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TÜRKIYE’DE SOSYAL INOVASYON VE
SOSYAL GIRISIMCILIK KÜLTÜRÜ 

ÜZERINE MÜLAHAZALAR

Ülkemizde girişimcilik ruhunu besleyen kuluçka merkezleri, teknoloji trans-
fer ofisleri, teknoparklar gibi merkezler bulunmakta. Diğer taraftan sosyal 
inovasyon ile ilgili çalışmaların ve araştırmalarının arttığını da görüyoruz. 
Literatürdeki sosyal inovasyon çalışmaları ile pratikteki sosyal inovasyon 
uygulamaları arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?

Her şeyden önce ülkemizde özellikle son yıllarda sosyal inovasyon ko-
nusundaki çalışmaların hem literatürde hem de gündelik yaşamımız-
da yani pratik alanda arttığına şahitlik ediyoruz. Aslında sosyal ino-
vasyon ile ilgili pratik alanda yapılan çalışmaların tarihi çok öncelere 
dayanıyor. Bunu hem dünyadaki çalışmalar için hem de Türkiye’deki 
çalışmalar için söyleyebiliriz. Örneğin sosyal sınıflar arasındaki yok-
sulluğu minimize etmek amacıyla ekonomi profesörü Muhammed Yu-
nus’un 1976 yılında Bangladeş’te Grameen Bank adıyla kurduğu banka, 
ilk kurulduğu yıllarda sosyal inovasyon olarak adlandırılmıyordu. Mu-
hammed Yunus, 1970’li yılların başında öğrencileriyle birlikte yoksul bir 
köye saha araştırması yapmak için gider. Bambudan tabure yapan köy 
halkının ağır şartlar altında çalıştıklarını ve yok denecek kadar az bir 
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kar elde ettiklerini fark eder. Bu durum onların yaşam koşullarını olum-
suz yönde etkilediği gibi üretimlerini de kısıtladığını görür ve Grame-
en Bank’ı kurar. Yani kısacası sosyal alandaki bir ihtiyaçtan hareketle 
böyle bir yeniliğe imza atar. Malumunuz 2006 yılında bu banka Nobel 
Barış Ödülüne de layık görülmüştür. Biz 1976 yılında gerçekleştirilen 
bu yeniliği, sistemi ve içeriği değişmemesine rağmen çok daha sonraki 
yıllarda “sosyal inovasyon” terimiyle adlandırdık. Bunun gibi örnekleri 
artırmak da mümkün. Burada altını çizmek istediğim şey şu: tarihsel 
süreçte birçok sosyal inovasyon uygulamasının yapıldığını görüyoruz. 
Fakat bunları “sosyal inovasyon” olarak adlandırılması yakın tarihlere 
dayanıyor. Dolayısıyla literatürdeki sosyal inovasyon adıyla yazılan me-
tinler son 15-20 yıla tekabül etse de pratikteki sosyal inovasyon çalış-
maları –her ne kadar sosyal inovasyon olarak adlandırılmasa da- çok 
daha eski yıllara tekabül ediyor.

İnovasyon ve kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? İnovasyon kültürü oluş-
turmak için ne/ler yapılmalı?

Aslında iki kavramın da sınırları ya da kapsamı oldukça geniş. Yine 
iki kavram da farklı disiplinlere konu olmuş ve üzerine ciddi bir lite-
ratür oluşmuş. O yüzden ayrı ayrı tanımlama girişmeden doğrudan 
arasındaki ilişkiye odaklanacağım. İnovasyonu şekillendiren, onu bi-
çimlendiren şeyin kültür olması gibi, kültüre yön veren şey de aslında 
inovasyondur. Örneğin kültürel yapı içerisinde seni rahatsız eden ya 
da sadece seni değil birçok kişiyi rahatsız eden bir konu olabilir. Bu 
konuya eğilerek rahatsızlık duyulan şeyi ortadan kaldıracak şekilde 
bir yenilik tasarlayabilirsiniz. Tabi şunu da eklemek gerekir ki kültürel 
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yapıdaki herhangi bir değişimin olması öyle 3-5 günde ya da 3-5 ayda 
olmaz. Bu toplumsal yapıda da böyledir. Değişim veya yenilik, ilk çıktığı 
zaman insanları rahatsız eder. Fakat zamanla uyum sağlanır. Bununla 
birlikte kültürün bizatihi kendisini de bir inovasyon olarak görebiliriz. 
Kültürün sürekli değişen koşullarla birlikte yeni bir hal alması da aslın-
da bir inovasyondur. En basitinden pandemi dönemi bile hayatımıza 
birçok yenilik getirmedi mi? Bu yenilikleri her birimiz benimseyerek, iç-
selleştirerek zaman içerisinde kültür haline gelmesine hizmet ediyoruz 
bir nevi. Kısacası kültür ve inovasyon arasında, birbirinden faydalanan 
birbirini besleyen bir ilişki söz konusudur. İnovasyon kültürü oluştur-
mak ise yeniliğe açık olmakla mümkündür. Zaten değişime kapalı, de-
ğişime mesafeli yaklaşan bir toplumda inovasyon kültürünün oluşma-
sı da pek mümkün olmaz.

Gelecek nesillere sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik konuları hangi ka-
nallar aracılığıyla nasıl ve ne şekilde aktarılabilir?

Bu sorunun cevabı aslında çok net: dijital ya da sanal ortam. Artık sa-
nal devrimin yaşandığı bir dönemde bulunuyoruz ve ister kabul edelim 
ister etmeyelim bu dönemin kahramanları gençler. Çünkü birçoğumuz-
dan daha erken dijitalle tanıştılar ve bu yüzden daha iyi kullanabili-
yorlar. Gençlerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olsun ya da eğlence 
amaçlı olsun yenilikçi platformların sayısı gün geçtikçe katlanarak ar-
tıyor. Bu yüzden gençleri yine kendi alanlarından sosyal inovasyona ve 
sosyal girişimciliğe davet etmemiz gerekiyor. Yurt dışında dijital sosyal 
inovasyon konusu yaygınlık kazanmış durumda. Mesela Avustralya’da 
gençlerin depresyonla başa çıkması için web tabanlı bir platform üze-
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rinden kendi aralarında tecrübe paylaşmaları ve istişarelerde bulun-
maları tam da gençlerin bu konulara dahil edilmesine güzel bir örnek 
niteliğinde. Ülkemizdeki sosyal inovasyonların ya da sosyal girişimlerin 
dijitalle entegre bir şekilde yürütüldüğünü de biliyoruz. Birde şöyle bir 
durum var. Gençlerimizin sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ile ilgili 
heybeleri ne kadar dolu? Ya da onlara bu konuları ne kadar anlatabil-
dik? Önce onlara bu konuların ne olup olmadığını layıkıyla anlatabil-
diğimizden emin olmamız gerekiyor. Tabi burada da Sosyal İnovasyon 
Ajansı gibi yapılara önemli roller düşüyor. Yani kamu, özel sektör, üni-
versite ve STK gibi farklı platformların iş birlikleri ile rol model olabile-
cek kuruluşlara… Nitekim Sosyal İnovasyon Ajansı da yerel yönetim ve 
üniversite işbirliği ile kurulmuş rol model bir yapı.

Malumunuz son yıllarda sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu hedeflere 
ulaşabilme tüm ülkelerin gündeminde. Bu kalkınma hedeflerini kendi coğ-
rafyamızda uygulamak ne kadar mümkün?

Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak bizzat kendisi ve alt kuruluş-
larıyla uluslararası arenada geçerli bir ilişkimiz ve protokollerimiz mev-
cut. Türkiye’de Birleşmiş Milletlerin 13 alt kuruluşunun yapılanması var. 
Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine yönelik ayrıca bir çalışmadan zi-
yade zaten ülkemizde kalkınma planları yayınlanmakta ve bu planlara 
uygun politikalar uygulamaya konmaktadır. Malumunuz Birleşmiş Mil-
letler önce 2015 yılına kadar 8 tane amaç belirlemişti ve bu amaç belirli 
bir oranda gerçekleştirildi. Aşırı yoksulluğun (günde 1 doların altında 
geliri olan) azaltılması, dünya nüfusunun elektrik ve temiz suya erişimi-
nin artması, eğitime erişimin artması gibi konularda iyileştirmeler ger-
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çekleşti. Fakat bu iyileştirmelerin yeterli olmadığının aslında tüm ülke-
ler farkındaydı. Zaten fark edeceğiniz üzere bu amaçlar daha çok az 
gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelere yönelik. Yani tüm dünya için 
geçerli, küresel amaçlar değil. Bu sebeplerden dolayı 2015 yılında 193 
Birleşmiş Milletler ülkesinin onayladığı 17 amaç ve 169 alt amaç belir-
lendi. Bu amaçları kendi coğrafyamızda uygulamak ne kadar mümkün 
kısmına gelecek olursak, bunların uygulanmasında kurulan işbirlikleri 
ve ortaklaşa çalışma bilincinin yaygınlaşması lazım. “Bir elin nesi var, 
iki elin sesi var” anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor. Örneğin küresel 
kalkınma hedeflerinden olan yoksulluğa son vermek ya da açlığa son 
vermek gibi insanlığın var oluşundan beri süregelen problemleri tek 
bir kişinin çözüme kavuşturmasını beklemek ütopyadan öteye gide-
mez. Özel sektörlerin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin dirsek tema-
sında olması gerekir. Dolayısıyla gönüllülük esasına dayalı bir şeklide 
herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ayrıca bu amaçları ger-
çekleştirebilmek için var olan politikaların üzerinde çalışarak güçlen-
dirilmesi gerekiyor. Bazı amaçlar için çok güçlü politikalara sahibiz ve 
emin adımlarla da ilerliyoruz. Ama hepsi için bunu söyleyemeyiz.

Ülkemizde gerçekleştirilen sosyal girişimlerin nicelik ve nitelikleri ile ilgili 
neler söylenebilir? Ayrıca bu girişimlerin sosyal etki analizleri sizce yeterli 
ölçüde yapılıyor mu?

Sosyal girişimcilik, temel amacı kar elde etmek olmayan, toplumsal 
faydayı odağa alan bir girişimcilik türü. Ayrıca sosyal girişimlerin bir 
ihtiyaçtan ya da bir problemden ötürü ortaya çıktığını da ekleyebi-
liriz. Bu argümanları göz önünde bulundurarak ülkemizdeki sosyal 
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girişimlerin sayıları son 15-20 yılda yükselen bir ivmeyle arttığını söy-
lemek yanlış olmaz. Fakat bu daha önce hiç ihtiyaçlarımızın ya da 
problemlerimizin olmadığı anlamına gelmez. 15-20 yıl gibi bir süre zarfı 
içerisinde ihtiyaçlarımızın daha çok farkına vardık ve bunlara çözüm 
üretmek için eyleme geçmeye başladık. Tabi ki bu sosyal girişimlerin 
arasında hem tabiri caizse kanayan bir yaraya parmak basan nitelikli 
girişimler oldu hem de kısa süren ve sonuçta tutmayan girişimler de 
oldu. Ama bence burada önemli olan sosyal girişimcilik havuzunu ne 
kadar doldurabildiğimiz. Önce bu havuzu olabildiğince doldurmaya 
çalışalım. Daha sonra nitelikli olanı ya da olmayanı ayırt edelim. Çünkü 
ülkede sosyal girişimcilik kültürünü bu şekilde inşa edebiliriz. Yani be-
nim yapmaya çalıştığım bir sosyal girişim tutmamış olabilir belki ama 
sen bana bakarak bir soruna çözüm üretmeye çalışabilirsin. Bu giri-
şimlerin sosyal etki analizlerine gelince, henüz sosyal etki analizlerinin 
yeterli seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Zaten halihazırda ülkemizde 
sosyal etki konusu ile yoğun bir şekilde ilgilenen sayılı kurumlar var. 
Bir sosyal fayda üretmeye yönelik girişimde bulunuyoruz ama gerçek-
ten fayda üretebildik mi ya da ne ölçüde fayda üretebildik sorularına 
pek de fazla cevap aramıyoruz gibi. Esasında sorduğunuz sorunun 
ilk kısmıyla doğrudan bağlantılı bir şeyden bahsediyoruz. Yani sosyal 
etki analizleri en temelde nitelikli bir sosyal girişimin ortaya çıkmasına 
hizmet eder. Çünkü bir sosyal girişimde bulunursunuz ve onun çıktıla-
rını analiz ederek, değerlendirerek nerede eksiklerinizin olduğunu ya 
da nereleri daha fazla geliştirmeniz gerektiğini görürsünüz. Dolayısıy-
la sosyal girişimlerin niteliklerini artırabilmek, sosyal etki analizlerinin 
daha fazla yapılmasından geçer.
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