahın artıp çevreye verilen zararın en aza indiği 

bir dünya. 

Misyonumuz	
 
İlkeler, uygulamalar, kişiler ve güç aracılığıyla toplumun sosyal değer muhasebesi yapma şeklini 

değiştirmek. 

1. İlkeler: İlkelerimiz sosyal, çevresel ve ekonomik değerin karar verme süreçlerine dahil 

edilmesini sağlayacak. 

2. Kişiler: Bu ilkeleri uygulamaya koymak üzere bizimle çalışmaya istekli, benzer şekilde 

düşünen kişilerden bir ağ oluşturacağız ve onları destekleyeceğiz. 

3. Uygulamalar: Bu ilkelerin uygulamaya koyulabilmesi için rehberlik, araç ve destek 

sağlayacağız. 

4. Güç: Bu kişileri bir araya getirerek ve öğrenmelerini, gelişmelerini ve etkilerini destekleyerek 

toplumun değer muhasebesi yapma şeklini değiştirecek bir hareket inşa edeceğiz.  
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Arka	plan	
 
Her yıl, dünyanın her yerinden üyeleri ve destekçileri sosyal değer ve sosyal etki ile ilgili konuları 

konuşmak üzere bir araya getirdiğimiz uluslararası bir konferans düzenliyoruz.  

• 2012 yılındaki konferansımız “The Emerging Profession” Berlin’de gerçekleşti. 

• 2013’de, “Beyond Measurement” konferansı Paris’te yapıldı. 

• 2014’te, “Talking Data: Measurement with a message” konferansı Social Asset 

Measurements ve Charity Intelligence Canada işbirliğinde Toronto’da gerçekleşti. 

• Ekim 2015’te Matter & Co işbirliğinde, “Critical Mass” konferansı Londra’da 400 kişiyi bir 

araya getirdi. 

• 2016 konferansımız American Evaluation Association (AEA) işbirliğinde gerçekleşti. 

IMPCON 2016, bize Social Value International üyelerinin sosyal değer konusundaki 

uzmanlığını, AEA üyelerinin tanıtım amaçlı değerlendirme yapma, başarılarımızı ve 

başarısızlıklarımızı paylaşarak dinleme ve öğrenme ile yerel düzeyde paha biçilmez bilgiler 

elde etme konularındaki tecrübelerini bir araya getirme fırsatı sundu. 

2017:	Social	Value	Matters	–	More	Than	Ever	
 
10 - 11 Nisan 2017 tarihlerinde, Social Value Matters ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu 

(KUSIF), KUSIF’in İstanbul Sarıyer tepelerindeki muhteşem kampüsünde Social Value Matters 2017 

konferansına birlikte ev sahipliği yaptı. 25 ülkeden 250 delege ve konuşmacı, sesimizi yükseltmenin, 

değişime ilham vermenin ve değeri maksimize etmenin en iyi yollarını görüşmek üzere bir araya 

geldi.  

Artan eşitsizlik ve küresel belirsizlik karşısında Social Value Matters 2017 değişime ilham vermek ve 

sosyal faydayı maksimize etmek üzere paydaşların sesini duyurmanın yollarını aradı. Üyelerimizden 

ve topluluğumuzdan gelen görüşler ışığında konferans oturumları şekillenmeye başladı.  

Konferans yuvarlak masa toplantılarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Yuvarlak masa 

toplantıları, üyeler tarafından yönetilen, tartışmaya ve deneyimlerin paylaşılmasına odaklanan küçük 

grup söyleşileriydi.  

Atölye çalışmalarında ise katılımcılar, tartışmayı ve öğrenmeyi teşvik etmek üzere çalışmalara ve 

faaliyetlere dahil edildi. 

Aşağıda bu faaliyetlerden, tartışmalardan ve çalışmalardan bazı satırbaşlarını bulabilirsiniz: 
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Yuvarlak	Masa	Toplantıları	
Sesimizi	yükseltmek	
	

Sahipliği	üstlenmek:	Paydaşlar	kaynaklara	sahip	olursa	ve	kararları	verirse	ne	olur?	

 
Fikirler 

• Çoğunlukla yalnızca çıktıların rapor edilmesini içeren sözleşmeye dayalı yükümlülükler ye-

rine sonuçları ölçmeye nasıl başlanabilir? 

• Uyumlu bir organizasyonel iş gücü oluşturmak ve birlikte çalışma kültürünü yerleştirmek için 

nasıl değişiklikler yapılmalıdır? 

Meseleler 

• Sosyal etki yönetimi alanında genel bir yanlış anlaşılma söz konusudur (örn. sosyal medya 

etkiden farklı şekillerde bahsetmektedir). 

• Kültürel değişim, değerleme ve etki yönetimine duyulan ihtiyacın açıklanması hala kolay değil-

dir. 

• Olumlu ve olumsuz değer arasındaki farkın açıklanması önem taşımaktadır. 

• Katılımcılar yeni kültürü öğrenmek ve buna adapte olmak için Global Value Exchange’in 

(GVE) kullanılmasını önermiştir. 

 

Kullanıcı	tanımlı	sonuçlar	ile	fon	veren	tanımlı	sonuçlar	arasındaki	çekişmeyi	nasıl	
dengeleyebiliriz?	Bir	araya	getirme	nasıl	yardımcı	olabilir?	
 
Fikirler 

• Doğrudan paydaşlardan (fayda sağlayanlardan) bilgi toplamak için, teknolojinin kullanılması 

da dahil olmak üzere, yenilikçi ve kalıpları yıkan veri toplama yöntemleri. 

Meseleler 

• Standartlaştırılmış sonuçlar (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri vb.) veya KPI’lar hizmet 

ulaştıran organizasyonlar için pek faydalı değildir. 

• Detaylı ve standartlaştırılmış veriler birbirini dışlamaz. 

• Organizasyonlar kısıtlı kaynaklara sahiptir ve karar alırken maliyetin uygunluğuna öncelik 

vermektedir. 
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Sosyal	etki	ağlarının	geliştirilmesi	

 
Fikirler 

• Sosyal etki ağları kaynak verimliliğini arttırmaya ve etki ölçümü araçlarını ülke/pazar/sektör 

içindeki farklı aktörlerle paylaşmaya yardımcı olur.  

• Ağlar, bilgi paylaşımını mümkün kılar. 

Meseleler 

• Bazı pazarlarda insanlar bir ağ kurmak için “henüz çok erken” olduğunu düşünmekte ancak 

kurulduktan sonra bunları çok faydalı bulmaktadır. 

• Farklı aktörler/paydaşlar (hükumet, şirketler) arasında uyum yakalamak zordur. 

• Etki eksenindeki anlayış düzeyi değişkenlik göstermektedir. 

• Eldeki verilerle ilgili sorunlar/veri yetersizliği mevcuttur. 

• Organizasyonlar için ölçümler sonrası olumsuz değerleri/etkileri kabul etmek zordur. 

Çözümler 

• Ölçmeye başlayın! Bu tüm seviyeler için geçerlidir. Araçlar kullanın, verileri ve ölçüm 

uygulamalarını paylaşın. 

• Tek seferde tüm sorunları çözmeye çalışmadan ufak görevler/belirli hedefler için bir ağ 

oluşturun. 

• Sosyal değer yaratma/yönetme fikrini ve kavramını sosyalleştirmek, organizasyonlara 

başkalarını da katılmaya ikna etmekte yardımcı olmuştur. 

 

Gerçek	etkileşim:	yardım	etmeyi	amaçladıklarımızın	dinlenmesi	
 
Fikirler 

• Kuruluş, yatırım ve tavsiye: Gerçek etkileşimin önemi. 

• Neden gerçek etkileşime ihtiyaç duyarız? Bu ne anlama geliyor? Örneğin, kar amacı 

gütmeyen kamu hizmetleri değer yaratır ancak çok azı güçlü bir etkileşime sahiptir. 

Meseleler 

• Para birimi tabanlı bir global sistemde güce ve paraya olan güvenin kaybedilmesi. 

Çözümler 

• Kurucular ile toplumdaki değer üzerine düşünün. 

• Onları sonuçların tasarlanması sürecine dahil ederek topluluklara güç verin. 
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Değerlendirme	sürecinde	paydaş	katılımı	
 
Fikirler 

• Paydaşları değerlendirme sürecine nasıl daha verimli bir şekilde dahil edebiliriz? 

• Lokasyon değişiklikleri veri analizini nasıl etkiliyor? 

• Basit veri analizlerine odaklanmak yerine paydaşlarla görüşmeler yapmanın önemi. 

• Değişim Teorisi (DT) gibi araçların kullanılması. Bir DT atölyesi, paydaşları değerlendirme 

sürecine dahil etmek için nasıl kullanılabilir? 

Meseleler 

• Nasıl daha etkili değerlendirmeler yapılabilir? 

• Katılım riski. 

Çözümler 

• Fayda sağlayanlar ve organizasyonlardan oluşan ağlar yaratılması. 

• Her bir paydaşın etkisini değerlendirmek için sosyal etki haritaları/araçları kullanılması. 

• Paydaşlarla (özellikle de fayda sağlayanlarla) – değerlendirme süreci dahil – sürekli iletişim 

halinde bulunulması. 

 

Şirketlerin	ve	üçüncü	sektörün	ortaklığı	
 
Fikirler 

• Üçüncü sektör verimlilik ve sonuç odaklı olma anlamında özel sektörden neler öğrenebilir? 

Özel sektör üçüncü sektörden neler öğrenebilir? Karşılıklı fayda. 

• Özel sektör üçüncü sektörle farklı şekilde etkileşime girilmesi gerektiğine dair farkındalık 

kazanmaktadır – çalışanların elde tutulması ve çalışan memnuniyeti gibi konular bundan 

etkilenmektedir. Şirketler ayrıca kendi değişim teorilerini yaratmaya ve yarattıkları etkiyi 

anlamaya hevesle yaklaşmaktadır. 

• Üçüncü sektör organizasyonları, daha azıyla daha çok şey başarmak için artan şekilde baskı 

altındadır. Yetersiz kaynaklarla gittikçe daha karmaşıklaşan sosyal meselelerle mücadele 

etmeleri gerekmektedir. 

Meseleler 

• Tüm ülkeler için bağlam kilit önem taşımaktadır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde üçüncü 

sektöre politik destek sağlanmayışı – sektörün tanınmayışı – üçüncü sektör kültürü 
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bulunmayışı – bu kültürün bulunduğu yerlerde, çoğunlukla potansiyel vergi avantajları ve 

diğer finansal avantajlar ekseninde mevcudiyetini sürdürmesi, gibi meseleler mevcuttur.  

Çözümler 

• Üçüncü sektör ile özel sektör arasında işbirliği kurulması – temel kurallar ve ilkeler 

belirlenmesi, her bir sektör için etkili roller tanımlamaya yardımcı olunması. 

• Şirketlerin, kurumsal sosyal sorumluluğu bir eklenti gibi değil vazgeçilmez bir unsur olarak 

görmeye teşvik edilmesi.  

• Değeri kurumsal şirketlere göstermek için bir platform ihtiyacı – parasal anlamda veya diğer 

ölçütler yardımıyla. 

 

Şirketler	ve	üçüncü	sektör	nasıl	işbirliği	yapabilir?	
 
Fikirler 

• STK’lar ile çalışırken, organizasyonlar çalışanlarını ve üst yönetim kademesini projeye dahil 

etmelidir.  

• Mümkünse organizasyon çalışanları ziyaretler yaparak destekledikleri STK’ların 

çalışmalarını yerinde gözlemlemelidir.  

• Ortaklık kazan-kazan formülüyle kurulmalıdır. 

Sorunlar 

• Organizasyonlar, özellikle de bağışta bulunuyorlarsa STK çalışanlarını kendi çalışanları gibi 

görmektedir. 

• Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri zorunlu olduğunda ve çalışanlardan görüş bildirmeleri 

istenmediğinde katılım yetersizdir.  

Çözümler 

• Organizasyonlarla ortaklıklarda, işbirliği koşullarının STK’lar tarafından önceden belirlenmesi 

ve bu koşullara uyulmasının talep edilmesi.  

• Organizasyon çalışanlarının ortaklık kurulacak STK ve yapılacak projenin seçilmesi sürecine 

dahil edilmesi.  

• Organizasyon çalışanlarının teşvik edilmesi (örn. Gönüllülük izinleri sağlanması). 

• Organizasyonları ve STK’ları bir araya getiren, “Adım Adım”, “Açık Açık", “STGM” gibi 

organizasyonlardan destek alınması. 
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Farklı	paydaşların	gözünden	kurumsal	yaşlı	bakımının	değerlendirilmesi	
 
Fikirler 

• Bir huzurevine veya bakımevine kabul edilmeyi bekleyen yaşlı insanlar olduğu halde 

İstanbul’da kapasitesi kullanılmayan kurumlar mevcuttur. 

• Uzun vadeli bakımevleriyle ilgili olumsuz bir algı vardır. 

Sorunlar 

• Türkiye’de yaşlılara yönelik net politika eksikliği. 

• Yaşlı bakımı için yetersiz finansman. 

• Toplumun yaşlılığa ve yaşlılara yaklaşımında değişim ihtiyacı. 

• Yaşlıların toplumdan dışlanması. 

Çözümler 

• Yaşlı insanların çeşitli ihtiyaçlarına (sağlık ihtiyaçları, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar) farklı 

çözümler bulunması. 

• Gençlerin yaşlılar ve yaşlılık hakkında bilgi sahibi olması için nesiller arası iletişimin 

geliştirilmesi. 

• Emeklilik sürecinin kolaylaştırılması. 

 

Suriyeli	sığınmacıların	Türkiye	işçi	piyasasına	dahil	olabilmesini	sağlamak	üzere	farklı	
paydaşlarla	nasıl	etkileşime	girilebilir?	
 
Fikirler 

2014 öncesindeki sığınmacı akımı günümüzdekinden farklıydı. Eskiden, mülteciler vasıfsız 

işçilerken şimdi benzer işlerin paylaşılmasıyla ilgili bir çatışma mevcut. Sığınmacıların yoğun 

biçimde görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi halihazırda kötü ekonomik koşullarla 

mücadele ediyor.  

Sorunlar 

• Kota sorunu: İşletmeler, çalışma izni meselesi nedeniyle yeterince kişiyi işe alamamaktadır.  

• Kamu sektörünün kota uygulama kararı kayıt dışı ekonomiyi desteklemektedir. 

• Sığınmacılar için önerilen alternatifler sürdürülebilir değildir.  

• Gettolaşma toplumsal uyum yakalanmasına engel olmaktadır. 
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Çözümler 

Yeni iş alanları açılması.  

• Kamu ve özel sektör nasıl dahil olabilir?  

• Kamu kurumlarının dahil edilmesi için STK’lar aracı görevi üstlenmelidir. 

• Akademi önyargıların aşılması için çalışabilir, farkındalık için kampanyalar düzenlenebilir. 

• Süreci geçici bir periyot olarak ele alan dil ortadan kaldırılmalıdır. Sığınmacılar yurttaşlarımız 

olarak görülmeli ve bu algı hem bireylere hem de organizasyonlara yerleştirilmelidir. 

• Toplumsal kabullenme sorunu çözülmelidir. 

• Yurtdışında kullanılan programlar analiz edilebilir. 

 

Paydaşların	katılımıyla	gençlere	istihdam	sağlanması	yönündeki	çalışmaların	etkisinin	
arttırılması	
 
Fikirler 

“Gelecek Daha Net” gençlere e-mentorluk sunan bir gençlik platformudur. Mentorluk site 

üzerinden online olarak sağlanmakta, yetişkin gönüllüler bu alanda yardımcı olmaktadır. 

Gençler sitedeki araştırmaları kullanabilmekte, mesleki tercihler yaparken yönlendirmeler 

almaktadır. Stratejik kararlar alınırken, Gelecek Daha Net etki anketleriyle gençlerin fikirlerini 

sormaktadır; elde edilen bulgular faaliyetlerine yön vermektedir. Paydaş profili oldukça 

geniştir: gençler, gençlerle çalışan STK’lar ve yetişkinler... Başvuru formlarında gençlere 

karşılaştıkları en büyük sorunlar sorulmakta ve 10 farklı ilden alınan yanıtlar paydaş 

ilişkilerine rehberlik etmektedir.  

Sorunlar 

• Faaliyetleri, bir paydaş olan kamu sektörüyle çalışmadan yürütmenin zor olup olmaması? 

• Gençlerin iş arama sürecinde STK’ların tanınırlık ve görünürlük problemi.  

• Okulların gençlerle ilgili projelerin duyurulmasına ve tanıtılmasına gereken önemi 

vermemesi.  

• Şirketler genç bireylerle çalışırken nasıl daha etkili olabilir? 

Çözümler 

• Kamu sektörüyle işbirliği süreci kolaylaştırabilir.  

• Sosyal medyanın etkin kullanımı görünürlüğü arttıracaktır.  

• Gençlerle çalışırken, onları sürece dahil etmek ve görüşlerini almak kritik önem taşımaktadır. 
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• Mentor mülakatlarında, mesleklerin statüsü ve prestiji yerine etki ve fayda odaklı yönlerine 

vurgu yapılabilir.  

• Öğrenci kulüpleriyle iletişimin geliştirilmesi daha çok genç bireye ulaşmayı mümkün kılabilir.  

• Mentorluk desteği alan gençlerin tercih ettiği mesleklerle ilgili olarak bir takip mekanizması 

geliştirilebilir. 

 

Değişime	ilham	vermek	
	

Etkiyi	farklı	paydaşlara	etkili	biçimde	anlatmak	nasıl	mümkün	olabilir?	
 
Fikirler 

• Gerçeği, betimlemeleri ve değişimi alana yansıtmak için hikayelerin ve verilerin bir araya 

getirilmesi. 

• Ötekileştirilmiş grupları anlamak için verilerin insancıllaştırılması çok önemlidir. Kişilikler 

kullanılması yardımcı olacaktır.   

• Nelerin değiştiğini anlamak için hem istatistiksel verilere hem de bu verilerin arkasındaki 

hikayeye ihtiyaç vardır. 

Meseleler 

• Hikayesiz veriler ve verisiz hikayeler bir anlam ifade etmemektedir. 

• Bilimsel değerlendirme ve kusursuz araştırma yapmak için bir baskı mevcuttur.  

• Etki analizi hem nitel hem nicel verileri incelemektedir.  

• Hükumetler rasyonel verilere yoğun ilgi duymaktadır. Rasyonel verileri duygusal verilere 

dönüştürerek bir denge yakalamamız gereklidir. 

Çözümler 

• İletişim kurarken cesur olunmalıdır. Ekonomik değerleme, sosyal değer artışıyla 

birleştirilmelidir. 

• Mikro ve makro düzeyde tartışmalar yapılmalı ve veriler toplanmalıdır.  

• Betimleme, bağ kurabilme kabiliyetini arttırmaktadır. Değişim ve verilerin bağlamı önemlidir. 

Başka çerçeveler de kullanılmalıdır. Paydaşlar meselelere dahil edilmelidir. 
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Değerlendirenlerin	değerlendirilmesi:	paydaşlar	bizim	için	de	önemlidir	
 
Fikirler 

• Etkinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi, faaliyetlerinin etkisini anlamak isteyen her 

organizasyon için büyük önem taşır. Söz konusu değerlendirenler olunca bizden hizmet 

talep edenlere karşı sürekli sosyal etki ölçümlemesini tanıtıyor ve geliştiriyoruz. Ancak kendi 

faaliyetlerimizi ölçümlüyor muyuz?  

• Sosyal değer yaratılmasına katkımızı kendimizi değerlendirerek tespit edebiliriz. 

• Üretkenliğin ve sürdürülebilirliğin artması için değerlendirenlerin değerlendirilmesi kritik önem 

taşır. 

Meseleler 

• Faaliyetlerimizin olumlu bir sosyal geri dönüşü olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bu zaman 

alıcıdır ve etkileşim sürekli olmalıdır, bunu sürdürmek ise zordur.  

• Performansımızı yalnız bağış toplanmasına erişim üzerinden değerlendirmek yeterli değildir. 

• Kendi kendimize değerlendirme yaparken etki ölçümü taraflı olabilir. 

Çözümler 

• Kendi kendimizi değerlendirmek bize kendimizi geliştirmemiz ve daha çok sosyal etki 

yaratabilmemiz için çok faydalı bilgiler sağlayacaktır. 

• Hizmet alanlara memnuniyet anketleri sunmak yerine etkiyi incelemeliyiz. Anketlerin 

sonuçları ile hizmet alanların tecrübe ettiklerini söylediği etkiler arasında korelasyon 

olmalıdır.  

• Dürüst ve şeffaf olmak, değerlendirme sırasında yanlılığın önüne geçmek için çok önemlidir. 

Etki anketleri gerçekleştirirken ve bunları değerlendirirken sadeliği esas almak ancak basite 

indirgemekten kaçınmak gereklidir. 

 

Sosyal	etki	ölçümü	için	Türkiye’ye	özel	model	yaklaşımları		

 
Fikirler 

• Standart bir model ile alandaki çalışmaların etkisinin ölçülmesi.  

• Etki ölçümü için hedef kitle grupları ne büyüklükte olmalıdır? 

• Sivil toplum ve özel sektör için üzerine tartışabilecekleri bir model geliştirmek önemlidir.  

• Organizasyonlar sosyal etkilerini ölçümlerken, bir yandan topluma/dünyaya verdikleri zararı 

göz önünde bulundurmalarını sağlayabilecek yöntemler sorgulanmıştır. 
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Sorunlar  

• Özel sektörü ve sivil toplumu aynı kapsamda değerlendirmek kolay değildir. Biri ticari 

sonuçlara yoğunlaşırken diğeri programlardan faydalananlar için söz konusu olan etkiye 

odaklanır. 

• Faydaların yanı sıra zararları nasıl ölçebiliriz? Hangi organizasyonlar bunların bilinmesini 

isteyecektir? 

Çözümler 

• Türkiye genelinden bir envanter araştırması gerçekleştirilmesi.  

• Düzenli sosyal etki ölçümleri yapılması.  

• Proje ve araştırma sonuçlarının tek bir portal üzerinden halka açılması ve bu portalın ortak 

fayda için kullanılması. 

 

Sosyal	etki	ölçümü	üzerine	prosedürel	farklılıklar,	kısıtlamalar	ve	tartışmalar			

 
Fikirler 

• Sosyal etki nasıl ölçülebilir, prosedürel farklılıklar nelerdir ve bunların önemi nedir?  

• Araştırmamızın amacı nedir, neyi ölçümlüyoruz, nasıl ölçümlüyoruz?  

• İki farklı ölçüm yöntemi mevcuttur: Realist ve Nominalist.  

• Realist yaklaşımlar nominalist yaklaşımları fazla öznel bularak eleştirmektedir. 

Sorunlar 

• Sosyal etkinin ölçülmesi imkansızdır ancak bir kısmına ulaşıp sonuçlar çıkarmak çok 

değerlidir.  

• Sosyal etki çalışmalarının değeri bu süreçte gizlidir; sonuç odaklı yaklaşımlar sağlıklı 

değildir.  

• Etki ölçümü çalışmaları başarı güdümlü olmamalıdır (başarıyı açığa çıkarma amaçlı da 

olmamalıdır), bireysel başarı göstergeleri tek başlarına etki ölçümü çalışmalarını başarılı 

kılmak için yeterli değildir (kadın cinayetleri üzerine iyi bir proje, tek bir cinayet nedeniyle 

başarısız addedilebilir).  

• Etki ölçümü çalışmalarında hatalar da başarılar kadar özenli biçimde ölçümlenmelidir. 

Çözümler 

• Verilerin toplanması önemlidir ancak doğru şekilde değerlendirilmeleri daha da önemlidir. 
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• Sosyal etki ölçümü çalışmalarında hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, önemli olan 

sorunu tamamen kendi içinde değerlendirmek ve gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerin 

etkilerini bütünüyle göz önünde bulundurmaktadır.  

• Teorik ölçüm sonuçlarına ek olarak bu sonuçların olası etkileri de çok iyi analiz edilmelidir.  

 

İletişim:	sosyal	faydanın	ana	bileşeni	

 
Fikirler 

• Nakit kaynak ayırmadan iletişim nasıl geliştirilebilir? 

• Organizasyon ve faaliyetleri kamuya nasıl duyurulabilir? 

• Hedef kitleye ulaşmanın en iyi yolu nedir? 

Sorunlar 

• Hedef kitlenin tamamına ulaşılması.  

• Organizasyonların kendi içindeki iletişim sorunları. 

• Organizasyonun kendi içindeki çalışma şeklinin kamuya yansıyandan farklı olması. 

Çözümler 

• Sosyal iletişimde stabilite elde edilmesi. 

• Çalışmalar çok katmanlı olduğundan, adım adım bir yaklaşım önemlidir; nereye varmak 

istediğimiz belirlenmiş olmalıdır. 

• Hedef kitle üzerinde bir çalışma gerçekleştirilerek bir eylem planı hazırlanmalıdır. Strateji 

kritik önem taşımaktadır. Mesajın doğru yere doğru şekilde ulaşması, çok geniş bir kitle 

tarafından görünür olmasından daha önemlidir.  

• Kurumsal hafızaya ihtiyaç vardır ve bir sistem oturtulmalıdır. 

 

Sığınmacı	entegrasyon	politikalarının	etkisinin	ölçülmesi	

 
Fikirler 

• Sığınmacı entegrasyonunun değerlendirilmesi ve etkinin ölçülmesi. 

• Sığınmacıları bir sorun olarak görmek yerine onları topluma entegre etme yollarını 

geliştirmeliyiz.  

• Aktif iş piyasasında, eğitimde ve sosyal entegrasyonda etkinin ölçülmesi. 

• Sosyal uyumu nasıl ölçmeliyiz? 
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Sorunlar 

• STK’ların fonlanması bazı organizasyonların hedefidir, ancak bunlar etkiyi düzgün şekilde 

değerlendiriyor veya ölçüyor mu?  

• Göç politikalarının ne tür farklı etkileri vardır? 

• Entegrasyon politikaları yerel düzeyin ötesine geçememektedir.  

• Suriyeli sığınmacıların %90’ı kamplar dışında yaşamaktadır.  

• Veri toplanmasındaki eksiklikler nedeniyle, işsizlik gibi sığınmacı sorunlarının 

değerlendirilmesi zordur - toplam sığınmacı sayısı, engelli olanların sayısı, vb. konularda 

kesin rakamlara sahip değiliz. 

• Sığınmacı entegrasyonunun değerlendirilmesi için önemli göstergeler (iş piyasası, eğitim, 

sağlık, barınma, vb.). 

Çözümler  

• Sosyal katılım, sığınmacılar için kucak açan bir toplum oluşturulmalıdır.  

• Yerliler ve göçmenler arasında entegrasyon: örn. Bir program veya araştırma/proje 

hazırlanarak iki tarafın topluluk faaliyetleriyle bir araya getirilmesi ve etkileşimlerinin 

ölçülmesi.  

• Sığınmacılar buradaki iş piyasası hakkında bilgi sahibi değildir; bu nedenle ihtiyaç duydukları 

bilgilere ulaşmalarını sağlayacak bir sistem gereklidir: nasıl iş başvurusu yapılır, nereye 

yapılır? vb. 

 

Suriyeli	çocukların	okula	hazırlık	düzeyinin	iyileştirilmesi	için	bir	uygulama	modeli	

 
Fikirler 

Eğitim modelinin çıkış noktası Anne Çocuk Eğitim Vakfının 2002 yılından beri Güneydoğu’da 

gerçekleştirdiği okul öncesi yaz faaliyetleridir. Burada kullanılan okul öncesi eğitim programı 

Suriyeli çocuklar için adapte edilmiştir. Sosyal hedef: Çocukların Türkçe dil seviyesini 

geliştirmek, eğitime başlarken eşit şartlara sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Bu, 

çocukların tüm gelişim alanlarına yardımcı olan sistemli bir okul öncesi eğitim programıyla 

sağlanmıştır. Çocuklar akran ilişkileri, travma sonrası iletişim, vb. konularda destek almıştır. 

Çocuk Eğitim Programının katkılarıyla çocukların bilişsel gelişimi desteklenmiştir. Annelerle 

yapılan mülakatlarda, çocukların okul dışındaki sosyal çevrelerinde de bu alanlarda gelişme 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Anneler çocuklarının öğrenim potansiyelini görmüştür. 

Annelerin de en büyük isteğinin ve ihtiyacının Türkçe öğrenmek olduğu anlaşılmıştır. 
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Sorunlar 

• Babalar gelir elde etmek için çalışıyor olduğundan projeye dahil edilmeleri zor olmuştur. 

• Çocuklar Türkçeye hakim olmadıklarında, anadili Türkçe olan çocuklarla aynı eğitimi almak 

onlar için psikolojik açıdan zorlayıcıdır.  

• Çift dilli öğretmenler bulmak çok zordur. 

Çözümler 

• Babalar kapasite geliştirilmesi alanına yönlendirilebilir.  

• Paydaşlarla işbirlikleri kurmak çok önemlidir (Suriyelilerle çalışan diğer organizasyonlar). 

• Türkiye ve Suriye’den çocuklar bir araya gelerek ilişkilerini geliştirebilir.  

• Suriyeli çocuklar için ilave derslerle devam eden Türkçe dil desteği etkili olabilir. 

 

Değeri	maksimize	etmek	
	

Yatırımın	Sosyal	Geri	Dönüşü’nü	(SROI)	engelli	bireylerin	eğitime	ve	iş	hayatına	katılım	
oranını	ölçmek	için	bir	araç	olarak	kullanmak	
 
Fikirler 

• Farklı ihtiyaçları, zorlukları, engelleri bulunan kişilere yaklaşmanın ve onlardan değişimlere 

dair anlamlı bilgiler toplamanın yolları nelerdir?  

• İlave endişeleri bulunan paydaşlara nasıl yaklaşılabilir? – Dezavantajlı topluluklara mensup, 

kültür, dil, din, sosyo-ekonomik perspektif gibi farklı perspektifler ve kabiliyetleri (farklı 

kabiliyetler/engellilik) bakımından zorluklarla karşılaşan veya erişiminiz olmayan (ölmüş veya 

hapse mahkum edilmiş) kişiler söz konusu olduğunda bu çok önemli bir husustur.  

• Bu gruplardan nasıl veri toplayabiliriz?  

Meseleler 

• “Son mil” coğrafi erişilebilirlik modeliyle (makul örnekler sağlandığından emin olma), dil 

engelleriyle, kültürel bağlamla (örn. verilen yetki ve imkanların farklı şekillerde takdir 

edilmesi) ve analistlerin sorularına yanıt verme baskısı altında çalışma. 

• Akademinin ve SROI’nin birlikte etkili biçimde çalışmasının bir yolu var mıdır? Verilerin 

paylaşılması için akademik açıdan kabul görecek titizliğe sahip uygun mecralar bulunmayışı. 
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Çözümler 

• Mevcut birincil ve ikincil verilerin kullanılması, sonuçların paylaşılması ve kısıtlamalar 

hakkında şeffaf olunması. 

 

Nelerin	önemli	olduğuna	kim	karar	veriyor,	organizasyon	mu	paydaş	mı?	
 
Fikirler 

• Önemlilik ve amacı. 

• Paydaşlarla etkileşime geçmek ve/veya önemliliği tanımlamak için araçlar? 

• Paydaşlarla nasıl etkileşime geçileceğine nasıl karar verirsiniz? Hangi paydaşları 

seçeneğinize nasıl karar verirsiniz? 

• Önemlilik, etkinin değil değişimin büyüklüğü ile ilgilidir. Büyük değişimler, küçük 

değişimlerden daha önemlidir. 

Meseleler 

• Önemlilik tanımlanması çok zor bir kavramdır ve pek çok organizasyon bu konuda bir 

tanıma/iyi bir anlayışa sahip değildir. 

• Organizasyonun büyüklüğü de önemlidir. 

Çözümler 

• Önemliliği tanımlamak için daha yalın araştırma yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. 

• Organizasyon içinde ve dışında etkin iletişim gereklidir. 

• Önemlilik konusuna düzgün biçimde değinmek için bilgi kaynakları bulunmalı ve bu husus ön 

planda tutulmalıdır. 

 

Saygın	ve	güvenilir	etki	verileri	
 
Fikirler 

• Saygın ve güvenilir etki verileri için paydaşların katılımı gereklidir.  

• Social Value International Report Assurance Criteria (Raporlama Güven Kriterleri) 

paydaşların diğer paydaşların belirlenmesi, sonuçların tanımlanması, olmasaydı neler 

olacağının anlaşılması, sonuçların birbirine bağlı önemi ve sonuçların doğrulanması gibi 

hususlarda sürece dahil edildiğinden emin olmak adına paydaş katılımı için standartlar 

ortaya koymaktadır. 
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Meseleler 

• Zaman zaman, paydaşlardan sonuçların tanımlanması istendiğinde kendilerine açık uçlu 

sorular sorulması, yanıt vermeyi onlar için oldukça zorlaştırmaktadır. Sürecin zorluğu önce 

bilgiyi belirli bir ölçüde sunmak, ardından yanıt aramak ile yönlendirici sorular sormak 

arasında bir denge yakalamaktır. 

• Paydaş katılımı sağlamak, maharet isteyen, mükemmelleştirmek için pratik yapmayı 

gerektiren bir beceridir. 

• Yönetim kurulları veya yatırımcılar genellikle paydaş katılımının gerçekleştiğine dair kanıt 

aramamaktadır. 

• Paydaşların adil ve “tarafsız” bir örneklemini elde etmek zordur. 

• Paydaşların inancını ve güvenini kazanmak önemlidir.  

Çözümler 

• Farklı hedef kitleleri ve amaçlar için farklı paydaş katılımı standartlarına/gereksinimlerine 

başvurulabilir.  

• Paydaş katılımı için sorulan soruların ve katılımcıların seçilme yönteminin açıklanması 

şeffaflık adına önemlidir.  

 

Paydaşları	karar	aşamasına	dahil	ederek	sosyal	değer	nasıl	maksimize	edilebilir?	
 
Fikirler 

• Paydaş katılımı tekrar eden bir süreçtir ve her aşamada gerçekleşmesi gerekmektedir: 

ihtiyaçların belirlenmesi, çözümlerin tasarlanması, çözümlerin test edilmesi, etkinin ölçülmesi 

ve programın yeniden dizayn edilmesi. 

• Sosyal değerin maksimize edilmesi için her paydaş grubu içinde alt gruplar veya 

“segmentler” belirlenmeli ve bunların farklı tercihleri ve öncelikleri anlaşılmalıdır. 

• Paydaşların neye “değer verdiğini” veya neyi “en önemli bulduğunu” anlamak, faaliyetlerin 

sosyal değerini maksimize etmek için şarttır. 

• Yönetim kurulu düzeyinde görüşmeler paydaşlardan toplanan bilgilere odaklanmalıdır. 

Meseleler 

• Tüm paydaşların sürece dahil edilmesi zordur (veya pratik değildir) bu nedenle doğru bir 

örneklem seçmek önemlidir. 

• Doygunluk noktası, paydaş komiteleri ve temsil edici örneklem buna çözüm olabilir. 

• Paydaşların alması gereken kararlar nelerdir?  
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Çözümler 

• Paydaşların karar alma sürecinin farklı aşamalarına dahil edilmesi. 

• Yönetim kurulu üyelerinin/üst yönetim kademesinin paydaşlarla görüşmelere dahil edilmesi. 

• Kararları desteklemek için paydaşların katılımına dair kanıt istenmesi. 

 

Sosyal	etkinizin	ortaya	çıkmama	riskleri	nelerdir?	
 
Fikirler 

• Etkiyle ilgili riskler. 

o Risk değerlendirmesi yapmak için gereken verilerin eksikliği. 

o Risk yönetimi, risk ile etki arasında bir denge bulmak anlamına gelir. 

o Bu riskleri kim üstlenmelidir? Bu riskler kimleri etkilemektedir? Organizasyonlar? 

Değerlendirenler? Bireyler? 

• Tecrübe edilmiş etkiyi yönetirken başarı unsurları. 

• Stratejik tasarım ve ulaştırmayla ilgili meseleler/başarı unsurları. 

Meseleler 

• Pek çok risk mevcuttur: 

o Topladığımız kanıtlar iyi olmayabilir (temsil edici değildir, vb.) 

o Harici meseleler 

o Uygulama riski mevcuttur (örn. Yanlış beceriler). 

o Paydaş katılım riski 

o Ayrılma, olmasaydı ne olurdu, yer değiştirme, segmentasyon, olumsuz dış etkenler, 

sosyal risk ifşası/analizi  

• Normalde bütün bu riskleri sonuçları ulaştırmaktan sorumlu olanlar değil organizasyonlar 

üstlenir. 

• Gerçek sonuç ile değerlendirenlerin algısı arasındaki ayrım 

• Fon verenlerin riskten kaçınması  

Çözümler 

• Yeterli etki beklentileri belirlenmesi (ilgili risklerin değerlendirilmesi) 

• Sosyal etkide şeffaflık (neden beklenen şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği dahil): tüzükler, 

yatırımcılar, düzenleyiciler, standartlar 

• Risk değerlendirmesinin/azaltılmasının ve tespit edilmesinin etki raporlama/strateji 

tasarımına dahil edilmesi. Risk analizinin uygulayıcı kültürümüze dahil edilmesi 
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• Risk değerlendirmesinin/azaltılmasının ve tespit edilmesinin etki raporlama/strateji 

tasarımına dahil edilmesi ve planlama, strateji tasarımı, uygulama gibi farklı boyutlarda riskin 

göz önünde bulundurulması 

 

Uluslararası	kalkınma	bağlamında	yaratıcı	değerleme	yaklaşımları	
 
Fikirler 

• Değerleme yaklaşımları zorlu olabilir. Kullanılabilecek iki tür yaklaşım mevcuttur: Belirtilen 

tercihler ile açığa çıkarılan tercihler.  

o Açığa çıkarılan tercihler yönteminde: Pazarı araştırın ve insanların ne kadar 

ödemeye razı olduğunu inceleyin. 

o Belirtilen tercihler yönteminde: İnsanlara ne kadar ödemeye veya ödeme kabul 

etmeye razı olduklarını sorun. 

• Belirtilen tercihler yaklaşımı araştırmacılara genel olarak herkes için neyin önemli olduğuna 

dair algımız yerine belirli bir grup için nelerin önemli olduğunu anlamakta yardımcı olur.  

Meseleler 

• İyi gösterge verileri vs. iyi ikinci el veriler? 

• İyi değerlendirilmemiş tercihler, iyi değerlendirilmemiş veriler kadar kötüdür. 

• İlave değer: ulaştırılan bir hizmet ancak ilave göstergelerle anlaşılabilir. Ayrıca, bu 

göstergeleri anlamak için açığa çıkarılan tercihler anlaşılmalıdır. 

• Açığa çıkarılan tercihler insanların ne kadar ödeyeceklerini söylediğine değil gerçekte ne 

kadar ödediğine dayanmalıdır. 

• Olmasaydı ne olurdu analizi için kendi kendine yapılan tahminler bir kontrol grubu kadar iyi 

olabilir.  

Çözümler 

• Anket yapanların güçlü sezgiler geliştirmek ve sahadaki insanların görüşlerini anlamak üzere 

eğitilmesi. 

• İçsel değerleme yöntemleri kullanmanın düşünülmesi. 

• Değerleme ve özellikle belirtilen tercihlerle değerleme üzerine araştırma yapılması. 

 

 

 



21	

SROI’nin	Sosyal	Etki	Bonolarının	(SIB)	sonuçlarını	ölçmek	için	adapte	edilebilirliği	
 
Fikirler 

• SROI veya Sosyal Değer İlkeleri Sosyal Etki Bonolarının sonuçlarını ölçmek için kullanılabilir 

mi?  

• SIB modelinin merkezinde yer alan önceden tanımlanmış sonuçlar, Sosyal Değer İlkelerinin 

uygulanmasını zorlaştırmaktadır zira tüm sonuçların tespit edilmesi ve hesaba katılması 

gereklidir ancak yine de bu iki yaklaşım birbirini dışlamaz ve paydaşların katılımı kilit 

sonuçların belirlenmesinde kullanılabilir. 

Meseleler 

• Bir sosyal etki bonosu, yatırımcıların riskini azaltacak herhangi bir varlık ile bağlantılı değildir. 

• Sosyal etkinin raporlanması için finansal muhasebenin güvenilirliğine sahip standart bir 

yöntem yoktur ve işlem ücretleri çok yüksektir. 

• Sosyal sorunlar çok katmanlıdır ve SIB’ler çoğu zaman bütüncül veya sistematik bir yaklaşım 

yerine dar bir “başarı” anlayışına odaklanır. Örneğin, ortaya çıkmış birkaç SIB tek bir 

meseleye: tekrar suç işleme durumuna odaklanmaktadır.  

• Farklı tarafları (hükumet, yatırımcılar, hizmet ulaştıran organizasyonlar & paydaşlar) neyin 

“başarı” addedileceği üzerinde uzlaşmaya vardırmak zordur ve bir “güven eksikliği” söz 

konusudur; ayrıca SIB’ler sosyal sorunlarla mücadelede mevcut altyapının yerini alabilir ve 

bu nedenle sona erdiklerinde (başarılı olup olmamaları fark etmeksizin) ilgili alanda yerel 

topluluklara hizmet etmek zorlaşabilir. 

Çözümler 

• Sosyal etki muhasebesinin geliştirilmesi ve belediyelerin ekonomik kalkınmasına sosyal 

meselelerin dahil edilmesi için “Belediye Bonolarının” kullanılması. 

• SIB’lerin riski AAA, BBB, vb. şekilde değerlendirilmelidir. 

• Hindistan’da karın %2’sinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk için harcanması gerektiğine ilişkin 

bir yasa bulunmaktadır. Bu bağlamda, yatırımcılar için “risk” unsuru ortadan kalktığından 

SIB’ler için daha iyi fırsatlar doğabilir. 

• Sosyal etkiyle ilgili olarak daha yüksek ölçüde şeffaflığa ihtiyaç vardır. 
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Kopeknik’in	yalın	deney,	veri	toplama,	analiz	ve	yayma	yaklaşımı	
 
Fikirler 

• Son mil toplulukları için yaşam kalitesini arttırmakta hangi çözümlerin işe yaradığını bulmak 

üzere yalın deneysellik ihtiyacı. 

• Organizasyonların sektörleriyle yalın deneysellik konusunda daha iyi şekilde etkileşime 

girmesi için yöntemler. 

Meseleler 

• Anketler: tabletlerin ve akıllı telefonların kullanılması daha kaliteli veriler elde etmeyi 

sağlayabilir.  

• Deneyler ve veri toplama masraflı süreçlerdir. 

• Kırsal kesimlerde kısıtlı internet erişimi gibi sınırlamalar nedeniyle veriler konusunda ciddi 

zorluklar yaşanmaktadır. 

• Bulguların paylaşılması: “İç görüleri” paylaşma şeklimizi nasıl geliştirebiliriz? 

Çözümler 

• Yaklaşımın daha yalın deneyler yönünde değiştirilmesi ve odağın gerçekte işe yarayan 

şeyleri bulmaya yönelmesi. 

• Veri toplama kolektif bir çalışmadır. Ayrıca bu yaklaşım, odak grupları ve yüz yüze 

mülakatlar yoluyla verilerin insancıllaştırılması için iyi bir yöntemdir; hikayeleri verilerle 

harmanlamak sorunlara dair sağlam bir anlayış geliştirmeye yardımcı olur. 

 

KPI’larınızı	bilin:	Bağış	yapanların	ve	STK’ların	ilgi	alanlarını	dengelemek	için	paydaş	
etkileşiminin	kullanılması	
 
Fikirler 

• Bağış yapanlara, paydaşların en başta, programın tasarlanması aşamasında ihtiyaç analizi 

yapılırken sürece dahil edilmesi gerektiğini açıklamanın bir yolu var mı? 

• Paydaşların bağış yapanlar ve STK’lar arasında bir denge sağlamaya yardımcı olduğu 

başka olumlu örnekler var mı? 

• Bu alanda paydaşların tecrübesi nedir? KSS alanında, olumlu etkilerin yanı sıra olumsuz 

etkilerin de kamuoyuna açıklamasının bir yolu var mı? 

Meseleler 
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• Bazı ülkelerde şirketlere hayır işi faaliyetleri yürütmeleri için hiçbir teşvik sunulmamaktadır. 

Bu nedenle, kurumsal hayır işi faaliyetleri çoğu zaman halkla ve devletle ilişkiler için 

kullanılmakta ve sosyal etkiyle pek bağlantıları bulunmamaktadır. 

• Sürekli bağışçı eğitimleri, onların desteklemek istedikleri sosyal projelerin etkisini anlaması 

ve görmesi için şarttır. 

• Çoğu durumda, sosyal program geliştirmenin gereksiz, zaman alıcı ve pahalı bir aşaması 

olarak görülen paydaşların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi süreci, tüm sosyal programlar için 

vazgeçilmez bir unsur ve en iyi uygulama yaklaşımı olarak öne çıkarılmalıdır. 

 

Sosyal	değer	yaratırken	marka	etkisi	
 
Fikirler 

• Herhangi bir sosyal meseleyle ilgili olarak, markalar tarafından üretilen çözümler, kamu 

sektörü veya STK’lar tarafından kullanılan yaklaşımlara kıyasla daha etkilidir ve daha etkin 

yöntemlere dayanmaktadır.  

• Markalara neden güveniriz? Markaların gerçek rolü nedir?  

• Ürünleri ve hizmetleriyle şirketler, markalara güvenmemizi sağlar. Ayrıca, sosyal sorunları 

dile getirecek bir hedef kitle bulmak zor olsa da markalar yoluyla meseleleri duyurmak daha 

kolaydır.  

• Günümüzde markalar yalnız ekonomik anlamda değil, sosyal sorunlarla mücadele 

anlamında da rekabet etmektedir.  

• Hayır işleri ve işbirlikleri ayrı şeylerdir; sosyal projelere yatırım bunlardan farklıdır. Bu 

projeleri gerçekleştirirken, iş dünyasının üyeleri rakiplerini de göz önünde bulundurmaktadır. 

Bir sorunu çözmenin, çözen marka için faydalı olacağına dair motivasyon kilit öneme 

sahiptir. 

Sorunlar 

• Sosyal projeler gerçekleştiren markaların iyi niyetli olup olmadığı belli değildir.  

• Sosyal meselelere ilgili duyan markalar bulunsa da bunların içtenliği şüphelidir. Şirketler için 

öncelikli unsur karlılıktır.  

• Zaman zaman, markaların gerçekleştirdiği faaliyetler müşteri tabanı üzerinde olumsuz etkiler 

bırakabilmektedir.  

Çözümler 

• Markalar, sahip oldukları nüfuz ile sosyal meseleler üzerinde durmalı bir yandan da faaliyet 

alanlarını göz önünde bulundurmalıdır. 
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• Markalar olumsuz etkilerden kaçınmak için iyi planlama yapmalı ve projelere bunları göz 

önünde bulundurarak başlamalıdır. 

• Markalar sosyal meselelere operasyonlarına yaklaştıkları ciddiyetle yaklaşmalıdır.  

• STK’lar ve üniversiteler, onların iletişim gücünden yararlanmak için şirketlerle işbirliği 

yapmalıdır.  

• Şirketler/markalar sosyal projelerinde sosyal faydayı ön planda tutmalıdır. 

• Markaların sosyal projeleriyle rekabetçi oldukları gözlemlenmekte ve bunun sosyal 

sorunların çözülmesi için olumlu bir gelişme olduğu düşünülmektedir. 

 

Sosyal	etkinin	yayılmasına	yardımcı	olmak	için	STK-kamu	sektörü	işbirliğini	sağlamak	
 
Fikirler 

• Bir ihtiyaç analizi gerçekleştirmek çok önemlidir.  

• Etkili projeler yaratmak için analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaynakların iyi 

yönetilmesi gereklidir. 

Sorunlar 

• İletişim en büyük sorunlardan biridir.  

• Pek çok kaymakamlıkta ulusal ve uluslararası projeler için bir büro bulunsa da kapasite çok 

düşüktür.  

• Genel etki analizi yapılmamaktadır; etki analizleri çoğunlukla proje bazlıdır. 

Çözümler 

• Kendinizi iyi tanıtacak materyallere sahip olmak önemlidir.  

• Web sayfaları finansal durumu şeffaf biçimde ortaya koymalıdır. 

• Kamu sektörü projelere en başından dahil edilmeli ve etkinliklere çağrılmalıdır. 

Türkiye’de	STK’lar	ve	sosyal	etki	yönetimi	
 
Fikirler 

• Sosyal etki yalnız ölçülmekle kalmamalı, STK’ların karar verme süreçlerini de etkilemelidir.  

• Ölçümleme sonrası hazırlanan raporlar nelerdir ve bunlar nasıl kullanılmaktadır? Bunlar he-

saba katılmakta mıdır? 

• Temel Sorular  

1. Kararlar nasıl alınmaktadır? Organizasyonun belirlediği yol haritası nasıldır?  

2. Saha ve yönetim ekipleri arasındaki denge nasıldır?  
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3. Projeleri yönettiğiniz süreçte, süreci değiştirmek veya durdurmak için ne gibi adımlar atılmış-

tır?  

Sorunlar 

• Türkiye’de ölçümleme denince akla ilk gelen somut çıktılardır. Bu nedenle ölçemediğiniz her 

faaliyet değersizleşmektedir. 

• Fon verenlerin yaklaşımı zaman zaman sosyal etki ölçümünü kısıtlamaktadır.  

Çözümler 

• Ölçümler spesifik olmalıdır. 

• Organizasyonlar medya araştırmalarını ve dijital verilerini birbirleriyle paylaşmalıdır. 

• Fon verenler odak noktalarını çıktılardan değişime kaydırmalıdır. 

Çalışmanızı	durdurmak,	büyütmek	veya	yönlendirmek,	etkiyi	arttırmak	için	fırsatlar	
yaratmak	
 
Fikirler 

• Değişim ve başarının, sosyal etki odaklı düşüncenin tanımlanması. 

• İnsanların sosyal değerler, organizasyon düzeyinde sosyal etki için nasıl etkilenebileceği. 

• Bir şeyleri yeniden organize etmek için ne kadar etki gereklidir?  

• Sizin için başarı nedir? 

Sorunlar 

• Ölçek büyüdükçe faydalı etki elde etmek zorlaşmaktadır. 

• Tahmin modelinin, sorunları öngörmek gibi bazı eksikleri vardır.  

• İnsanlar etraflarında ne olup bittiğini umursamamaktadır.  

• Kişiden kişiye değiştiği bir ortamda başarının ne anlama geldiğini tanımlamak zordur. 

Çözümler 

• Modelin yeniden organize edilmesi ve ilgili sorun için uygun olup olmadığının düşünülmesi.  

• Verilerin toplanması.  

• Kendinizi sosyal meselelerden sorumlu hissederseniz çevrenizde bir şeyleri değiştirmeye 

başlayabilirsiniz.  

• Başarılı bir örnekle karşılaşmak insanları bir şeyler yapmaya teşvik eder.  

• Fayda sağlayanlardan geri bildirim almak, tahmin modelinin olumsuz etkilerini önlemeye yar-

dımcı olabilir.  

• Kimleri hedeflediğinizi belirlemek ve fayda sağlayanları özel olarak hedeflemek başarı olası-

lığını arttırabilir.  
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Atölye	Çalışmaları	
	

Önemli	olanı	yönetmek:	“Yönetime	etkiyi	katmanın”	uygulamada	ne	anlama	geldiğine	
dair	görüşlerin	paylaşılması	için	bir	atölye	çalışması	
 
Fikirler 

• Organizasyonlar etki uygulamalarını nasıl yönetmektedir?  

• Mesele yalnız verileri daha iyi kullanmak değil, istemcilerin (ve diğer paydaşların) bakış 

açısını organizasyonunuzun tamamı için günlük uygulamalara nasıl dahil edebileceğiniz 

üzerine düşünmektir.  

• Etki yönetiminin erişilebilir hale getirilmesi, böylece herkes için bir yük olmaktan çıkıp 

çalışmalarını destekleyen, "işlerin doğal akışında” bir unsur olmasının sağlanması. 

• Segmentasyon ve kamuya açık daha çok bilgi ihtiyacı. 

Etki yönetimi çerçevesi  

• Kimlere ulaşmakta ve kimleri hariç tutmaktayız? 

• En iyi hizmet edebileceğimiz insanlara ulaşıyor muyuz?  

• Kimlere ulaşamıyoruz ve erişimimizin önündeki engeller nelerdir? 

• Etkiye yön verenler nelerdir?  

o Segmentasyonun önemi  

o İşlerin ters gitmesine neden olabilecek riskler nerededir (istemciler ve bizim 

ulaştırdığımız hizmetler bakımından)? 

o Çalışan performansı ve kalite yönetimi anlamında önemli hususları yönetiyor muyuz? 

Vaka araştırması 

Çerçeveyi kullanan bir organizasyonun deneyimleri incelendi. Değişim teorisi ile 

metodolojinin etki için önemli olan faaliyetlerinin/bölümlerinin tespit edilmesi arasındaki 

bağlantı, metodolojinin kilit unsurlarını tespit eden ve ulaştırma konusundaki etkinliği ölçen 

kalite yönetimi çerçevesi ve yönetim kararları için kullanılan bilgi paneli vurgulandı. Analiz, 

kalite yönetimi çerçevesindeki açıkları ve çerçevenin daha iyi kullanılarak sağlanan 

hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olunması için yapılabilecekleri ortaya koydu. 
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Fonlamada	insan	odaklı	tasarım:	Paydaşların	yatırım	döngüsüne	dahil	edilmesi,	ne	
zaman	ve	nasıl	
 
Fikirler 

• İnsan Odaklı Tasarım ekseninde daha yüksek farkındalığa ihtiyaç vardır. 

• İstemcilerin/fayda sağlayanların/son kullanıcıların dahil edilmesi pek çok kuruluş için zor bir 

alandır ve çalışma alanlarında temel yaklaşımların (yani, telefon/e-posta anketi) ötesine 

gidilmemektedir.  

• İnsan Odaklı Tasarımın güzel yanı evrenselliğidir; insan odaklılık, hayırseverlik, özel sektör 

ve kamu sektörü gibi alanlardaki tüm çalışmalarla bağlantılıdır ve atölye katılımcılarının çok 

farklı arka planlara sahip olmasıyla evrensellik ön plana çıkmıştır. 

Meseleler 

• Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında projeleri ayrıntılandırmak için “tasarımı” 

kavramsallaştırmak gereklidir; bu özellikle yaratıcı, detaylı düşünmeyi ön plana çıkarmak, 

alışılmışın dışında ortaklıklar kurmak ve yaygın kanıları kitle kaynaklarından elde etmek için 

önemlidir. 

• “Paydaşları dahil etmeliyim çünkü bana böyle yapmam söylendi” ve “İnsanları dahil etmek 

için dinlemem gerekir” anlayışlarının ötesine geçilmelidir. Yardım etmeye çalıştığınız 

insanları dinlediğinizde, projelerinizin GEÇERLİLİĞİ ve YARARLILIĞI sorgulanabilir ve 

değişebilir; bu durum kabul edilebilir olmakla kalmaz, aynı zamanda gereklidir de.  

• Güç ayrıcalığı engellerinin ortadan kaldırılması ve paydaşların karar alma süreçlerine dahil 

edilip yetkilendirilmesi, paydaş katılımını tepeden inme bir çerçeve olmanın ötesine taşımak 

için şarttır.  

Çözümler 

• Katılımcılar Katılımcı Eylem Araştırması ve İnsan Odaklı Tasarım hakkında daha çok şey 

öğrenecek ve bunları çalışmalarına entegre etmeye çalışacaktır. 

• Hayırseverlik konferanslarında yeni fonlama ve fon veren tasarımı modelleri için çalışmalar 

yapılmalı, organizasyon kültürleri içinde müzakereye dayalı demokrasiler öne çıkarılmalı, 

alışılmışın dışında işbirlikleri için ağlar kurulmalı ve her nerede olursa olsun eşitsizlikleri 

ortadan kaldırmak üzere karar verme süreçlerinde paydaş katılımını ve yetkilendirmesini 

önceliklendirmeye öncülük edilmelidir. 


