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Toplum 5.0 kavramından Japon hükümeti ilk kez 
2016 yılında bahsetmiştir. 2017 yılında gerçekleşen 
CeBIT 2017 bilişim fuarında ise Japon Başbakanı 
Shinzo Abe “teknoloji toplumlar tarafından bir 
tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı” 
ilkesi ile Toplum 5.0’ı tanımlamıştır. Toplum 5.0 
kavramı, Endüstri 4.0’ın ortaya çıkışı ve hayatımıza 
girmesi ile birlikte gelişen ve değişen teknolojinin 
insan boyutunu düşünen kavram olarak ortaya 
çıkmıştır. Toplum 5.0’ın ortaya çıkmasındaki temel 
amaçlar; yaşlı dünya nüfusuna karşı çözümler 
geliştirmek, sanal dünya ile gerçek dünyanın iç içe 
olabilmesini sağlamak, nesnelerin interneti 
teknolojisinin toplum çıkarları için kullanılmasını 
ve çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları 
üretilmesini hedeflemektedir.

Toplum 5.0 Japonya’da ortaya çıkmış olmasına 
karşın sadece Japonya ile sınırlı kalmamış ve tüm 
dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. 
Bunun sebebi hâlihazırda Japonya’da görülmekte 
olan negatif nüfus büyümesi ve genç nüfusun Doğu 
Asya’da azalması gibi problemlerin başka ülkelerde 
de görülmeye başlanmasıdır. Washington 
Üniversitesi'nin sağlık istatistiklerini değerlendiren 
uzmanlar (Institute for Health Metrics and 
Evaluation) 2017'ye gelindiğinde doğum 
oranlarının dünya çapında ortalama 2,4'e kadar 
gerilediğini belirlemişlerdir. Bilim dergisi Lancet'te 
yayınlanan araştırmaya göre ise bu düşüş hızı 
devam ettiği takdirde 2100 yılında 1,7'ye kadar 
düşmüş olacaktır.

Profesör Murray'e göre: “Nüfus yapısı değişiyor ve 
insan nüfusunun yaş ortalaması yükseliyor. Nüfusta 
yaşlıların oranının artması ise bir dizi olumsuz etki 
yaratıyor. Bu durum devasa bir sosyal değişime yol 
açacaktır. Bu yüzyılın sonunda 80 yaş üzeri 
insanların beş yaş altı çocuk sayısından fazla olması 
öngörülüyor.” demiştir. Murray’nin bahsettiği bu 
veriye göre ise 2017’de beş yaş altındaki nüfus 681 
milyondan, 2100’de 401 milyona gerileyecektir. 80 
yaş üstünün nüfusu ise yüzyılın sonunda 141 
milyondan 866 milyona çıkacaktır.

Toplum 5.0 Hedefleri

1. Sağlıklı yaşam süresinin uzatılması (Extension 
of healthy lifespan)
Japonya’nın bugün karşılaştığı zorlukların başında 
yaşlanan nüfus gelmektedir. Yaşlanan nüfus çeşitli 
sağlık ve bakım zorluklarını da beraberinde 
getirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2050 
yılına kadar 60 yaşın üzerindeki nüfusun yaklaşık 
%12’den %22’ye ulaşacağını öngörmektedir. 
Japonya’da ise bugün nüfusun yaklaşık %30’u 60 
yaşın üzerindedir (WHO, 2018). Japonya yaşlanan 

nüfus sebebiyle giderek artan tıbbi ve sosyal 
güvenlik giderleri ve talepleri ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Japonya bu duruma çözüm olarak 
Toplum 5.0 ile;

Tıbbi veri kullanıcıları ile check-up, tedavi ve 
bakım kayıtlarını içeren bağlantı ve bilgi 
paylaşımının sağlanması,

Uzaktan tıbbi bakım hizmetlerinin uygulamaya 
konması ve

Tıbbi bakım tesislerinde gerçekleştirilmesi 
hedeflenen dijital dönüşüm ile insanların 
bağımsızlığının desteklenmesini hedeflemektedir.
Veriye dayalı daha etkili bir tedavi sağlamak için 
farklı hastanelerde dağınık biçimde bulunan tıbbi 
verilerin birleştirilmesi ve paylaşılması 
hedeflenmektedir. Uzaktan tıbbi bakım sayesinde 
yaşlı kişilerin hastaneleri ziyaret sıklığında düşüş 
gerçekleştirilebilecek, ayrıca bulundukları konum 
farketmeksizin kalp atışı gibi sağlık verilerinin 
ölçülmesi sağlanacaktır.

2. Hareketlilik devriminin gerçekleştirilmesi 
(Realization of mobility revolution)
Japonya’daki azalan nüfus ile toplu ulaşıma erişim 
sağlayamayan, nüfusu az yerleşim yerleri sorununu 
da beraberinde getirmektedir. Japonya bu sorunlara 
çözüm olarak;

Nüfusun az olduğu yerleşim alanlarında otonom 
araçların kullanımının teşvik edilmesini

Dağıtım ve lojistikte verimliliğinin arttırmak için 
insansız araç sistemi ve insansız hava aracı (drone) 
kullanılması hedeflemektedir.

Japonya “hareketlilik devrimi” olarak nitelendirdiği 
bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2020 yılının 
Ocak ayında duyurduğu Woven City projesinin 
yapımı için çalışmalara başlamıştır. Hareketlilik, 
otonom sistemler, hidrojenle çalışan altyapı ve 
endüstriyle iş birliğini test etmek ve bu konuda 
ilerleme sağlamak amacıyla tasarlanan Toyota 
Woven City, toplulukları tarih ve doğaya 
temellenen teknolojinin sağladığı bir gelecekte bir 
araya getirmeyi amaçlamaktadır. Shizuoka’daki 
Susono şehrinde 175 dönümlük eski bir fabrika 
tesisinde inşa edilecek olan Toyota Woven City, 
alternatif hareket biçimleri, insan ve doğa arasında 
bir eşitlik yaratmayı hedeflemektedir. Kurulacak 
şehirde, karbon nötr bir seviyeye ulaşarak çevre 
kirliliğini önlemek için güneş enerjisi, jeotermal 
enerji ve hidrojen yakıt teknolojisini kullanacaktır. 
İnşaatın temel atma töreni atılmıştır ve aşamalar 
halinde inşa edilmesi planlanmaktadır. Woven 
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City’de zemin seviyesinde üç tür cadde yer 
alacaktır. Birisi otonom araçlara, birisi yayalara ve 
birisi de kişisel mobilite araçları kullanan yayalara 
ait olacaktır. Aynı zamanda yük ve eşya taşınması 
adına kullanılmak üzere bir yer altı yolu inşa 
edilecektir. İleri teknolojiye sahip olacak şehirde 
yaşam öncelikle çoğunluğu yetişkin olmak üzere, 
küçük çocukları olan ailelerin bulunacağı yaklaşık 
360 sakinle başlayacaktır. Sonrasında, 
araştırmacıların ve Toyota çalışanlarının katılımıyla 
birlikte 2 binden fazla nüfusa ulaşılacaktır.

3. Yeni nesil tedarik zincirinin oluşturulması 
(Creating of next-generation supply chains)
Japonya’da küçük, orta ve hatta büyük ölçekli 
şirketlerin birçoğunun veri koordinasyonu 
konusunda gerekli ilerlemeyi gösterememesi, yeni 
tedarik zinciri oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu konuda örnek teşkil edecek kadar gelişmiş 
emsallerin ve sistemlerin olmayışı Japonya’yı ülke 
içinde ve dışında faaliyet gösteren bazı şirketlerde 
veri koordinasyonu deneylerine başlamaya 
yönlendirmiştir. Bu yolla tedarik zincirinin her 
aşamasında gerçek zamanlı verilerin elde edilmesi 
ve kullanılması amaçlanmaktadır. Böylece veri 
koordinasyonu ile iyileştirilmiş tedarik zincirinin 
yanı sıra akıllı fabrikalarda güvenli ve verimli 
üretim süreciyle birlikte yenilikçi ürün ve hizmetler 
oluşturulacaktır. Şimdiye kadar bu konuya yönelik 
gerçekleştirilen çalışmalar, Japon şirketlerin veri 
toplama ve yönetimini kullanma oranlarının 
arttığını ve bu durumun imalat endüstrisinin işgücü 
verimliliğinde yılda %2’den fazla artış sağladığını 
göstermektedir (Japonya Başbakanlık Ofisi, 2017).

4. Uygun altyapı geliştirilmesi (Building and 
developing pleasant infrastructure and towns)
Japonya’daki hızlı ekonomik büyüme döneminde 
kamu altyapısında ortaya çıkan bozulmalar ve 
nitelikli işgücü sıkıntısı mali yükte bir artış yarattı. 
Japonya, mali yükün artmasına neden olması 
gerekçeleriyle altyapı geliştirilmesini öncelikli 
stratejileri arasına dahil etmiştir. Yollar, köprüler, 
tüneller ve barajların sensörler, AI ve robotlar 
kullanılarak denetlenmesi ve korunması için 
altyapıyı geliştirmek hedeflenmektedir. BİT, 
robotlar, ve sensörler dahil olmak üzere yeni 
teknolojiler kullanılarak, beklenmedik kazalar en 
aza indirilir, onarımda harcanan süre azaltılacak, 
aynı zamanda güvenlik ve üretkenlik artacaktır. 
Japonya bu yöntemle vatandaşlarının günlük 
yaşamını daha konforlu ve güvenli olarak 
sürdürmesini desteklemektedir.

5. Finansal Teknoloji (FinTech) geliştirilmesi
Japonya’da para işlemlerinin büyük bir kısmı hâlâ 
nakit olarak yürütülmekte ve banka işlemleri 
oldukça zahmetli olmaktadır. Bununla birlikte 
finans şirketlerinde bilgi teknolojisi kullanımı 
sınırlı ve yavaş olması finansal teknolojinin 
geliştirilmesini öncelikli strateji alanlarından biri 
haline getirmiştir. Japonya bu konuya

Para transferi için blockchain teknolojisinin 
kullanılması

Finansal teknoloji firmalarına ve bankalarına açık 
uygulama programlama arayüzleri (API) tanıtılması 
ve

Nakit para kullanılmadan ödemenin teşvik edilmesi 
yoluyla çözüm üretilmesi hedeflemektedir.

Özellikle son zamanlarda hızla kullanımı artan 
blockchain teknolojisi ile küresel işlemlerde 
güvenlik sağlanırken aynı zamanda maliyetlerin de 
azalması beklenmektedir.

Günümüzde Japonya’nın yaşlanan nüfusu ve 
bozulan altyapısı gibi zorluklar ilerleyen 
dönemlerde farklı ülkelerin karşısına çıkması 
oldukça muhtemeldir. Japonya bu zorluklarla ilk 
karşılaşan ülkelerden biridir. Bu tür zorlukların 
Toplum 5.0 aracılığıyla erken çözümlenmesi ve bu 
çözümlerin dünyayla paylaşılması, dünya çapında 
benzer zorlukların çözülmesine katkıda bulunabilir.

Toplum 5.0 için Engeller
Toplum 5.0’ın hayata geçirilmesi ile birlikte 
toplumsal bir dönüşümü zorunlu kılacaktır. 
Toplumda bu dönüşümü zorlaştıracak çeşitli 
engeller bulunmaktadır. 2016 yılında Japon 
Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu Toplum 
5.0’ı gerçekleştirebilmek için aşılması gereken beş 
temel engel tanımlamıştır. Bunlar;

1- Hukuk sistemindeki engeller,

2- Nesnelerin dijitalleşmesindeki bilimsel 
boşluklar,

3- Kalifiye personel eksikliği,

4- Sosyo-politik önyargılar,

5- Toplumsal direnç

Bu engellerin aşılabilmesi için atılması gereken 
adımlar şu şekilde ifade edilmiştir;

Hukuk sitemindeki engellerin aşılabilmesi için; 
Veri kullanımının son derece önemli bir hale 
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Tıbbi veri kullanıcıları ile check-up, tedavi ve 
bakım kayıtlarını içeren bağlantı ve bilgi 
paylaşımının sağlanması,

Uzaktan tıbbi bakım hizmetlerinin uygulamaya 
konması ve

Tıbbi bakım tesislerinde gerçekleştirilmesi 
hedeflenen dijital dönüşüm ile insanların 
bağımsızlığının desteklenmesini hedeflemektedir.
Veriye dayalı daha etkili bir tedavi sağlamak için 
farklı hastanelerde dağınık biçimde bulunan tıbbi 
verilerin birleştirilmesi ve paylaşılması 
hedeflenmektedir. Uzaktan tıbbi bakım sayesinde 
yaşlı kişilerin hastaneleri ziyaret sıklığında düşüş 
gerçekleştirilebilecek, ayrıca bulundukları konum 
farketmeksizin kalp atışı gibi sağlık verilerinin 
ölçülmesi sağlanacaktır.

2. Hareketlilik devriminin gerçekleştirilmesi 
(Realization of mobility revolution)
Japonya’daki azalan nüfus ile toplu ulaşıma erişim 
sağlayamayan, nüfusu az yerleşim yerleri sorununu 
da beraberinde getirmektedir. Japonya bu sorunlara 
çözüm olarak;

Nüfusun az olduğu yerleşim alanlarında otonom 
araçların kullanımının teşvik edilmesini

Dağıtım ve lojistikte verimliliğinin arttırmak için 
insansız araç sistemi ve insansız hava aracı (drone) 
kullanılması hedeflemektedir.

Japonya “hareketlilik devrimi” olarak nitelendirdiği 
bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2020 yılının 
Ocak ayında duyurduğu Woven City projesinin 
yapımı için çalışmalara başlamıştır. Hareketlilik, 
otonom sistemler, hidrojenle çalışan altyapı ve 
endüstriyle iş birliğini test etmek ve bu konuda 
ilerleme sağlamak amacıyla tasarlanan Toyota 
Woven City, toplulukları tarih ve doğaya 
temellenen teknolojinin sağladığı bir gelecekte bir 
araya getirmeyi amaçlamaktadır. Shizuoka’daki 
Susono şehrinde 175 dönümlük eski bir fabrika 
tesisinde inşa edilecek olan Toyota Woven City, 
alternatif hareket biçimleri, insan ve doğa arasında 
bir eşitlik yaratmayı hedeflemektedir. Kurulacak 
şehirde, karbon nötr bir seviyeye ulaşarak çevre 
kirliliğini önlemek için güneş enerjisi, jeotermal 
enerji ve hidrojen yakıt teknolojisini kullanacaktır. 
İnşaatın temel atma töreni atılmıştır ve aşamalar 
halinde inşa edilmesi planlanmaktadır. Woven 
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gelmesiyle birlikte kurallar geliştirilmeli, fikri 
mülkiyet haklarıyla ilgili yasama sistemi gözden
geçirilmelidir. Bu verilerin korunması, amacı 
dışında kullanılmaması ve izni olmayan taraflarla 
paylaşılmaması çeşitli kurallara tabi olmalı ve bu 
amaca yönelik olarak uluslararası sınırların da 
belirlendiği bir hukuk sistemi oluşturulmalıdır.

Sosyo-politik engellerin aşılabilmesi için; Sanayi 
ve akademik çevrelerin katılımıyla Bakanlık ve 
kurumların belirlediği ulusal stratejilerin hayata 
geçirilmesi ve devlet teşvik sisteminin 
oluşturulması önerilmektedir.

Teknolojik engellerin aşılabilmesi için; Siber 
güvenlik, AI teknolojileri, robotik, nanoteknoloji, 
biyoteknoloji ve sistem bilimi ve teknolojisi gibi 
teknolojilerin gelişimini hızlandıracak teşviklerin 
sağlanması önerilmektedir.

Nitelikli insan kaynağı engelinin aşılabilmesi için; 
Eğitim reformu gerçekleştirilmesi (yaratıcılığın 
teşvik edilmesi, bilgi teknolojileri okuryazarlığını 
ilk ve orta öğretim seviyelerinden itibaren 
geliştirmek ve yaşam boyu eğitimin teşvik 
edilmesi), siber güvenlik, veri bilimi ve uluslararası 
standardizasyon için personel temininin güvence 
altına alınması önerilmektedir.

Toplumsal direnç engelinin aşılabilmesi için; Beşeri 
bilimler ve sosyal bilimlerden yararlanılarak 
teknolojik gelişimin etik, yasal ve sosyal sonuçları 
incelenmeli ve yeni teknolojiler geliştirirken 
endüstri, akademi ve hükümet tarafından 
oluşabilecek dirençleri en düşük seviyede 
tutabilecek yeniliklerin önerilmesi 
öngörülmektedir.

Sonuç
Toplum 5.0’ın önündeki engellerin kaldırılması için 
mobil sektörün desteklenmesi, endüstride 
kullanılacak insan gücünün seviyesinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Toplum 5.0’a geçişte 
toplumsal dönüşümün gerektirdiği yatırım 
maliyetlerinin karşılanması için gerekli finansman 
ihtiyacının sağlanması ile mümkün olabilmektedir. 
Özellikle üniversitelerde yeni teknolojilere yönelik 
kapasitenin ve bu teknolojilere ayrılan bütçenin 
artırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, devlet 
desteği ile birlikte teşvik edilecek yatırımlara, 
Ar-Ge çalışmalarına ve Ar-Ge ekosisteminin 
geliştirilmesine ağırlık verilmelidir.
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