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AR-GE Reform Paketinin Düşündürdükleri: Sosyal İnovasyon, Sosyal Giri-

şimcilik ve Sosyoteknokentler 

Giriş 

14 Ocak 2016 tarihinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde, Baş-
bakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından kamuoyuna açık-
lanan “Ar-Ge Reform Paketi” ile “Türkiye’nin kalkınmasına 
daha fazla ivme kazandıracak ve yüksek katma değerli alan-
lara odaklanan Ar-Ge ve yenilik sistemi”nin (Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 2016a) desteklenmesi amaçlanmak-
tadır. 

Bu amaçla ticarileştirme ve teknoloji şirketlerinin or-
taya çıkarılması için ihtisas (tematik) teknoloji geliştirme 
bölgelerinin (İTGB) hayata geçirilerek, öncelikli ve stratejik 
sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, 
savunma, uzay, havacılık vb.) odak Ar-Ge yapılarının kurul-
masının sağlanacağı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
2016a) belirtilmektedir. 

Bu çerçevede hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme Faa-
liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısı”ında İTGB; “aynı sektör gru-
bunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet 
gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliş-
tirme bölgeleri” (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
2016b) olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu Kanun Tasarısının genel gerekçeleri ise; 
yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak ve 
desteklemek, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, 
bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin or-
taya çıkmasını ve gelişimini desteklemek, üniversite-sanayi 
işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak, Ar-Ge ve yeni-
lik ekosistemini güçlendirmek (Başbakanlık 2016) olarak 
belirtilmiştir. 

Bu gelişmeleri; genelde katma değeri yüksek bütün sek-
törler için, özelde ise daha önceleri çeşitli platformlarda da 
dile getirdiğimiz ve kurulmasını önerdiğimiz  “sosyotekno-
kent”lerin (“sosyoteknopark”ların) (Yıldırım 2014; Yıldı-
rım 2015) kurulması ve daha üst planda ise sosyal inovas-
yon ekosistemlerinin oluşturulması açısından bir fırsat 
penceresi olarak telakki etmekteyiz.  

Bu bağlamda bu yazıda sosyal inovasyon ekosistemleri-
nin ve bu çerçevede sosyoteknokentlerin, sosyal inovasyo-

                                                      
1 “başta Danimarka ve İngiltere olmak üzere” ibaresi yazar tarafından eklen-
miştir. 

nun ve sosyal girişimciliğin ne olduğu ve bunların gerekli-
liği, Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi ve öneri-
ler kısaca ele alınmaktadır. 

Sosyal İnovasyon Ekosistemleri Oluşturma: Sos-
yal İnovasyon, Sosyal Girişimcilik ve Sosyotekno-
kentler 

Toplumlar dinamik yapılardır ve sürekli olarak değişmek-
tedirler. Bu değişim beraberinde yeni sorunları ve ihtiyaç-
ları da getirmektedir. Bu sorunların üstesinden gelmek, or-
taya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak ve daha yaşanabilir 
bir ortam sağlamak için endüstriyel inovasyonun kaynaklık 
ettiği teknolojinin kullanımı kadar, sosyal inovasyonun 
kaynaklık ettiği teknolojinin kullanımı da oldukça önem arz 
etmekte ve giderek de yaygınlaşmaktadır.  

50 yılı aşkın bir süredir dünyanın gündeminde yer alan 
sosyal inovasyon ve ilişkili bir kavram olan sosyal girişim-
cilik 1950’lerde ve 1960’larda kullanılmaya başlandıysa da, 
yaygınlaşması 1980 ve 1990’lı yıllarda olmuştur. 2000 yılı 
sonrasında ise giderek gelişen ve bütün paydaşların dahil 
olmaya çalıştığı bir olgu halini almıştır. Sosyal girişimcilik 
özellikle 2006 yılında Bangladeşli ekonomi profesörü ve 
bankacı Muhammed Yunus’un (http://muhammadyu-
nus.org/) mikro kredi konseptini geliştirerek Nobel Ödülü 
almasıyla önemli bir aşama kaydetmiştir. Başta ABD, Ka-
nada ve Avrupa’daki (başta Danimarka ve İngiltere olmak 
üzere1) kurumlar olmak üzere çeşitli ülkelerdeki kurumlar 
sosyal inovasyona ve sosyal girişimciliğe yönelik projeler, 
girişimler, programlar ve merkezler oluşturmaya başlamış-
lardır (Güven 2013). 

Sosyal inovasyonlar, sosyal ihtiyaçları daha iyi bir şe-
kilde ele almak ve çözmek için geliştirilen (Davies and Boel-
man 2016) yeni ürünler ve hizmetler, yeni uygulamalar, 
yeni süreçler ve yeni kurallar ve düzenlemeler olarak belir-
tilebilir (TEPSIE 2014). Sosyal inovasyon; toplumsal sorun-
ların çözümü açısından geliştirilen ve uygulama şansı bulan 
yeni yaklaşımları, uygulamaları, yapılanmaları (örgütlen-
meleri), iş modelleri ve/veya süreçlerini ifade eden bir kav-
ramdır (Koç 2010). Sosyal inovasyonlar, hem sonuçları ve 
hem de araçları açısından sosyal olan inovasyonlardır. Sos-
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yal inovasyonlar; eşzamanlı olarak sosyal ihtiyaçları karşı-
layan yeni fikirler (ürünler, hizmetler ve modeller) olarak 
ele alınabilir (BEPA 2010). 

Sosyal inovasyonlar; 1) yeni olgulardır, en azından bu-
lundukları ortam açısından yenidirler, 2) uygulamaya ko-
nulabilir ve pratikte karşılığı olan, başka bir ifade ile pratik 
yaklaşımlara dönüşen fikirlerdir ve 3) toplumsal bir ihtiyacı 
karşılamak üzere tasarlanırlar. Sosyal inovasyonda, inovas-
yon çıktısına ek olarak inovasyon süreci de oldukça önem 
arz etmektedir. Sosyal inovasyonlarda genellikle yararlanı-
cılar inovasyon geliştirme sürecine ve yönetişimine dahil ve 
müdahil olurlar. Birçok sosyal inovasyon, planlı bir şekilde, 
yukarıdan aşağıya yaklaşımından ziyade aşağıdan yukarıya 
doğru oluşur ve vatandaşların/yararlanıcıların da dahil ol-
duğu bir grup tarafından geliştirilir. Ek olarak sosyal ino-
vasyonda yüksek düzeyde bir belirsizlik söz konusudur. 
Sosyal inovasyonlar rutin faaliyetlerden farklı olduğundan 
ve daha önceden de uygulanmadığından (en azından mev-
cut ortamda veya boyutta), başlangıçta söz konusu inovas-
yonun sosyal ihtiyaçlara daha iyi veya etkili bir çözüm yak-
laşımı olup olmadığını kestirmek zordur. Sosyal inovasyon-
lar ilişkileri dönüştürmeyi hedefler (TEPSIE 2014; Davies 
and Boelman 2016). 

Sosyal inovasyonlar; sosyal sorunların çözümüne yöne-
lik olmak üzere sosyal girişimler temelinde sosyal girişim-
ciler (kamu, özel veya sivil toplum2) tarafından ortaya ko-
nulan yeni yol, yöntem, yapı ve/veya araçları kapsar (Koç 
2010). Buradan hareketle sosyal girişimcilik, bireyin yaşa-
dığı çevredeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı belirleye-
rek, bu sorunun ortadan kaldırılması veya ihtiyacın gideril-
mesi için girişimcilik prensiplerini kullanarak kalıcı çözüm-
ler üretmesi olarak tanımlanmaktadır (Güven 2013). 

Sosyal inovasyonların uygun zemin bulup katma değere 
dönüşmesi için uygun ortamların varlığı gerekmektedir. Bu 
uygun ortamları sosyal inovasyon ekosistemleri olarak 
isimlendirmekteyiz. Henry Etzkowitz’in “üçlü sarmal mo-
deli”nden (endüstri-akademi-devlet) (Etzkowitz 2002) ha-
reketle bir sosyal inovasyon ekosisteminin temelde beş ana 
bileşenden oluşabileceği belirtilebilir. Bunlar; sosyal en-
düstri, üniversiteler, toplumsal kesimler, devlet ve sosyo-
teknokentler. Bu ekosistemde; üniversiteler, sosyal endüstri 
ve toplumsal kesimler toplumsal sorunlara çözüm için bilgi 
üreten ve uygulamaya aktaran, devlet ise verimli bir iş bir-
liği platformu oluşması için gerekli destekleri sağlayan ve 
önlemleri alan (İTÜ ARI Teknokent 2016 kaynağından 
uyarlanmıştır), tabiri caiz ise “kolaylaştırıcı” konumunda-
dır. Modelimizdeki bu dört ana unsurun kesişim alanının 
merkezinde ise beşinci unsur olarak sosyoteknokentler yer 
almaktadır. Sosyoteknokentler (Sosyoteknoparklar) kav-
ramı, sosyal inovasyon odaklı olup, sosyal girişimcilerin 
(şirketler, kişiler ve çevreler) bir arada faaliyette bulunduk-
ları bölgeler olarak ele alınabilir. Bu bölgelerde sosyal tek-
noloji firmalarının kümelenmesi sağlanacak ve böylece sos-
yal sorunların ve ihtiyaçların çözümüne yönelik oldukça 

                                                      
2 “kamu, özel veya sivil toplum” ibaresi yazar tarafından eklenmiştir. 

yüksek düzeyde bir sinerji ve katma değer yaratılabilecektir 
(Şekil 1). 

Şekil 1. Sosyal İnovasyon Ekosistemi ve 
Sosyoteknokentler Modeli 

 
Kaynak: Henry Etzkowitz’in (2002)“üçlü sarmal mo-
deli”nden esinlenilerek yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye’de Sosyoteknokentler, Sosyal İnovasyon 
ve Sosyal Girişimcilik 
Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik Türkiye açısından 
henüz yeni ve emekleme sürecinde olan, son on yılda ön 
plana çıkan ancak sınırlı sayıda STK (TÜSEV, STGM gibi), 
özel sektör kuruluşu (ABSAM|SASİM, Mikado, SİM gibi) ve 
üniversitelenin (Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Sa-
bancı Üniversitesi Sosyal Yatırım Programı ve Bilgi Sosyal 
Kuluçka Merkezi gibi) girişimiyle ve desteğiyle gelişmeye 
çalışan bir alan konumundadır. Bu alanda devletin rolü ise 
henüz yok denecek kadar azdır. 

2013 yılından bu yana Hacettepe Teknokent’te, sağlık 
alanındaki sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek 
amacıyla, sağlıkta sosyal inovasyon merkezi olarak faaliyet-
lerini sürdüren ABSAM’ın kurucusu ve yöneticisi olarak 
klasik teknokentlerin bünyesinde sosyal bir girişimci olarak 
sosyal inovasyon yapmanın çok zor olduğunu söyleyebili-
rim. Bütün bu zorluklarından dolayıdır ki maalesef, Tür-
kiye’deki Teknokentlerde faaliyet gösteren sosyal teknoloji 
firmalarının sayısı bir elin parmağını geçemeyecek kadar 
azdır. 

Çünkü Türkiye’deki teknokent algısı maalesef henüz 
bilgisayar ve ilişkili teknolojiler ile sınırlıdır (Yıldırım 
2015). Türkiye’de, Teknokent denilince geleneksel olarak 
ilk akla gelen doğa bilimleri ve mühendislik uygulamaları 
olmaktadır. Yani ağırlıklı olarak bilgisayar veya tıbbi tekno-
loji firmaları ön plandadır Türkiye Teknoparklarında. Sos-
yal teknoloji (sosyal bilimin yöntemleri, kuralları ve uygu-
lamaları) firmaları pek akla gelmez. Bu algının gelişme-
sinde 1950’lilerde ABD’de “bilgisayar teknolojisi” odaklı 
olarak kurulan Silikon Vadisi’nin etkili olduğunu belirtmek 
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olanaklıdır. Oysa bize göre “sosyo-teknoloji”, “sosyal tekno-
loji”, “sosyal inovasyon” veya “sosyal bilim uygulamaları” 
firmaları da en az doğa bilimleri ve mühendislik teknoloji-
leri kadar toplumlar açısından önem arz etmektedir. Hatta 
bazı durumlarda veya yerel bağlamda değerlendirildiğinde 
sosyal teknolojilerin daha da önemli olabileceğini belirtmek 
olanaklıdır. Şöyle ki, siz dünyanın bir başka ülkesinde üre-
tilmiş bir bilgisayar teknolojisini kendi ülkenizde rahatlıkla 
kullanabilirsiniz. Ancak, başka bir ülkede üretilmiş sosyal 
bir teknolojiyi (örneğin bir sağlık politikasını) kendi ülke-
nizde başarılı bir şekilde uygulamada, tabiri caizse “kan 
uyuşmazlığı”ndan dolayı zorluk çekebilirsiniz. Çünkü top-
lumların sosyal dinamikleri oldukça farklıdır; farklı kültür-
ler, sektörel yapılar, tarihsel arka planlar, siyaset kurumları, 
ekonomiler, yaşam tarzları vs (Yıldırım 2014).  

Daha önce de ifade edildiği üzere, toplumlar dinamik 
yapılardır ve sürekli olarak yeni sorunlar ve ihtiyaçlar ile 
karşı karşıyadırlar. Endüstriyel teknolojiler bir toplumdaki 
her soruna çözüm olamayacağı ve her ihtiyacı karşılayama-
yacağı gibi, bazen endüstriyel teknolojisinin bizatihi ken-
disi de sosyal sorunların kaynağı olabilmektedir. Dolayı-
sıyla hem toplumun ve alt sistemlerinin işleyişinden dolayı 
ortaya çıkan ve hem de endüstriyel teknolojinin yol açtığı 
sosyal sorunlara çözüm sağlamak ve ihtiyaçları karşılamak 
için sosyal inovasyon odaklı teknoloji yapılarının oluşturul-
ması ve desteklenmesi hayati öneme haiz bir husustur. Bi-
rikimimize dayalı olarak belirtmek gerekirse bu yapıların 
en sağlıklısının, yukarıda Şekil 1’de de kavramsallaştırmaya 
çalıştığımız “sosyoteknokentler” odaklı bir “sosyal inovas-
yon ekosistemi”nin oluşturulması olacağını belirtmek ola-
naklıdır. 

İlk defa 2014 yılında, Türkiye’de kurulmasını önerdiği-
miz “sosyoteknokentler”in kurulması için AR-GE Reform 
Paketi bir fırsat penceresi ve uygun ortam sunmaktadır. İl-
gili aktörlere önerimiz bu İTGB’ler kapsamında hayata ge-
çirilecek bölgelerden birisi de sosyal inovasyon yapacak 
“sosyoteknokentler” olmalıdır. Sosyoteknokentlerle eşza-
manlı olarak sosyal inovasyon ekosistemlerinin oluşturul-
ması da gerekmektedir.  

Son Söz Yerine 

Sosyal sorunlar ve ihtiyaçlar için yenilikçi çözümlerin üre-
tilebilmesi, azami sosyal etki yaratılabilmesi ve böylece sür-
dürülebilir toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi için Tür-
kiye zaman kaybetmeden sosyal inovasyon ekosistemleri 
inşa etmeli ve bu bağlamda sosyal inovasyon kümelenme-
leri oluşturmalı ve sosyoteknokentler kurmalıdır. Bunun 
için de Türkiye’de Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı 
ve kullanılabilir sosyal bilgi üretecek kurum ve kuruluşlara 

ve bu kurum ve kuruşları destekleyecek ve fonlayacak bir 
devlet zihniyetine ihtiyaç vardır (Yıldırım 2015).  
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