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BAGLANTISAL BIR ARAÇ OLARAK
 SOSYAL INOVASYON

Toplumsal kalkınma, ekonominin güçlenmesi, teknoloji alanında 
ilerleme gibi konular ülkelerin her zaman önde gelen meseleleri 
olmuştur. Çünkü bu alandaki gelişmeler ülkelerin güçlerini ar-

tırmakta ve diğer ülkelerle rekabet edebilme avantajı sağlamaktadır. 
Özellikle 2012 yılında Hannover fuarında gündeme gelen endüstri 4.0 
kavramı da bu konuyu desteklemektedir (Jian, Q., 2016: 174). Dördüncü 
sanayi devrimi olarak adlandırılan ve endüstriyel gelişmeleri sınıflan-
dıran bu yaklaşım, teknoloji ve sanayi alanında yeni gelişmelerin yaşa-
nacağı bir döneme işaret etmektedir. Yıkıcı teknolojiler olarak nitelen-
dirilen yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), bulut teknoloji, bigdata 
gibi gelişmelerin üretim, tüketim mekanizmalarını ve sosyal hayatı de-
ğiştireceği kabul edilmektedir. Yıkıcı teknolojilerin gelişimi doğrultu-
sunda yeni bir toplumsal sistemin oluşacağı ön görülmektedir (Metin, 
S., 2019: 83). Öyle ki bu teknolojiler şimdiden hayatın her alanında aktif 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sürücüsüz araçlar, akıllı fabrikalar, 
yapay zekâ destekli uygulamalar ile hem kamusal hem de özel hayatta 
bu teknolojilerin etkileri görülmektedir. Bu gelişmelere bakıldığında en-
düstri 4.0’ın önceki sanayi devrimlerine nazaran daha hızlı ve etkili bir 
gelişme gösterdiği aşikardır (Schwap, K., 2016: 16-20). Bu teknolojilerin 
üretim maliyetini düşürmesi, kullanıcıyı merkeze alması, esnek bir ya-
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pıya sahip olması, veri merkezli hareket etmesi gibi nedenler bu tekno-
lojilere sahip olan ülkelerin rekabet avantajını kazanmasını sağlamıştır 
(Yıldız, A., 2018: 548). Fakat buraya kadar değerlendirildiğinde ülkelerin 
güçlerini koruması ve sürdürebilmesi için sadece teknolojik inovasyo-
na yatırım yapması yeterli olarak görülebilir. Ancak yıkıcı teknolojiler 
geliştikçe sosyal inovasyonun da geliştiğini bu konu üzerine yapılan 
çalışmalar göstermektedir. Belki de bu dönemin en önemli niteliği ge-
liştirilen teknolojilerin hızlı bir şekilde sosyal hayata dahil olması ve 
sosyal yaşantıyı etkilemesidir. Böylece 21. yüzyılda paradigma değişi-
minin gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle toplumsal 
kalkınmasının sağlanabilmesi için üretim ve teknolojinin desteklendiği 
hâkim paradigmanın yetersiz olduğu görülmekte ve sosyal inovasyon 
merkezli yeni anlayışların geliştirilmesi desteklenmektedir. 

İlk sanayi devrimi 18. yüzyılın ikinci yarısında buharlı motorun geliş-
mesiyle beraber ortaya çıkmıştır. Bu teknolojinin üretim sistemine uy-
gulanmasıyla yeni bir sistem oluşmuştur. Sanayi Devrimi toplumsal 
yapının değişmesinde katalizör görevi görmüş ve o zamana kadar 
görülmemiş bir değişim süreci başlamıştır. Sanayi devrimiyle başlayan 
bu değişim aynı zamanda çeşitli toplumsal sorunların da meydana 
gelmesine neden olmuştur. Kentleşme, göç, iklim değişimi, yoksulluk, 
işsizlik, ekonomik krizler, dünya savaşları gibi daha önce görülmemiş 
sorunlar gündeme gelmiştir. Bu sorunlar günümüze kadar artarak de-
vam etmiş ve küresel problemler halini almıştır. 
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Özellikle 2015 yılında Japon hükümeti tarafından açıklanan toplum 5.0 
kavramı toplumsal kalkınmamın tek yönlü olamayacağını, toplumsal 
sorunlar çözülmedikçe ileri teknolojiye sahip olunsa bile tam bir başa-
rı yakalanamayacağını göstermektedir (Hitachi, 2021; Keidanren, 2021). 
Bu bakımdan toplum 5.0 kavramı toplumsal hayatta meydana gelen 
değişimleri konu edinmektedir. Tartışmasız endüstri 4.0’da meydana 
gelen gelişmeler toplumsal yapıyı etkilemiştir. Süper akıllı toplum ola-
rak adlandırılan yeni toplumsal dönem endüstri 4.0’dan bağımsız de-
ğildir. Toplum 5.0 kavramının gelişmesinde etkili olan nokta ekonomik 
ve teknolojik alandaki gelişmeler ne kadar ileri olursa olsun toplumsal 
sorunlar çözülmediği taktirde ülkelerin mevcut gücünü sürdüremeye-
ceğidir. 

YENİLİĞİN İNŞASI

““Dahil oldugumuz toplumda var 
olan sorunları asmak ve aynı za-
manda krizlerin olusmasını en-
gellemek için sosyal inovasyon 
çalsmalarını güçlendirmek gere-
kir.”
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Toplum 5.0, sanayi devrimleriyle başlayan hem ulusal düzeyde karşı-
laşılan hem de küresel düzeyde çözülmesi gereken problemlerin tek-
noloji yoluyla çözülmesini hedeflemektedir (Hitachi-UTokyo, 2018: 21). 
Toplum 5.0 konusunda Japonya’nın bir sistem ve literatür oluşturduğu 
görülmektedir. Bu anlamda Japonya doğum oranının azalması, nüfu-
sun yaşlanması, çevresel problemler ve terörizm gibi çözülmesi gere-
ken temel problemleri belirlemiştir. Toplum 5.0 ise bu sorunlara veri ve 
iletişim teknolojilerinin kullanan, toplumu merkeze alan, insanların ka-
tılımını sağlayan, sürdürülebilir, kapsayıcı, etkili değerlere sahip olan 
ve ekonomik gelişmeyi destekleyen bir çerçeve sunmaktadır (Sudibjo, 
N., 2018: 276-278). Dolasıyla toplum 5.0 insanın merkeze alındığı, kimse-
nin geride kalmadığı ve yaşam standartlarının yüksek seviyede olduğu 
bir toplumsal sistem oluşturmaktadır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için 
de sosyal inovasyondan faydalanılması gerekmektedir.

Kısaca değerlendirmek gerekirse aslında formül oldukça nettir. En-
düstri 4.0 yıkıcı teknolojilerle hızlı ilerlemeler kaydetmektedir. Buna kar-
şın toplumsal hayatta çözülmesi gereken, sistemin ilerleyişini yavaşla-
tan veya engelleyen sorunlar ve ihtiyaçlar vardır. Toplumsal sorunların 
ileri teknolojiyle çözülmesi süper akıllı toplum olarak ifade edilen top-
lum 5.0 fikrinin gelişimine neden olmuştur. Endüstri 4.0 ile toplum 5.0 
arasındaki bağlantıyı sağlayan yapı ise sosyal inovasyondur. Kısaca 
(Endüstri 4.0 + Sosyal İnovasyon = Toplum 5.0) formülü ile ifade edilebi-
lir. Bu formülde sosyal inovasyon toplumsal kalkınmanın gerçekleşebil-
mesi için sadece toplumsal sorunları çözmeyi amaçlamıyor. Toplum 5.0 
ve sosyal inovasyon aynı zamanda insanların hayattan zevk almalarını 
ve kaliteli bir yaşam sürmelerini hedefliyor. 
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Sosyal inovasyon çalışmalarında insan merkezli bir yapısal dönüşüm 
sağlayabilmek için öncelikle mevcut durumun analizinin yapılması ge-
rekmektedir. Bu bakımdan veri merkezli sistem tasarımı sosyal inovas-
yonun yapı taşıdır. Yapay zekadan elde edilen veriler mevcut durumu 
anlamak, sorun ve ihtiyaçları tespit edebilmek ve çözüm yolunu belir-
lemek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda ele alınan konularla ilgili ni-
tel verilerin elde edilmesi başarılı bir sosyal inovasyon oluşturmak için 
oldukça önemlidir. Böylece mevcut durum ve ihtiyaçlar tespit edilirken 
aynı zamanda gelecek için etkili yatırımlar yapma imkânı da oluşmak-
tadır. Diğer taraftan endüstri 4.0 3D modelleme, artırılmış gerçeklik ve 
simülasyon gibi teknolojiler ile planlanan tasarımların etkisini öngör-
me imkânı tanımaktadır. Böylece insan yaşamını kısıtlamaksızın sürdü-
rülebilir, yüksek yaşam kaliteli bir toplumsal sistem oluşturulabilecek-
tir (Sudibjo, N., 2018: 279).

Sosyal inovasyon çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşe-
bilmesi için kişiler, şehirler ve sistemler arasında güçlü bir bağlantının 
olması gerekir. Bu bağlantı çift yönlü bir bağlantıdır. Bir taraftan inter-
net alt yapısıyla siber fiziksel sosyal sistemlerin (SFSS/CPSS) oluştu-
rulmasını bünyesinde barındırır. SFSS ile gerçek dünya ile siber dünya 
arasında kurulacak bağlantı, sosyal inovasyonların gerçekleşmesinin 
zeminini oluşturmaktadır. Tabii ki bu sistemin ana aktörü ise veridir. 
Doğru veri kullanımı ve yönetimi sürdürülebilir, pozitif etkisi yüksek, in-
san ve çevre faydasını gözeten inovatif çalışmaların gerçekleştirilme-
sini sağlayacaktır. Diğer taraftan ise kişilerin kültürleriyle kurdukları 
bağlantı sosyal inovasyonun gelişmesini sağlayacak ana motivasyon 
kaynağıdır. Daha açık bir ifadeyle kültür, şehre aidiyet, değer gibi fak-
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törler dikkate alınmadan sosyal inovasyon yapmak imkansızdır. Siber 
fiziksel sosyal sistemler ve kültürle kurulan bağlantı ile toplulukların 
teknolojiyle uyumu sağlanırken aynı zamanda ihtiyaca yönelik çalış-
malar da mümkün olacaktır.  

Sonuç olarak bağlantısallığın giderek yoğunlaştığı günümüzde sis-
temler, insanlar ve kavramlar arası bağlantıyı en iyi şekilde kurgula-
mak gerekir. Bunun için süreci en iyi şekilde tanımak ve ilerlenecek en 
iyi yolu seçmek lazımdır. Bu açıdan bakıldığında sosyal inovasyon bu 
bağlantıları kuran yapıdır. Dahil olduğumuz toplumda var olan sorun-
ları aşmak ve aynı zamanda krizlerin oluşmasını engellemek için sos-
yal inovasyon çalışmalarını güçlendirmek gerekir.
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