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ÖZ
Dünyamız her geçen yüzyılda köklü değişiklerden 
geçmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında yaşanan değişiklikler beraberinde hayatı-
mıza birçok yeni kavram ve yeni meslek grupları 
katmıştır. Sadece birkaç yıl içinde bile yaşantımızın 
neredeyse her alanında bir farklılık gözlemlemekte-
yiz. Dünyamızın teknoloji alanında geçirdiği bu 
değişiklikleri Sanayi – Endüstri Devrimleri olarak 
bir çatı altında toplamak mümkündür. Bu çalışmada 
da Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 kavramlarının ne 
anlama geldiği, Toplum 5.0 kavramının nasıl ve 
nerede ortaya çıktığı, hedefleri, sorun ve çözüm 
önerileri incelenmiştir.
 
Anahtar kelimeler: Endüstri devrimleri, Toplum 5.0,  
akıllı toplum  

GİRİŞ  
Modern toplumların belki de en önemli özelliklerin-
den birisi, kendilerini daima bir değişim içinde 
bulmalarıdır. Bin yıllarca devam etmiş olan yeni 
keşif ve inovatif buluşlarla insanlık, bir bilgi toplu-
muna dönüşmüştür. Buna göre avcı ve toplayıcı 
toplumu (1.0), tarım toplumu (2.0), sanayi toplumu 
(3.0) döneminden sonra gelişmiş ülkeler, bilgi toplu-
mu (Endüstri 4.0) düzeyine ulaşmıştır. Ne var ki 
teknolojik alandaki hızlı ilerlemeler, "Endüstri 4.0" 
kavramının da geçici bir süreç olduğunu göstermek-
tedir.
 
Nitekim ABD ve Çin'den sonra dünyanın 3. ekono-
mik gücü olan Japonya, 2017 yılında geleceğe 
dönük olarak hayatın her kademesine yönelik 
dijitalleşmiş "Toplum 5.0" ("Society 5.0") akıllı 
toplum projesini şimdiden ilan etmiştir (Vogt, 
2017). Bazı ülkeler henüz "Endüstri 4.0" ve onun 
olası sonuçlarını tartışırken Japonya bir adım ileri 
giderek "toplum 5.0" ile ilgili planlarının hayata 
geçirilmesi yönünde girişimlerde bulunmaktadır.     
(silkin ün, sema, 2020)  
 
ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ  
İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullana-
rak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci 
sanayi devrimi (2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla 
seri üretim tanıtıldı.. Üçüncü sanayi devriminde 
(3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve 
BT (Bilgi Teknolojileri)'nin gelişmesiyle üretim aha 
da otomatikleştirildi. Endüstri 4.0, teknolojilerin ve 
değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolek-
tif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavra-
mına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin interne-
tine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun 
oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel 
olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır: 

► Nesnelerin İnterneti: Makinelerin birbirleri ile 
kablosuz iletişimini ifade eder. 
► Hizmetlerin İnterneti: Ortaya çıkacak olan yeni 
hizmet alanlarının olmasını ifade eder. 
► Siber-Fiziksel Sistemler: Sanal dünyanın bir 
kopyası olarak kendi kendini idare eden sensörleri 
vasıtasıyla işlemlerini gören sistemlerin genel 
adıdır.

TOPLUM 5.0  
Toplum 5.0 Japonya’nın teknolojik gücü elinde 
bulunduracak ve teknolojiye yön verecek akıllı 
toplum felsefesine dayanıyor. ‘Yüksek teknolojik 
ürünler üreten Japonya’nın Endüstri 4.0 devrimine 
dâhil olmayıp yeni bir felsefe olarak öne sürdüğü 
Toplum 5.0, teknolojik gelişmelerin toplumsal 
yaşama yönelik etkilerini dikkate alarak insan 
merkezli bir toplum yaratma çabasına dayanıyor. Bu 
bağlamda Endüstri 4.0’dan farklı bir yaklaşıma 
sahip olan Toplum 5.0 kavramı, dijital dünyada 
toplum ve “akıllı” insanlara işaret ediyor.’ Toplum 
5.0 kavramı 2015 yılında Japonya’da 5. Bilim ve 
Teknoloji Temel Planı’nda temellerinin atılmasının 
ardından, 2017’de Japonya Devlet Başkanı Shinzo 
Abe’nin Almanya’da Cebit Fuarında yaptığı konuş-
masıyla kısa sürede kabul gördü.

Bu kavramın ortaya çıkmasıyla birlikte, teknolojinin 
insanlık için bir tehdit değil yardımcı olduğu mesajı 
veriliyor.Bu dijital değişim süreci tamamen toplum 
odaklı, insansız teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji-
ye ayak uydurabilen insanların iş hayatlarına devam 
edebileceği ancak ayak uyduramayan insanların 
geride kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
  
İnsanlık tarihinin gelişiminde sırasıyla tanıklık 
edilen aşamaları incelediğimizde Japonya;
 
Toplum 1.0    M.Ö. 200.000- 1200 Avcı Toplayıcı  
Toplum 2.0    M.Ö. 1200- M.S.1770 Tarım Toplumu 
Toplum 3.0    1770 - 1970 Endüstriyel Toplum  
Toplum 4.0    1970 - 2011 Bilgi Toplumu 
Toplum 5.0    2011 - Süper Zeki Toplum
olarak kabul ediliyor.
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Tablo 1



ÖZ
Dünyamız her geçen yüzyılda köklü değişiklerden 
geçmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında yaşanan değişiklikler beraberinde hayatı-
mıza birçok yeni kavram ve yeni meslek grupları 
katmıştır. Sadece birkaç yıl içinde bile yaşantımızın 
neredeyse her alanında bir farklılık gözlemlemekte-
yiz. Dünyamızın teknoloji alanında geçirdiği bu 
değişiklikleri Sanayi – Endüstri Devrimleri olarak 
bir çatı altında toplamak mümkündür. Bu çalışmada 
da Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 kavramlarının ne 
anlama geldiği, Toplum 5.0 kavramının nasıl ve 
nerede ortaya çıktığı, hedefleri, sorun ve çözüm 
önerileri incelenmiştir.
 
Anahtar kelimeler: Endüstri devrimleri, Toplum 5.0,  
akıllı toplum  

GİRİŞ  
Modern toplumların belki de en önemli özelliklerin-
den birisi, kendilerini daima bir değişim içinde 
bulmalarıdır. Bin yıllarca devam etmiş olan yeni 
keşif ve inovatif buluşlarla insanlık, bir bilgi toplu-
muna dönüşmüştür. Buna göre avcı ve toplayıcı 
toplumu (1.0), tarım toplumu (2.0), sanayi toplumu 
(3.0) döneminden sonra gelişmiş ülkeler, bilgi toplu-
mu (Endüstri 4.0) düzeyine ulaşmıştır. Ne var ki 
teknolojik alandaki hızlı ilerlemeler, "Endüstri 4.0" 
kavramının da geçici bir süreç olduğunu göstermek-
tedir.
 
Nitekim ABD ve Çin'den sonra dünyanın 3. ekono-
mik gücü olan Japonya, 2017 yılında geleceğe 
dönük olarak hayatın her kademesine yönelik 
dijitalleşmiş "Toplum 5.0" ("Society 5.0") akıllı 
toplum projesini şimdiden ilan etmiştir (Vogt, 
2017). Bazı ülkeler henüz "Endüstri 4.0" ve onun 
olası sonuçlarını tartışırken Japonya bir adım ileri 
giderek "toplum 5.0" ile ilgili planlarının hayata 
geçirilmesi yönünde girişimlerde bulunmaktadır.     
(silkin ün, sema, 2020)  
 
ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ  
İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullana-
rak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci 
sanayi devrimi (2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla 
seri üretim tanıtıldı.. Üçüncü sanayi devriminde 
(3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve 
BT (Bilgi Teknolojileri)'nin gelişmesiyle üretim aha 
da otomatikleştirildi. Endüstri 4.0, teknolojilerin ve 
değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolek-
tif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavra-
mına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin interne-
tine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun 
oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel 
olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır: 

► Nesnelerin İnterneti: Makinelerin birbirleri ile 
kablosuz iletişimini ifade eder. 
► Hizmetlerin İnterneti: Ortaya çıkacak olan yeni 
hizmet alanlarının olmasını ifade eder. 
► Siber-Fiziksel Sistemler: Sanal dünyanın bir 
kopyası olarak kendi kendini idare eden sensörleri 
vasıtasıyla işlemlerini gören sistemlerin genel 
adıdır.

TOPLUM 5.0  
Toplum 5.0 Japonya’nın teknolojik gücü elinde 
bulunduracak ve teknolojiye yön verecek akıllı 
toplum felsefesine dayanıyor. ‘Yüksek teknolojik 
ürünler üreten Japonya’nın Endüstri 4.0 devrimine 
dâhil olmayıp yeni bir felsefe olarak öne sürdüğü 
Toplum 5.0, teknolojik gelişmelerin toplumsal 
yaşama yönelik etkilerini dikkate alarak insan 
merkezli bir toplum yaratma çabasına dayanıyor. Bu 
bağlamda Endüstri 4.0’dan farklı bir yaklaşıma 
sahip olan Toplum 5.0 kavramı, dijital dünyada 
toplum ve “akıllı” insanlara işaret ediyor.’ Toplum 
5.0 kavramı 2015 yılında Japonya’da 5. Bilim ve 
Teknoloji Temel Planı’nda temellerinin atılmasının 
ardından, 2017’de Japonya Devlet Başkanı Shinzo 
Abe’nin Almanya’da Cebit Fuarında yaptığı konuş-
masıyla kısa sürede kabul gördü.

Bu kavramın ortaya çıkmasıyla birlikte, teknolojinin 
insanlık için bir tehdit değil yardımcı olduğu mesajı 
veriliyor.Bu dijital değişim süreci tamamen toplum 
odaklı, insansız teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji-
ye ayak uydurabilen insanların iş hayatlarına devam 
edebileceği ancak ayak uyduramayan insanların 
geride kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
  
İnsanlık tarihinin gelişiminde sırasıyla tanıklık 
edilen aşamaları incelediğimizde Japonya;
 
Toplum 1.0    M.Ö. 200.000- 1200 Avcı Toplayıcı  
Toplum 2.0    M.Ö. 1200- M.S.1770 Tarım Toplumu 
Toplum 3.0    1770 - 1970 Endüstriyel Toplum  
Toplum 4.0    1970 - 2011 Bilgi Toplumu 
Toplum 5.0    2011 - Süper Zeki Toplum
olarak kabul ediliyor.
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Tablo 2

TOPLUM 5.0 ‘IN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 
Mevcut bilgi toplumunda, insanlar siber alanda bir 
bulut hizmetine (veri tabanlarına) internet üzerinden 
erişerek bilgi, veri aramakta ve analiz etmektedir. 
Toplum 5.0 gerçekleştiğinde siber alanda fiziksel 
alanlardaki sensörlerden çok daha fazla bilgi biriki-
mi sağlanacaktır. Siber alandaki bu büyük veriler 
yapay zeka ile analiz edilerek sonuçların fiziksel 
alanda çeşitli şekillerde insanlara geri bildirimde 
bulunması sağlanacaktır. Toplum 5.0 ‘ da insanlar, 
nesneler ve sistemlerin siber alanda birbirine 
bağlanması ve insan kapasitesini aşan sonuçların 
yapay zeka ile elde edilerek fiziksel alana geri bildi-
rim sağlaması mümkün olacaktır. (Japonya hüküme-
ti kabine ofisi, 2020) 5
 
Toplum 5.0 odağına insan ve toplumu alması 
bakımından Endüstri 4.0’dan farklı bir felsefeye 
sahiptir. Endüstri 4.0 için “bilgi toplumu” ifadesi 
kullanılırken, Toplum 5.0 için “ Süper akıllı toplum 
“ ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. 
 
TOPLUM 5.0’IN HEDEFLERİ  
Japonya tarafından bir büyüme ve kalkınma strateji-
si olarak tanımlanan Toplum 5.0’ın benimsenerek 
hayata geçirilebilmesi ve bu strateji kapsamında, 
orta ve uzun vadeli büyümenin sağlanabilmesindeki 
ana etmen; Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği 
nesnelerin interneti, yapay zekâ, robotik ve büyük 
veri gibi yeni teknolojilerin endüstriye ve sosyal 
yaşama entegre edilebilmesinden geçmektedir. 
Japonya bu hedef doğrultusunda üzerinde durulması 
gereken beş stratejik alan belirlemiştir:  
 
1. Sağlıklı yaşam süresinin uzatılması  
 
2. Hareketlilik (mobility) devriminin gerçekleştiril-
mesi 
 
3. Yeni nesil tedarik zincirinin oluşturulması  
 
4. Uygun altyapının geliştirilmesi  
 
5. Finansal teknolojinin geliştirilmesi 

AŞILMASI GEREKEN ENGELLERLE İLGİLİ 
JAPONYA'NIN ÇÖZÜM YOLLARI 
Japonya tarafından ortaya konulan hedeflerin hayata 
geçirilmesi toplumsal bir dönüşümü zorunlu 
kılmaktadır. Ancak, ilk aşamada söz konusu dönü-
şüm sürecini zorlaştırması muhtemel bazı engellerin 
aşılması gerekmektedir. Japon Ekonomik Organi-
zasyonlar Federasyonu Toplum 5.0’ı 
gerçekleştirebilmek için aşılması gereken beş engel 
tanımlamıştır (Japon Ekonomik Organizasyonlar 
Federasyonu, 2016). 

Bunlar;  
1) Sosyo-politik engeller 
2) Hukuk sitemindeki engeller 
3) Teknolojik engeller 
4) Nitelikli insan kaynağı engeli 
5) Toplumsal direnç 
                         
Sonuç  
Bu çalışmada insanlık tarihinin başlangıcından 
bugüne kadar yaşamımızı değiştiren ve hayatımıza 
yön veren teknolojik gelişmeler, temelini oluşturdu-
ğu endüstri devrimlerinden sonraki dönem olan 
Toplum 5.0’ın ortaya nasıl çıktığı, nerede ve kim 
tarafından ortaya atıldığı incelenmiştir. Bunun çalış-
ma sonucunda görülüyor ki Japonya , ülke toplumu-
nu “akıllı toplum “ seviyesine çıkarmada oldukça 
kararlı. 
 
Değişimin son noktası olan Toplum 5.0 ‘ın değişim 
ve dönüşümüne ayak uyduramayan bireylerin, geliş-
tirilen yapay zeka ve robotlar nedeniyle işsiz kalma 
riskiyle karşı karşıya olduğu çok açıktır. Son olarak 
çalışmamı Rusya devlet başkanının bu konuda 
söylediği bir sözle noktalıyorum : “Yapay zekaya 
hükmeden dünyayı yönetir.” 
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