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Sosyal Girişimcilik alanında yaşanan gelişmelerle beraber karşılaşılan zorlukların tespiti de
önem kazanmaktadır. TÜSEV, sosyal girişimcilerin alanda yaşadığı yasal ve mali zorlukların
analiz edilmesi ve somut çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla bir çalışma grubu
toplantısı düzenlemiştir. 27 Haziran 2013 tarihinde TÜSEV ofisinde gerçekleşen toplantıya,
sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumlar, bireyler ve sosyal girişimci adayları
katılmıştır. İlk toplantıda Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında bulunan mevcut yasal
yapılar, tanımlamalar ve kavramlar tartışılmış, önümüzdeki aylarda düzenlenmeye devam
edecek olan çalışma grubu toplantıları için bir altyapı oluşturulmuştur. Üzerinde konuşulan
unsurlar aşağıda belirtilmiştir.








Yasal Tanımlama: Herkes tarafından benimsenen bir sosyal girişimcilik
tanımlamasının olmaması yıllardır tartışılan noktalardan bir tanesidir. Ancak, sosyal
girişimcilik için kesin bir yasal tanımlama olması beraberine bazı sorunlar da
getirebilir; kamu tarafından getirilecek bir tanımlama, ülkede bulunan bütün sosyal
girişimcileri kapsamayabilir.
Tüzel Kişilikler: Sosyal girişimcilik alanında faaliyet göstermek isteyip dernekleşmeyi
tercih eden birey veya kurumlar, farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip olabilirler.
Bir proje yazarken veya bağış toplarken tüzel kişilik olarak dernek olmanın getirdiği
avantajlar bulunmaktadır.
Kaynaklara Erişim: Sosyal girişimcilerin farklı kaynaklara erişimi konusunda sıkıntılar
yaşanmaktadır. Ülkemizde şirket gibi kurulan sosyal girişimcilerin hibelere erişimi
bulunmamaktadır. Finansal kaynakların erişilebilir olmaması beraberinde
sürdürülebilirlik sorunsalını da getirmektedir.
Vergilendirme: Sosyal girişimcilerin yaşadığı önemli sorunlardan bir tanesi de vergi
mevzusudur. Vakıf ve dernek iktisadi işletmelerinin vergilendirilmesinde yaşanan
kısıtlamalar devam etmektedir.
o Kamu yararına yapılan etkinliklerin farklı değerlendirilmesi ve vergilendirilmesi
bu kapsamda büyük önem teşkil etmektedir. “Kamu yararı” statüsüne sahip
derneklerin kendileri bu statüde değerlendirilirken, iktisadi işletmeleri kapsam
dışında kalmaktadır. Derneklerin iktisadi işletmeleri tarafından yapılan
aktiviteler ayrıştırılmalı ve sosyal amaçla yapılanlar farklı değerlendirilmelidir.










Vergi teşviki bu tip aktivitelerin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol
oynayacaktır.
Ekonomik aktivite / İktisadi İşletme: Kavramsal kargaşaya neden olmamak için
ekonomik aktivite ve iktisadi işletme kavramlarının arasındaki farkların anlaşılması
faydalı olacaktır.
Kurumsal Yapılanma: Dernek veya vakıfların yapıları detaylarıyla incelenmeli, sosyal
girişim modelini en iyi şekilde yansıtacak tüzel kişilik seçilmelidir.
“Sosyal amaçlı şirket” kavramı: Türkiye’de, istihdam yaratırken sosyal bir sorunu
çözümlemeye odaklanan “sosyal amaçlı şirket” modeli bulunmamaktadır. Sosyal
amaçlı şirketler, dernek veya vakıf yapısıyla farklılıklar gösteren sosyal girişimciler için
bir alternatif oluşturmaktadır.
“Sosyal etki” kavramı: Sosyal girişimcilik kavramı gibi, sosyal etki kavramı da birey
veya kurumlar tarafından tamamı ile benimsenmiş bir kavram değildir. Dolayısıyla
sosyal girişimlerin yarattığı etki konusunda tartışmalar devam etmektedir.
Amaca yönelik harcamalar: Vakıfların ve derneklerin, kaynaklarını belirttikleri amaç
dışında kullanamaması bir sorun teşkil etmektedir.
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TÜSEV, önümüzdeki aylarda Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu toplantılarını düzenlemeye
devam edecektir. Bu süreçte TÜSEV, belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal girişimcilere ve
sosyal girişimci adaylarına yönelik bir anket hazırlayacak ve ihtiyaçlarını öğrenmeye yönelik
adımlar atacaktır.

