


 Sosyal İnovasyon Ajansı
Yıllık 2021

 Konya Büyükşehir Belediyesi Adına 

Sahibi

Uğur İbrahim ALTAY

ISBN: 978-605-389-486-5

Yayın Koordinatörü

Alper ORAL

Editörler

Adem MENEKŞEOĞLU

Mustafa KAYA

Baskı Öncesi Hazırlık

Sosyal İnovasyon Ajansı

Baskı Cilt

2022/KONYA





88

GELECEGI VERI TEMELLI TASARLAMADA 
SOSYAL INOVASYONUN ROLÜ

Ülkemizde veri biliminin mevcut durumunu ve geleceğini nasıl değerlendi-

rirsiniz?

Veri bilimi ülkemizde son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Yapılan bi-
limsel araştırmalarda da bunu desteklemektedir. Ancak veri biliminin 
önem kazanmasıyla birlikte veri biliminin tam olarak içeriği anlaşıla-
madığına inanıyorum. Bunda da ülkemizdeki veri okuryazarlık düze-
yinin etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bilgisayar okuryazarlığı, tek-
noloji okuryazarlığı gibi ülkemizde veri okuryazarlığının da önemi ve 
boyutları netleşmeye başlamıştır. Veri bilimi bir çok disiplinide içerisin-
de barındırdığı için diğer okuryazarlık türlerine göre bir çok kesim ve 
birey tarafından benimsenmesi zaman alacaktır. Dijital çağ ile birlikte 
dijital dönüşümün hızla yaşandığını günümüzde veri bilimine yönelik 
ilginin yanında veri bilimine dayılı yönetişim ve çözümler giderek art-
maktadır. Hatta son günlerde metaverse kavramının da sıkça konu-
şulur olması bir hızlı dönüşümün ve farkındalığın artmasında çarpan 
etkisi yaratmıştır. Bu anlamda veri bilimin geleceğinin çok parlak ola-
cağını düşünüyorum.

Söyleyen: Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ

Söyleşen: Adem Menekşeoğlu
Mustafa Kaya
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Veri bilimi sosyal inovasyon için neler sunabilir ya da nasıl kolaylık sağlaya-

bilir?

Veri bilimi birçok olanda olduğu gibi yönetişimde ve dönüşümde ciddi 
pay sahibi olmaya başlamıştır ve bu pay giderekte artmaktadır. Tabi 
bu paydan sosyal inovasyonda nasibini almaktadır. İnovasyonun sos-
yalleşmesi boyutunda, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler aranırken 
bu çözüm için en etkili argüman şüphesiz toplumsal veridir. Saha araş-
tırmaları, tüketici davranışları, birey ve toplumların sosyal dönüşümleri 
ve beraberinde oluşan sorunlar ve sosyal etkilerin ölçümü özünde ve-
riye dayanmaktadır. Karar vericilerde bu etki ve dönüşümün boyutları-
nı net olarak ortaya kayabilmek ve karar alabilmek için veri biliminden 
yararlanmaktadır. Bu da sosyal inovasyon özellikle sosyal çözüm bo-
yutunda verinin önemini giderek artırmaktadır.

Sürdürülebilirliğinin sağlanmasında veya daha etkili projelerin gerçekleşti-

rilmesinde sosyal etkinin rolü nedir?

Sürdürülebilirlik kalıcı hale gelmek, daimî olmaktır. Günümüzde özel-
likle sürdürülebilirlik gelişim, kalıcılık ve korumacılık üzerinde kurul-
muştur. Bu kurgu aynı zaman sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve 
çevresel boyutlarını oluşturmaktadır. Sosyal etkide standardizasyon, 
uyma, itaat etme, sosyal kolaylaştırma, içselleştirme ve komformite ile 
insanların fikirlerinin, tutumlarının,  hislerinin  ve  davranışlarının  di-
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ğer kişi  ya  da  kişilerle  etkileşimi  neticesinde  doğrudan  veya  dolaylı  
bir  değişiklik göstermesidir. Dolaysıyla sürdürülebilirliğin gerek sosyal 
boyutunda gerek standardizasyonu, içselleştirilmesi ve kalıcı nokta-
larında sosyal etki önem arz etmektedir. Bu da sosyal etkinin rolünü 
daha da görünür kılmaktadır.

Ülkemizde sosyal inovasyon, sosyal girişim gibi konuların önündeki en bü-
yük engeller sizce nelerdir?

Ülkemiz de sosyal inovasyon ve sosyal girişim kavramları henüz çok 
yeni. Haliyle yeni kavramların tanımlanması ve algılanması önem arz 
etmektedir. Son yıllarda inovasyon kavramı bir çok kavramın yerine 
kullanır olmuştur. İnovasyon kavramının da özünden sapması özelde 
yeni bir kavram olan sosyal inovasyon kavramının zihinlerde fark farklı 
yansımalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla sosyal inovasyonun ülke-
mizdeki en büyük engelin aslında başlangıçta inovasyona biçilen sı-
nır ve tanımdan kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle inovasyonun 
sosyal boyutunun göz ardı edilmesi ve yok sayılması bu kavramın zaten 
deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi görmesine sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla inovasyonu sadece ekonomik boyutuyla sınırlandırmayıp, 
sosyal ihtiyaçlara da cevap verebileceği gerçeği ve yeni  bir  ürün  ya 
da  mal,  hizmet,  uygulama,  yöntem  veya  iş  modeli  fikri  ile  oluştu-
rulan  süreçleri  ve  süreçlerin neticelerini ortaya koyabilmesi aslında 
sosyal ihtiyaçlara, sorunlara yenilikçi çözümler sunabilme çabası ino-
vasyonun sosyalleşme sürecinin bir göstergesidir.



91

Türkiye’nin sosyal inovasyon ekosistemini değerlendirir misiniz? Türki-
ye’de sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirme adına atılacak en önce-
likli adım nedir?

Türkiye’de sosyal inovasyon ekosistemi çok yeni oluşum içerisindedir. 
Yeni oluşan bir ekosistemdeki network ağının yeni olması beraberinde 
güçlendirilmesini gerek kılmaktadır. Bu da sosyal finansman ve destek 
platformlarıyla birlikte olmaktadır. Aslında kadim medeniyetimiz de 
köklü bir vakıf ve dernek kültürü ön plandadır. Vakıf ve dernek, daya-
nışma kültürü sosyal finansmanın sağlanması ve sosyal etkinin yay-
gınlaştırılması adına ekosistemi dinamik hale getirmektedir. Günümüz-
de bu medeniyetin yansımalarını devam ettirmekle birlikte kitlesel ve 
kamusal fonlarla sosyal yardımlaşmayı ve sosyal girişimi teşvik etmeyi 
beraberinde sosyal inovasyonu sürdürülebilir kılmak açısından önem 
arz etmektedir. Bu teşvik mekanizması da sosyal inovasyon kültürünün 
oluşmasında en öncelikli adımların başında gelmektedir.

Sizin bir sosyal inovasyon ya da sosyal girişim fikriniz, “keşke olsa” dedik-
leriniz var mı? 

Ülkemizde Sosyal inovasyonun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adı-
na keşke bir “Sosyal İnovasyon geliştirme Bölgesi” kurulsa harika olur-
du. Malum Türkiye’de 87 adet “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” mevcut olup 
oluşan bu teknokentlerde birçok inovasyonel faaliyetler yürütülmekte-
dir. Ancak keşke bu sayının yanında kamusal anlamda desteklenmiş 
bir “Sosyokent” varlığı, Türkiye’deki sosyal inovasyon ve sosyal girişim-
ciliği sürdürülebilir kılma ve bu ekosistemin büyümesi adına çok ciddi 
bir adım olma özelliğini taşımaktadır. 
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