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ÖZET 

Ekonomi, politika, çevre ve işletme gibi birçok alanda önemi artarak devam eden sosyal inovasyon kavramı, 

sürdürülebilir yaşam sağlamak adına; erişilebilir toplum, sosyal refah, fırsat eşitliği ve toplumsal yenileşimi 

sağlama çabası olarak tanımlanabilir. Sosyal inovasyon, dünyada artan toplumsal problemler karşında daha etkili 

ve verimli çözümlerin sunulabilmesi için giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal inovasyon 

alanında ulusal yazında yapılan akademik çalışmaları sistematik bir literatür taramasıyla incelemektir. Bu amaçla 

TRDizin, DergiPark Akademik, Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) ve Google Akademik platformları taranarak 

başlığında ve/veya anahtar kelimelerinde sosyal inovasyon kavramları geçen 83 akademik çalışma bibliyometrik 

analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sosyal inovasyon kavramının ülkemizde yakın 

bir geçmişi olduğu ve özellikle son 3 yıldır daha fazla tartışılmaya başladığı, en çok makale türünde çalışmaların 

yapıldığı, akademik yayın dışında 2 TÜBİTAK Projesi ve 8 kitabın yer aldığı görülmektedir. Araştırma 

kapsamında sosyal inovasyon alanında ulusal yazında yayımlanmış akademik çalışmaların; türü, alanı, konusu, 

anahtar kelime dağılımları, yazar sayısı, atıf sayıları ve araştırma metodolojisi gibi kriterler göz önünde 

bulundurularak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları sosyal inovasyon alanında yapılacak diğer çalışmalara 

kaynak sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal İnovasyon, Bibliyometrik Analiz, Ulusal Yazın 

SOCIAL INNOVATION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF NATIONAL LITERATURE 

ABSTRACT 

The concept of social innovation, whose importance continues to increase in many areas such as economy, 

politics, environment and business, in order to provide sustainable life; It can be defined as an effort to provide 

an accessible society, social welfare, equal opportunity and social innovation. Social innovation is becoming 

more and more widespread in order to offer more effective and efficient solutions in the face of increasing social 

problems in the world. The aim of this study is to examine the academic studies in the national literature in the 

field of social innovation with a systematic literature review. For this purpose, TRDizin, DergiPark Academic, 

National Thesis Center (YOKTEZ) and Google Scholar platforms were scanned and 83 academic studies with 

social innovation concepts in their titles and/or keywords were evaluated with the bibliometric analysis method. 

According to the findings, it is seen that the concept of social innovation has a close history in our country and it 
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has started to be discussed more especially in the last 3 years, most of the studies are made in the type of articles, 

2 TUBITAK Projects and 8 books are included in addition to academic publications. Within the scope of the 

research, academic studies published in the national literature in the field of social innovation; type, field, 

subject, keyword distributions, number of authors, number of citations and research methodology. The results of 

the research provide resources for other studies in the field of social innovation. 

Keywords: Social Innovation, Bibliometric Analysis, Turkish Literature        

GİRİŞ 

İnovasyon yeni bir fikrin, sürecin veya yeni bir ürünün özümsenmesi, geliştirilmesi ve uygulamaya konulması 

olarak ifade edilmektedir (Thompson, 1965: 2). İnovasyon kavramı İkinci Dünya Savaşı sonrasında teorik ve 

uygulamalı ekonomi çalışmalarının merkezinde yer almaya başlamış, 1980’li yılların sonlarında ise açık şekilde 

literatürde tanımlanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise üretim anlayışlarının değişmesi ve inovasyonun 

topluma açılması ile müşteriler sadece bir tüketici değil yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlayan ve problemlerin 

çözümüne katılan bir paydaş haline dönüşmüştür (Howaldt ve Schwarz, 2010). Küresel ekonomik anlayışdaki bu 

değişim, inovasyonu hayatın her alanını etkileyen bir fenomen haline getirmiştir. Günümüzde ise yoksulluk, 

küresel tehditler, küresel ısınma gibi birçok sorunun yaşandığı dünyada, daha adil ve akılcı çözümlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. İnsan merkezli olmayan ekonomik ve sosyal kalkınma modellerinin sürdürülebilir olmadığı 

görülmektedir.  

Sosyal inovasyonun kavramı ise toplum gereksinimlerini karşılama ve sorunları giderme adına yeni fikirler ile 

sorunları dönüştürür, sosyal ilişkilerin yapılandırılmasını sağlar ve böylece yaşam kalitesinin arttırır (Erbil, 

2015:24). İnovatif girişimler teknoloji, ekonomi, çevre, politika gibi birçok alanda sürdürülebilir yaşam kalitesini 

arttırmaya ve hayatı kolaylaştırmaya odaklanmaktadır. İnovasyon sorunlara çözüm önerileri sunan, hayatı 

kolaylaştıran nihayetinde ekonomik faydalar elde edilen uygulamalardır.  Fakat 21. yüzyılın modern dünyasında 

bir yandan toplumların her alanda ki yaşam kalitesi artmaya devam ederken diğer yandan bu kaliteye erişemeyen 

kesimlerin varlığı bütün açıklığı ile göze çarpmaktadır. Çeşitli ekonomik ve ticari kaygılarla toplum hizmetine 

sunulan inovasyon bu kaygılardan uzak şekilde, sosyal inovasyon kavramıyla toplumsal faydaya odaklanmıştır.  

Sosyal inovasyon, gereksimleri karşılama ve sorunları giderme adına yeni fikirler ile sorunları dönüştürür, sosyal 

ilişkilerin yapılandırılmasını sağlar ve böylece yaşam kalitesinin arttırır (Erbil, 2015:24). Sosyal İnovasyon 

toplumlar, ulaslar ve hatta dünya düzeni adına büyük bir gerekliliktir. İnsan merkezli yönetimler toplum 

içerisndeki sorunların üstesinden gelebilmek adına kamunun, özel sektörün ve vatandaşların duyarlılığını ve 

çözümlerini önemsemek zorundadırlar. Gülmez ve arkadaşları tarafından (2020) yılında Web of Scince veri 

tabanı kullanılarak yapılan “Sosyal İnovasyon Alanındaki Yayınların Görsel Haritalama Yöntemiyle 

Bibliyometrik Analizi” isimli çalışmada sosyal inovasyon ile ilgili en fazla yayın yapan, atıf alan SSCI, SCI, 

ESCI, A&HCI indeksli ve Web of Science veri tabanı üzerinden erişimi sağlanan makalelerin içerisinde 
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Türkiye’den makalelerin çok az sayıda yer aldığı görülmüştür. Çalışmanın sınırlılığı olarak ise yukarıda ismi 

geçen veri tabanları haricinde diğer platformların incelenmediği ve bu durumun bir gereklilik olduğu ifade 

edilmiştir (2020: 99). Bu gereklilik ile ulusal yazını kendi içerisinde incelemek adına TRDizin, DergiPark 

Akademik, Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) ve Google Akademik gibi diğer platformlarda sosyal inovasyon ile 

ilgili yapılmış akademik çalışmaların bibliyometrik bir çalışmasının yapılması düşünülmüştür.  

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Sosyal İnovasyon Kavramı 

Sosyal inovasyon toplumdaki bir ihtiyacı karşılama amacıyla motive edilen yenilikçi faaliyetler ve hizmetler 

olarak ifade edilmektedir ayrıca genellikle ilk amacı sosyal değer yaratmak olan firmalarda çeşitli 

organizasyonlar biçiminde ortaya çıkmaktadır (Mulgan G., 2006; 146; Phillips, vd., 2015; 428). Sosyal 

ihtiyaçları karşılamak, yeni sosyal ilişkiler veya iş birlikleri oluşturmak için sosyal inovasyon yeni fikirlerin 

(ürün, hizmet ve modellerin) geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir. Sosyal etkileşim sürecini 

etkileyen acil sosyal taleplere yeni tepkileri temsil eder. İnsan refahını iyileştirmeyi amaçlamasının yanı sıra onu 

geliştirenler açısından iyileştirmeler sağlamaktadır (Anheier, vd., 2019: 14-15). Her girişimin sosyal girişim 

olmadığı gibi, her yenilik de sosyal yenilik değildir. Sosyal inovasyon farklılığı düşünüldüğünde tek bir değer 

değil, fazladan bir saik (yenilik yapmaya sevk eden düşünce) tarafından yönlendirilir: sosyal bir misyon ve 

yaratılan değer, zorunlu olarak hem ekonomik hem de sosyal fayda sağlamalıdır (European Commission, 2013; 

8). Farklı tanımları bulunan sosyal inovasyon kavramının temel özellikleri şu şeklide ifade edilmiştir (Koç, 

2010:211); 

 Yeni, daha önce denenmemiş ilk olmalıdır veya önemli derecede değiştirilmiş veya iyileştirilmişlerdir.  

 Uygulanabilir, yönetilebilir, ekonomik katkı sağlayan ve ihtiyaçları karşılayan yeni fikirlerdir. 

 Toplumsal sorun ve ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.  

 Aşağıdan yukarıya doğru tersine işleyen bir hiyerarşik yapıdır. Halkın katılımı olan bir örgüt tarafından 

oluşturulmaktadırlar.  

 Riski yüksektir ve aksi durumda halkta negatif etkilenmektedir. Yenilik ve risk paraleldir. 

 Teknolojik rekabeti yüksek ürünlerle ve medaya araçları ile desteklenmelidir. 

 Sosyal girişimciliği zorunlu kılmakta, sosyal farkındalık ve desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Toplumun farklı kesimlerini tek çatı altında toplayabilme gücüne sahiptirler.  

 Başarılı bir sosyal inovasyonun uzun ömürlü olması gerekmektedir. 

Yenilikçi sosyal projeler günümüzde oldukça artmıştır, ve son zamanlarda çok taraflı çalışmayı gerektirdiğinden 

kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin birlikte yürüttüğü projeler şeklinde üretilmektedir. Sosyal 

inovasyonu diğerl projelerden ayıran en önemli fark inovasyon sürecinden finansal bir kazanç elde etmek değil 

sosyal bir yenileşmeyi hedeflemesidir. Bir diğer deyişle iyi bir sosyal inavasyonun, kimin gerçekleştirdiğinden 
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çok amacının ne olduğu önemlidir (Tatar, 2018; 59). Sosyal inovasyonlar pratik araçlar olmalarının yanı sıra aynı 

zamanda umutların ve özlemlerin sembolleri haline dönüşebilirler. Bu yönüyle politik ve idari sistemler sosyal 

inovasyonları destekler ve çeşitli şekillerde ilişki kurabilirlir. Başarılı sosyal inovasyonları idari yapılar ödünç 

alabilirler ve bunları kendi idari ve politika çerçevelerine uyarlayabilirler. Ancak bazı sosyal inovasyon 

örneklerini ise idari politik çevreler kendilerine muhalif görebilirler (Evers ve Ewert, 2015: 108). Kamu sektörü 

de sosyal inovasyona büyük bir ihtiyaç duyar ve sosyal yenilikçiliği destekleme potonsiyeli vardır. Devletlerin 

sosyal politikaları uygulamak ve bunlara ekonomik çözümler bulmak temel gayesidir. Avrupa son yıllarda 

nüfusun yaşlanması, istihdam, iklim değişikliği, eğitim, yoksulluk, ar-ge inovasyon konular orantısızlığı gibi 

demografik yapısal değişimler devletler için oldukça önemli sorunlardır (European Commission, 2013; 10). 

Sosyal inovasyonu araştıran birçok kişi aynı zamanda uygulayıcı ve aktivisttir; onlar bilim adamlarının aksine 

sosyal inovasyonun ölçüm ve analizleri ile değil misyonu ve hedefleri ilgilenirler. Buna en güzel örnek sosyal 

inovasyonun savunucularından 1919 yılında Avusturya’nın maliye bakanı olan Joseph Schumpeter verilebilir 

(Nicholls, vd. 2015: 13). Sosyal inovasyon için iyi projeler seçmek zordur çünkü doğası gereği inovasyon riskler 

barındırdığından başarısız olma ihtimali yüksektir. Yeni fikirler için çeşitli seçim prosedürleri tercih etmek 

gerekir, geçmiş kararlarlara dayandırılabilecek bir başarı geçmişine sahip olmadığından proje taşıyıcısına ve 

sundukları fikri bakılmalıdır (European Commission, 2013; 10). Thompson (1965) yılında yapmış olduğu bir 

çalışmasında başarılı sosyal inovasyon için beş ilke önerilmiştir; (a) maksimum yatırım ilkesi, (b) iş birliği ilkesi, 

(c) eşitlikçi sorumluluk ilkesi, (d) yaratıcı oyun olarak araştırma ve (e)ideolojik araştırma liderliği ilkesisidir 

(1965:1).  Alan yazın incelendiğinde, üç farklı sosyal inovasyon algısı görülmektedir. İlki teknik olmayan 

yeniliklere örgütsel bağlamda ele almakta, ikincisi sosyal inovasyonu teknolojik inovasyona bağlamında 

görmekte ve üçüncü olarak ise sosyal inovasyonun yeni sosyal uygulamalar olarak ifade etmektedir. Bu anlayış 

ile sosyal inovasyon türleri; Yeni ürün, yeni hizmet anlayışı, yeni süreç, yeni Pazar, yeni platform, yeni 

organizasyon biçimleri, yeni iş modelleridir (Cangöz, 2019: 20). 

1.2. Bibliyometrik Analiz  

Bibliyometri terimi ilk defa 1969 yılında Alan Pritchard tarafından ortaya atılmıştır ve E. Wyndham Hulme'nin 

Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyenin bibliyografya üzerine verdiği iki dersin isminden 

ortaya çıkmıştır. Alan yazında 1923'ten beri kullanılan istatistik ve bibliyografya terimlerinin birleşmesini 

Pritchard önermiştir. Bibliyometri nicel bir analiz şeklini ifade eden, matematiksel ve istatiksel yöntemlerin 

uygulandığı çalışma şeklidir (Pritchard, 1969: 348). Bibliyometri, yazılı iletişimde belli bir disipline ışık tutmak 

ve gelişim sürecinin anlaşılabilmesini sağlamak adına çeşitli matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin 

kullanılması olarak ifade edilmiştir. Bu yöntem ile alan yazında yer alan belli bir disiplene ilişkin kaynakların 

çeşitli yönleri sayma ve analiz etme araçları ile irdelenmektedir (Lawani, 1981: 294). Günümüz teknolojik 

gelişmeleri, bilgi kirliliği, güncelliği veya bilgi kalabalıklığı çalışmaları anlamayı ve ortaya konulabilmesini 
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oldukça zorlaştırmaktadır. Bibliyometrik çalışmalar ilgili yazının bir veri yığını olarak kalmamasının önüne 

geçerek yapılan çalışmalardan fayda sağlamak amaçlanmaktadır. Verileri sınıflandırmak onları daha iyi analiz 

etmek ve doğru, güvenilir ve yeterli bilgiye ulaşmak adına bibliyometrik analiz oldukça önemlidir (Zeren ve 

Nagehan, 2014; 37). İlk bibliyometrik çalışmalar ise Cole ve Eales tarafından 1917 yılında yapılmıştır. Ardından 

İngiliz bir kütüphane çalışanı olan E. Wyndham Hulme tarafından tarih bilimi alanında istatistiki bir çalışma 

daha ortaya konmuştur. İlerleyen dönemlerde 1927 yılında P.L.K. Gross ve E.M. Gross tarafından Amerika’da 

bir dergide de yayınlanan makalelerin kaynakçalarının değerlendirildiği atıf analizi çalışması yapılmıştır. 1917 

yılında yapılan çalışmalar bibliyografik özelliklere odaklanırken, Gross ve Gross’un yaptığı çalışma ise atıf 

analizi alanındaki ilk çalışma olarak ifade edilmektedir (Lawani, 1981: 295; Hotamışlı ve Etem, 2014: 3). 

3. ARAŞTIRMA ve BULGULAR 

3.1. Metodoloji 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz doküman 

incelemesi olarak içerik analizi ve sayısal analiz açısından da nicel araştırma yöntemi olarak kabul edilebilir 

(Evren ve Kozak, 2014:67). Bu çalışmada ulusal yazında sosyal inavasyon alanında TRDizin, DergiPark 

Akademik, Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) ve Google Akademik gibi platformlarda yapılmış çalışmalar, kitaplar 

ve projeler çok boyutlu bir bakış açısıyla incelenmiştir. Bu çalışma ile şu araştırma sorularına cevap aranmıştır; 

 Sosyal inovasyon alanında yapılan akademik çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?  

 Sosyal inovasyona alanında yayımlanan çalışmaların türüne göre sayısal dağılımı nasıldır? 

 Sosyal inovasyon alanında yayımlanan çalışmaların bilim alanlarına göre sayısal dağılımı nasıldır?  

 Sosyal inovasyon alanındaki çalışmalara yapılan atıf sayıları nasıldır?  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların yıllara göre anahtar kelime kullanımının sayısal dağılımı 

nasıldır? 

 Sosyal inovasyon alanında çalışma yapan araştırmacıların kurumlarına yönelik bilgiler nasıldır?  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların yazar sayılarına ilişkin dağılım nasıldır?  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların diline göre sayısal dağılımları nasıldır?  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların tercih edilen araştırma yöntemine göre sayısal dağılımları 

nasıldır?  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların nitel ve nicel yöntemlerle toplanan verilerine ilişkin 

örneklem sayılarının ortalama dağılımları nasıldır? 

 Sosyal inovasyon alanında yapılan alanında yapılan tezlerin ana bilim dallarına göre dağılımları nasıldır? 

Araştırmanın anakütlesini YÖKTEZ’de taranan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezler ile TRDizin, 

DergiPark Akademik platformlardaki makaleler oluşturmaktadır. Örneklemini ise ilgili alanda ilk çalışmaların 

yapıldığı 2010 ile 2022 yılları arasındaki erişim izni bulunan tüm tezler, makaleler, kitaplar, projelerler 
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oluşturmaktadır. 2010 ile 2022 tarihleri arasında sosyal inovasyon alanında yapılan tez, makale, kitap ve projeler 

ulusal yazında yapılan bibliyometrik analizi neticesinde 83 olarak bulunmuştur. Bu çalışmalar arasından 

başlığında ve anahtar kelimelerinde sosyal inovasyon kavramı geçen tüm çalışmalar bibliyometrik analize tabi 

tutulmuştur. Araştırmanın bibliyometrik analizi sürecinde; çalışmaların içerik analizi yöntemi ile güvenilirliğinin 

sağlanabilmesi adına iki araştırmacı tarafından yıllara göre dağılımları, anahtar kelime kullanımı, atıf sayıları, 

yayınlandıkları üniversite veya dergi, yazar sayıları, araştırma yöntemleri, araştırma modeline göre örneklem 

hacmi, tezlerin yayınladığı bilim dalı ve alanlarına göre sınıflandırılarak analiz edilmiş ve sonuçlar bulgular 

kısmında aktarılmıştır. 

3.2. Bulgular 

3.2.1. Yıllara Göre Dağılım 

Şekil 1’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla ilgili yayımlanan çalışmaların yıllara göre sayısal 

dağılımı gösterilmektedir. 

Şekil 1. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

 

Şekil 1’deki bulgular incelendiğinde, sosyal inovasyonla ilgili yerli yazındaki ilk çalışmanın 2010 yılında 

yayımlanan bir makaledir. İlk tez ize yüksek lisans düzeyinde 2013 yılında yayımlanmıştır. En çok çalışma 2019-

2020 yılları arasında yapılmış toplamda ise en fazla makale türünde yayın çıkartılmıştır. 

3.2.2. Yayın Türlerine Göre Dağılım 

Şekil 2’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla ilgili yayımlanan çalışmaların türüne göre sayısal 

dağılımı gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Yayın Türleri 

 

Şekil 2’deki bulgular incelendiğinde, sosyal inovasyonla ilgili yerli yazında en fazla makale türünde (43 adet) 

çalışma yer almaktadır. İkinci sırada gelen yayın türü; 21 tanesi yüksek lisans, 9 tanesi doktora düzeyinde olmak 

üzere toplamda 30 adet tez çalışmasıdır. Ayrıca 8 tane kitap ve 2 tane TÜBİTAK projesi de ülkemizde sosyal 

inovasyon alanında yapılan çalışmaların arasında yer almaktadır. 

3.2.3. Bilim Alanlarına Göre Dağılım 

Şekil 3’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla ilgili yayımlanan çalışmaların bilim alanlarına göre 

sayısal dağılımı gösterilmektedir. 

Şekil 3. Bilim Alanları 

 

Şekil 3’deki bulgular incelendiğinde, sosyal inovasyonla ilgili yerli yazında en fazla sosyal bilimler alanında (70 

adet) çalışma yer almaktadır. Sağlık bilimlerinde 6, fen bilimleri alanında ise 5 adet yayın bulunmaktadır. Bu 

yayınların 17 tanesi sosyal bilimlerde, 4 tanesi fen bilimlerinde olmak üzere toplamda 21 tanesi yüksek lisans 

tezidir. Doktora düzeyinde ise sosyal bilimler alanında hazırlanmış 9 adet tez vardır. Kitapların tamamı (8 adet) 



346 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 24-25 DECEMBER 2022 

 
 

ise yine sosyal bilimler alanında yayımlanmıştır. TÜBİTAK projelerinin de 1’i sosyal bilimler diğeri ise fen 

bilimleri alanında yapılmıştır. 

3.2.3. Atıf Sayılarına Göre Dağılım 

Tablo 1’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında türlerine göre atıf alan çalışma sayıları 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Çalışmaların Atıf Sayılarına Göre Dağılımı 

Atıf Dağılımı 
Makale Tez Kitap Proje TOPLAM 

Sayı Atıf Sayı Atıf Sayı Atıf Sayı Atıf Sayı Atıf 

0 15 0 11 0 8 0 1 0 35 0 

1-10 16 41 18 79 0 0 1 1 35 121 

11-20 7 99 0 0 0 0 0 0 7 99 

21 ve Üzeri 5 139 1 25 0 0 0 0 6 164 

TOPLAM 28 279 19 104 0 0 1 1 48 384 

 

Tablo 1’deki bulgular incelendiğinde, sosyal inovasyonla ilgili incelenen 83 çalışmanın 48’inin atıf aldığı, 

35’inin ise atıf almadığı görülmektedir. Tabloya göre atıf alan çalışmaların arasında en fazla makale türünde 

yayımlanan çalışmalar yer almaktadır. Toplamda yapılan 384 atıfın; 279’u makalelere, 104’ü tezlere ve 1’i de 

projelere yapılmış olup kitaplara yapılan atıflarla ilgili bulgulara ulaşılamamıştır. 

3.2.4. Anahtar Kelimelere Göre Dağılım 

Şekil 4’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında yapılan çalışmaların yıllara anahtar kelime 

kullanımının sayısal dağılımı verilmiştir. 

Şekil 4. Anahtar Kelimeler 

 

Şekil 4’deki bulgular incelendiğinde, sosyal inovasyonla yapılan çalışmalarda birden fazla kullanılan anahtar 

kelimelerin arasında en fazla inovasyon (62), buna çok yakın bir sayıyla ikinci sırada sosyal inovasyon (59) 
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anahtar kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu verinin incelenen çalışma sayısından (83) az olmasının 

nedeni, bazı çalışmaların başlığında sosyal inovasyon kelimesi yer alırken anahtar kelimelerde farklı ifadelerin 

(sosyal yenilik gibi) eklenmiş olması ve bazı çalışmalarda anahtar kelimelerin belirtilmemiş olmasıdır.  

3.2.5. Kurumlara Göre Dağılım 

Tablo 2’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında çalışma yapan araştırmacıların kurumlarına 

yönelik bilgiler gösterilmektedir. 

KURUM ADI ÇALIŞMA SAYISI 

Akdeniz Üniversitesi 4 

Marmara Üniversitesi 4 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 3 

Selçuk Üniversitesi 3 

Yalova Üniversitesi 3 

Anadolu Üniversitesi 2 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2 

Fırat Üniversitesi 2 

Hacettepe Üniversitesi 2 

Karabük Üniversitesi 2 

Diğer (2’den az olanlar) 62 

Tablo 2’deki bulgulara göre sosyal inovasyon alanında en çok sayıda çalışma yapan kurumlar Akdeniz 

Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olmuştur. Tablodaki toplam çalışma sayısının incelenen çalışma sayısından 

fazla olmasının nedeni, birden fazla yazarı olan çalışmaların farklı kurumlarda bulunmasıdır.  

3.2.6. Yazar Sayılarına Göre Dağılım 

Şekil 5’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında yapılan çalışmaların yazar sayılarına ilişkin 

dağılım gösterilmektedir. 

Şekil 5. Yazar Sayıları 
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Şekil 5’deki bulgular incelendiğinde sosyal inovasyonla yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun tek yazarlı 

olduğu görülmektedir. Ancak bu bulgu değerlendirilirken tez türündeki araştırmaların tek yazarlı olduğu kısıtı 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle tez harici diğer yayımlar incelendiğinde iki yazarlı çalışmaların daha 

fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

3.2.7. Çalışma Diline Göre Dağılım 

Şekil 6’da 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında yapılan çalışmaların diline göre sayısal 

dağılımları gösterilmektedir. 

 

Şekil 6’daki bulgulara göre, beklenildiği üzere yerli yazında Türkçe çalışmalar fazlalıkta olup 15 yayının yazım 

dilinde İngilizce tercih edilmiştir. İngilizce yayınların büyük çoğunluğu ise tez türünde yapılan araştırmalardan 

oluşmaktadır. 

3.2.8. Çalışma Yöntemine Göre Dağılım 

Şekil 7’da 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında yapılan çalışmalarda tercih edilen araştırma 

yöntemine göre sayısal dağılımları gösterilmektedir.
1
 

Şekil 6. Çalışmaların Yöntemleri 

 

                                                           
1
 Kitap türündeki çalışmalar bu bulguya dahil edilmemiştir. 



349 

ISARC 

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH 

 

    4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH  AND INNOVATION CONGRESS 24-25 DECEMBER 2022 

 
 

Şekil 7’deki bulgular incelendiğinde sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmalarda sayısal olarak en fazla 

kavramsal inceleme, ikinci olarak nitel, üçüncü olarak nicel ve son olarak karma yöntemler kullanılsa da verilerin 

dağılımı göz önünde bulunduğunda tüm araştırma yöntemlerinin tercih edildiği görülmektedir. 

3.2.8. Örneklem Sayılarına Göre Dağılım 

Tablo 3’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında yapılan çalışmalarda nitel ve nicel 

yöntemlerle toplanan verilere ilişkin örneklem sayılarının ortalama dağılımları gösterilmektedir.
1
 

 

YÖNTEM Ortalama Örneklem Sayısı En Fazla Örneklem Sayısı 

Nitel 18 77 

Nicel 296 650 

Tablo 3’deki verilere göre sosyal inovasyon alanında yapılan nitel çalışmalar ortalama 18 katılımcı ile 

gerçekleştirilirken nicel çalışmalar ortalama 296 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sosyal inovasyon 

konusunda yürütülen iki projenden biri olan ve fen bilimleri alanında yapılan projede karma yöntem kullanılmış, 

projenin nitel bölümü için 112, nicel bölümü için 1819 katılımcıdan veri toplanmıştır. Sosyal bilimler alanında 

yürütülen diğer projede ise nitel bölümünde 20, nicel bölümünde 187 katılımcıdan veri toplanmıştır. 

3.2.9. Tezlerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımı 

Tablo 4’de 2010-2022 yılları arasında sosyal inovasyonla alanında yapılan tezlerin ana bilim dallarına göre 

dağılımı gösterilmektedir. 

ANA BİLİM DALI TEZ SAYISI 

Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Sanatlar 3 

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi 3 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 

İktisat 2 

İşletme 9 

Sosyal Hizmet 2 

Sosyal Politika 1 

Strateji 2 

Şehir Bölge Planlama 1 

Tasarım 2 

Turizm 2 

Yönetim ve Organizasyon 1 

Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde sosyal inovasyon alanında yerli yazında yürütülen tezlerin en fazla işletme 

ana bilim dalından yapıldığı görülmektedir. 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma ile sosyal inovasyon alanında ulusal yazında yapılan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi 

yapılmıştır. Bibliyometrik analiz belli bir disipline ilişkin alan yazında yayınlanmış farklı kaynakların gelişimini 

anlayabilmek adına oldukça önemli bir yere sahiptir. Bibliyometrik analiz ile elde edilen bulgular incelenen alana 

                                                           
2
 Kitap ve Proje türündeki çalışmalar bu bulguya dahil edilmemiştir. 
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veya kavrama ilişkin gelişimi vermesinin yanısıra araştırmacıların neye odaklandığını ve bu alanda yapılan 

çalışmaların güçlü veya zayıf yönlerinin tespit edilmesine katkı sunmaktadır. Yapılan bu çalışma neticesinde elde 

edilen bulgular değerlendirildiğinde ulaşılan sonuçlar şunlardır;  

 Sosyal inovasyon alanında ulusal yazında en fazla 2019-2020 yılları arasında akademik yayın yapılmıştır.  

 Sosyal iovasyon alanında ulusal yazında en fazla makale türünde çalışmalar yayımlanmıştır.  

 Sosyal inovasyon alanında yayımlanan çalışmalar en fazla sosyal bilimler alanında yapılmıştır.  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların 48 tanesi atıf alırken 35 tanesine hiç atıf yapılmamıştır. 

Atıfların dağılımına göre 21 ve üzeri atıf alan 6 çalışma bulunmaktadır. 

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların anahtar kelimelerin dağılımına bakıldığında en fazla 

inovasyon ve sosyal inovasyon kavramlarının kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 Sosyal inovasyon alanında çalışma yapan araştırmacıların en fazla Akdeniz ve Marmara Üniversiteleri 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların yazar sayılarına ilişkin değerlere bakıldığında tek yazarlı 

oldduğu sonucuna ulaşılmış fakat çalışma içerisinde önemli bir kısmın tezlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda bu sonucun beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Tez hariç diğer yayınların yazar 

dağılımlarına bakıldığında ise ortalama 2 yazarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmalar en fazla Türkçe dilinde yayımlanmıştır. Araştırmanın ulusal 

yazında yapılmış olması nedeniyle bu bulgu beklenen sonuçtur.  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmalarda en çok kavramsal araştırma türünün tercih edildiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan çalışmaların nitel ve nicel yöntemlerle toplanan verilerine ilişkin 

örneklem sayılarının ortalama dağılımlarının; nitel araştırmalarda 18, nicel araştırmalarda ise 296 olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 Sosyal inovasyon alanında yapılan tezlerin en fazla işletme ana bilim dalında yapıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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