
 
 
 

 

 

 

 

Basın Bülteni             28 Mayıs 2020 

 

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü 

başvuruları, 21 Haziran’da sona erecek 

 
Kale Grubu, Ashoka Türkiye ortaklığı ile yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik 

etmek amacıyla düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü 

başvuruları başladı   

 

15 Mayıs’ta başlayan ödül başvuruları 21 Haziran’da sona erecek.  

 

Kale Grubu’nun, Kurucusu merhum İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak 

amacıyla, dünyanın ilk ve en geniş̧ sosyal girişimcilik ağı Ashoka ortaklığında bu yıl 

dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular 15 

Mayıs Cuma günü başladı.  

 

Dünyaya ve çevreye kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesareti gösteren 

sosyal girişimcilere destek olmayı hedefleyen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü 

başvuruları, 21 Haziran 2020 tarihine kadar www.ibrahimbodurodulleri.com 

adresinden yapılabilecek. 

 

Zeynep Bodur Okyay: “Geleceğimize sahip çıkmanın en iyi yolunun, sosyal 

girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek 

olduğunu düşünüyoruz. ” 

 

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri ilgili açıklamalarda bulunan Kale Grubu 

Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Yaptığı her işte sosyal faydayı 

önceliklendiren kurucumuz İbrahim Bodur’un vefatının ardından, onun mirasını 

yaşatmak amacıyla İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’nü hayata geçirdik. Bu yıl 

da ödül programının dördüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 

Geleceğimize sahip çıkmanın en iyi yolunun, sosyal girişimcilik ekosistemini 

desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek olduğunu düşünüyoruz. Biz 

sosyal girişimcileri hem Türkiye hem de dünya için geleceğin habercileri olarak 

http://www.ibrahimbodurodulleri.com/


 
 
 

 

 

 

görüyoruz. Kendi alanlarında çığır açacak, değişim öncüleri olarak değerlendiriyoruz. 

Geride bıraktığımız üç yılda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar sonucunda, bugün bizi 

heyecanlandıran bir toplulukla karşı karşıyayız. Bu topluluğun, uzun vadede 

sürdürülebilir pozitif etki yaratacak bir güce dönüşeceğine yürekten inanıyoruz” dedi. 

 

Konu sınırlaması yok, 3 dalda ödül var… 

 

Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği Ödülü olmak üzere üç kategoride başvuruların 

alınacağı İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri için herhangi bir konu sınırlaması 

bulunmuyor. Başvurular Kale Grubu ve Ashoka Türkiye ekiplerinden oluşan bir ön 

değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek, final aşamasına kalan on bir aday 

ise Türkiye’nin önde gelen girişimci, sosyal girişimci ve sektör liderlerinden oluşan bir 

jürinin karşısına çıkacak.  

 

Başvurular, 21 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında ön değerlendirme sürecinden 

geçecek. Ön değerlendirmenin ardından 15 Ekim’de jüri değerlendirme süreci 

tamamlanacak ve kazananlar, 4 Aralık Cuma günü düzenlenecek ödül gecesinde 

açıklanacak. 

 

Her birinin ödül miktarı 50.000 TL olan kategorilerin içeriği ise şu şekilde: 

 

▪ Erken Aşama: Belirli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin 

yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimcilerin başvuruları bekleniyor. 

▪ İleri Aşama: Geniş̧ bir bölgede uygulaması bulunan ve faaliyet gösterdiği alanda 

sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan sosyal girişimcilerin 

başvuruları bekleniyor. 

▪ İş Birliği Ödülü: Sosyal faydayı önceliklendiren iki kurum arasında geliştirilen iş birliği 

projelerine ilişkin başvurular alınıyor. 

 

Adaylar, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için katılım koşullarını ve tüm 

detayları https://www.ibrahimbodurodulleri.com/ adresinden öğrenebilirler. 

 

 

İbrahim Bodur kimdir? 

2016 yılında aramızdan ayrılan Kale Grubu’nun Kurucusu İbrahim Bodur, henüz 27 

yaşındayken 900 nüfuslu Çan’da adım attığı iş hayatı boyunca pek çok ilklere imza attı. 

Kurmuş olduğu 17 şirketin çatısı altındaki 5 binden fazla çalışanın geleceği için soluk 

almaksızın çalıştı; “sizi siz yapan öz değerlerinize sahip çıkın; çünkü onlar sizi bir 

ağacın kökleri gibi ayakta tutacaktır” inancıyla doğduğu topraklara hizmet etmeyi bir 

gün bile bırakmadı. İbrahim Bodur, yalnızca ekonomiyi değil, sosyal ve kültürel hayatı 

https://www.ibrahimbodurodulleri.com/


 
 
 

 

 

 

da renklendirmeyi, sosyal refah ve eğitim seviyesini yükseltmeyi görev bildi. 

 

Sanayiyi iş gücünün ayağına götüren İbrahim Bodur, Çanakkale’den Mardin’e; 

Erzurum’dan Isparta’ya Anadolu’nun birçok kentine yatırım yaparak yerel kalkınmanın 

öncülerinden biri oldu. Yaşadığı toprakların ve birlikte çalıştığı insanların değerini 

bilmekle yetinmeyen; onlara değer katmayı düstur edinen İbrahim 

Bodur  Çekoslovakya Devlet Nişanı’ndan “Cavaliere del Lavoro” İtalyan Devlet 

Nişanı’na, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ndan Uluslararası Aldo 

Villa ödülüne kadar dünyanın dört bir yanında pek çok ödüle layık görüldü. 

 

Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın da kurucusu olan İbrahim Bodur, 

küresel vizyonu, cesareti ve hayırseverliğiyle bugün halen binlerce tohumun 

filizlenmesi için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. 

 

Ashoka Türkiye Hakkında 

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka, aynı zamanda dünyanın 

en etkili sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. 40 yıldır, acil toplumsal sorunlara 

etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit ediyor, onları küresel bir 

destek ağında buluşturarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini 

yaygınlaştırmalarını sağlıyor. Ashoka'nın vizyonu herkesin fark yaratabileceği bir 

dünya inşa etmek. Bu vizyon doğrultusunda sosyal girişimcileri desteklemenin yanı 

sıra, çocuklar ve gençler için çeşitli projeler yürütürken, Türkiye'deki sosyal girişimcilik 

ekosisteminin kapasitesini artırmak için özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve sosyal 

girişimciler arasında köprüler kuruyor. 

Türkiye’de 2014 yılından beri aktif olan Ashoka, halen 30’a yakın aktif Ashoka Fellow’u 

ile çalışmalarına devam ediyor. Ayrıntılı bilgi için:  www.ashokaturkiye.org  

 
 

http://www.ashokaturkiye.org/

