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BIRLIKTEN SOSYAL INOVASYON DOGAR

Toplumsal değişim, tarihsel süreç içerisinde her dönemde var 
olagelmiştir. Fakat modernite ile birlikte toplumda daha hızlı 
ve köklü değişimlerin meydana geldiği bir gerçektir. Son yılların 

gündemini meşgul eden küresel boyuttaki salgın ya da ülkelerdeki ka-
ostan kaynaklanan kitlesel göçler bu tezi doğrular niteliktedir. Hızlı de-
ğişim dönemleri ise genelde toplumsal krizler ile karakterize olur. Hem 
bu krizlerin üstesinden gelebilmek, hem de değişimin ritmini yakalaya-
bilmek için sosyal inovasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Henüz literatür-
de fikir birliğine varılmış bir tanımı olmasa da en basit haliyle sosyal 
inovasyon; toplumsal sorunlara etkili ve sürdürülebilir bir şekilde ce-
vap verebilecek fikir, ürün veya süreçler bütünüdür. Sosyal inovasyon, 
birçok Avrupa ülkesinde hem teorik olarak hem de pratik olarak çalış-
malara konu olmuştur. Bu anlamda yabancı literatürde hatırı sayılır bir 
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sosyal inovasyon külliyatından söz edilebilir. Diğer taraftan Türkiye’de 
hem iş dünyasında hem de akademide sosyal inovasyon konusunun 
yeni yeni popüler hale geldiğini belirtmek mümkündür.Muradiye Ateş, 
ülkemizde sosyal inovasyon konusu ile ilgilenen, araştırmalar yapan ve 
eserler üreten önemli bir isimdir. Nitekim “Sosyal İnovasyon ve Türkiye: 
Potansiyeli, Dinamikleri ve Sosyal İnovatif Çalışmaları Desteklemede 
Devletin Rolü” adlı doktora tez çalışmasını Yıldırım Beyazıt Üniversite-
si’nde tamamlamıştır. Ayrıca Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Sosyal İnovasyon Stüdyosu’nun kurucu komitesinde görev almış, Bos-
tan Sosyal İnovasyon Enstitüsü Derneği’nin de kurucularından birisi-
dir. Dolayısıyla gerek kamu kurumlarında gerekse çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarında sosyal inovasyon alanında gerçekleştirilen çalışma-
larda aktif roller üstlenmiştir. Bu metinde ise Muradiye Ateş’in kaleme 
aldığı ve 2020 yılının ekim ayında yayımlanan Geleceğe Hazır Olmak: 
Sosyal İnovasyon adlı kitap analiz edilmektedir. Önsöz, giriş ve sonuç 
bölümleri haricinde beş bölümden oluşan eser, “sosyal inovasyon kav-
ramının teoride ve pratikte nasıl şekillendiğini anlamak, bunu yapar-
ken dünyadan iyi uygulama örneklerine yer vermek suretiyle Türkiye’de 
çok yeni olan bu kavramın daha doğru anlaşılmasını amaçlamaktadır” 
(s.18).

Sosyal İnovasyon Kavramına Doğru isimli birinci bölümde öncelikle 
sosyal inovasyonun kavramsal çerçevesinin çizilebilmesi için icat, yara-
tıcılık, değişim, bilgi, tasarım gibi bazı kavramlar ele alınmıştır. Kitaptan 
hareketle bu kavramların inovasyonla ilişkisinden kısaca bahsetmek 
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gerekirse icat; işlevsellik kazanmamış olan yenilikler iken inovasyon, 
icatların insan kullanımları sonrasında işlevsellik kazanmış halidir. 
Bu anlamda geçmişten günümüze kadar birçok icat kullanıma sokul-
mamış olmasından dolayı inovasyon olarak değerlendirilememiştir. 
Yaratıcılık; yeni, özgün ve kullanışlı bir fikir üretimini temsil ederken, 
inovasyon üretilen bu fikrin fark edilmesi, filtrelenmesi, fonlanması ve 
nihayetinde ticarileştirilerek uygulanmasıdır. Değişim kavramı ya da 
değişim ihtiyacı inovasyonun ortaya çıkmasını güdüleyen bir olgudur. 
Bilgi, inovasyon sürecinin olmazsa olmazıdır. Çünkü gerek inovasyo-
nun gerekse sosyal inovasyonun oluşması için yeterli bilgi birikimi 
zaruri bir gerekliliktir. Son olarak tasarım kavramı ise ortaya konulan 
çıktının estetiksel anlamda yeterliliğiyle ilgilidir. Nitekim sosyal inovas-
yonda tasarım odaklı düşünme sistemi (design thinking) önem teşkil 
etmektedir. Ayrıca bu bölümde sosyal inovasyonun “sosyal” kısmı açık-
lanmış ve sosyal ekonomi, sosyal sermaye ve sosyal adalet kavramları 
ile ilişkisi değerlendirilmiştir.

“Sosyal inovasyon kültürü sadece belirli 
bir kesimin çalısmaları ile olusturulamaz. 
Kurumlar arası isbirligi gerektirmekte-
dir. Baska bir deyisle birlikten sosyal ino-
vasyon dogar.”

.

. .
.

.
“



103

Sosyal İnovasyonun Özellikleri ve Çeşitleri adlı ikinci bölümde sosyal inovasyon 
kavramının daha iyi anlaşılması ve çerçevesinin belirlenmesi için ana unsurların-
dan bahsedilmiştir. Bu bağlamda sosyal inovasyonun ana özellikleri:

Sektörler arası (cross-sectoral) olması,

Açık işbirliklerine (open collobrative) imkan tanıması,

Tabansal veya aşağıdan yukarıya doğru (grassroots or bot-
tom-up) olması,

Yeniden üretim (co-production) olması, 

Müştereklik (mutualism) olması,

Yeni rol ve ilişkilerin kurulması/yaratılması,

Sermaye ve kaynakların daha iyi kullanımına imkan tanıması,

Beceri ve sermayenin geliştirilerek arttırılmasını sağlaması (s. 
87).

BİZE GÖRE OKUMALAR
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Sosyal inovasyon, tanımında da belirtildiği üzere yeni ürünler, hizmet-
ler, süreçler, piyasalar, platformlar, örgütsel formlar, hayat tarzları, eko-
nomik modeller gibi çeşitleri ve kapsamı geniş bir kavramdır. Başka bir 
deyişle sosyal alanda yapılan her türlü yeniliktir. Bu yeniliği tasarlama 
ve piyasaya sürme sürecinde paydaşlar ve onlara düşen roller önem 
teşkil etmektedir. “Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum sektörü (ba-
ğış ekonomisi) ve enformel (hanehalkı-household) sektör olmak üzere 
dört ana paydaş inovasyonun oluşumundan uygulanmasına kadarki 
süreçte farklı düzeylerde roller üstlenebilmektedir (s. 102). Her sektörün 
kendi içerisinde bir takım eksiklikleri barındırdığı gerçeği, başarılı bir 
sosyal inovasyon için sektörler arası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. An-
cak bu vesileyle Türkiye’de bir sosyal inovasyon ekosistemi oluşabilir. 

Sosyal İnovasyonu Desteklemede Kamu Sektörünün Rolü adlı üçüncü 
bölümde devletin sosyal inovasyonu destekleme ve geliştirmedeki rolü 
dünyadaki farklı ülkelerin uygulamaları üzerinden karşılaştırılmalı bir 
şekilde analiz edilmiştir. Bu anlamda Danimarka MindLab, Yeni Zellan-
da Kalkınma Bakanlığı Skip Programı, Beyaz Saray Sosyal İnovasyon 
Merkezi, Singapur Design Thinking Unit, Helsinki Design Lab-Finlan-
diya, Behavioural Insight Team-İngiltere, Avustralya Sosyal Etki Merke-
zi, ve TASCİ-Avustralya Sosyal İnovasyon Merkezi gibi devlet destekli 
kurumların kuruluşları, amaçları, hangi alanda çalışmalar yürüttükleri 
açıklanmıştır. Bununla birlikte devletin bu kurumlar üzerinde motive 
edici, önayak olucu, finansal kaynak sağlayıcı, yenilikleri entegre edici 
gibi farklı roller üstlendiği belirtilmektedir. 
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Türkiye’de Sosyal Politika ve Sosyal İnovasyon adlı dördüncü bölümde 
öncelikle ülkemizde sosyal politika düşüncesinin doğuş ve gelişimine 
ilişkin farklı görüşlerden bahsedilmiştir. Bu anlamda sosyal politika 
geleneğinin oluşmasında 1930’larda Alman düşünür Gerhard Kessler’in 
başlatmış olduğu çizgi ve 1950’lerde Cahit Talas’ın öncülüğünde başla-
yan çizgi olmak üzere iki ana akım bulunmaktadır. Bu iki isim haricinde 
Türkiye’de sosyal politikanın gelişmesinde yadsınamaz ölçüde katkı-
larda bulunan diğer bir isim ise Sabahattin Zaim’dir. Gerek sosyal po-
litikalarda gerekse diğer politikalarda sosyal inovasyon etkili bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bu bölümün ilerleyen kısmında ise Türkiye’de 
sosyal inovasyonun gelişimi ve farklı sektörlerdeki sosyal inovasyon 
örneklerine yer verilmiştir. Bu örnekler arasında Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG) tarafından yürütülen “Genç Bank” girişimi, dünyanın birçok 
yerinde inovatif bir girişim olarak sayılan Down Kafeler, Mobil Tarımsal 
Pazarlama Sistemi (TABIT), Yuvarla Sosyal Girişimi de bulunmaktadır. 
Bölümün sonunda ise sosyal inovasyonun Türkiye’de sosyal politika ve 
sosyal refah açısından nasıl işlev gördüğü tartışılmıştır. 
Türkiye’de Sosyal İnovasyonu Gerekli Kılan Dinamikler adlı beşinci ve 
son bölümde ise dünyada ve Türkiye’de sosyal inovasyonu gerekli kılan 
dinamikler ve temel dönüştürücü unsurlar hem literatür taraması hem 
de saha çalışması sonucunda ortaya koyulmuştur. Bu anlamda sosyal 
inovatif yaklaşımlar gerektirecek dinamikleri ortaya çıkaran beş temel 
dönüştürücü unsur belirlenmiştir:
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Küreselleşme

İklim değişikliği

Finansal krizler ve ekonomik çıkmazlar

Bilgi ve iletişim alanındaki ilerlemeler

Küresel hadlere yaklaşılması (s. 268).

Yukarıda sıralanan temel dönüştürücü unsurlar, daha somut olan aşağıdaki 

dinamiklerin oluşmasına vesile olmaktadır:

Katılımcı, çevreci ve sürdürülebilir kalkınma
Sosyo-ekolojik dönüşüm 

Küresel tehditler: iklim değişikliği, nüfus artışı, doğal kaynakla-
rın azalması

Tüketim davranışındaki değişimler

Modern kalkınma teorilerinin ortaya çıkışı: “Milli Gelir ve ötesi” 
tartışmaları

Uluslararası standartlar ve anlaşmalar
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“Yeni Ekonominin” ortaya çıkışı

Sosyal Dönüşüm

Sosyal girişimciliğin yeni bir ekonomik alan olarak ortaya çıkışı

Devlet-birey ilişkilerindeki dönüşüm (s. 268-269). 

Sonuç itibariyle Muradiye Ateş’in kaleme aldığı bu eser sosyal inovas-
yonun ne olduğu, süreçleri, temel dinamikleri, çeşitleri, özellikleri, dün-
yadaki ve Türkiye’deki gelişimi üzerine yazılmış geniş kapsamlı bir kay-
nak niteliğindedir. Eser, sade ve kolay anlaşılır bir dille yazılmıştır. Eseri 
özgün kılan husus ise, sosyal inovasyon konusunu akademik çalışma 
yapanlar, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu aktör-
leri, politika yapıcılar gibi birçok kesime hitap edecek şekilde ele alınıp 
açıklanmasıdır. Zira sosyal inovasyon kültürü sadece belirli bir kesimin 
çalışmaları ile oluşturulamaz. Kurumlar arası işbirliği gerektirmekte-
dir. Başka bir deyişle birlikten sosyal inovasyon doğar. Dünyada sos-
yal inovasyon çalışmaları gün geçtikçe artmakta, ülkemizde ise henüz 
yeni yeni filizlenmeye başlamaktadır. Fakat tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sosyal adaleti, sosyal refahı ve sosyal kalkınmayı sağlam 
bir şekilde tesis edebilmek için sosyal inovasyonun bölgesel ve ulusal 
politikalara entegre edilmesi oldukça elzem bir konudur.
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