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1. Genel bakış 

 

Boehringer Ingelheim (BI) ve Ashoka arasındaki Daha Fazla Sağlık (DFS) küresel işbirliği, her 

iki kurumunda kendi alanlarındaki uzmanlığından faydalanarak sağlık sorunlarına getirilen en 

yaratıcı, yüksek potansiyelli ve etkili çözümleri belirleyip desteklemeyi, böylece sağlık sektörünü 

bu yönde dönüştürmeyi hedefliyor.  

 

Daha Fazla Sağlık (DFS) işbirliği, küresel düzeyde yenilikçi sağlık çözümlerini saptayacak ve 

destekleyecek bir dizi programdan oluşuyor. Proje kapsamında sağlık alanındaki öncelikli 

toplumsal sorunlara yaratıcı ve sistematik çözümler geliştiren 50 sosyal girişimcinin belirlenip 

desteklenmesi, online yarışmalar yoluyla kamuoyundan yaratıcı fikirlerin toplanması ve 

gençlerin sağlık alanında çözümler geliştirmeye teşvik edilmesine yönelik bir dizi program yer 

alıyor. 

 

Ortaklık hali hazırda 25’i aşkın Boehringer Ingelheim (BI) ve Ashoka ülke ofisini kapsamakta 

olup üç yıl boyunca sağlık alanında öncü ve sistematik çözümler sunan 50 sosyal girişimcinin 

seçilmesini öngörüyor. Projenin ilk yılı olan 2011’de 10 sosyal girişimci seçilmiş olup, 2012-2013 

yılları için 40 kişilik kontenjan bulunmaktadır.  

 

Diğer taraftan, internet üzerinden yürütülen “Changemakers” yarışması; bireylerin, ailelerin ve 

toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık alanında fark yaratan yenilikçi modeller 

aramaktadır. Daha Fazla Sağlık kapsamındaki ilk Changemakers yarışması 2011’in Temmuz 

ayında lanse edilmiş olup 44 ülkeden 100’ü aşkın yenilikçi sağlık çözümü toplandı. 

 

Daha Fazla Sağlık projesi Türkiye’de 2012 yılında başlayacak. Ortaklık kapsamında Türkiye’den 

sağlık alanında öncü sosyal girişimcilerin belirlenip desteklenmesi ve online Changemakers 

yarışması ile kamuoyundan yaratıcı sağlık fikirlerinin toplanması hedeflenmektedir.  

 

 

2. Uygunluk Kriterleri 
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Daha Fazla Sağlık projesi için uygun girişimler çok çeşitli toplulukları hedef alabilir ve bunlarla 

sınırlı olmamakla birlikte şu konuları içerebilir:  

 

 Kaliteli sağlık hizmetlerine ve tedaviye erişimi sağlayan girişimler: Sağlığa erişimde 

kültürel ve mali engelleri, ulaşım yetersizliğini, merkezi olmayan tıbbi kaynakları ve 

eğitim ve bilgi eksiklerini ele almak gibi stratejiler içerebilir. Çözümler hastalıkların 

önlenmesine ve teşhisine, sağlıklı hayat tarzları geliştirmeye veya yaşamın herhangi bir 

evresinde sağlık için savunuculuk ve farkındalık oluşturmaya yönelik programları 

kapsayabilir.  

 

 Bireyleri, aileleri ve toplumları yerel sağlık sorunlarıyla baş etme konusunda 

güçlendiren girişimler: Bireylere, ailelere ve topluluklara kendi sağlık yönetimlerine 

doğrudan katılma ve bilgilendirilme imkanı verebilir. Toplu hasta sağlığı girişimlerinden 

toplumdaki sağlık kültürünü besleyen programlara kadar geniş bir yelpazeye yayılır.  

 

 Dezavantajlı toplulukları hedef alan girişimler: Çatışma ve/veya çatışma sonrası 

ortamları, sağlık açısından yoksul veya az gelişmiş bölgeleri, ruh sağlığı veya kırsal 

alanlarda sağlığı ele alan girişimleri içerebilir. 
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3. Çalışma Alanları 
 

Daha Fazla Sağlık kapsamında seçilen tüm BI - Ashoka sosyal girişimcileri, sağlığa odaklanan 

sosyal girişimcilik fikir ve projelerini hayata geçirecektir. Söz konusu fikir ve projeler çok çeşitli 

çalışma alanlarını kapsayacak olup, aşağıdaki listedeki alanlarla sınırlı kalmayacaktır. Listedeki 

çalışma alanları, Boehringer Ingelheim ilaçlarının kullanım ve reçete alanlarını kapsamamakta 

olup, aktif olarak ilaç reçeteleyen sağlık uzmanlarının adaylıkları değerlendirme dışında 

tutulacaktır.  

10 Temel Çalışma Alanı 

 
ÖNLEME 
Önleme eğitimi 
Sağlık eğitimi ve bilinci, İnsan hakları/damgalama dahil 
olmak üzere, 
Sağlık hizmetlerinin sonuçlarını iyileştirme 
Uzun vadeli bakım, yaşlı nüfus sağlığı, dejeneratif 
hastalıklar 
Çift yönlü kötü beslenme (aynı anda görülen obezite ve 
yetersiz beslenme) 
Gıda kalitesi: Mikro besin takviyesi, eğitim ve gelişmiş 
gıda güvenliği 
Bulaşıcı hastalıkların önlemesi 
Kronik hastalıkların önlenmesi 
Bağımlılık yapıcı madde kontrolü (tütün, narkotik, alkol) 
Anne ve çocuk sağlığı 
 

 
YOLSULLUKLA İLGİLİ KONULAR 
“Beyin Göçü” fenomeni – Zengin ülkelerin yoksul 
ülkelerdeki eğitimli insanları (genellikle tıp personelini) 
çekmesi 
Bağımlılık yapıcı madde kullanımı 
Hastalıkların komorbiditesi 
Anne ve çocuk sağlığı 
Yeni doğanların ve küçük çocukların beslenmesi 
Su ve sanitasyon  
 

 
ERİŞİM 
Düzgün sağlık bakım hizmetlerine coğrafi, kültürel ve 
mali erişim 
Kaliteli bakıma erişim için yeni sigorta modelleri, mikro-
sigorta 
Doğrudan sağlık bakımına erişim sağlayan hizmetlerin 
temin edilmesi (örneğin sanitasyon) 
Piyasaya bazlı sağlık hizmetleri 
Akıl sağlığı hizmetleri 
Mesleki sağlık bakımı 
Gıdalar ve beslenme hakkında bilgiye erişim 
Kaliteli ve bol miktarda gıdaya erişim 
Sağlık bakımına erişim sağlamak için hastalıkla ilişkili 
damgalarla ve diğer ayrımcılıklarla mücadele 
Tedavinin reddedilmesi 
 

 
REHABİLİTASYON 
Kronik hastalıklar 
Engelli hizmetleri 
Bağımlılık yapıcı madde rehabilitasyonu ve akıl sağlığı 
bakımı 
Bulaşıcı olmayan hastalık 
Uzun süreli bakım 
Fizik tedavi  
 

TEŞHİS 
Nadir görülen hastalıkların tedavisi 
Kronik hastalıkların tedavisi  

SAĞLIK SİSTEMİYLE İLGİLİ KONULAR 
Bilgi sistemleri yönetimi / Sağlık BT 
Sağlık liderliği 
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Bulaşıcı hastalıkların teşhisi ve tedavisi 
Akıl sağlığı 
Mobil diyagnostik ve sağlık teknolojileri 
Hastalık teşhis ve yönetimi 
Anne ve çocuk sağlığı  
Gönüllü danışmanlık ve damgalanmış hastalıkların test 
edilmesi 
Anketler ve diyagnostik  

Kaynak dengesizliği 
Ulusal politikada sağlığa öncelik verilmesi 
Sağlık medya ve pazarlama  
Sosyal tıp 
Sağlık finansmanı 
Yasal politika 
Sigorta 
Hizmet sağlayıcı modelleri 
Maliyet modelleri 
Sektörler arası modeller 

EĞİTİM VE BİLGİ 
Akıl sağlığı ve cinsel şiddet 
Cinsel eğitim  
Çift yönlü kötü beslenme (aynı anda görülen aşırı 
beslenme ve yetersiz beslenme) 
Su ve sanitasyon 
Gelişmiş tıp kariyerleri ve sağlık eğitimine erişim 
Kronik hastalıklar 
Bağımlılık yapıcı madde kullanımı (tütün, narkotik, alkol) 
Çevre degradasyonu eğitimi  
Medyada sağlık 
Anne ve çocuk sağlığı 

TAKİP 
Cerrahi müdahale gerektiren hastalık yükü 
Tedaviye bağlı kalma ve uyum 
Toplum sağlığı çalışanlarının harekete geçirilmesi 
Sigorta ve mikro sigorta 
 

MÜDAHALE  
Alternatif tıp ve şifa 
Birincil bakım ve uzman bakımı 
Geleneksel olmayan sağlık ekibi 
Ebeler, topluma yakın sağlık görevlileri, gebelik 
danışmanları, sağlık ocakları 
Özel sağlık sistemleri ile kamu sağlık sistemleri 
arasındaki koordinasyon 
Aşılar  

YAŞAM TARZI 
Sağlık hizmetlerine hastanın katılımı 
Çevre üzerindeki zararlar 
Şehirleşme ve sağlık   
Gıda yetiştirme ve yerel gıda erişimi  
Yabancı ülkelere tıp seyahati 
Egzersiz  
Emzirme 
Yol trafiği güvenliği 
Sağlıklı toplumların geliştirilmesi  
Alkol, bağımlılık yapıcı madde, tütün 
Sağlıklı gıda/besin 
Gıda/beslenme ile ilgili hastalıklar 
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4. Seçim Kriterleri 

 

Öncü bir sosyal girişimcinin ayırt edici özelliği nedir? Ashoka hangi adayları kabul edip 

hangilerini geri çevireceğini nasıl belirliyor? Ashoka’nın seçim süreci tüm adayların 

değerlendirildiği beş kritere dayanmaktadır: 

 

Yenilikçilik 

 

Ashoka seçim kriterlerinin başında, sosyal girişimcinin sistematik değişim getiren yepyeni bir 

fikri olması gelir. İster insan hakları, ister çevre, sağlık veya başka bir alanda olsun, Ashoka 

sosyal girişimcinin yenilikçilik ve sosyal değişim potansiyelini hem geçmişteki, hem de 

günümüzdeki benzerleriyle karşılaştırarak değerlendirir.  

 
Yaratıcılık  
 
Başarılı sosyal girişimciler yaratıcılıklarını hem hedeflerini belirlerken hem de hayata geçirirken 

kullanan, vizyonerlik ve sorun çözme becerilerine sahip bireylerdir. Yaratıcılık insan hayatında 

birden bire ortaya çıkan bir özellik değildir: genelde kişinin erken gençlik yıllarından itibaren 

izlerine rastlanır. Bu bağlamda sosyal girişimcinin geçmişi ve vizyonunda yaratıcılığının izleri 

aranır, söz konusu sosyal soruna getirdiği yaklaşım yaratıcılığı açısından değerlendirilir.  

 

Girişimcilik 

 

Ashoka’nın belki de en belirleyici kriteri girişimciliktir. Girişimcilik kriteri, sosyal değişim ve yenilik 

için fırsatları gören ve kendini tamamen bu değişimin gerçekleşmesine adayan bireyleri işaret 

eder. Tamamıyla hedeflerine odaklanmış ve amaçları doğrultusunda önündeki on ila on-beş 

yılını feda etmeyi göze almış bu bireyler için kendilerini bütünüyle hedeflerini gerçekleştirmeye 

adayabilmeleri büyük önem taşır. Bu sebeple Ashoka özellikle başlangıç aşamasında adayların 

kendilerini tamamıyla hedeflerine adamalarını sağlayacak imkanları yaratır. Ashoka, kendi 

alanının Andrew Carnegie, Henry Ford ve Steve Jobs’larını arar. 
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Sosyal Etki 

 

Sosyal Etki kriteri, adayın kendine değil, adayın fikrine yöneliktir. Ashoka, söz konusu sosyal 

alanı değiştirecek, etkisi ulusal ve hatta bölgesel düzeyde yayılacak fikirleri destekler. Örneğin, 

tek bir okul veya sağlık merkezinin kurulması, tüm eğitim veya sağlık alanının değişmesine 

yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olmadığı sürece Ashoka tarafından desteklenmez. 

 

Etik Doku 

 

Toplumda önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirmek isteyen sosyal girişimci, pek çok kişiden 

mevcut alışkanlıklarını, iş yapış biçimlerini ve yaşam şekillerini değiştirmelerini isteyecektir. Bu 

bağlamda, girişimcinin toplumdaki güvenilirliğinin yüksek olması, başarı şansını büyük oranda 

etkileyecektir. Ashoka, bu kriterde çeşitli mantıksal analizlerin yanı sıra içgüdü ve duygulara da 

dayalı olan bir değerlendirme yapar. Güvenilirliği en küçük bir şüphe götüren adaylar, Ashoka 

üyeliğine seçilmez.  

 

 

5. Ashoka – BI Sosyal Girişimcisi: Ömür Boyu Süren Bir Ayrıcalık 

 

Ashoka önde gelen sosyal girişimcileri bulur, destekler ve mümkün olan en yüksek sosyal etkiye 

erişmelerini sağlar. BI-Ashoka sosyal girişimcileri, maddi katkı, profesyonel destek ve 70 ülkeyi 

kapsayan küresel Ashoka ağına erişim fırsatı yakalayacaklar.  

 

Maddi Katkı  

BI- Ashoka sosyal girişimcileri, üç yıl sürecek bir maddi destekten faydalanacak, böylelikle tüm 

zaman ve enerjilerini girişimlerini inşa etmeye yönlendirecekler. Maddi destek sosyal girişimciye 

aylık maaş ödemeleri şeklinde verilecek olup miktarı yaşanan yerdeki yaşam masraflarına göre 

belirlenecektir. Maddi desteğin tek seferlik bir ödül değil, sürekli destek olarak algılanması 

amaçlanmaktadır.  
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Profesyonel Destek 

Ashoka sosyal girişimcileri alanında uzman şirket ve kurumlarla eşleştirerek profesyonel 

danışmanlık ve hizmetlerinden faydalanmalarını sağlar. Söz konusu profesyonel destek yasal 

danışmanlık, PR ve medya hizmetleri, stratejik danışmanlık, etki analizi, kurumsal gelişimden 

etkinlik organizasyonuna geniş bir yelpazeye yayılır ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. BI-

Ashoka sosyal girişimcileri faydalanabilecekleri profesyonel desteklerden Ashoka ülke ofisleri 

tarafından haberdar edilecektir.  

 

Küresel Sosyal Girişimci Ağı 

Sosyal girişimciler Ashoka üyeliğine seçildikten sonra zengin yaratıcılık ve işbirliği fırsatları 

sunan küresel Ashoka ağının bir parçası olurlar. Ortak kimlik, değerler, amaçlar ve yöntemlerle 

birbirine bağlanan Ashoka sosyal girişimcileri birbirlerinden destek, tavsiye, ilham alır, sosyal 

değişim için birlikte çalışırlar. Küresel ağ üyeleri böylelikle kendilerini Ashoka’nın bir parçası 

olarak algılar, öğrenme ve işbirliği fırsatlarına aktif olarak katılır ve sistem değiştirici işbirliklerine 

dahil olurlar. 
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Daha Fazla Sağlık Kriterlerine Uyan Sosyal Girişimci Örnekleri 

 

1. Vera Cordeiro (Brezilya) hasta çocukların hastaneden taburcu edildikten sonra ihtiyaç 

duydukları bakım hizmetini alabilmelerini sağlayan ölçeklendirilmiş özel bir yöntem 

geliştirmiştir. 

o Temel Daha Fazla Sağlık kriterleri yerine getirildi: Eğitim ve bilgi, 

rehabilitasyon, müdahale, erişim. 

o Pediatri Uzmanı Vera Cordeiro, Brezilya’daki devlet hastanelerinde tedavi 

gören ve evlerinde tedavilerine devam etmeleri için gerekli kaynaklara 

sahip olmadan taburcu olan çocukların sürekli kabul edilmesi/yeniden 

kabul edilmesi döngüsüne şahit oldu. Renascer’i oluşturmak üzere fakir 

ailelerin ağır hasta çocuklarını tedavi etmek ve onların taburcu olduktan 

sonra tamamen iyileşmeleri için gerekli beslenmeyi, hijyenik koşulları ve 

psikolojik desteği elde etmelerini sağlamak için çalışan doktorları, 

hemşireleri ve sivil toplum üyelerini bir araya topladı. Böylece, Renascer 

çocukların ailelerinin yeterli bakımı sağlamalarını önleyen temel nedenleri 

başarılı bir şekilde tespit etti. Devleti, toplumu ve profesyonel destekleri 

harekete geçiren yöntem işe yarıyor: Renascer, ulusal bir model olarak 

tanınmaktadır ve Brezilya’da 14 derneğe yayılmıştır. Cordeiro, çocuk 

sağlığının ve gelişim haklarının önde gelen savunucularından biri olup 

Ashoka Küresel Yönetim Kurulu üyesidir.  

 

2. Luh Ketut Suryani (Endonezya) bireylerin akıl hastalıkları konusunda bilinçlenmesini 

önleyen kültürel engelleri ve genel psikiyatri sağlığındaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor. 

o Temel Daha Fazla Sağlık kriterleri yerine getirildi: akıl sağlığı, önleme, 

rehabilitasyon, takip. 

o Geçtiğimiz yirmi yılda, Suryani Endonezya’da sadece akıl sağlığı 

hizmetlerini vatandaşlara daha erişilebilir kılmakla kalmayıp aynı 

zamanda ‘akıl sağlığı hizmeti görevlisi’ni yeniden tanımlayıp geliştirerek 

bu hizmetlerin yaygınlaşması için çalışıyor. Herkesin kendi kendine 
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iyileştirici olabileceği şeklindeki basit düşünceden yola çıkan Suryani, 

öğretmenler, kadınlar, çocuklar, gönüllüler, yaşlı vatandaşlar ve sağlık 

sektörü çalışanlarının da dahil olduğu bir grubu toplayarak onlara 

psikiyatrik sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğini öğretti. Belki de en önemli 

faaliyetlerinden biri de, topluma dayalı önleme, tedavi ve rehabilitasyon 

faaliyetlerini içeren bütüncül bir deneyim sağlamak üzere modern 

psikiyatristlerle geleneksel şifacılar arasında başarılı ortaklıklar kurmaya 

başlamasıydı. Suryani’nin çabaları meditasyon ve spiritüalizmi modern 

psikoloji araçları ve uygulamalarıyla birleştiriyor. Yerel hükümetler 

Suryani’nin yöntemlerinden birçoğunu çeşitli alanlara uyarladı ve 

kullanıma soktu.  

 

7.Yasal Açıklama  

 

Ashoka, Yabancı Varlık Kontrol Dairesi yönetmelikleri, ihraç kontrolü ve para aklama karşıtı 

kanunlar da dahil olmak üzere tüm ABD kanunlarına ve yönetmeliklerine tam olarak uyar. Tüm 

bağışlar bu kanunlara uygun şekilde verilecektir. Ashoka, bağışın kanuna aykırı olduğuna 

kanaat getirirse bu bağışı gerçekleştirmeyecektir. Bu, bazı ülkelerde ve/veya bazı kişilere ya da 

kurumlara bağışta bulunulmasını engelleyebilir. Tüm alıcılar, kendileriyle ilgili bu tür kanunlara 

uyacaktır. Hiçbir alıcı, Ashoka’nın kanunlara aykırı davranmasına yol açacak bir faaliyette 

bulunmayacaktır. Ayrıca, Ashoka tütün kullanımını destekleyen herhangi bir şirkete bağışta 

bulunmayacaktır. 

 


