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• Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012'de Koç 

Üniversitesi bünyesinde sosyal etki odaklı araştırma ve 

uygulama merkezi olarak kurulmuştur.

• KUSIF'in çıkış noktası; sosyal etki yaratım sürecinde, 

kaynakların doğru kullanımı ve hedeflenen değişimlere 

istenen ölçüde ulaşılması için sosyal etki ölçümlemesi  ve 

yönetimi yapılmasının gerekliliğidir.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu 

(KUSIF) 



Koç Üniversitesi 
topluluğunun sosyal 

etki faaliyetlerine ilgisini 
ve katılımını artırmak

Sosyal etki aktörlerinin 
olumlu sosyal etkilerini 

artırmak

KUSIF’in Etki Hedefleri



Sosyal Etki 
Nedir?



Sosyal etki değerlendirmelerinin kökleri hükümetlerin 
yürürlüğe koyduğu programların etkisini anlamak için 
aldıkları kanun ve tedbirlere dayanır. 1990’lı yıllardan 
i@baren filantropi çalışanları ve kurumları ile kâr amacı 
gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve sosyal yaErıcımlar bu 
değerlendirme sahasına girmişler ve bu yolda iyi örnekleri, 
çerçeve programları ve yöntemleri araşErmışlardır. 

Hem dünyada hem de Türkiye'de kullanılan sosyal etki 
analizi tekniklerinde ve benimsenen yaklaşımlarda 
sosyoloji biliminin sunduğu olanaklardan büyük ölçüde
yararlanılmışEr. 

Kısa tarihçe

KUSIF 4 ADIM, sayfa 16-23



“Bir eylem/aktivite/proje/program sonucu 
farklı insanlar (gruplar/paydaşlar) 
üzerinde oluşan etkilerdir.”

Sosyal Etki Genel Anlamda



• Sosyal etki pozitif veya negatif olarak 
algılanabilir.

• Planlanarak veya planlanmadan elde 
edilebilir.

• Kısa veya uzun vadede kendini 
gösterebilir.

• Doğrudan veya dolaylı olabilir.

Sosyal Etkinin Özellikleri



Çıktı ve Değişim



Kolek&f Etki?



Sosyal Etki Ölçümlemesi
& 

Sosyal Etki Yönetimi



* Sosyal etki ölçümlemesi yaratılan sosyal 
değişimin farklı paydaşlardaki boyutlarını da 
dikkate alarak ölçmek demektir.

* Sosyal etki yönetimi, sosyal etkiyi arttırmanın 
yöntemlerinin etraflıca araştırmak ve 
kaynakların en etkin ve en verimli nasıl 
kullanabileceğine karar vermek demektir. 



Etkinizi Zirveye 
Taşıyın





Sosyal Faydayı 
Maksimize Etmek

Etkinizi Zirveye Taşıyın Sosyal Girişimcinin Rehberi



Etkimizi anlamak, yönetmek ve 
artırmak için hangi soruları 
sormalıyız? 



Sosyal Faydayı 
Maksimize Etmek

Etkinizi Zirveye Taşıyın 
Sosyal Girişimcinin Rehberi 

Sayfa 20-21



Sosyal Faydayı 
Maksimize Etmek

De�i�im Teorisi
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Neden ve Ne için Veri 
Topluyoruz?

Sosyal Etki Stratejisi (Değişim 
Teorisi)  



Veri Güvenilirliği 

“Less rigorous” “More rigorous”
Farklı amaçlar

Planlama Yönetici 
raporu

Fon
veren

Kamu
raporu

Sosyal Değer 
Prensipleri

Paydaşlar ü ü ü ü

Değişim ü ü ü ü

Gereklilik ü ü ü ü

Değer ü ü ü ü

Nedensellik ü ü ü ü

Şeffaflık ü ü ü ü

Doğrulama ü ü ü ü



Değişim Haritalama -
Uygulama

Etkinizi Zirveye Taşıyın 
Sosyal Girişimcinin Rehberi



Sosyal Etki Veri 
Kullanımı  



Karar Verme: Durdurma, 
Yeniden Tasarlama, 

Ölçeklendirme 



«Sürekli gelişime ve yaptıklarınızı değiştirmeye 
açık olmak»

• Mevcut ürün ve hizmetleri güncellemek
• İşe yarayanları ölçeklendirmek
• Yeterince iyi olmayanları yenileriyle değiştirmek
• Etkiyi artırmak için stratejik ortaklıklara açık olmak
• Strateji ve operasyonlarda daha temel değişimler 

yapmaya hazır olmak



DURDURMAYA KARAR VERMEK



DURDURMAYA KARAR VERMEK 

Eğer verileriniz olumsuz değişimlerin olumlu 
olanlara ağır bastığını gösteriyorsa - insanların 
verdiği öneme veya deneyimleyen kişi sayısına 
göre - faaliyetinizi değiştirme zamanı gelmiştir.



ÜRÜN, HİZMET VE FAALİYETLERDE 
DEĞİŞİKLİKLERE GİTME 



Ürün, Hizmet ve Faaliyetlerde 
Değişikliklere Gitme 

Ürünler, faaliyetler veya hizmetlerde değişiklik 
yapmak için üç temel seçenek bulunmaktadır: 
• Tüm ürün ve hizmetlerde değişiklikler yapmak
• Kişilerde yaratılmak istenen değişim hedeflerini 
değiştirmek 
• Belirli gruplara daha iyi hizmet verebilmek için 
bazı mevcut ürün ve hizmetleri değiştirmek



ÖLÇEKLENDİRMEYE KARAR VERMEK 



Ölçeklendirmeye Karar Vermek

• Sosyal etkinin ölçeklendirilmesi, daha çok 
sosyal değer yaratmaya ve hedefledikleri 
sosyal sorunu çözmeye çalışan sosyal etki 
aktörlerinin ana hedefidir.

• Ölçeklendirmek, kurumu büyütmek ve maliyet 
verimlilikleri yoluyla etkiyi artırmak ve böylece 
aynı yatırım miktarıyla daha çok değer 
yaratmak şeklinde olabilir.



TEŞEKKÜRLER!  

https://knowyourimpact.ku.edu.tr/
https://kusif.ku.edu.tr/

http://www.sosyaletkianalizi.com/

@kusocialimpact

@kusocialimpact

@kusocialimpact

@kusocialimpact

https://knowyourimpact.ku.edu.tr/
https://kusif.ku.edu.tr/
http://www.sosyaletkianalizi.com/

