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SOSYAL INOVASYON VE 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 

ARASINDAKI ILISKI

Sürdürülebilirlik kavramının ilk olarak nerede ve nasıl kullanıldığı 
net bir şekilde bilinmemekle birlikte sürdürülebilirlik düşünce-
sinin izi Ortaçağa hatta Yunan mitolojisine kadar götürülebilir. 

Fakat 19. yüzyılın başlarında bu kavram yaygınlaşmaya ve farklı disip-
linler tarafından kullanılmaya başlandığı bilinen bir gerçektir. Özellik-
le Birleşmiş Milletlerin 1983 yılında yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” adlı 
rapor ile sürdürülebilirlik kavramı daha sık kullanılmaya başlamıştır. 
Rapor, nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte insan etkinliklerinin doğal 
çevreye zararları hakkında bir uyarı niteliğindedir. Buradan hareket-
le sürdürülebilirlik kavramının ilk olarak çevresel/ekolojik bir anlama 
gönderme yaptığını söylemek mümkündür. Bu anlamıyla sürdürülebi-
lirlik; doğada bulunan kıt kaynakların rasyonel yaklaşımlar neticesin-
de tükenmesini engellemek ve varlığını devam etmesini sağlamaktır. 

Esasında kavramın çevresel/ekolojik anlamı, sürdürülebilirliğin temel 
özelliğini de ortaya koymaktadır: tükenebilecek bir şeyin sürekliliği-
ni sağlamak. Bu anlamda son yıllarda dünya genelinde birçok çeşit-
li şirketin de sürdürülebilirliğin ekolojik boyutunu odaklarına alarak 
üretimlerini gerçekleştirdikleri malum. Örneğin Interface, Patagonia, 
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Qrsted gibi şirketler küresel ısınma, sıfır karbon emisyonu gibi ekolojik 
anlamda bir sürdürülebilirlik amacı çerçevesinde üretim yapmaktalar. 
Dünyaya farklı bir şekilde bakabilmeyi başaran bu ve benzeri şirketler 
amaçları doğrultusunda diğerlerinden farklı olmayı başarabilmiş ve 
sürdürülemezlik çağında sürdürülebilir bir dünya için fikriyatlarını ey-
leme dökebilmiştir. Ekolojik anlamının yanı sıra teknoloji, ekonomi, sos-
yal yaşam gibi birçok alanda sürdürülebilirlik kavramının kullanılma-
sına şahit olmaktayız. Kavramın önemli bir kullanım alanı da şüphesiz 
sosyal inovasyon ile ilgili çalışmalarda kendini göstermektedir.

YENİLİĞİN İNŞASI

Gregory Bateson

Günümüz dünyasındaki ana sorunlar, 
doganın çalısma sekli ile insanların 
düsünce sekli arasındaki  farklılıgın 
sonuçlarıdır.
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İnsan hakimiyetinin baskın bir şekilde etkisinin arttığı dünya, insanlığa 
sunduğu imkanları günden güne azaltmakta ve toplumsal sorunların 
meydana gelmesine sebep olmaktadır.  İnsanın hayat kalitesinin gide-
rek azaldığı dünya, felakete sürüklenmekte ve çeşitli krizler yaşanmak-
tadır. Bunlar dünya ve insan hayatını tehdit eden iklim krizi, gıda krizi, 
mülteci krizi ve bununla beraber oluşan kent krizi gibi problemlerdir. 
Bu problemlerin doğurduğu sonuçları çözümlemek ve bu problemle-
re müdahale etmek için sistemler geliştirilmektedir. Sosyal inovasyon 
bu sistemlerden biridir. Sosyal inovasyon, sosyal sorunları mevcut 
çözümlere göre daha etkili, verimli ve sürdürülebilir ve aynı zaman-
da (bireysel değil) toplumsal değer yaratan yeni çözüm yolları olarak 
görülmektedir (Phills vd., 2008). Sosyal inovasyon, toplumun geneli göz 
önünde bulundurularak toplumsal sorun ya da sorunlara adil, etkin 
ve bütün olarak katkı sağlayacak çözümler, yenilikler üretmeyi amaçla-
maktadır. Üretimi ve toplumu temele alan sosyal inovasyon toplumsal 
hareketlerden beslenir. Ayrıca sosyal inovasyon, ilk hedefi ‘’sosyal’’ olan 
kurumlar yoluyla yayılan ve genişletilen, sosyal ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla harekete geçirilen inovatif aktiviteler ve hizmetler anlamına 
gelmektedir (Mulgan, 2006; 146).

Sosyal inovasyonu doğuran geliştiren birçok etken vardır. Bu etkenler; 
toplum içerisinde bulunan yapı ve fail ilişkilerinin dönüşümü, toplum-
sal değerlerin değişimi kısacası toplumsal hareketler üzerinde etkisi 
olan her şeydir. Sosyal inovasyonun başarılı olması ve bunun sonu-
cunda sosyal değişim yaratması yedi özelliği taşımasına bağlıdır (Mi-
les & Huberman, 1994).
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Yeni toplumsal fikirler oluşturmak,

Yenilikçi/yaratıcı (inovatif) yaklaşımlar oluşturmak, test 
etmek ve onaylamak,

Başarılı uygulamaları toplamak, yaymak ve transfer 
etmek,

Sistemleri ve kurumları bir araya getirmek ve sinerji 
oluşturmak,

Deneme yoluyla test etmek,

Değişim kapasitesi yaratmak,

Yapılarda, kurumlarda ve örgütlerde değişimi destek-
lemek (Topsakal & Yüzbaşıoğlu, 2017).

YENİLİĞİN İNŞASI
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Bu özellikleri taşıyan her sosyal inovasyon, şüphesiz sosyal fayda/de-
ğer yaratacaktır. Önemli olan bu sosyal faydanın sürekliliğini yani sür-
dürülebilir hale gelmesini sağlamaktır. Öyle ki sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için de sosyal inovasyonun önemli 
bir rol oynaması sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik arasındaki iliş-
kiyi ortaya koymaktadır. Yeni fikirler ve uygulamalar içeren bir süre-
ci ifade eden sosyal inovasyon, sürdürülebilirlik kavramı için araçtır. 
Ayrıca bir sosyal inovasyonun sürdürülebilir olması da yine birey ve 
grupların onu benimsemesi, kullanması ya da uygulamasına bağlıdır. 
Bununla ilgili olarak mülkiyet ve ekonomik eşitsizliği minimum seviyeye 
indirmeyi amaçlayan Self-Help Credit Union örnek verilebilir. Bu sosyal 
inovasyon örneği, başta beyaz olmayanlar, kadınlar, kırsal kesimde ya-
şayanlar ve düşük varlıklı aileler ile topluluklar olmak üzere herkes için 
mülkiyet ve ekonomik fırsat yaratmayı kendilerine misyon olarak belir-
lemişlerdir. Bu misyonlarını gerçekleştirmek üzere 1980 yılından itiba-
ren faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla 40 yılı aşkın bir süredir aktif bir 
şekilde faaliyet göstermesi onun sürdürülebilir bir sosyal inovasyon 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Buna benzer sosyal inovasyon örnekle-
rini artırmak mümkündür. 

Özetle sosyal inovasyon ile sürdürülebilirlik kavramı birbirleriyle ya-
kından ilişkili, birbirini besleyen ve birbiri için olmazsa olmaz özelliğe 
sahip olan iki olgudur. Sosyal inovasyonun varlığı sürdürülebilir olma-
sına bağlı, sosyal yaşamdaki bir sürdürülebilirliğin mümkünlüğü ise 
ancak sosyal inovasyonla gerçekleşecektir. 
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Sosyal inovasyon ile sürdürülebilirlik kav-
ramı birbirleriyle yakından iliskili, birbirini 
besleyen ve birbiri için olmazsa olmaz özelli-
ge sahip olan iki olgudur.
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