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BIR AYRIM: KALKINMA VE INOVASYON

Kalkınma

Kalkınma kelimesi tek başına kullanıldığında iktisadi ya da ekono-
mik kalkınma olarak algılanmaktadır. Ancak kalkınma iktisadi bir 
konu başlığı gibi gözükse de kültür, eğitim, sağlık gibi başlıklar-

da incelenmekte ve diğer disiplinlerin de konusuna girmektedir. Çünkü 
birey ya da devlet olsun fark etmeksizin kalkınma amaçları; ekonomik 
zenginliğe ulaşmanın yanında refah düzeyini artırmak ve kaliteli ya-
şam standartlarına ulaşmaktır. Onuncu Kalkınma Planına göre ise kal-
kınma amaçları; hayat standartlarını yükseltmek, insanların refahını 
artırmak, temel hak ve özgürlükleri güçlendirerek adil, güvenli ve hu-
zurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve kalıcı kılmaktır (SBB, 2013; 27-28). 

Kalkınmanın Türleri

Kalkınma türlerine göz atmadan önce kalkınma kavramının ta-
rihsel süreci incelenmeli ve bugün amaçlanan bin yıl hedefleri ve sür-
dürülebilir kalkınma gibi başlıkların anlam kazanması gerekmektedir. 
Çünkü kalkınma, ikinci dünya savaşından sonraki dönemde “Truman” 
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ile birlikte yeni anlamlar kazanmaya devam etmiştir. Sonrasında yok-
sulluğun azaltılması olarak algılanmış, sosyal refah kalkınması, insan 
merkezli kalkınma anlayışlarıyla devam etmiş, yapısal reformları içeren 
Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine kadar uzanan bir süreç işlemiştir (Turhan, 
2020).
Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye’nin kalkınmaya yönelik attığı adımlara 
baktığımızda, kalkınmanın “Beş Yıllık Kalkınma Planları, Bin Yıl Kalkın-
ma Hedefleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” gibi dönemsel amaç-
lar serisi içerdiğini ve aslında birer planlama seti olduğunu söyleye-
biliriz. Çünkü kalkınma unsurlarından hangilerine yoğunluk verileceği 
zamana göre değişmekle birlikte hangi sorunların çözümü için adım-
lar atılacağı aslında birer politika unsurudur. 
Kalkınma konusu ele aldığı konulara göre ya da hedeflere göre aşağı-
daki başlıklarda incelenmektedir:

• Sürdürülebilir Kalkınma,
• Bölgesel Kalkınma
• Toplumsal Kalkınma
• Yerel Kalkınma (Zengin vd., 2014; 99-105).

Yerel, bölgesel, ulusal hatta uluslararası düzeyde kalkınma boyutla-
rından bahsedebilmek için bölgesel örneklerden yola çıkmak gerek-
mektedir. Çünkü ulusal kalkınma bölgesel kalkınmanın ya da bölgesel 
geri kalmışlığın bir toplamından ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bir üst 
politika olarak ulusal kalkınmanın hedeflemesi yapılırken bölgelerin 



67

YENİLİĞİN İNŞASI

birbirinden farklı ihtiyaç ve gelişmişlik düzeyleri, karar alıcıların gün-
demini bölgesel kalkınmaya çekmektedir. Bunun ülkemizdeki örneği de 
kalkınma ajanslarıdır. 

Kalkınma ajansları bölgesel gelişimin sağlanması için stratejiler hazır-
larken bu ekosistem için işbirliği, koordinasyon ve aracılık faaliyetleri 
yapmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi ve kalkınma ajanslarına itici 
gücü sağlayabilmesi için yerelde diğer kurumların da güçlü stratejile-
re ihtiyaçları vardır. Özetleyecek olursak, ulusal kalkınma için bölgesel 
kalkınma önemli hale gelirken bölgesel kalkınmada ise işbirliği yapı-
lacak kurumların güçlü yapılar arz etmesi gerekmektedir. Ulusal kal-
kınmayı başlatacak ve temelde hareketlendirecek kurumların yereldeki 
kurumlar olduğu ortaya çıkmaktadır.

Inovasyon

Dilimizde inovasyon yenilik, yenileşim gibi kavramlarla açıklan-
maktadır. İnovasyonu yenilik kelimesine doğrudan karşılık olarak kul-
lanan Oslo Kılavuzu; “Uygulamada, organizasyonda ya da ilişkilerde 
yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, süreç veya yöntem.” 
şeklinde açıklamaktadır. Fonksiyonları bakımından ürün, süreç, pazar-
lama ve organizasyonel inovasyon olarak dört ana inovasyon türün-
den bahsetmektedir (OECD, 2005; 50-51). Buna ek olarak altı başlıkta 
inovasyon türleri incelenmektedir:

.
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• Alan ve Fonksiyon Açısından 
• Teknolojinin Yoğunluğu Açısından
• Teknolojik Özellikler İçerip İçermediği Bakımından
• Neden Olduğu Değişim ve Farklılıklara Göre 
• İşletme İçinden ya da Dışından Olmasına Göre 
• Yeni İnovasyonlar (Arı, 2020; 375).

Bu başlıkların ötesinde ve öncesinde inovasyon kavramı teknik ve sos-
yal inovasyon olarak da ikiye ayrılmaktadır. Ancak bu ayrımları yap-
madan genel olarak inovasyonun belirli özelliklere haiz olması gerek-
mektedir. Bunlar sürdürülebilirlik, yenilikçi düşünce, çözüm odaklılıktır.
Sürdürülebilirlik inovasyonun zorunlu bir unsuru olduğundan maddi 
ve beşeri sermayenin yetersizliği inovasyon ekolojisi oluşmasına engel 
olur. Birleşmiş Milletler’e bağlı WIPO’nun raporundan bazı notların ak-
tarılmasında yarar vardır. Başta ekonomik kalkınmanın göstergelerin-
den biri olan satın alma gücü paritesine göre ülkelerin inovasyon du-
rumunu karşılaştırıldığında ise inovasyon skorunun milli gelir ile doğru 
bir orantıya sahip olduğu görülmektedir. İnovasyon ve satın alma gücü 
arasındaki ilişkiyi gösteren grafikte 1.600 dolar ve 10.000 dolar civarla-
rında iki tane kırılma noktası olduğu görülmektedir. Bu noktalardan 
sonra artış gözle görülür şekildedir (WIPO, 2015: 28). İnovasyonu güç-
lendirmek için belirli ihtiyaçlar sıralaması yapmak mümkündür ancak 
inovasyonu gerçekleştirmek için hiyerarşik bir aşamayı geçmek zorun-
da değiliz. 
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Bunun en güzel örneği sosyal girişimcilik alanında Muhammed Yu-
nus’un mikrokredi uygulamasıdır. Nobel Barış Ödülü sahibi Yunus, ger-
çekleştirdiği sosyal-ekonomik hareketi bir köyden başlatmıştır. 1974 yı-
lında kurduğu model hâlâ günümüzde sosyal girişimciliğin en önemli 
örneklerinden biri olarak gösterilir. Çünkü fark ettiği soruna çözüm 
getirirken ölçeğini büyük tutmak yerine sorunun ihtiyaçlarına göre be-
lirlemiştir. 

Kaynak: Westley ve Antadze, 2010
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Sosyal girişim, sosyal fayda odaklı bir girişim modelidir. Sosyal girişim, 
bu zamana kadar refah artırıcı politikalar içerisinde mevcut model-
lerin yanı sıra girişimcilik gibi kâr güdüsüyle sürekliliğini sağlamaya 
çalışan bir modelin, belirli amaçlar doğrultusunda dönüştürülüp kul-
lanılmasıdır. Sosyal girişimcilik için küçük bir parantez açmak gerekir. 
Kavramsal olarak bir modele girişimci diyebilmek için kâr güdüsüyle 
hareket etmesi gerekliliğinden bahsedilir. Kazandığı kârı nasıl kulla-
nacağı ise modeli sosyal yapan kısmıdır. Ancak bir başka anlayış da 
sosyal girişimciliğin kâr amacı gütmeyen modellemesidir. Bu anlayış 
kâr elde etme amacı taşımadan, aldığı bağışlar ve hibelerle varlığını 
idame ettiren modelleri de sosyal girişimci olarak nitelemektedir. Fa-
kat bunları birer sivil toplum hareketi olmaktan ayıran, girişimci olarak 
adlandırmamızı sağlayan özelliklerin eksik olması, her ne kadar öyle 
söylenmeye çalışılsa da bu modellerin sosyal girişim olmasına engel 
teşkil etmektedir.

Sosyal inovasyon toplumda görülen her türlü sorunlara yeni,  sürdü-
rülebilir çözüm üretirken aynı zamanda toplumun yeteneklerini gelişti-
ren modelleriyle çevreye duyarlı, verimli kaynak kullanma amacıyla bir-
likte var olmaktadır. Sosyal inovasyonun problemlere bakış açısı, var 
olan çözümlerin ötesinde kalıcı iyileştirme getirecek şekildedir. Sosyal 
inovasyonun kalkınma amaçlarını kapsayan bu yapısı, dönemsellik ifa-
de eden ve politika etkisi altında kalan kalkınma planlarının üzerinde 
“politikalar üstü bir model” sunmaktadır. Politika unsuru olarak görüle-
bilecek tek unsur belki de yer seçimi olabilir. Stanford’un Silikon Vadisi 
bu anlamda ilk ve güçlü bir örnek sunmasından dolayı rol model teşkil 
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etmektedir. Meseleyi bir noktada toplayarak başlattığı bu inovasyon 
hareketinin zaman içerisinde nasıl uluslararası bir yapıya kavuştuğu-
nu daha detaylı incelemelerde görmekteyiz. 

Yerel Kalkınmada Inovasyonun 
Tamamlayıcı Gerekliligi

İnovasyonun kalkınmayla örtüşen amaçları, inovasyonun 
sisteme getirdiği modellerin avantajlarını unutmadan inovasyonun şir-
ketler, kurumlar ve bütün örgütlenmiş yapılar için kullanıldığını bilmek 
gerekmektedir. İnovasyon amaçlarının kalkınma amaçlarını kapsadığı-
nı görülmektedir. Yeni modellerle sorunlara çözüm getiren inovasyon, 
kişinin öz bilincini geliştirmesinde dahi kullanılabileceği bir amaç ve 
yöntemler bütünüdür.

Kalkınma ve inovasyonun ortak paydalarından, mevcut durumların-
dan, alt başlıklarından bahsettikten sonra uygulamada yapılması ge-
rekenlere göz atmak gerekmektedir.

Refah artırıcı her politika unsurunun hedeflediği amaçlar ve ulaştığı 
sonuçlar en hızlı ve net olarak yerel idarelerde görülmektedir. Yerel 
uygulama çıktıları daha çok yüz yüze bir değişim ifade ettiğinden ilk 
uygulama örneklerinin yerelden ulusala doğru bir yol izlemesi normal 
karşılanmalıdır. Ne kadar yerel o kadar ulusal sözü burada anlam ka-
zanmaktadır.

.
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Yerel uygulamanın gerektirdiği işbirlikleri doğru planlanırsa ulusalda 
uygulanması bir o kadar kolaylaşacaktır. Çünkü kurumlar arası işbir-
liği bireye doğrudan dokunan işlerde daha önemli hale gelmektedir. 
Mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıkların 
yerel örgütlenmesi bu konuda karşımıza bir paydaşlık kümesi olarak 
çıkmaktadır. Bu konuda özellikle belediyeler ve üniversiteler arasında 
işbirliğinin azlığı iki kurum arasında paylaşılabilecek bunca hizmet 
varken boşa sarf edilen beşeri sermayeyi göstermektedir. Maddi, ma-
nevi ve beşeri sermayenin israfını önlemek adına, ismi her ne olursa ol-
sun inovasyon ya da kalkınma başlığı altına kurumlar arası işbirliğinin 
bir an önce başlayıp sürdürülebilir modeller halinde kurmanın gerek-
liliği gün yüzüne çıkmıştır. Böylelikle sağlıklı inovasyon ve sürdürülebilir 
kalkınma kalıcı hale gelecektir.

Bireylerin refahı toplum refahı için önem arz etmekte; refah dağılı-
mında eşitsizlik, gelir dağılımında eşitsizlikten daha keskin sonuçlar 
doğurmaktadır. Ancak bu refah dağılımında adaletin sağlanması için 
çözümler üretilirken belirli kaynaklarla kısıtlı kalınmaktadır. Kaynakları 
artırmadan, ihtiyaçları azaltmadan, sorunları göz ardı etmemek için 
ihtiyaç duyulan en önemli şey verimli modeller kurmaktır. Sosyal giri-
şimcilik ise sosyal inovasyonun bizlere sunduğu en önemli modeldir. 
Daha önce benzeri örnekleri vakıf modelinde görülmüş olsa da bugün 
adlandırılması ne olursa olsun, fayda odaklı kurumların kâr elde ede-
bileceği yapılar kurulması zorunlu hale gelmiştir.
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Yerel yönetimlerin kurduğu işletmeler, iktisadi kamu teşebbüsleri ve 
serbest piyasa girişimcilerinin arasında sosyal girişimler görülmeye 
başlandığında fark edilecek iki şey vardır. Bunlardan ilki toplumsal so-
runlar için uzun dönemli çözümlerin ortaya çıkması ve kamu kaynak-
larının tek seferlik doğrudan harcamalar yerine sürdürülebilir yatırım 
harcamalarına dönüşmesidir. Sonuçta faydayı, sorun üreten zihinlerin 
getirdiği çözümler yerine farklı zihinlerin ürettiği yenilikçi modellerde 
aramak zorundayız. 
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