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ÖNSÖZ 

Değişim, insanoğlunun mevcudiyetinden bu yana hayatımızda varlığını 

sürdürmektedir ve her değişim beraberinde bir dönüşümü getirir. Ancak şu ana 

kadar olan hiçbir dönüşüm içinde bulunduğumuz yüzyıldaki kadar hızlı bir 

başkalaşımdan geçmemiştir. 

 

Teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylık yadsınamaz. Her geçen gün daha 

konforlu bir hale gelen günlük yaşantımızın yanında; çalışma hayatımızda da 

bir o kadar bu konfordan yararlanmaktayız. Covid- 19 Pandemisi ile daha önce 

tanıştığımız ama bu süreçte çokça kullandığımız teknoloji sayesinde, dijital 

hayatın nimetlerinden çalışma hayatı da zorunlu olarak faydalanmıştır. 

Firmalar bazında toplantıların, eğitim alanında derslerin, seminerlerin hatta 

kongrelerin bile dijital platformda yapıldığı, çoğu işyerinde uzaktan çalışma 

sistemine geçildiği yaklaşık iki yıl devam eden bir süreci geride bırakmışız gibi 

görünmektedir.  

 

Her ne kadar pandeminin etkisi azalıp yeni normalimize dönsek de yaşanan bu 

büyük deneyim, çalışma hayatında meydana gelen değişikliği sorgulamamıza 

neden olmuştur. Bilgisayar tabanlı teknolojiler hayatımıza yeni girmiş değildir, 

ancak yeni açılımlar getirdiği bir gerçektir ve bu yeni açılımlar akıl almaz bir 

hızla ilerlemektedir. En başta belirli sektörlerde etkisini daha fazla hissettiğimiz 

yapay zeka kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar vb. uygulamalar, 

tüm sektörlere sıçrayacak ve çalışma hayatı devasa boyutta dönüşecek gibi 

görünmektedir.  

Çalışma hayatında öngörülen değişimler, öncelikle mevcut işgücünü 

etkileyecek, ardından istihdama henüz katılmamış olan gençler farklılaşan 

çalışma koşullarına ve yeni oluşacak mesleklere göre hayatlarının çerçevesini 

çizeceklerdir.  Bu bağlamda hazırlanan bu kitap,  Endüstri 4.0’ın beraberinde 
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getirdiği yenilikleri ve bu yenilikler doğrultusunda meydana gelecek değişimler 

konusunda ilgi duyan kişiler, kurumlar, akademisyenler ve öğrenciler için fikir 

oluşturması için kaleme alınmıştır. 
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TEŞEKKÜR 

Bu kitap çalışması fikri; son dönemde her mecrada oldukça tartışılan Endüstri 

4.0 Devriminin yapısal özelliklerini, işgücü üzerindeki etkilerini ve gelecekte 

bizi bekleyen meslek gruplarının ne yönde değişeceğini ortaya koymak amacını 

taşımaktadır. Kitap çalışması süresince aileme, mesai arkadaşlarıma destekleri 

ve fikirleri için teşekkür ederim. Bu kitap; tanıdığım en iyi eğitimci ve her 

zaman örnek aldığım emekli öğretmen annem Sebahat ŞEN’e ithaf olunur.  
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GİRİŞ 

 

Son iki yüzyıllık sürece baktığımızda teknolojinin yarattığı büyük değişim ve 

ardı ardına yaşanan endüstri devrimleri göze çarpmaktadır. İnsanoğlu ilk olarak 

toprağı işlemeyi öğrenmiş, tarımsal faaliyetlerde bulunarak üretim 

gerçekleşmiştir.18. Yüzyıla kadar devam eden bu süreçte en gelişmiş 

ekonomiler el sanatları ve tarıma dayalı işgücünden oluşmuştur.  

 

Endüstri 1.0 olarak adlandırabileceğimiz bu dönemin ardından buhar 

makinasının icadı ve elektrik enerjisinin kullanımıyla başlayan teknolojik 

gelişmeler ve üretim sisteminin bu yönde evrilmesi Endüstri 2.0 olarak 

adlandırabileceğimiz fabrikaların ve seri üretimin ortaya çıkmasına ve işçi 

sınıfının doğmasına neden olmuştur. Teknolojik gelişmelerin katlanarak 

ilerlemesi ve üretimde elektroniklerin kullanılması Endüstri 3.0 olarak 

tanımlanmış ve bu devrim, bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesine ön ayak 

olurken; işçi sınıfının kabuğu da değişim geçirerek bilgi işçisi olarak 

adlandırdığımız bilgi ile donatılmış işgücünü çalışma hayatına kazandırmıştır. 

Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız son endüstri devrimi ise, işgücünün 

değişimini en üst seviyeye taşıyarak insanların öğrendiklerinden ziyade 

makinaların öğrendikleri üzerine bir sistem kurma yolunda bir yol haritası 

çizmiştir.  

 

Teknolojinin günümüzde geldiği nokta, belki bundan otuz yıl önce filmlerde 

izlediğimiz ve olasılık dahilinde olmayan makinaların varlığına şahit 

olduğumuz bir yerdedir. Bilgisayarla tanışıklığımızın bile yakın tarihi 

içerdiğini göz önüne aldığımızda; yaşanan ilerleme gerçekten baş 

döndürücüdür.  
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Çoğu sektörde makinalar uzun süredir varlığını sürdürmektedir. Makinalar, 

önceleri çok basit sistemlerle insan eliyle çalıştırılırken, gelişen teknoloji 

sayesinde daha iyi sistemler ve daha işlevsel makinalar çalışma hayatına 

girmiştir. Küreselleşmenin etkisiyle birlikte hayatta kalabilmek adına rekabet 

gücünü üst seviyeye taşıma gerekliliği işletmeler için bir zorunluluk haline 

gelmiş, teknolojiyi kullanamayan işletmeler yok olurken; teknolojiye 

entegrasyonu sağlayabilen işletmeler varlığını devam ettirebilmiştir. Bu 

noktada hayatta kalabilmenin anahtarı ise makinalar olmuştur.  

 

Teknolojik gelişmeler tüm endüstri devrimlerinde ekonomik, sosyal, kültürel 

yönden değişimleri de beraberinde getirmiştir. Her yeni teknoloji bir yandan 

yeni işkollarının oluşmasını sağlarken; bazı işkollarının tarihe karışmasına 

kaynaklık teşkil etmiştir. Aynı şekilde yeni iş imkanları açarken, işsizliğe de 

neden olmuştur.  

 

Endüstri 4.0 Devrimi, hayatımıza nesnelerin interneti, yapay zeka, artırılmış 

gerçeklik, bulut bilişim, 3D Yazıcılar, otonom robotlar vb. bileşenleri içeren bir 

dünya sunmaktadır. Endüstri 4.0, üretim sistemlerinde bir çok değişikliği 

beraberinde getirirken; yaşanan teknolojik gelişmeler işgücünde radikal 

dönüşümlere de neden olmuştur.  Bu değişimlerin başında işgücünün profili ve 

niteliğinde farklılaşmalar gelmektedir. 

 

Endüstri devrimlerinde sıkça tartışılan konuların başında işgücünün nitelikleri 

yer almaktadır. Teknolojik ilerlemelerin hayatımıza girişinin ardından; mavi 

yakalı işçiden bilgi işçisine geçiş süreci klasik anlamdaki işçi tanımını kökten 

değiştirmiştir. Bilgi işçisi kavramı, işgücünde olması gereken eğitim ve 

niteliklerin masaya yatırılmasına sebep olurken; ilerleyen süreçler bu 

niteliklerin her geçen gün daha da artması gerekliliğini gündeme taşımıştır. 
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Artık sadece bilgi ile donatılmış ve bilgisini yorumlayarak işleyebilen bilgi 

işçisi, daha üst düzey niteliklere sahip olmak durumundadır.  

 

Endüstri 4.0’ın çalışma hayatının bir çok alanında farklı yansımalar kattığı 

görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu kitapta, değişimleri analiz etmek 

adına birinci bölümde endüstri devrimlerinin tarihi süreçleri ve devrimlerin 

temel özellikleri üzerinde durulmuştur.  Endüstri 4.0’ı daha iyi anlayabilmemiz 

hayatımızda yarattığı değişimleri analiz edebilmemize bağlıdır. Bu amaçla 

kitabın ikinci bölümü Endüstri 4.0 bileşenleri üzerinde odaklanmaktadır. Bir 

çok bileşeni içinde barından bu devrim, günlük hayatın ötesinde çalışma 

hayatında ilerlemeler sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecek gibi 

görünmektedir.  Bu bağlamda kitabın üçüncü bölümü Endüstri 4.0’ın çalışma 

hayatına etkilerini değerlendirmek ve değişimin meslekler üzerindeki olası 

etkilerini ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ENDÜSTRİYEL DEVRİMLERİN TARİHİ 

 

Dünya genelinde mevcut üretim tekniklerinin değişimlerine şahit olunmuştur. 

Üretim tekniklerinde yaşanan değişim, endüstriyel süreçlerde dönüşümleri de 

beraberinde getirmiştir. Endüstri devrimleri tek başına meydana gelen bir 

olaydan oluşmamakta; her bir devrim farklı alanlarda yaşanan gelişmelerin bir 

bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

İnsanoğlunun çalışma hayatında büyük etkiye sahip olan endüstri devrimlerini, 

yerleşik hayata geçilmesi olarak tanımlayabileceğimiz tarım toplumu, buhar 

gücünden yararlanma ve bu gücün sanayide kullanılması ile başlayan sanayi 

toplumu, küreselleşme süreci ile başlayan bilginin öneminin artması ve bilginin 

ön planda yer alması ile doğan bilgi toplumu ve teknolojinin hız kazanmasıyla 

birçok bileşeniyle hayatımıza giren akıllı fabrikaların yer aldığı Endüstri 4.0 

toplumu olarak sınıflandırmak mümkündür.  

 

1. BİRİNCİ ENDÜSTRİ DEVRİMİ (ENDÜSTRİ 1.0)  

 

Endüstri kavramı ilk olarak İktisatçı A. Blanqui tarafından kullanılmıştır 

(Başer, 2011:276). Bununla birlikte “Endüstri” ya da diğer adıyla “Sanayi 

Devrimi” bir günde gelişen, başlangıç zamanı kesin bir tarihe bağlı olan bir 

olgu da değildir (Görçün, 2016:12). 

 

İnsanoğlunun mevcudiyetinden bu yana üretim tekniklerinin var olduğunu 

söylemek mümkündür. İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için avcı-

toplayıcı yaşam tarzına ve bu yaşam tarzının koşullarına uyum sağlaması 

gerekmiştir. Devam eden süreçte kadınların toplayıcılıkta ustalaşması bitki 

üreticiliğinin doğuşuna kaynaklık etmiştir. Böylelikle tarımın ilk modeli olarak 
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çapa tarımı başlamıştır. Zamanla çapa ile yapılan tarımsal faaliyetler, saba ile 

yapılmaya başlamış, bununla birlikte hayvanlar ehlileştirilmiştir. Bu süreçte 

tarımsal üretim ve hayvanların tarımda kullanılmaya başlamasıyla insanlar 

yerleşik hayata geçmişlerdir. 

 

Kısacası üretim tekniklerinin temeli ilk olarak ilkel toplumlarda bitkiler ve 

hayvanlar olmuştur. Avcılık ve toplayıcılık dönemin üretim sürecinin temel 

yapısıdır (Ören ve Yüksel, 2012: 44). Bu süreçte hayvanların sahip olduğu 

fiziksel gücün insan emeğiyle birleşmesi ise tarımsal devrim olarak 

tanımlanmıştır. Kısacası Stearns’ın belirttiği gibi 18. yüzyıldan önce, 

dünyadaki en gelişmiş ekonomiler, el sanatları üretiminin (şehirlerdeki en 

yetenekli bileşenleri) ve tarıma adanmış büyük bir işgücünün birleşimiydi. Hem 

üretim hem de tarımsal üretimin çoğu el işçiliğine dayanıyordu, daha büyük 

köy grupları hasat ve yol yapımı gibi belli işlemleri birleştiriyordu (Stearns, 

2013:21). 

 

Resim 1. Sanayi Devrimi Öncesi Üretim 

Kaynak: http:newsroom.posco.com. 
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Endüstri devriminin öncesinde insanoğlu sadece günlük ihtiyaçlarını 

karşılamak adına çalışma hayatı içerisinde yer almış, endüstri devrimiyle 

birlikte günlük ihtiyaçların ötesine geçilerek fazladan üretimin başlaması 

çalışma kavramının evrilmesine neden olmuştur.  

 

Endüstri devriminin tarihi gelişimine baktığımızda; etkilerinin öncelikle 

1700’lü yılların sonuna doğru Avrupa’da yaşandığı görülmektedir. Avrupa’da 

yaşanan bu etki adım adım Amerika’ya kök salmış ve işletmelerin çalışma 

hayatını farklılaştırmıştır (Hodgetts, 1997: 5). Kronolojik açıdan 1784 yılına 

gelindiğinde ise Edmund Cartwright o yıllara kadar benzerleri üretilmiş birçok 

makinadan ilham alarak mekanik olarak çalışan ilk dokuma tezgâhını icat 

etmiştir (Holden, 2014: 36). Özetle Endüstri Devrimi, 18. yüzyılda kuzeybatı 

Avrupa'da başlayan, 19. yüzyılda hızlanan ve savaş ve sosyalizm için birçok 

sapmayla birlikte dünya geneline yayılan ekonomik dönüşümdür (McCloskey 

: 2008). 

 

Özdemir (2014)’ e göre tarım devrimi zamanında insanların sermayesi topraktı. 

Yerleşik hayata geçmemiş olan toplumlarda ise üretimin ev tezgahlarında 

hanede yapıldığı görülmekteydi. Endüstri Devrimi evlerde yapılan üretimin 

fabrikalara kaymasına neden olurken, sadece üretim sistemi değil norm ve 

değerlerde yeni bir formata bürünmüştür. (Özdemir, 2014:1). Görüldüğü üzere 

endüstri devrimde yaşanan değişimleri sadece yatay boyutta değerlendirmek 

devrimin özünü anlamamız açısından yeterli değildir. Her bir ilerleme domino 

taşı etkisi yarattığı için multidisipliner bir bakış açısıyla süreci analiz etmemiz 

daha doğru olacaktır. 

 

Öncelikle üretimin makineleşmesi toplumun refah seviyesinin artmasına neden 

olurken; nüfusta yaşanan artış, refah seviyesinin olumsuz olarak etkilenmesi 

sonucunu doğurmamıştır. Toplumsal zenginleşme artarken, diğer taraftan 
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çalışma şartlarındaki zorluklar ve gelir dağılımda adaletsizlik meydana 

gelmiştir. Endüstri devriminin getirmiş olduğu teknolojiler ev ve işyerinin 

ayrılmasına, böylelikle çalışma ortamının değişmesine neden olmuştur. 

Fabrikalardaki kitlesel üretim kentleşmeyi ve kent hayatını değiştirmiştir. Daha 

ziyade sanayi bölgeleri etrafında kurulan kentler, insan trafiğinin doğmasına 

yol açmıştır. Böylelikle yaşama biçimi toplumun sosyolojik yapısında değişim 

ve dönüşümlere sebep olmuştur (Günay, 2002:8). Bu bağlamda endüstri 

devrimiyle birlikte farklı mecralarda yer olan üretim fabrikalarda bir araya 

gelmiş, 19. yüzyıldan itibaren fabrikaların etrafına yerleşen işçiler ve 

işsizlerden oluşan kentler büyümüştür (Bumin, 2010:55). Kentlerin büyümesi  

ulaşımın sağlanmasında zorluklar doğurduğu için demiryollarının yapılmasına 

ve buhar makinelerinin kullanımı mekanik üretime olanak sağlamıştır (Schwab, 

2017:16).  

Endüstri devriminin tarihi sürecini özetleyecek olursak; (Deane, 1979:147). 

 

• 16. Yüzyıldan itibaren daha ziyade İngiltere Krallığı sınırları içinde ve 

Kıta Avrupası’nda yaşayan toplumların nüfusunda artış görülmüştür.  

• Tarım alanında işgücünün yerini makinaların alması tarım sektörü 

içerisinde yer alan işçilerin işsiz kalmasına neden olmuş ve durumda iş 

bulamayan işgücünün iş bulmak amacıyla şehirlere göç etmesi 

sonucunu doğurmuştur. Böylelikle demografik yapı değişime uğramış 

köydeki insan nüfusu azalırken, kentteki insan nüfusu ise hızla 

artmıştır. 

• Teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin yanısıra bilim de aynı hızla 

ilerlemeye başlamış ve yeni buluşlar sayesinde üretim hızı ve 

insanların refah seviyesi artmıştır. Üretim zorluğu nedeniyle sadece üst 

sınıftakilerin tükettiği ürünleri orta sınıfın da tüketmeye başlaması, 

üretilen ürünlerin daha geniş bir pazara sunulması sonucunu 

doğurmuştur.  
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• Çoğu sömürgeci Avrupa ülkesinin sömürge arayışları sonucunda, 

özellikle Hindistan başta olmak üzere,  Afrika, Asya ve Güney 

Amerika gibi ülkelerin yer altı ve üstü zenginlikleri sömürülmüştür. 

Buradan çıkarılan yer altı ve üstü zenginlikle işlenmek üzere 

Avrupa’ya götürülmüştür. En acı tarafı ise Avrupa’da işlenen bu 

ürünler tekrar anavatanlarına götürülerek buralarda yaşayan insanlara 

para karşılığı satılmıştır. 

• Kurulan bu düzen üretim sisteminin sömürgecilik anlayışına 

dayanmasına sebep olmuş, bu ürünlerin ticareti burjuvazinin 

yükselmesine ön ayak olurken; diğer taraftan da orta sınıfın doğmasına 

neden olmuştur. 

• Bilim ve teknolojinin gelişmesi tek yönlü bir seyir izlememiş, ulaşım 

araçlarının çeşitlenmesi ile geniş bir alanda köklü değişiklikler 

yaşanmıştır. 

• İngiltere’deki düşünce ve araştırma ortam diğer ülkelerle 

kıyaslandığında çok daha rahat ve özgür bir platformda yer almıştır. 

Aslında bu durum, endüstri devriminin İngiltere’de doğmasına neden 

olmuştur. James Watt adındaki İskoç bilim adamının buhar makinesini 

icat etmesi endüstri devriminin en önemli gelişmesi olmuştur. Bunun 

nedeni ise icadın çok farklı alanda kullanımının olmasıdır.  Böylelikle 

ihtiyaç duyduğu enerji ve hammadde kaynağını elinde bulunduran 

İngiltere, buhar makinasının icadıyla birlikte endüstri devrimini 

başlatıp makinalaşma sürecine girmiştir (Deane, 1979:147). 
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Resim 2. James Watt’ın Buhar Makinesi 

Kaynak: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/ 

 

Wolfe’a  (2015) göre ise dünya tarihinde Yakın Çağ’da yaşanan en önemli 

olayların başında birinci sanayi devrimi gelmektedir. Bu devrim hem sosyo-

ekonomik hem de siyasi açıdan birçok sonuç doğurmuştur (Wolfe, 2015: 89). 

Bu olayları ve sonuçlarını maddeler halinde özetleyecek olursak; 

 

• Üretimin çok hızlı şekilde artması hammadde ihtiyacını gündeme 

taşımış, böylelikle Pazar arayışı büyük bir oranda artmıştır. Bu durum 

emperyalist ülkelerin sömürgecilik uygulamalarına yönelmelerine 

sebep olmuştur. Sömürgecilik yarışında ülkeler arasındaki çıkar 

çatışmaları zirve yaparken, rekabet ve gruplaşma beraberinde Birinci 

Dünya Savaşını getirmiştir. 

• El becerisi ile üretim yapan küçük atölyeler kapanmış, büyük üretim 

tezgâhları ve fabrikalar sanayinin mihenk taşı haline gelmiştir. Bu 

değişim, üretim maliyetlerinin düşmesine, verimlilik ve karlılığın 

artmasına sebep olmuştur.   

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/
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• Üretimdeki artış beraberinde istihdamı da artırmış böylelikle istihdama 

bağlı olarak işçi sınıfı doğmuştur.  

• Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sadece sanayide kullanılmakla 

sınırlı kalmamış, aynı zamanda tarım alanında uygulanmaları 

geliştirmiştir. Böylelikle tarımda üretim daha etkin hale gelmiştir.   

• Üretimin ve ticaretin ciddi şekilde artması, yeni ulaşım ve nakliye 

araçlarına olan ihtiyacı artırmış, çok daha büyük miktarda yük ve 

eşyanın taşınmasını sağlayacak gemi, tren vb. ulaşım araçları icat 

edilmiştir.  

• Tarıma dayalı üretimden, fabrikalarda makinalı üretime geçilmesi 

köyden kente göçü başlatmıştır. Bu durum ülkelerin demografik 

yapıları üzerinde önemli derecede değişikliklere sebep olmuştur. 

Özellikle sanayi alanında meydana gelen iş gücü ihtiyacı kentlere 

göçün artmasında önemli bir etken olmuştur. 

• Zenginlerin daha da zenginleşmesi sonucu burjuvazinin yükselmesi 

orta ve işçi sınıflarının doğmasına kaynaklık etmiştir. Böylelikle 

kapitalizm, emperyalizm ve sosyalizm gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

• Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak üretim ve tarımın 

gelişmesiyle insanların yaşam şartlarını iyileştirmiştir. Yaşam 

şartlarının konforlu hale gelmesi de ortalama yaşam sürelerini uzatmış 

ve insan nüfusunu artmıştır. 

 

Öztuna (2017) ise endüstri devrimi ve endüstri devriminin beraberinde 

getirdiği değişimleri şu şekilde özetlemiştir; 

 

• İşçi sınıfı doğmuştur.  

• Köyden kente göç sonucunda kentleşme gelişmiştir. Kentleşme ise 

yeni mimari yapıların kurulmasına ve çekirdek aile olgusunun 

ortaya çıkarmasına sebep olmuştur. 
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• Teknolojik ilerlemeler meydana gelmiştir. 

• Tarım sektörü gücünü yitirmiştir. 

• Sanayileşme birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirse de diğer 

taraftan çevre sorunlarının oluşmasını tetiklemiştir.  

• Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan işçi sınıfı ile işveren arasında 

çıkar çatışmasının oluşması, sendikalaşma olgusunu doğurmuştur. 

 

 

Resim 3. Londra'da Kibrit Fabrikasında çalışan kadın ve çocuklar 

Kaynak: https://www.bbc.co.uk/ 

 

Birinci Endüstri Devriminin en temel özelliği üretim sisteminde yaşanan köklü 

değişimidir. Kitle üretiminin başlaması, kitle üretimi ile baş edemeyen 

zanaatkarların sayısında ciddi bir eksilme yaşanması sonucunu doğurmuştur. 

Modern fabrika ve makinalarla rekabet etme kabiliyeti olmayan el işleri 

kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kalırken, bir yandan da işsizlik baş göstermiştir 

(Hiç, 1979: 9). Bu süreçte kadınların ve özellikle çocukların fabrikalarda 

çalışması yaygınlaşmıştır. Bu durum, hem ekonomik hem de yasal süreçlerde 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zm7qtfr/articles/z6kg3j6
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bir takım sıkıntılar yaşanmasına da neden olmuştur. Çocuk işçiler çok ucuza 

çalıştırılmış, ayrıca 12-14 saatlik vardiyalarda uzun mesailer yapmıştır.  

 

Sonuç olarak birinci endüstri devrimi teknolojik ve ekonomik sebeplerle 

başlamış olsa da sonuçları itibariyle sosyal, ekonomik, politik pek çok alanı 

etkilemiştir. Bilhassa tarımda çalışan işgücünün yerini sanayi sektöründe 

çalışan insanların alması, işçi sınıfının doğmasına neden olmuş, sanayi 

devrimiyle insani olmayan çalışma koşullarına karşı işçi sınıfı kendi arasında 

bir araya gelip örgütlenmiştir (Horne, 2016: 133). 

 

Bahsedilen dönüşüm süreçlerinde, en köklü değişime uğrayan alan çalışma 

hayatı olmuştur. Endüstri devriminin önemli sonuçlarından biri olan işçi 

sınıfının doğuşu,  endüstri devrimi öncesi var olan loncaların önemini 

yitirmesine neden olmuştur. Tabi ki bu süreçte lonca sistemi içerisinde yer alan 

usta-çırak kavramı yerini patron(işveren)-işçi kavramına bırakmıştır. Ayrıca 

eskiden usta-çırak arasında yer alan dayanışma olgusu da değişiklik 

göstermiştir. Dayanışmanın yerini patron(işveren)-işçi arasındaki ilişki dikey 

çatışma olarak sistemdeki yerini almıştır. Hiyerarşik sistem olarak da 

adlandırabileceğimiz dikey ilişki, işçi karşısında işverenin güçlü olduğu bir 

yapı içermesi bakımından işçinin çalışma koşullarını da etkilemiştir. Sanayi 

sonrası geliştirilen Fordist üretim tekniğinde iş bölümüne aşırı yer verilmesi 

işçinin sürekli aynı işi yapmasına neden olmaktadır. Bu durum, işçinin kendine 

verilen görev dışındaki işe yabancılaşmasını gündeme getirmiştir 

(Mahiroğulları, 2014:43). Dolayısıyla işçi üretimi gerçekleştirirken kullandığı 

araçların bütününe de yabancılaşmıştır (Edgell, 2012). 
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2. İKİNCİ ENDÜSTRİ DEVRİMİ (ENDÜSTRİ 2.0) 

 

Birinci Endüstri Devriminin ardından sosyal, kültürel hayattaki değişimler, 

hukuku, ticari ilişkiler vb. birçok alanda gelişmelerin önlemez şekilde devam 

ettiği ikinci Endüstri Devrimine geçiş yaşanmıştır. 1870-1930 arasındaki süreci 

kapsadığı düşünülen Endüstri 2.0, öncelikle Endüstri 1.0’daki büyük reform ve 

buluşların sebep olduğu toplumsal dönüşüm sonucunda ortaya çıkmış olan 

aydınlanma döneminin etkisiyle bilimsel yöntemlerin ilerlemesine paralel 

olarak gelişen buluşlar sonucunda meydana gelmiştir (Mokyr ve Strotz, 1998). 

 

Her değişim, beraberinde insanların hayatında yer alan rutinlerin 

farklılaşmasına kaynaklık teşkil etmektedir. Bu bakımdan değerlendirme 

yapacak olursak; İkinci Endüstri Devriminin en keskin özelliği şüphesiz ki 

elektriğin insan hayatın girmesi ve dağıtımının yapılabilmesi olmuştur. İkinci 

çıkış noktası ise telefon, televizyon gibi güçlü iletişim araçlarının devreye 

girmesidir. Bu devrimin üçüncü sac ayağını ise karayollarının yaygın olarak 

kullanılmaya başlanması oluşturmuştur.   

 

Bu dönemin getirmiş olduğu ve sonraki endüstri devrim dönemlerini de 

etkileyecek olması bakımından hava gazı, daha sonra ise petrol türevleriyle 

çalışan arabaların geliştirilmesidir. Benzinle çalışan motorların icat edilmesiyle 

birlikte insanoğlunun seyahat etme özgürlüğü artmıştır. İnsanların başka 

ülkelere daha kolay ve daha kısa sürede gidebilmeleri, farklı kültür ve 

teknolojiler ile tanışmalarına ve daha fazla bilgi edinmelerine fırsat tanımıştır. 

Tüm bu gelişmeler de farklı konulardaki keşiflerin hız kazanmasında etkili 

olmuştur (Mokyr ve Strotz, 1998). 

 

Taş’a (2018) göre endüstrileşmenin ikinci aşaması 1850’lerde elektrik 

teknolojisinin, fabrika ve diğer üretim alanlarında kullanılmasıyla olmuştur. 
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Bunun neticesinde seri üretim başlamış, telefon, telgraf gibi iletişim araçlarının 

icadını yanında dayanıklı tüketim malları olan ürünler de hayatımıza girmiştir 

(Taş, 2018). Avrupa ve Amerika’nın büyük şehirlerinde, taşımacılık için ilk 

metrolar inşa edilmiş ve bu da önceki yüzyılda muazzam bir şekilde büyüyen 

kentsel bölgede kolayca hareket etmeyi mümkün kılmıştır (Eleonora, 2018: 

12). 

 

 

Resim 4. Sanayi Devrimi Sırasında Genel Telgraf Salonu 

Kaynak: https://science.howstuffworks.com/ 

 

İkinci endüstri devriminde her bir gelişme, aslına bakacak olursak birbirini 

tetikleyen bir etki yaratmıştır. Petrol ile çalışan motorların birinci endüstri 

devrimindeki buharlı makinelerin yerini alması daha büyük güç üretilmesine 

sağlamış, üretime büyük bir ivme kazanmıştır. Petrolden yararlanılan alan 

sadece üretimle sınırlı kalmamış akabinde gemi motorlarında da kömürün 

yerini petrol almıştır. Kısacası temel enerji kaynağı bir anda petrol olmuştur.  

Birinci endüstri devriminde büyük makinaların evlere sığmaması sonucu 

fabrikaların doğuşuna şahit olunmuşken, ikinci endüstri devriminde 

fabrikaların sayısında ciddi artış yaşanmıştır. Üretimde yaşanan artış, işçilerin 

https://science.howstuffworks.com/
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verimli çalışması konusunu gündeme getirmiş ve Taylorizm yaklaşımı yüksek 

verimliliği savunmuştur. Bu yaklaşımda amaç, işi en etkin şekilde yapmanın 

yöntemini bulmak ve işçiyi eğitmektir. Bilimsel bir yöntemin kullanılması ile 

hem işçinin hem de işverenin lehine sonuçlar ortaya çıkardığı düşünülmektedir 

(Hall, 1995). 

 

Bu dönemde yaşanan bir diğer gelişme, Henry Ford’un üretimde verimliliği 

artırmak için ortaya koyduğu Fordizm yaklaşımıdır. Fordizm yaklaşımı, 

Taylorizm ilkeleri ile bant sistemini birleştirmiş olup bunun sonucunda da 

montaj hattı ile beraber üretimde önemli artış gerçekleşmiştir. Taylorizmin 

dayandığı ilkelerin tekrar düzenlenmesiyle geliştirilen ve ilk defa Ford'un T-

modeli otomobil üretiminde kullandığı bant üzerinde seri-üretim sistemi; 

Fordizmin, kitlesel üretiminin simgesi olmuş ve aynı anlamda kullanılmaya 

başlanmıştır (Taymaz, 1993: 10). Böylelikle işlerin en küçük parçalarına kadar 

ayrılıp dizildiği bu sistemde işçilerin zaman kaybı yaşamasına yol açacak 

durumlar da ortadan kaldırılmıştır. Bu üretim tarzının karakteristik özelliği 

ürünlerin standart olması ve esnek bir yapının yer almamasıdır. İşlerin en küçük 

parçalarına kadar ayrılması, tüm işçiler tarafından yapılabilme kolaylığını 

sağlamıştır. (Page ve Walker, 1991). Böylelikle vasıflı işçiye olan bağımlılık 

ortadan kalkmakta;  farklı sektörlerdeki işler içinde tercih sebebi olmaktadır.  

 

Buna karşın uygulanan sistem, işçiler üzerinde ciddi bir baskı yaratmakta ve bu 

baskıcı tutum, zaman içerisinde işçilerin tepkisine neden olup işten ayrılmalara 

sebebiyet vermektedir. Konuyla ilgili olarak 1912 yılında Henry Ford bir 

açıklama yaparak fabrikasında işçi giriş ve çıkış oranının aylık %50 

seviyelerine çıktığı söylemiştir (Taymaz, 1993: 10). 

 

Üretim alanında tüm bu gelişmeler yaşanırken, Birinci Dünya Savaşı patlak 

vermiştir. Birinci Dünya Savaşı boyunca sanayide duraklamanın aksine karlı 
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bir dönem yaşanmıştır. Ancak savaştan 15 yıl sonra 1929’da bütün dünyayı 

etkileyen büyük bir kriz yaşanmıştır. ABD’de sanayi ve inşaat alanındaki 

yatırımlar, 1927–1929 yılları arasında ortalama % 25 artış gösterse de bu artış 

çok kısa vadeli olmuş, önce sanayide üretim düşmüş ardından işsizlik artmaya 

başlamıştır. Bu olumsuzluklardan New York Borsası etkilenmiş ve hisse 

senetleri aşırı derecede değer kaybetmiştir. 1929 sonbaharında Wall Street 

Borsası çökmüştür (Ezer, 2010: 429, Akkor, 2018:135). “Büyük Buhran” 

olarak adlandırılan 1929 Krizinin başlamasından sonra ABD ekonomisinde 

yaşanan bu olumsuzlar Avrupa’ya da yanmıştır.  Bunun sonucu olarak birçok 

işletme kapanmış ayrıca insanlar bütün birikimlerini kaybetmişlerdir (Popkova 

ve ark., 2019, Ezer, 2010: 430). Ekonomi II. Dünya Savaşı ile beraber yeniden 

canlanma sürecine girmiştir. Bu dönemde aynı zamanda dijital çeşitli yenilikler 

ortaya çıkarılarak yeni teknolojiler için altyapılar hazırlanmaya başlanmıştır 

(Popkova ve ark., 2019).  

 

3. ÜÇÜNCÜ ENDÜSTRİ DEVRİMİ (ENDÜSTRİ 3.0) 

 

Endüstri 2.0 sonrasında 1970’li yıllardan sonra, ortaya çıkan teknolojik 

gelişmelerin ve sonucunda meydana gelen olaylar, Üçüncü Endüstri 

Devriminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Genel bir değerlendirme 

yaptığımızda Üçüncü endüstri (sanayi) devrimi teknolojinin hayatımızda 

kapladığı yer göz önün alındığında birinci ve ikinci endüstri devriminden faklı 

bir platformda yer almaktadır. Üçüncü Endüstri devriminin başlangıcı II. 

Dünya savaşının devamında ülke sınırlarının farklılaşması olarak gösterilebilir. 

“Dijital Çağ” olarak da isimlendirilen üçüncü endüstri devriminin temel 

özelliği, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler olmuştur. Bilgisayarın 

hayatımıza girmesi aslında üçüncü endüstri devriminin şekillenmesinde 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Elektriğin bulunmasıyla başlayan ve yavaş 
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yavaş ilerleyen gelişmeler, bilgisayarın doğuşuna uzanan yol haritasını 

çizmiştir.  

 

Çalışma hayatında ilk bilgisayarlar aslında insanlardır. Kadınlar tarafından 

oluşturulan ekipler; savaş stratejileri, vergi hesapları, yapılan araştırmaların 

verilerin düzenli hale getirecek tablolar oluşturmuşlardır. Charles Babbage 

tarafından yaratılan fakat sadece bir taslak olarak kalan bilgisayar sistemini 

1876 yılında, fizikçi William Thomson ve kardeşi James Thomson tarafından 

hayata geçirse de yüksek işlem alanına bakıldığında 1946 yılında icat edildiğini 

söylemek mümkündür.  

 

 

Resim 5. Alan Turing İlk Gerçek Bilgisayar 

 

Kaynak: https://www.webtekno.com/bilgisayarin-icadi-h112880.html 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan değişimler sadece teknoloji alanı ile 

sınırlı kalmamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Bloğu’nun yıkılmasıyla 

hız kazanan küreselleşme süreci, dünyayı tek pazar haline getirmiştir (Özsoylu, 
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2017:43). Bu süreç, üretim anlayışının değişmesine, sunum ve satış 

tekniklerinin farklılaşmasına neden olmuştur. Bu durum, süreci ekonomi ve 

işgücü bağlamda da değerlendirmek gerektiğini ortaya koymaktadır. Ekonomi 

anlamında ilk önemli adım ABD’nin Bretton Woods kasabasında 45 ülkenin 

işbirliği ile Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin kurulması olmuştur. Öncelikli 

amacı uluslararası parasal ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesini 

sağlayarak özellikle de dış ödeme güçlüğü yaşayan üye ülkelerin sorunlarına 

çözüm yaratmaktır (Kaymakçı, 2007: 24-25).  

 

Bu süreçte bir diğer önemli gelişme Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) varlığının 

hissedilir hale gelmesidir. Her ne kadar temelleri çok daha eskiye dayansa da 

19. Yüzyıl ortalarında ortaya çıkmaya başlayan Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ), II. 

Dünya savaşı sonrasında kurumsal bir yapı sergilemişlerdir. Savaş sonrasında 

başta ABD şirketleri olmak üzere, 1990’ların ortalarında İngiliz, Avrupa 

şirketleri, ardından Japonya, Güney Kore gibi şirketler yoğun bir biçimde yurt 

dışı yatırımlara yönelmişlerdir (Sanal, 2008: 113). 

 

Rifkin’e (2008) göre Üçüncü Endüstri Devrimi’nin gerçekleşebilmesi için 

temelde beş süreç bulunmaktadır. Ve bu süreçlerin eş zamanlı ve ardışık olarak 

gerçekleşmesi gerekmektedir (Rifkin, 2008). Öncelikle olarak yenilenebilir 

enerjiye geçilmelidir. İkinci aşamada depolanabilir enerji sağlanmalıdır. 

Yenilenebilir enerjiyi maksimize etmek ve maliyeti en aza indirgemek için 

depolamayı kolaylaştıracak depolama yöntemleri geliştirilmelidir. Üçüncü 

aşamada kesintili enerjileri depolamak için akıllı güç şebekeleri kurulmalıdır. 

Dördüncü aşamada internete benzer yapıda enerjiyi paylaşan ağlar 

kullanılmalıdır. Beşinci aşama olarak da ulaşım araçları, elektrikli ve yakıt 

hücreli araçlara dönüştürülmelidir. Böylelikle gücün geniş çapta dağıtımı 

sağlanarak toplum için geniş kapsamlı faydalar sağlanmalıdır (Rifkin, 2008).  
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Daha önceki endüstri devrimlerinde üretime etki eden enerjinin değiştiğine 

şahit olunurken; Üçüncü Sanayi Devriminde üretime etki eden yeni bir enerji 

değişimi yaşanmadığı görülmektedir. Bu süreçte yaşanan değişim, otonom 

makinelerin üretim sürecine dahil edilmesiyle dijitalleşmenin başladığı 

görülmektedir. Bu endüstri devriminin başrolünde bilgisayarlar, dijital ürünler 

ve internet yer almıştır (Dikkaya, Gençer, & Aytekin, 2018).  

 

Üçüncü Endüstri Devrimi sürecince sıkça karşımıza çıkan bir diğer kavramda  

“Sanayi Ötesi Toplum” dur. Sanayi  toplumları, endüstriyel mal üretiminin 

egemen olduğu toplumlar iken (Aron, 1997: 85), sanayi ötesi toplum ise farklı 

paradigmalara dayanan bir toplum türüdür (Masuda ; Bozkurt, 2012: 68).  
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Tablo1:  İlk Üç Endüstri Çağının Kronolojisi 

Kaynak: Tunzelmann, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 Endüstri 1.0 

 

Endüstri 2.0 

 

Endüstri 3.0 

 

Yaklaşık Tarih 

 

1750-1815 

 

1870-1914  

 

1973- 

 
Yer 

 

Birleşik 

Krallık 

 

Almanya, 

ABD 

 

ABD, Doğu Asya 

 

Teknoloji 

 

Makine 

 

Kimya 

 

Bilgi, iletişim 

teknolojileri,biyoteknoloji 

 
Motivasyon 

 

Su, buhar 

 

Elektrik, petrol Nükleer ve yenilebilir 

enerji 

Malzeme 

 

Demir 

 

Çelik, plastik  

 

Silikon, akıllı malzeme 

 
Otomasyon 

 

Dönüşüm 

 

Transfer Kontrol 

Süreç Tipi 

 

Emek 

 

Sermaye 

 

Bilgi 

 
Şirket 

Büyüklüğü 

 

Küçük 

 

Büyük 

 

Küçük ve Büyük 

 

Avantajları Uzmanlık 

 

İç Entegrasyon 

 

Dış Entegrasyon 

 
Organizasyon Girişimci 

 

Çok Ortaklı 

 

Ağ 

 

Endüstri Yapısı 

 

Rekabetçi 

 

Oligopolistik  

 

Karma 

 
Sermaye Tipi 

 

Kişisel 

 

İdari 

 

Çok Ortaklı 

 

Yönetim Biçimi 

 

Market 

 

Aşamalı 

Sistem 

Ağ 
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4. DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRİ DEVRİMİ (ENDÜSTRİ 4.0) 

 

İlk Endüstri Devrimi (1.0) suyun ve buharun gücünden faydalanarak mekanik 

üretim sistemlerini geliştirmiştir. İkinci Endüstri Devrimi (2.0) ile elektrik 

gücünü kullanarak seri üretime geçilmiştir. Üçüncü Endüstri Devrimi’nde  (3.0) 

ise bilgisayar teknolojileri kullanımı ile üretim daha da otomatikleşmiştir 

(Bauernhansl and Hompel, 2014:5-7).  

 

Tablo 2: Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Tarihsel Akışı  

Mekanik Üretim Tesislerinin Uygulanması (18. Yüzyıl) 

1712 Buhar Makinesinin İcadı 

Elektrik ve İş Bölümüne Dayalı Seri Üretime Geçilmesi(19.-20. Yüzyıl) 

1840 Telgraf ve 1880 Telefon İcatları 

1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim) 

Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20. Yüzyıl) 

1971 İlk mikro bilgisayar (Altair 8800) 

1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak) 

Otonom Makineler ve Sanal Ortamlar (21. Yüzyıl) 

1988 AutoIDLab. (MIT) 

2000 Nesnelerin İnterneti 

2010 Hücresel Taşıma Sistemi 

2020 Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma 

Kaynak: Rayeling, 2017. 

 

Üçüncü Endüstri Devrimi artık sanayinin geldiği en gelişmiş nokta olarak 

görülse de günümüzdeki teknolojik gelişmelere bakıldığında aslında bugün için 

atılan küçük bir adım olarak görülebilir. Elektrik teknolojinin kullanımı ile 

birlikte başlayan yeni gelişmeler, ilk bilgisayarın icat edilmesiyle sanayi alanını 

bambaşka bir boyuta taşımaktadır. Yeni teknoloji olarak görülen bilgisayar ile 
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üretimde iş gücü boyut değiştirmiş ve daha önce insan gücü ile yapılan birçok 

iş artık bilgisayar aracılığı ile yapılmaya başlamıştır. 

 

Dünya Ekonomik Forumunda, Klaus Schwab Dördüncü Endüstri Devriminin 

gelişini ilan ettiğinden beri 4. Endüstri Devrimi çok tartışılmaya başlanmıştır 

(MinHwa, 2018:1). 2011 Hannover fuarında gündeme gelen “Endüstri 4.0” 

yani dördüncü endüstri devriminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Endüstri 

4.0 devrinin kuramsal başlangıcı için Kagermann’ın 2011 tarihli makalesi esas 

alınmaktadır. Kagerman (2011), bu devrimin otomasyondaki gelişmelerin yanı 

sıra akıllı gözlem ve karar alma süreçlerini de kapsadığını ifade etmektedir 

(Alçın, 2016: 21). 

 

Teknolojik temalı bir proje olan Endüstri 4.0 üretimin bilgisayarlaştırılması 

olarak tasarlanmıştır. Dijitalleşme temelleri üzerine inşa edilen Endüstri 4.0 

2000’li yıllara damgasını vurmuştur. Üretimden ziyade mobil ağların ve 

internetin akıl almaz şekilde yaygınlaşması, yapay zeka ile makinaların 

kullanılması ve bunların hızla gelişip bütünleşmesi dördüncü sanayi devriminin 

başlamasına neden olmuştur (Schwab, 2017:16). 

 

Dördüncü endüstri devriminin çıkışı her ne kadar Almanya olsa da eş zamanlı 

olarak dünyanın diğer ülkelerinde de benzer süreçler yaşanmıştır. Dördüncü 

endüstri devrimi Amerika Birleşik Devletleri’nde “Endüstriyel İnternet”, 

Çin’de ise “İnternet +” adıyla gelişmiştir (Wang, Wan, Li ve Zhang, 2016). 

Dördüncü endüstri devriminin önemli rollerinden biri, akıllı veri toplama ve 

yorumlama, doğru karar verme ve bunların daha hızlı veri sağlayan en gelişmiş 

teknolojilerin kullanılması sonucunda zamanında uygulamadır (Qin & Liu: 

2016: 174). 
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Şekil 1. Sanayi Devriminin Tarihsel Gelişimi 

Kaynak: Kılıç, S. ve Alkan, R.M., 2018. 

 

Endüstri toplumundaki makinaların yerini bilgi toplumda enformasyon 

teknolojileri almış, işletmelerde işler yoğun olarak kullanılan bilgisayar 

teknolojileri ile görülmüştür (Kaya, 2005: 17)  Endüstri 4.0 henüz gelişimini 

tamamlamamış bir devrimdir. İlerleyen süreçte daha fazla yenilikler bizi 

beklediğini söylemek mümkündür.  Bu yeniliklerin başında veri üretimini 

gerçekleştirme yeteneğine sahip teknolojiler gelmektedir. Geliştirilen 

sistemler, sadece veri toplamakla kalmamakta; toplanan verileri analiz 

edebilme ve analiz sonuçlarına göre işlemler yapabilme becerisine sahip 

olacaktır (Özdoğan, 2017: 35). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

4.O ENDÜSTRİ DEVRİMİNİN KAPSAMI, YAPISAL 

ÖZELLİKLERİ VE BİLEŞENLERİ 

5. ENDÜSTRİ DEVRİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ  

“Endüstri” Fransızca “industrie” kelimesinden türetilmiştir ve Arapça olan 

“sanayi” kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Endüstriyel 

işletmelerinin talep değişimlerinin yaşandığı süreç olarak da 

tanımlayabileceğimiz Dördüncü Endüstri Devriminin literatürde birçok tanımı 

bulunmaktadır. Basit anlamda Endüstri 4.0, karmaşık fiziksel makine ve 

cihazların ağ sensörleri ile entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır (Mrugalska 

ve Wyrwicka, 2017: 467). Banger (2017) Endüstri 4.0’ı bilişim, iletişim, 

internet, otomasyon ve veri toplama teknolojilerinin bütünleşmesi olarak 

tanımlarken, Görçün’e (2017) göre dördüncü endüstri devrimi; tüketiciler 

tarafından talep edilen bir ürünün yaşam döngüsü çerçevesinde siparişinden 

teslimatına kadar olan tüm aşamaların tam bir denetime tabi olduğu, 

gerçekleştirilen tüm çalışmaların özerk sistemlerle yerine getirildiği, 

müşterilerin isteklerine en iyi seviyede karşılık verilebildiği bir süreci ifade 

etmektedir. Bu kavramın temel esasları şu şekilde belirtilmiştir: Endüstriyel 

internet, entegre edilebilen analizler, dijitalleşen süreçler, inovatif iş modelleri, 

bütün üretim ve değer zinciri çerçevesinde yatay işbirlikleri (Akeson, 2016: 2). 

 

Dördüncü Endüstriyel Devrim, "akıllı fabrikaları" mümkün kılan sanal ve 

fiziksel üretim sistemlerinin küresel olarak esnek bir şekilde birbirleriyle iş 

birliği yaptığı bir dünya yaratmaktadır. Bu, ürünlerin mutlak 

kişiselleştirilmesine ve yeni işletim modellerinin oluşturulmasına olanak 

tanımaktadır (Schwab, 2016: 12). İş ve süreçlerde yaşanan dijital dönüşüm 
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olarak tanımlanan Endüstri 4.0 (Porter ve Heppelmann, 2016), bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin, üretim sistemlerine entegre olması sürecidir (Rojko, 2017).  

 

6. ENDÜSTRİ 4.0’IN YAPISI 

Endüstri 4.0’ın tarihsel gelişiminde önem kazanan noktalardan biri de dünya 

üzerindeki kaynakların azalışı ve kaynakların sürdürülebilirliğinin öneminin 

artmasıdır.  Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, siber-

fiziksel sistemler olmak üzere üç yapıdan oluşmaktadır (Avcı, 2019:11). 

Tablo 3: Endüstri Devrimleri Zaman-Gelişmeler 

 Birinci Endüstri Devrimi (1760-1830) Su ve Buhar Enerjili mekanik üretim 

tesislerinin ortaya çıkışı 

İkinci Endüstri Devrimi (1840-1973) Elektrik enerjisinin mümkün kıldığı iş 

bölümünün ve seri üretimin ortaya çıkışı 

Üçüncü Endüstri Devrimi (1974-2011) Üretimin otomasyonunu daha yüksek bir 

düzeye taşıyan elektronik ve bilgi 

teknolojilerinin (BT) kullanımı 

Dördüncü Endüstri Devrimi (2011-…) Siber fiziksel sistemlere ve dinamik veri 

işlemeye dayalı üretim 

Kaynak: Gabaçlı, N. ve Uzunöz, M., 2017.  

Endüstri devrimlerinin tarihsel olarak içerdikleri gelişmeler, bizi şu anda 

olduğumuz noktaya getirmiştir diyebiliriz. Endüstri 4.0 bir birikimin neticesi 

ise bu birikim zamanla ve gelişen teknolojinin insan zekasıyla buluşması 

sonucu oluşmuştur. Ve geldiğimiz noktada yeni endüstri devrimi bir takım 

temel öğeleri barındırmaktadır. Bu ögeler ve özellikleri aşağıdaki tabloda özet 

olarak verilmiştir.  
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Tablo 4: Endüstri 4.0’ın Temel Ögeleri 

Akıllı fabrika, akıllı 

üretim, üretimin geleceği 

 

Daha akıllı, esnek ve dinamik fabrikalar. Makine ve 

teçhizatlar, kendileri karar vererek süreçleri 

iyileştirebilecektir. 

Yeni ürün ve hizmetlerin 

üretimindeki yeni 

sistemler 

Ürün ve hizmet geliştirme bireyselleşecektir.  

 

Kendi kendine organize 

olma 

 

İmalattan tedarike kadar tüm süreçler dinamikleşecek ve 

merkezi olmayan kendi kendine öğrenen sistemler 

oluşacaktır. 

Dağıtımda yeni sitemler Tüm tedarik süreçleri bireyselleşecektir.  

Siber-Fiziksel sistemler 

 

İnsan ihtiyaçlarını takip edecek şekilde tasarlanan 

üretim sistemleri olacaktır. 

Akıllı teknolojilerle iş birliği içerisinde alıcı ve satıcı 

arasında yeni bir etkileşim oluşturulabilir.  

Akıllı ürün 

 

Ürünlere, takip ve iletişim kolaylığını sağlaması adına 

çipler yerleştirilmektedir. Böylelikle akıllı ürünlere 

dönüşüm sağlanırken bazı güvenlik ve mahremiyet 

riskleri de ortaya çıkmaktadır. 

Akıllı Şehirler 

 

Hesaplama, ağ oluşturma ve fiziksel süreçlerin 

bütünleşmesi ile birlikte akıllı ürünlerden oluşan akıllı 

şehirler, insan ihtiyaçlarına çok hızlı cevaplar  

sunacak ve hayatı kolaylaştıracaktır.  
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Kaynak: Sağlam, 2022:13. 

7. ENDÜSTRİ 4.0’IN BİLEŞENLERİ  

 

Endüstri 4.0'ın birkaç temel dayanağı vardır. Bilimsel yayınların, danışmanların 

ve çeşitli araştırmacıların Endüstri 4.0'ı tanımlayan çeşitli özellik sistemlerini 

belirtmişlerdir. 2015 yılının başında 51 yayını analiz eden Hermann ekibi 

tarafından hazırlanan Endüstri 4.0 ‘ın bileşenleri; IoT, akıllı fabrika, IoS, akıllı 

ürün, M2M, Büyük Veri ve Bulut Bilişimdir. Boston Consulting Group 

tarafından veri tabanlarının daha fazla araştırılmasıyla önerilen Endüstri 4.0'ın 

dokuz bileşeni de aşağıdaki gibidir (Saniuk vd, 2020, 3): 

1. Büyük Veri (Big Data) 

2. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) 

3. Bulut Bilişim (Cloud Computing) 

4. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) 

5. Otonom Robotlar (Robots) 

6. 3D Yazıcılar (Three D Printer) 

7. Yapay Zeka (A.I – Artificial Intelligence) 

8. Sistem Entegrasyonu (System Integration) 

9. Akıllı Fabrikalar (Smart Factories) 

 

Dijital sürdürülebilirlik  

 

Sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği giderek akıllı 

şehirlerin ve akıllı fabrikaların tasarımının odağındadır.  
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Şekil 2. Endüstri 4.0 Bileşenleri 
Kaynak: http://ailemvesirketim.net 

 

Endüstri 4.0 üretime kattığı avantajlar bakımından gündem olmaktadır. Yeni 

hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi, üretimde esnekliğin atması ve 

esnekliğin beraberinde maliyetlerin azalması, yeni teknoloji ile birlikte daha 

yüksek verimlilik sağlanması başlıca avantajlar olarak sıralanabilir. Ayrıca 

sistem içerisinde en önemli avantajlardan bir tanesi de öz farkındalık 

yaratmasıdır. Bahsettiğimiz avantajlar, temel nitelikte olup; sistemin kendi 

içinde sağladığı daha pek çok artı değer bulunmaktadır.  
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Şekil 3. Endüstri 4.0 Avantajları 

 

7.1. Büyük Veri (Big Data) 

Küreselleşme süreciyle ülkelerin sınırlarının kalkmasının ardından küresel 

ekonomilerde her alanda veriler karşımıza çıkmaktadır. Büyük veri, kavram 

olarak ilk kez Cox ve Ellsworth (1997) tarafından 8. IEEE Görüntüleme 

Konferansı’nda (Proceedings of the 8th Conference on Visualization) 

kullanılmıştır (Aktan, 2018: 3). Soyut bir kavram olan büyük veri, veritabanı 

yazılımı araçlarının elde edilme, saklama, yönetme ve analiz etme yeteneğinin 

ötesinde olan veri kümelerini ifade etmektedir (Manyika vd., 2011: 10). Büyük 

veri, teknolojiyi geliştirmeye yönelik içgörüler ve değişime hazır olma 

çağrısıyla hayat bulmaktadır. Geleneksel veri setlerine kıyasla büyük verinin, 

gerçek zamanlı analize çok daha fazla ihtiyaç duyan, yapılandırılmamış veri 

yığınlarını içerdiği görülmektedir” (Chen vd., 2014). 

2008 yılına kadar gerek akademik literatürde gerekse bilişim teknolojileri 

arasında sınırlı kalan büyük veri kavramına 2008 yılında Wired dergisinde 

Endüstri 
4.0’ın 

Avantajları

Sistemin ve 
Bileşenlerin Öz 

farkındalık 
Yaratması 

Sistemin İzlenmesi

Yeni Hizmet ve İş 
Modellerinin 
Geliştirilmesi

Yeni Hizmet ve İş 
Modellerinin 

Gelişmesi

Üretimde 
Esnekliğin Artması 

ve Maliyetlerin 
Azalması

Daha Yüksek 
Verimliliğin 
Sağlanması



Dr. Öğr. Üyesi Harika ŞEN| 30 

 

Chris Anderson tarafından yayınlanan “Teorinin Sonu: Veri Yığını 8 Bilimsel 

Metotları Geçersiz Kılar” (The End of Theory: The Data Deluge Makes the 

Scientific Method Obsolete) isimli makalede petabayt çağında “Büyük 

miktarda veri toplama, saklama ve anlama becerimiz bilim, tıp, işletme ve 

teknolojiyi değiştirmektir” şeklinde önemli bir açıklama yapılmıştır (Anderson, 

2008, 1). 

Bilindiği üzere bilgiye ulaşma günümüzde çok kolay hale gelmiştir. Bilginin 

ulaşımında ve paylaşımında sağlanan bu kolaylık beraberinde gereksiz ve hatalı 

bilgi probleminin büyümesine de kaynaklık teşkil etmiştir. Öte yandan, bilim 

teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler bilgi çöplüğü şeklinde adlandırılan bu 

geniş sahadan, faydalı bilgilerin de bulunup seçilmesine imkân sağlamıştır. Bu 

şekilde çok miktarda bilginin yer aldığı bu ortamdan gerçek ve güvenilir 

olanların seçilerek, saklanmasının olanaklı hale gelişi “Büyük Veri” kavramını 

gündeme taşımıştır (EBSO, 2015, s. 19). Büyük veri, potansiyel olarak bulunan 

ve ulaşılabilir olan, nicelik ve nitelik özelliği gösteren, veri miktarındaki artış 

ile veri kaydetme ve depolama teknolojisinde büyük avantaj sağlayan bir 

olgudur (Franchis X, 2018:1).  

Davis ve Patterson (2012) büyük veri ve etik tartışmasına ilişkin dört temele 

dayanan bir çerçeve oluşturmuştur. Bunların birincisi kimlik kavramıdır. 

Kişilerin çevrimiçi ve çevrimdışı kimlikleri arasında ilişkinin şekli önemlidir. 

İkinci ve yadsınamaz unsurlardan biri gizliliktir. Üçüncü unsur, veriye ait 

iyeliktir. Verinin asıl sahibinin kim olduğu ve veriyi başka kanallarda kullanma 

hakkının kimlere ait olduğunu tanımlamaktadır. Dördüncü unsur ise verinin 

prestijidir. Çünkü verinin güvenilir olup olmaması konusu önem arz etmektedir 

(Davis ve Patterson, 2012).  

Büyük veri, tipik olarak sensörler, cihazlar, video-ses, ağlar, günlük dosyalar, 

işlem uygulamaları, web ve sosyal medya içerikleri dahil olmak üzere çeşitli 

kanallardan oluşmaktadır. Bu koşullar altında hemen hemen her sektörde 
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kademeli olarak bir “büyük veri ortamı” şekillenmektedir (Zhong vd., 2017: 

622).  

7.1.1. Büyük Veri Bileşenleri 

İlk başta büyük veriyi diğer verilerden ayıran üç temel bileşen olan hacim, hız 

ve çeşitliliktir. Oracle (2012) ve Forrester (2012) bahsedilen bu üç bileşene ek 

olarak büyük verinin işletme değeri (value) boyutuna dikkat çekmiştir. White 

(2012) ise bir ekleme daha yaparak verinin gerçekliği (veracity) boyutunu da 

eklemiş büyük verinin beş boyutu olduğunu söylemiştir. 

 

Şekil 4. Büyük Veri Bileşenleri 

Kaynak: https://ozgununlu.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://ozgununlu.com/
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3.1.1.1. Hız (Velocity)  

Verinin hızı, büyük verilerin özellikle veri toplama ve analizinin ticari değerini 

maksimum düzeyde kullanmak için hızlı ve zamanında yapılması gerektiği 

anlamına gelmektedir (Chen vd., 2014: 173). Verilerin toplanması ve 

iletimindeki hızı ifade eder (Russom, 2011). Hız kavramı verinin işlenme, 

depolanma veya elde edilme süresiyle ilgilidir. Bu boyut, verilerin üretildiği ve 

işlendiği, sürekli artan hızı ifade etmekte, veri setinin dinamikliğini 

tanımlamaktadır (Lee, 2017:295). Üretilen verilerin hızı gerçek zamanlı analiz 

ihtiyacının kurumlar için vazgeçilmez olmasından dolayı önemlidir. 

Geldiğimiz noktada veri sürekli artan bir oranda üretilmektedir (Çelik & 

Akdamar, 2018, s. 257). 

Domo’nun açıklamış olduğu raporda internetle ilgili çok çarpıcı veriler yer 

almaktadır. Rapora göre; internette her bir dakikada ortalama 231 milyon e-

posta, 16 milyon SMS gönderilmektedir. Bunula birlikte 5,9 milyon Google 

araması yapıldığı görülmektedir. Ayrıca her bir dakika içerisinde ortalama 

olarak 2,4 milyon snap, Facebook üzerinden 1,7 milyon gönderi, Twitter’da 

347 bin tweet, Instagram’da ise 66 bin fotoğraf paylaşılırken; Tinder’da 1,1 

milyon kaydırma yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca YouTube’a her bir dakikada 

yüklenen videoların toplam uzunluğu 500 saati bulmaktadır (Teknolojioku, 

2022). 



33 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 

 
 

Şekil 5. İnternette Bir Dakikada Neler Oluyor 

 

Kaynak:https://www.memurlar.net/ 

 

 

3.1.1.2. Çeşitlilik (Variety)  

Büyük verinin yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 

olmak üzere 3 çeşidi vardır. Yapılandırılmış veriler, önceden depolanmış ve 

kolayca sıralanan verileri, yapılandırılmamış veriler rastgele ve analiz edilmesi 

zor verileri ifade etmektedir (Sağıroğlu ve Sinanç, 2018: 43).  

“Çeşitlilik” kaynaklı zorluklar, yalnızca veri kümesinin içerdiği veri türlerinin 

yapısal varyasyonunu değil, aynı zamanda anlamsal yorumunu ve kaynaklarını 

da kapsamaktadır (L’heureux, 2017:7787).  

Yarı yapılandırılmış veriler ise organizasyon özelliklerini içeren ancak 

geleneksel veri tabanı biçiminde olmayan bilgileri içermektedir (Yıldız, 2020). 

Büyük veri ve analiz doğru metotlar ile yorumlandığı takdirde şirketlerin 
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stratejik kararlarını doğru alarak, proaktif bir biçimde risk yönetebilme aynı 

zamanda inovasyonun doğru yapılmasına olanak sağlamaktadır (Avcı, 2019: 

22).  

3.1.1.3. Değer (Value) 

Değer, veriden elde edilen ve veriden çıkan anlam olması bakımından büyük 

verinin sahip olduğu en önemli bileşen olarak ifade edilebilir. Verinin istatiksel 

olarak hesaplanabilirliği,  korelasyonlu olup olmadığı ve desen tahmininin 

yapılabiliyor olması bu verinin bir değeri olduğunu göstermektedir (Aktan. 

2018: 6). 

Veri değeri, elde edilen verinin taşıdığı anlamı ifade etmektedir. Değer, büyük 

verinin anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Bu anlamlandırma büyük veri 

kullanmanın rasyonel nedeninin ne olduğu konusunda bize bilgi vermektedir. 

Verinin sahip olduğu değer, veride bulunan soyut anlamı randımanlı bir şekilde 

çıkartmak ve o anlamı faydaya dönüştürmeyi ifade etmektedir (Ruffatti, 2013).  

3.1.1.4. Hacim (Volume) 

Büyük verinin büyüklüğü olarak tanımlayabileceğimiz hacim (volüm), büyük 

verilerin birincil özelliğidir, ancak tek değildir, çünkü büyük verilerin diğer 

özelliklerine sahip olmayan büyük veri kümeleri vardır. (Erevelles vd, 2016, 

s.900). Hacim, Gigabayt ile Zettabayt arasında değişen boyutlardaki yapısal ve 

yapısal olmayan verilerin miktarını açıklamak için kullanılmaktadır. Büyük 

veri, artık mevcut veri tabanlarına sığamayacak, geleneksel veri analiz 

teknikleriyle işlenemeyecek, terabayt ve petabaytlardan çok daha yüksek 

hacimsel seviyelere ulaşmıştır (Aktan, 2018:5).  

Veri hacminin ölçümü olarak kullanılan Kilobyte, megabyte, gigabyte ile 

günümüzde terabyte gibi kavramlara yenileri eklenmektedir. Petabyte (1000 

terabyte), exabyte (1000 petabyte), zettabyte (1000 exabyte) ve son olarak 
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yottabyte (1000 zettabyte) dijital ortamda üretilen verinin hacmini belirlemenin 

güçlüğünü göstermektedir (Özcan, 2021:17). Hâlihazırda veri üreten 

kaynakların, geçmişte üretilen verilerin üzerine bugün yeni kaynaklar 

eklenmekte ve veri miktarı gün geçtikçe artmaktadır. 

3.1.1.5. Doğruluk (Verification) 

Verification, gürültü, eksiklik, gecikme gibi nedenlerden dolayı büyük verinin 

doğruluğundan kesin emin olunması gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin 

sensör verilerine gürültü binmesi ya da erişilen her herhangi bir web adresinin 

yanlış bilgiler içermesi bizim de yanlış bilgiler elde edip, yanlış kararlar 

almamıza sebep olur.  Büyük verinin büyüklüğü arttıkça verinin kalitesi, 

doğruluğu ile ilgili sorunlar artar. Yapılandırılmamış ve çok fazla kaynaktan 

üretilen veriden değer üretilebilmesi, bu değerin karar vericiler tarafından 

kullanılması için doğruluğu ve güvenilirliği önemlidir. (Panneerselvam ve diğ., 

2015:7).  

Yadav ve Phulre’e (2017) göre, genelde veri akışlarının kalitesi göz ardı 

edilmektedir. Ancak veri akışları güvenilir kaynaklardan toplandığı zaman 

büyük veri analitiğinin faydası ve verimliliği artmaktadır (2017, s. 93). Kısaca 

büyük verinin doğruluk özelliği büyük veri sistemlerinde toplanan ve analiz 

edilmek için depolanan verilerin güvenilirliği ile alakalıdır. Sonuç olarak 

verinin doğruluğu ilkesi; nesnellik, güvenilirlik aşamalarına karşılık 

gelmektedir (Lukoianova & Rubin, 2013, s. 2). Büyük Veri‟nin yüksek 

çeşitlilikte olması, analiz edilen verinin kalitesini ve güvenilirliğini sağlama 

sürecini zorlaştırmaktadır (Chandra, Ray, & Goswami, 2017). 

3.2. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) 

Nesnelerin interneti (IoT), internete bağlı Radyo Frekanslı Tanıma Cihazı 

(Radio Frequency Identification Device - RFID) aracılığıyla bilgilerin 
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tanımlanması ve tüm nesnelerde akıllıca yönetilmesi için 1999 yılında Kevin 

Aushton tarafından ortaya çıkarılan bir kavramdır (Liu & Dongxin , 2012:991). 

Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden her türlü fiziksel nesne arasında 

iletişime izin veren yeni bir ağ paradigmasıdır (Han, Jornet vd., 2013). Başka 

bir deyişle fiziksel cihazların, makinaların, binaların ve çeşitli elektronik 

donanım ile yazılım içeren nesnelerin veri toplamak, dağıtmak ve iletişim 

kurmak için oluşturduğu ağ sistemidir (Banger, 2017, s. 43). 

Aslında tarihteki ilk IoT uygulaması 1991 yılında İngiliz Cambridge 

Üniversitesindeki bir grup akademisyenin uzakta olduğu için kahve makinesini 

izlemek istemesiyle başlamıştır. Kahve makinesine ait olan ve her bir dakikada 

3 adet yakaladıkları görüntüyü kendi aralarında kurdukları bir ağa atan kameralı 

bu sistem, nesnelerin internetinin tarihteki ilk uygulaması olarak bilinmektedir 

(Oral & Çakır, 2017).  

IoT kavramı ilk olarak 1999’da Kevin Ashton tarafından tanımlanmıştır. 

Asthon bu kavramı şu şekilde tanımlamıştır, “Nesnelerin İnterneti, tıpkı 

İnternet'in yaptığı gibi dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Belki daha da 

fazla” (Atlam H.,vd.2018:929). 

 

Şekil 6. IoT'ye Dönüşüm Aşamaları 

Kaynak: (Khanna ve Kaur, 2020). 
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Yapılacak işlemlerin etkin halde çalışmasını sağlamak için amaç, sistem işleyişi 

ve sistem gereksinimlerine göre farklı teknolojilerden faydalanılmaktadır. Bu 

bağlantı teknolojilerinden en yaygın kullanılanları bluetooth, zigbee, Wifi, 

6LoWPAN, RFID ve hücresel iletişimdir (Söğüt & Erdem, 2017). ITU 

(International Telecommunication Union) 2005 yılında Nesnelerin İnternetini 

teknoloji açısından dört farklı boyut üzerinden tanımlamıştır. ITU’nun tanımına 

göre nesnelerin internetinin ilk boyutu nesne tanımlama (tagging things/şeyleri 

etiketleme), ikincisi algılayıcılar ve ağları (feeling things/şeyleri hissetme), 

üçüncüsü gömülü sistemler (thinking things/düşünen şeyler), dördüncüsü ise 

nano teknolojilerdir (shrinking things/küçülen şeyler) (Koshizuka & Sakamura, 

2010: 99). 

3.3. Bulut Bilişim 

Bulut Bilişim tüm verilerin, bilgilerin, belgelerin, yazılımların, uygulamaların 

internet bulutu üzerinde yer alan sanal bir depoda depolanmasını ve internet 

üzerinden ulaşılmasını sağlayan bir teknolojidir (Çark, 2019). Ulusal 

Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne (NIST) göre “ Bulut bilişim, en az yönetim 

hizmeti veya servis sağlayıcı müdahalesi ile hızla alınabilen ve verilebilen 

esnek yapıdaki ayarlanabilir bilişim kaynaklarının (ağ hizmeti, sunucu hizmeti, 

depolama hizmeti, uygulamalar ve diğer hizmetler gibi) paylaşıldığı havuza, 

istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir modeldir.” IBM 

tarafından yapılan tanıma göre ise bulut bilişim, BT hizmetlerinin edinilmesi 

ve sunulması için son derece otomatik, dinamik bir alternatif sağlayan bu tür 

esneklik ihtiyacına olası cevap veren bir modelidir (IBM, 2019). Bulut bilişimin 

en basit modellerinden biri, Google Dokümanlar gibi programlardır. Bir hesap 

oluşturarak, bilgilerin kişisel bilgisayarlarda değil Google Dokümanlar 

sunucusunda saklandığından, bu dokümanlara internet bağlantısı olan herhangi 

bir bilgisayardan erişilebilmektedir. (Aciobanitei ve ark., 2020). 
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Genel bir tanım yapacak olursak bulut bilişim, her yerde bulunan, elverişli, 

talep üzerine ağın etkinleştirilmesi için bir modeldir ve yapılandırılabilir 

hesaplama kaynaklarının paylaşılmış bir havuzuna (ağlar, sunucular, 

depolama,) hızlı bir şekilde hazırlanıp yayımlanabilir minimum yönetim çabası 

veya servis sağlayıcıdır (Breiter, 2011). 

 

 

Şekil 7. Bulut Bilişim Sistemleri 

Kaynak: Kılıç, H. (2017). 

Bulut bilişim, 1950’lerde ortaya çıkmış ve günümüze kadar bir çok aşamadan 

geçmiş bir teknolojidir. İlk başlarda karışık bir teknoloji olarak düşünülmüş 

olan bulut bilişim uygulamasının sağladığı yararlar birçok teknoloji takipçisini 

kendine çekmiş ve giderek artan sayıda BİT şirketleri hizmetlerinin birçoğunu 

bulutta sunmaya başlamıştır (Sultan, 2013:162).  

Klasik BT altyapısından farklı olarak Bulut bilişim altyapısında sanal bir 

barındırmanın yer aldığı görülmektedir. Bulut bilişim, Klasik BT yapısındaki 

sunucu veri merkezi yazılım, ağ, depolama gibi bileşenlerin kurumlara 
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Bulut Bilişim 
Servisleri

•Özel

•Genel

•Topluluk



39 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 
sanallaştırma yoluyla erişilebilir hale getirilmekle birlikte tüm bilgi işlem 

kaynaklarının da bu yolla kullanılması olanak sağlamaktadır. Bu yapı ile 

birlikte kurum ve kuruluşların otomasyon, esneklik, yüksek güvenlik, 

verimlilik ve düşük maliyet gibi avantajlar elde ettikleri görülmektedir.  

3.3.1. Bulut Bilişim Modelleri  

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (National Institute of Standards and 

Technology-NIST) tarafından yapılan bulut bilişim tanımına göre dört farklı 

kurulum modeli bulunmaktadır (Mell. &Grance, 2011). Bunlar;  

1. Genel Bulut (Public Colud) 

2. Özel Bulut (Private Colud) 

3. Topluluk Bulut (Community Colud) 

4. Hibrit Bulut (Hybrid Colud) ’tur.  

 

Şekil 8. Bulut Bilişim Modelleri 

Kaynak: https://www.endustri40.com/bulut-bilisim-cloud-computing-nedir/ 

 

 

https://www.endustri40.com/bulut-bilisim-cloud-computing-nedir/
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   3.3.1.1. Genel Bulut (Public Colud) 

 

Bulut altyapısı, bulut sağlayıcısının tesisinde mevcuttur. Genel vatandaş ya da 

büyük bir sanayi grubu, kullanım metodu açısından belirli bir ücret karşılığında 

bulut hizmetlerine kullanmak adına erişim sağlayabilir. (Rani, vd., 2015).  

Genel bulut, Google, Amazon, Microsoft gibi bulut hizmet sağlayıcılarının 

altyapı oluşturarak, internet aracılığıyla sağladıkları bulut bilişim hizmetidir. 

Sağlayıcılar bu hizmetleri kullandığın kadar öde veya ücretsiz olarak 

sunabilmektedir. Herkese açık ağ üzerinden sağlanan bir model olduğundan, 

genellikle bireysel kullanıcılar veya kurumlarda gizli olmayan belgelerin 

paylaşılması konusunda tercih edilmektedir (Yazır,2018). Bulut hizmeti alan 

kişi veya kurumların tüm bilgi işlem faaliyetlerinin, üçüncü şahısların 

kurdukları ve yönettikleri bulut altyapısı üzerinden sağlandığı bulut bilişim 

dağıtım modelidir (Mell ve Grance, 2011).  

 

Şekil 9. Genel Bulut 

Kaynak: Yazır, 2018. 
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3.3.1.2. Özel Bulut (Private Colud) 

Bu hizmet modeli, sistem kaynaklarının yönetiminde firmalara kontrol olanağı 

sunmaktadır. Özellikle, veri güvenliğine ve gizliliğine daha çok önem veren 

kurumsal firmalar tarafından tercih edilmektedir (Mell ve Grance, 2011). Bu 

nedenle veri güvenliğine önem veren ve büyük yapıdaki kuruluşlar tarafından 

tercih edilmektedir. Kuruluşlar kendi bulutunu meydana getirmektedir. İşletme 

haricinde kapalı bulut altyapısını kullanırken, organizasyon içinde 

departmanlar arasında ortak olarak kullanılan bir altyapı kullanmaktadır 

(Cengiz ve Bakırtaş, 2019). Maliyet açısından genel buluta göre daha pahalı 

olmasına rağmen, kurumlar ve kuruluşların yatırım giderleri konusunda avantaj 

sağladığı görülmektedir.  

 

Şekil 10. Özel Bulut 

Kaynak: Yazır, 2018. 
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3.3.1.3. Topluluk Bulut (Community Colud) 

Bir Topluluk Bulutundaki bulut altyapısı, ortak kaygıları olan (görev, güvenlik 

gereksinimleri, politika konuları gibi) birkaç işletme tarafından birlikte 

kullanabilmekte ve tüm kullanıcılar uygulama ve verilere ulaşabilmektedir. 

(Mell ve Grance, 2011Aynı amaca yönelik güvenlik, politika, gizlilik gibi 

özellikleri benzer olan ve birlikte hareket eden kurum veya kuruluşlara 

paylaştırılmış sistemlerdir. Bulut bilişim altyapısı, toplulukta bulunan bir veya 

daha fazla organizasyon tarafından sahip olunarak yönetilebileceği gibi bu 

topluluk üçüncü bir tarafça da yönetilebilir (Mell ve Grance, 2011). 

 

Şekil 11. Topluluk Bulutu 

Kaynak: Yazır, 2018. 
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3.3.1.4. Hibrit Bulut (Hybrid Colud) 

Birden daha fazla bulut altyapısının birleşimi olarak tanımlayabileceğimiz 

Hibrit Bulut, bir işletmenin verilerin güvenliğine göre genel ve özel bulutun 

birlikte kullanılmasından oluşmaktadır. Hibrit Bulutun, Özel Bulut bölümünde 

güvenlik kaygısı yüksek uygulamalar, genel bulut bölümünde ise düşük 

güvenlik kaygısına sahip uygulamalar yer alabilir. Karma bulut iki veya daha 

fazla birbirinden bağımsız bulut dağıtım modelinin ortak bir ara yüz 

kullanılarak birleştirilip oluşan veri ve uygulamaların bulutlar arası 

taşınabilirliğini sağlayan bileşik bulut dağıtım modelidir (Mell ve Grance, 

2011).Bu sayede firmalar, hem kendi özel servislerini ve dosyalarını paylaşmak 

için kullanıp, hem de başka firmaların sağladıkları servise erişebilmektedirler.  

 

Şekil 12. Karma Bulut 

Kaynak: Yazır, 2018. 
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3.4. Arttırılmış Gerçeklik  

Gerçeklik teknolojisi terimini sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik olarak 

ikiye ayrılabilmek mümkündür. Sanal gerçeklik, bilgisayar kaynaklı üç boyutlu 

oyunlarda karşılaşılan, kullanıcının bu ortama girdiğinde dünya ile bağının 

tamamen yok olduğu bir ortam olarak ifade edilmekte; buna karşın artırılmış 

gerçeklik; gerçek dünya ile bağlantısını devam ettiren, veri ve görüntülerin 

gerçek dünya görüntülerine eklenebildiği, gerçek ve sanal nesnelerin aynı 

ortamda birlikte algılanmasını sağlayan bir ortam olarak ifade edilmektedir ( 

İçten ve Bal, 2017:111). 

Artırılmış gerçeklik (AG) teriminin ilk defa Boeing Araştırmacısı Thomas 

Preston Caudell tarafından kullanılmıştır.  İşçilere Baş Üstü Gösterge (Caudell, 

Thomas P., and David W. Mizell., 1992) aracılığıyla kablo yığınlarının montaj 

şemalarını göstererek yardım etmenin yollarını ararken kullanılan teknoloji, 

bilgisayar ortamında oluşturulmuş görüntülerin kullanıcıların gerçek dünya 

bakışına eklendiği ve ayrıca kullanıcılara bilgisayar tarafından üretilen bilgileri 

vermektedir. Özetle kullanıcıların gerçek dünyalarını sanal nesneler ile 

artırılarak bilgisayar ortamını kullanıcıların dünyasına sunmaktadır (Tang vd., 

1998: 49). 

Elbasiouny ve ark. (2011) göre Artırılmış Gerçeklik uygulamaları, bilgisayar 

tarafından oluşturulan metin, ses ve diğer verilerle güçlendirilen gerçek 

görüntülerin kullanıcıya sunularak kullanıcının dünyaya bakışını güçlendiren 

ileri bir teknolojidir. Kısacası fiziksel dünyaya hem mekânsal hem de zamansal 

olarak gerçek zamanlı bir şekilde etkileşimli dijital bilginin eklendiği ortam 

olarak tanımlanabilmektedir (Sherman ve Craig, 2018: 23). 

Artırılmış gerçekliğin son dönemin en gözde teknolojilerinden başında 

gelmektedir. Terimin kullanılmasında akıllı telefonlar yadsınamaz bir öneme 

sahiptir. Özellikle son dönemde birçok firmanın ürünlerini tanıtırken bile 
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artırılmış gerçeklikten yararlandığını bilinmektedir. Kendi evinizin ortamında 

ürünlerin denenebileceği yönünde bir çok reklamın yapılması sistemin aslında 

hayatımıza çok hızlı bir şekilde entegre edildiği göstermektedir. Artırılmış 

gerçekliğin başta tıp, askeri, endüstri, mimari, müze, eğlence gibi birçok alanda 

kullanıldığı görülmektedir.  

Şekil 13. Mimaride Artırılmış Gerçeklik 

Kaynak: https://www.nsocialtr.com/ar-mimari-artirilmis-gerceklik.html 
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Şekil 14. Sanat Müzelerinde Artırılmış Gerçeklik 

Kaynak: ankaraankara.net 

Tıp alanında Andrei State ve arkadaşları tarafından AG teknolojisi sayesinde 

bir hastanın göğüs tümörü biyopsi ve benzeri operasyonların daha rahat 

yapılmasını sağlamıştır. (State vd., 1996). Böylelikle AG sayesinde 

hastalıkların hem teşhisi hem de ameliyatları daha kolay hale gelmiştir. AG 

teknolojisi sadece teşhis ve operasyonlar için kullanılmamakta; aynı zamanda 

tıp eğitiminde de ciddi yararlar sağlamaktadır. Çoğu vakayı ve özellikli vakaları 

her zaman görme imkanı olmayan öğrenciler, bu sayede daha kaliteli bir eğitim 

alabilmektedir.  

Endüstri alanından bir örnek verecek olursak; Boeing firmasının geliştirdiği bir 

sistem, teknik elemanların karışık kabloları nereye, nasıl bağlayacakları 

konusunda bir uygulama gelişmiştir. Uygulama sayesinde bağlantılar hızlı ve 

bir o kadar kolay yapılabilmektedir.  Böylelikle işler daha kısa zamanda ve daha 

düşük bir maliyetle tamamlanmaktadır (Caudell ve Mizell, 1992). 
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Şekil 15. Tıp Alanında Artırılmış Gerçeklik 

Kaynak: https://magg4.com/sanal-gerceklik/ 

3.5. Otonom Robotlar  

Endüstri 4.0’ı diğer endüstri devrimlerinden ayıran en önemli gelişmelerin 

başında robotlar gelmektedir. Günümüzde insansız - karanlık akıllı fabrikalar 

yanında pek çok yeni uygulamada İnsan robot işbirliğinde insan ve makine 

birlikte el ele çalışmaktadır (Fırat &Fırat, 2017:213). Robotlar genel olarak; 

önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-magnetik cihazlar 

olarak tanımlanmaktadırlar. Robotların kullanım amaçları insanlar için tehlikeli 

olan alanlarda kullanılmış olsa da günümüzde sağlıktan tarıma, üretim 

sistemlerinden eğlenceye, ulaşım sektöründen uzay çalışmalarına kadar 40’tan 

fazla alanında kullanılmaktadır (Yazıcı 2016). 

 Otonom Robotlar, kendiliğinden iş yapma niteliği bulunan robotlardan ziyade, 

belirli bir zekâsı olan robotik sistemler şeklinde ifade edilebilir (Yazıcı, 2016). 

Mobil robotların kendi kendine karar verebilenleri otonom olarak adlandırılır. 

İlk olarak, 1970'lerde dijital kontrol elektroniğinin ve devamında yapay zekânın 

da ortaya çıkmasıyla birlikte otomatik algılama ve biliş üzerine yoğun bir 
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odaklanma gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, sensörler ve işlemcilerin 

maliyetindeki düşüşlerle birlikte otonom sistemlerin ve robotların gelişmesi ve 

çeşitli uygulamalarda kullanması söz konusu olmuştur (Watson & Scheidt, 

2005: 370).  

Otonom robotlar, tıpkı insanlar gibi çevresini algılayabilme, kendi kararlarını 

verme ve buna göre bir eylem gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Bu 

yetenekleri çevresini lazer tarayıcılar, kameralar ve çarpışma sensörleri 

sayesinde algılayabilmelerinden gelmektedir. Durmak, manevra yapmak ve 

önüne çıkan engellerin etrafından dolaşmak bu eylemlere birer örnektir 

(Palmerini, v.d., 2014: 9-31) 

 

Şekil 16. Endüstriyel Robotlar 

Kaynak: kobiyasam.com.tr 

 

Endüstriyel robotlar olarak tanımlayabileceğimiz bir diğer grupta çok büyük 

boyutta yer alan işleri yapmak için üretilmiş robotlardır. En çarpıcı özelliği 
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süregelen işleri insan gücüne gerek kalmadan gerçekleştiriyor olmalarıdır. En 

yaygın kullanıldığı sektörlerden biri otomotiv sektörüdür. Bilindiği üzere 

otomotiv sektöründe sadece binek arabaları üretilmemektedir. Çok daha devasa 

üretilen araçlar da düşünüldüğünde, otomotiv sektöründe gerçekten üretimi ve 

verimi artırdıkları görülmektedir. Robotların yaygın olarak kullanıldığı bir 

diğer sektör de sağlıktır. Sağlık sektöründe farklı iki alanda robotik kullanımın 

olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi cerrahi alan diğeri ise ortopedik 

cihazlardır. Ortopedik cihazlar beyin veya kas sinyallerinin yapay zekâ 

uygulamaları ile işlenerek anlamlandırılması sonucu hareket sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

 

Şekil 17. Robot Destekli Yürüme Sistemi 

Kaynak: romatem.com 
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3.6. 3D Yazıcılar 

Endüstri 4.0 bileşenleri arasında yer alan 3D yazma teknolojisi yeni bir 

teknoloji olmayıp kökenleri 19. yüzyıla dayanmaktadır. Üretimde ise yaklaşık 

son otuz yıldır kullanılmaktadır. Üç boyutlu (3D) baskı, bilgisayar destekli 

tasarım programlarında (Autocad, Solid Work, vb.) ya da 3D tarayıcılar 

yardımıyla nesnenin 3D tasarım modeli oluşturulmuş parçanın katı formda 

basılması işlemidir. 

 

Katmanlı üretim olarak da adlandırılan 3D yazma, üç boyutlu çizimden veya 

modelden katman üzerine katman yazdırılarak fiziksel bir nesne oluşturma 

işlemine denmektedir  (Barnatt, 2016: 3). Önceleri, istenilen şekil elde edilene 

kadar eksiltme yöntemi benimsenerek katmanlar birbirinden ayırılmaktaydı. 

3D yazma ise istenen şekil elde edilene kadar ekleme yapmayı içermektedir. 

Gevşek bir malzemeyle başlanmakta ve ardından dijital şablon kullanılarak 

nesne, üç boyutlu şekle dönüştürülmektedir (Huang, v.d., 2002: 1191). 

 

3 Boyutlu veya 3D yazıcı; bilgisayardan alınan dijital üç boyutlu veriyi (üç 

boyutlu CAD çizim), somut nesneler haline getiren bir makinedir. Elektronik 

parçalar ve motorlar haricinde bütün mekanik parçaların neredeyse tamamı 3D 

yazıcı ile basılabilmektedir. 3B yazıcılar esasında günümüzde yoğunlukla 

kullanılan x-y eksenlerinde yazdırma yapan 2 boyutlu yazıcılara bir alternatif 

olarak sunulan ve x-y-z eksenlerinde çıktı almaya imkân tanıyan cihazlardır 

(Yılmaz, Arar ve Koç, 2013) 

Üç boyutlu baskı teknolojisi, bazı uzmanlar tarafından tabakaların üst üste 

eklenmesi şeklinde nesne yaratabilen baskı başlıkları şeklinde tanımlanırken; 

bazıları tarafından ticari veya bireysel tüketicilerin hızlı, düşük maliyetli ve 

kolay yapılabilen prototip elde etmesini sağlayan makineler olarak 

tanımlanmaktadır.” (Berman, 2012).  
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 Şekil 18. 3D Yazıcı 

Kaynak: www.boyutkat.com 

3.7. Yapay Zekâ (Artificial Intelligence-AL) 

Yapay zeka (AL) kavramı, “insanı taklit etme yeteneğine sahip, etkileşim, 

öğrenme, uyum sağlama ve tecrübelerini genişleterek uygulama imkanı olan 

dijital teknoloji ve/veya uygulamalar” olarak tanımlanmaktadır (Wirtz vd., 

2018: 3-4). Bir başka tanıma göre yapay zekâ, insan zekâsına özgü akıl 

yürütebilme, problemlere çözüm üretme, öğrenebilme gibi yetileri makinelere 

aktarmak olarak açıklanmaktadır (Yılmaz, 2022: 1). Say’a göre ise yapay zeka, 

“doğal sistemlerin yapabildiği (zekice olsun veya olmasın) her bilişsel etkinliği 

(gerekirse bedenleri olan) yapay sistemlere, daha da yüksek başarım 

düzeylerinde nasıl yaptırabileceğimizi inceleyen bilim dalıdır” (Say, 2018: 83).  

Yapay zekâ fikrinin temelleri felsefe, kurgu ve hayal gücüne dayanmaktadır. 

Özellikle 19. yüzyılda Jules Verne’nin Ay’a Yolculuk romanı ile uzay 
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teknolojisinin oluşumuna ilham olduğunu söylemek mümkündür. (Buchanan, 

2005:53). 1945 yılında Columbia Üniversitesinden mezun olan Isaac Asimov, 

Robotik terimini icat etmiştir. "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu sorarak 

yapay zeka konusunu tartışmaya açan ilk isim Alan Mathison Turing'dir. 

1950 yılında Alan Turing tarafından zekânın değerlendirilmesi için Turing 

Testi tanıtılmıştır. Claude Shannon, araştırma yaparak satranç oynamaya ilişkin 

ayrıntılı bir analiz yayınlamıştır. Daha sonra John McCarthy 1956 yılında 

“yapay zekâ” terimini icat etmiştir ve 1958 yılında yapay zekâ için LISP 

programlama dilini icat etmiştir. 1964 yılında Danny Bobrow’un 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki tezi, bilgisayarların cebirsel kelime 

problemlerini doğru bir şekilde çözebilecek kadar doğal dili iyi anlayabildiğini 

göstermiştir. 

Yapay zekâ biliminin en kapsamlı amacı, insan aklına benzer şekilde süreçler 

aracılığıyla zekâyı simüle etme ve kararlar verme yeteneği ile insan gibi 

düşünen ve hareket eden akıllı makineler oluşturmaktır (Salvaris, 2018:3). 

Düşünebilen makine oluşturmak amacıyla 21. Yüzyılın ilk yarısında başlamış 

olan teorik çalışmalar, günümüze bakıldığında robot tasarım alanlarında 

çalışmaların başlangıcını oluşturmuştur (Bilim Teknik, 2015: 565). İnsan gibi 

düşünen ve insan gibi davranan bilgisayarların ve robotların geliştirilmesi, 

özellikle 1950’den sonra bilimin önemli amaçlarından biri olmuştur. 

Dolayısıyla yapay zekâ çalışmalarının amacı, akıllı, bilinçli düzeyine sahip, 

öğrenme kabiliyeti olan, kendi ahlaki davranışı mevcut ve düşünebilen 

makineler üretmektir (Çelebi, 2019, 354). 

 

 

 



53 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 
Tablo 5: Yapay Zekanın Kronolojik Sıralaması 

1936 Alan Turing “Programlanabilir sayılar” adlı makalesi ortaya çıktı. 

1942 Isaac Asimov “Ben Robot” adlı kitabında robotiğin üç yasasını 

belirledi. 

1943 Warren McCulloch ve Walter Pitts “Fikirlerin Mantıksal Hesabı” 

makalesini yayımladı. 

1946 ENİAC çalışmaya başladı. 

1948 John von Neuman kendi kendini kopyalayabilen program fikrini ortaya 

atmıştır. 

1950 Alan Turing “Programlanan Makineler ve Zekâ” adlı makalesini 

yayımladı ve Turing testi kavramını ortaya attı. 

1951 Mark 1 adlı bilgisayar için ilk yapay zekâ programları yazılmıştır. 

1956 “Mantık Teorisi” adındaki sistem ortaya çıkmış ve ilk yapay zekâ 

sistemi olarak kabul görmüştür. Darthmouth konferansında ilk defa 

yapay zekâ terimi kullanıldı. İnsan oyuncuyu yenen “Maniac 1” adlı 

satranç programı geliştirildi. 

1960 Licklider insan-makine ilişkisi üzerine çalışmaya başlamıştır. 

1962 Robot üreten ilk şirket “Unimation” kuruldu. 

1965 “ELIZA” adlı yapay zekâ programı yazılmıştır. Herbert Simon “1985 

yılında makineler bir insanın yapabileceği her şeyi yapabilir hale 

gelecektir” tahmininde bulunmuştur. 

1966 İlk hareketli robot “Shakey” üretilmiştir. 

1973 İlk yapay zekâ kışı başladı. 
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1975 “MYCIN” adlı sistem bir hastalığa tanı koyup antibiyotik önerdi. 

1978 Herbert simon yapay zekâ çalışmalarından dolayı Nobel ödülü kazandı. 

1979  “Stanford arabası” adlı ilk otonom araba geliştirildi. 

1980’ler Nöral ağlar yapay zekâ çalışmalarında kullanılmaya başlandı. 

1987 İkinci yapay zekâ kışı başladı. 

1993 MIT’de insan görünümlü robot “Cog” üretilmeye başlandı. 

1997 Deep Blue bilgisayarı, Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u 

yendi. 

1998 İlk yapay zekâ oyuncağı “Furby” piyasaya sürülmüştür. 

1999 Deep Space 1 adlı uzay aracının kontrolleri yapay zekâ sistemi olan 

Remote Agent’e devredildi. 

2002 Amazon otomatik öneri yapan sistemler kullanmaya başladı. 

2004 DARPA’nın zeki araç yapmak için düzenlediği turnuvadaki tüm 

katılımcılar başarısız oldu. 

2005 Yapay zekâyı kullanan “Asimo” adındaki robot geliştirildi. 

2007 Google Translate kullanıma sunuldu. 

2010 Asimo adındaki robot zihin gücünü kullanarak hareket ettirilmiştir. 

2011 Apple “Siri” adındaki asistanını devreye soktu. IBM’nin Watson 

adındaki bilgisayarı Jeopardy adındaki yarışmada şampiyon olan iki 

kişiyi mağlup etti. 

2012 Google’ sürücüsüz arabaları trafikte otonom olarak yolunu buldu. 



55 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 
2016 Google’ın AlphaGo’su Dünyanın en iyi oyuncularından olan Lee 

Sedol’ü mağlup etti. 

Kaynak: Learning, 2021 ve Yılmaz, 2022 

Yapay zeka, makineler tarafından sergilenen zekadır (Wirth, 2018:436). 

Bilgisayar bilimlerinde yapay zekâ araştırmaları ile canlıların sahip olduğu 

biyolojik zekânın ve davranış özelliklerinin bir makine veya cansız bir varlık 

tarafından sergilenebilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir 

(Farrow, 2019:61). Bu amaç doğrultusunda yapay zekâ, akıllı makineler yapma 

bilimi ve mühendisliği olarak tarif edilebilir (McCarthy, 2007). Yapay zekâ, 

makinelerin biyolojik zekâ biçimini taklit etmelerini sağlamaya yönelik birçok 

teknik uygulamadan oluşur (Lexcellent, 2019:5). Bir makinenin görüntü tanıma 

ve doğal dil işleme gibi insan benzeri görevleri yapma yeteneği ile yakından 

ilişkilidir (Abellera ve Bulusu, 2018:2). Bu manada insanlar tarafından 

gerçekleştirilirken akıllıca düşünmeyi gerektiren görevlere yönelik süreçlerle 

ilgilenir (Simon, 1995:95). Bu yönüyle yapay zekâ, heterojen bir dizi araç, 

teknik ve algoritma içerir (Jarrahi, 2018:577). Teknik olarak makine 

performansı, otomatik muhakeme, bilgi havuzları, görüntü tanıma ve doğal dil 

işleme dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere görev performansı için geniş 

bir bilgisayar destekli sistem koleksiyonudur. Bu tür sistemler ses, metin, 

görüntü ve sayısal veriler için görev girişi, algoritmalar ile görev süreçleri ve 

kararlar ve çözümler için görev çıktıları içerir (von Krogh, 2018:405)  

 

Günümüzde birçok sektörde bilgisayar ve yapay zekadan yararlanılmaktadır. 

Şirketler, kamu kurumları ve devletler yapay zeka alanında sürekli ar-ge 

faaliyetleri yürütmekte ve bu faaliyetlere büyük önem vermektedirler. Yapay 

Zeka Endeksi 2019 Yılı Raporuna göre sadece özel sektörün küresel çaptaki 

yapay zeka yatırımı 70 milyar ABD dolarının üzerinde çıkmış ve “Otonom 
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Araçlar” yapay zeka yatırımlarından 7,7 milyar ABD dolarıyla (%9,9) en çok 

paya sahip olan alan olmuştur (Emeç, 2019). 

Nitekim bugün YZ, akıllı telefonlardaki kelime oyunlarından Xbox 

platformuna 3D hareket algılama yeteneği kazandıran Kinect'e, satranca göre 

çok daha fazla ihtimal içeren Go oyununda şampiyonlardan Lee Sedol ve daha 

sonra dünyanın bir numarası Ke Jie'yi yenen AlphaGo'dan bireysel akıllı asistan 

uygulamalarına, güvenlik kameralarındaki yüz tanıma yeteneğinden kırk ayrı 

dil arasında gerçek zamanlı çeviri yapabilen Google Pixel Buds'a kadar hemen 

hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır (EMO, 2019). 

3.8. Sistem Entegrasyonu 

 

Endüstri 4.0 ile birlikte, parça başına üretim sürecinden toplu üretime kadarki 

süreçlerin hepsinde en önemli etken bütünleme yani entegrasyondur. Endüstri 

4.0 konseptinde sistem entegrasyonu, değer ağları aracılığıyla yatay 

entegrasyon ve dikey entegrasyon ve uçtan uca entegrasyon olarak karakterize 

edilmektedir (Kagermann vd., 2013: 6). Sistem entegrasyonu, birden fazla 

sistemin bir araya getirilmesiyle tek bir sistem olarak çalışmalarını 

sağlamaktadır (Gabaçlı ve Uzunöz 2017, s. 157). 

 

 

 

 

 

 



57 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 

 

Şekil 19. Endüstri 4.0 Sistem Entegrasyonu 

Kaynak: https://www.researchgate.net/ 

 

Yatay Entegrasyon, üretim ve planlama sürecinde yer alan tüm basamakların 

hem kendi arasında hem de farklı işletmelerin üretim ve planlama 

proseslerindeki basamakları arasında sürekli bir akışı elde etmesini ifade 

etmektedir. Bu bütünleşme; ham madde temininden tasarıma, üretime, 

pazarlamaya, sevkiyata kadar her noktayı içermektedir (Yalpa, 2020:41). Yatay 

entegrasyondaki temel amaç, rekabet avantajını artırmanın yanış sıra müşteri 

ihtiyaçları doğrultusunda Pazar payını büyütmektir.  
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Şekil 20. Yatay Entegrasyon 

Kaynak: Smartpln, (2020). 

 

Şirket içi entegrasyon olarak da adlandırabileceğimiz dikey entegrasyon ile 

işletme içinde satış,  reklam,  araştırma ve geliştirme, üretim ve lojistik gibi 

bölümler arasında bilgi ve veri akışı sağlanmaktadır. Bahsedilen bilgi ve veri 

akışı sayesinde yönetim ile diğer bölümler arasındaki kopukluk ortadan 

kalkmakta, böylelikle verimlilik artmaktadır.  
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Şekil 21. Dikey Entegrasyon 

Kaynak: Smartpln, (2020). 

 

Endüstri 4.0’ın temel bileşenleri sayesinde üretim ve üretim süreçlerinde ciddi 

değişimler yaşandığını söylemek mümkündür. Literatürde Endüstri 4.0’ın 

temel bileşenlerinin küresel düzeyde yaratmış olduğu fırsatlar ve tehditler 

mevcuttur. Genç (2018) ‘e göre aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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Tablo 6: Endüstri 4.0’ın Yarattığı Fırsat ve Tehditler 

TEMEL BİLEŞENLER  BEKLENEN 

FIRSATLAR 

BEKLENEN 

TEHDİTLER 

Büyük veri Daha çabuk karar verme 

süresi maliyet tasarrufu, 

yeni iş ilanları 

Verilerde güvenlik 

sorunu, mahremiyet ihlali 

Nesnelerin interneti Kaynak kullanımında 

verimlilik artışı, şeffaflık, 

yeni iş kollarının 

yaratılması 

Niteliksiz iş gücü 

ihtiyacının azalması 

sonucu işsizlik artışı 

Yapay zekâ Yenilik, veri amaçlı 

kararlar, tıpta 

hastalıkların 

azalmasındaki ilerlemeler 

Siber suçlar, çalışma yeri 

kayıpları 

3D yazıcılar Ürün tasarımının 

hızlanması, yeni 

sektörlerin doğması, 

özelleştirilmiş üretim 

Patentlerde uyarlama 

mücadelesi, üretkenlikte 

özel mülkiyetin öne 

çıkması 

Bulut teknolojisi Bellek sınırlamalarının 

gelişmesi, iş 

koordinasyonlarındaki 

verimlilik artışı 

Sonsuza değin 

silinmeyen bellek yapısı 

Kaynak: Genç (2018: 240) 
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3.9. Akıllı Fabrikalar 

 

Üretim süreçleri her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Özellikle 

teknolojik gelişmelerle bu sürecin hızlı ve hatasız bir şekilde yönetebildiği, 

otonom robotlarla daha kaliteli ürün üretiminin gerçekleştiği fabrikalar akıllı 

fabrikalar olarak tanımlanmaktadır (Gabaçlı ve Uzunöz 2017:157-158). 

Endüstri 4.0 Devriminden önce yaşanan ilk üç endüstri devriminde buhar 

makinalarından seri üretimin yapıldığı band sistemine uzanan bir fabrika 

hikayesinin ardından, Endüstri 4.0 ile bilgi teknolojisinin ilerlemesiyle akıllı 

fabrikalar geliştirilmeye başlanmıştır.  

 

Şekil 22. Akıllı Fabrikalar 

Kaynak: https://magg4.com 

İlk örneğini Çin’de cep telefonu parçaları üreten bir fabrika gördüğümüz 

yeni nesil olarak da adlandırabileceğimiz çalışanlar arasında insanın yer 

almadığı karanlık fabrikalar çalışma hayatına girmiştir.  Bu fabrikada 

https://magg4.com/
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üretime robotların dahil edilmesi çarpıcı sonuçları gözler önüne 

sermiştir. Bu süreçte işçi sayısı 650’den 60’a düşerken, üretim 

esnasındaki hatalı parça oranı ise yüzde 25’lerden yüzde 5’lere kadar 

inmiştir (Aksoy, 2017: 34-44). Bu fabrikaların temel özelliği insan 

çalıştırmaması olmakla birlikte; yüksek riskli sektörle yer alarak iş 

güvenliği açısından muhtemel kazaların önlenmesidir.  

4. Endüstri 4.0 Google Trendleri  

Son dönemde veri analiz yöntemi olarak sıklıkla kullanılan GoogleTrends 

arama verilerine göre; 2004-2022 yıllarını kapsayan dönemde Endüstri 4.0 

kavramının 2011 yılından itibaren artış gösterdiği görülmektedir. 2019 yılında 

ise zirve yaptığı göze çarpmaktadır. Arama trendlerine baktığımız zaman 

Endüstri 4.0 kavramında 2011 yılında gerçekleşen fuardan sonra büyük bir 

patlama yapması konuya olan ilgiyi artırmış olarak yorumlanabilir.   

Grafik 1. Endüstri 4.0 Kavramı GoogleTrends Arama Sonuçları 

Kaynak:https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=industry%204.0 
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Kavramın sadece Endüstri 4.0 olarak aranmamış olacağı göz önüne alınarak, 

Endüstri 4.0 ve Dördüncü Endüstri Devrimi kavramlarının karşılaştırmalı 

analizi yapıldığında ise Dördüncü Endüstri Devrimi kavramının Endüstri 4.0’ın 

topik olduğu dönemde neredeyse ¼ oranında arandığını ve kavramın yakın ve 

benzer kelimelerle birlikte çok daha fazla ilgi odağı olduğunu görmekteyiz.  

Grafik 2. Endüstri 4.0 ve Dördüncü Endüstri Devrimi Kavramı GoogleTrends Arama 

Sonuçları  

Kaynak:https://trends.google.com/trends/ 

2004- 2022 yılları arasında Endüstri 4.0 teknolojisi ile ilgili büyük çıkış yapan 

terimler analiz edildiğinde; “Endüstriyel Devrim”, “Dördüncü Endüstriyel 

Devrim”, “Dördüncü Endüstri Devrimi Nedir” sorgularının büyük çıkış yaptığı 

görülmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ENDÜSTRİ 4.0 VE ÇALIŞMA HAYATI 

 

Çalışma kavramı farklı tanım ve dinamikleri içeren bir kavramdır. Bu kavram 

etimolojik anlamda eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından acı, zahmet ve 

yorgunluk olarak nitelendirilmiştir (Lordoğlu & Özkaplan, 2014: 1). Çalışma, 

insanoğlunun ihtiyaçlarından kaynaklanan ve insanın toplumsal ilişkileri 

sonucu ortaya çıkan bir olgudur (Grint, 1998:6). Çalışma kavramıyla ilişkili 

olan bir diğer kavram da iştir. Çoğu zaman birbirleri yerine kullanılan bu iki 

kavram arasında farklılıklar mevcuttur. Bu farkın en önemli nedeni 

endüstrileşme ile birlikte ücretli çalışmanın ortaya çıkmış olmasıdır.  

 

İnsanoğlunun varlığından bu yana geçim sağlamak, en temel kaygılardan biri 

olmuştur. Bundan dolayı bireyler geçimlerini sağlayacak en etkili yöntemleri 

araştırıp ortaya çıkarmaya çalışmışlardır (Güzel, 2008: 19). Modern 

toplumlarda ise çalışma kavramı, insanın en temel faaliyetlerden biri olarak 

anılmaktadır (Harpaz ve Snir, 2003: 300). Ve bu anlamda çalışma kavramı 

kapitalizmin ortaya çıkışı ile birlikte gelişmeye başlamıştır.  

 

Çalışma kavramı ve bu edimi yerine getiren kişi yani çalışan birbiriyle ayrı 

kullanılması düşünülemez iki kavramdır. Çalışma hayatının başlayış noktası 

ilkel dönemde toplayıcılık, ilerleyen dönemde ise avcılık olarak ortaya 

çıkmıştır. Çalışma hayatı birinci endüstri devriminden itibaren değişimlerden 

ve değişimlerin beraberinde getirdiği dönüşümlerden hızlı bir şekilde 

etkilenmiştir. Kronolojik olarak bir değerlendirme yapacak olursak; 18.yy’ın 

ikinci yarısından itibaren, toplumu etkileyen gelişmeler ve değişimler işçi 

sınıfını ortaya çıkarmıştır. İşçi sınıfının doğuşundan sonra gerek hayat koşulları 

gerekse çalışma koşulları işçi kesimi için yıpratıcı bir süreci de beraberinde 
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getirmiştir. Birinci endüstri devriminin ardından ikinci endüstri devriminde seri 

üretime geçilmesi mavi yakalı işçi kavramının hayatımıza girmesine neden 

olurken; üçüncü endüstri devrimi bilgi işçisi kavramını gündeme taşımıştır.  

Dördüncü endüstri devrimi ise sadece işçi kavramının değil iş kavramının yeni 

bir boyuta taşındığı bir dönem olmuştur. 

 

Çalışma kavramı günümüzde bir hak olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle II. Dünya Savaşının ardından 1948 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü 

tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde sosyal haklar 

içerisinde yer alan çalışma hakkı, insanın vazgeçemeyeceği hak olarak 

nitelendirilmiştir.  

 

1973 Petrol krizi ardından ortaya çıkan küreselleşme, küreselleşmenin 

beraberinde getirdiği rekabet, yeni teknolojilerin devreye girmesiyle işgücüne 

olan ihtiyacın azalması, bununla birlikte nitelikli işgücüne artan talep, 

tüketicilerin farklılaşan talepleri, hizmet sektörünün kesintisiz hizmet verme 

arzusu, kadın çalışanların çalışma hayatında daha fazla yer alması çalışma 

hayatının eksenini değiştirmiştir. 

 

Gelişmiş ülkelerin büyük kısmında küreselleşmenin etkisiyle birlikte ulusal 

girişimlere yatırım yapıldığı, özellikle bu yatırımların da yenilik ve tasarımı 

teşvik etmek için gerçekleştiği görülmektedir.  Yapılan yatırımın büyük kısmı, 

Endüstri 4.0 gibi akılcı fabrikaların ve akıllı imalatın ilke olduğu bir geleceğe 

ulaşmak için olmuştur. 

 

1. ENDÜSTRİ 4.0’IN İŞGÜCÜ NİTELİĞİNE ETKİSİ  

 

Endüstri 4.0 her alanda tartışılan bir konu almasına karşın, devrimden 

etkilenecek en önemli kavramların başında işgücü gelmektedir. Ekonomik mal 
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ve hizmetlerin üretimi için emek arzında bulunan çalışma çağındaki nüfus 

(TÜİK, 2011:1) olarak tanımlanan işgücü, beşerî sermaye olarak nitelendirilen 

insandır. İşgücü kavramının temelini emek oluşturmaktadır. Emek, insanın 

hayatını sürdürmek ve ihtiyaçlarını gidermek için ortaya koyduğu çabadır. 

İnsan tarafından ortaya koyulan çabanın ekonomik bir unsur haline gelmesi 

ticaretin başladığı tarih öncesi çağlara dayanmaktadır (Gündoğan, 2004:3). 

 

Her devrim sonrası işgücünün niteliğinde bir takım değişikliler olduğu 

bilinmektedir. Ancak yaşanan teknolojik ilerlemeler bu dönüşüm rüzgarında 

işgücünün sadece nitelik bazında etkilenmeyeceği aynı zamanda işgücü 

kavramının tamamen değişeceği yönünde yorumların yapılmasına neden 

olmaktadır.  

 

Teknoloji genel anlamda, insanın içinde yaşadığı çevreyi değiştirmek ve 

denetlemek için ürettiği bilgi olarak tanımlanabilir. Daha dar bir anlamda ise 

üretim için gerekli bilgiler bütünü olarak ifade edilebilir (Bülbül, 2008: 14). 

Teknolojik ilerlemelerin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine yönelik ilk 

iktisadi yaklaşımlar, klasik ekonomi savunucularından Ricardo ile başlamıştır.  

Ricardo, makine kullanımı neticesinde işgücü-sermaye arasında ikame 

etkisinin var olacağını ileri sürmüştür. Ricardo’ya göre, makinelerin 

kullanılması ve bakımı gibi ihtiyaçları giderebilmek için, işgücü varlığını 

sürdürmelidir (Ador ve Varlık, 2009: 18). 

 

Peki işgücü mevcudiyetini sürdürürken aynı nitelikler yeterli olacak mıdır? 

sorusu akla gelmekte; bu nedenle öncelikle mavi yakalı işçiden beyaz yakalı 

işçiye geçiş süresinin neler olduğunun analiz edilmesi gerekliliği doğmaktadır.  

Bilindiği üzere Birinci Endüstri Devrimi ile birlikte işçi sınıfı doğmuştur. Bu 

dönemdeki işçi sınıfı daha çok beden işçisi olarak çalışmaktadır. Endüstri 

toplumunda Taylorist yönetim ve Fordist üretim sistemi birbirlerini 
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tamamlayıcı nitelikte yaşanan süreçlerdir. Fordist dönemde üretim sürecindeki 

işlerin büyük bölümü vasıfsız işçiler tarafından yerine getirilmekle birlikte, 

vasıflı işgücünün ve vasıfsız işgücünün yaptığı işler olmak üzere sınırları 

keskin hatlarla çizilmiş hiyerarşik kategorilere ayrılmıştır.  

 

İkinci Endüstri Devrimi ise işçi kavramına tamamen yeni bir boyut getirmiştir. 

Bu dönemde vasıflı işgücü daha farklı donanımlara sahip bilgi işçisine 

dönüşmüştür. “Bilgi İşçisi” Drucker (1993) tarafından işine, el becerileri ve kas 

gücü olarak değil eğitimle birlikte öğrendiği kavramları, fikirleri, kuramları 

katan kişiler olarak tanımlamaktadır (Drucker, 1993:84). Hızla değişen 

dünyada rekabette üstünlük sağlamak isteyen işletmeler sadece kullanmış 

oldukları teknolojiyi güncel tutma çabasının yetersiz olduğunu fark etmişlerdir 

(Sivuk ve Seyhan, 2021:189). Bu durum daha fazla bilgiye sahip ve bilgisini 

güncel tutan işgücünün önemini artırmaktadır. Bilgi işçisi farklı düzeylerde 

bilgi işi ile uğraşan, bilgiyi üreten, toplayan aynı zamanda topladığı bilgiyi 

analiz ve koordine eden işgücünü ifade etmektedir.  

 

Dördüncü endüstri devrimi ile üçüncü endüstri devrimi bilgisayar teknolojileri 

bakımından benzerlik göstermektedir. Ancak dördüncü endüstri devriminde bu 

teknolojilerin daha fazla geliştiğini ve ekonomide sağladığı dönüşümden ötürü 

daha da ön plana çıktığını söylemek mümkündür.   Makinaların koordineli ve 

entegre bir şekilde çalışmasının mümkün olduğu bu dönemde, endüstriyel 

robotların yaygınlaşmasıyla akıllı fabrikalar aracılığıyla insanların işyerlerinde 

geçirdiği zamanlar azalacak ve kol gücü önemini yitirecektir. Böylece nitelik 

gerektiren yeni iş kolları ortaya çıkacaktır (Schwab, 2017:17). Ayrıca 

nanoteknoloji, gen dizilemesi, yenilenebilir enerji ile teknolojinin iç içe geçtiği 

bu dönemde diğer dönemlerden daha hızlı ilerleme sağlamıştır (Schwab, 

2017:17). 
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1.1. Mavi Yakalı İşgücünün Özellikleri  

 

Tarihsel süreç olarak incelediğimizde yaka kavramının doğuşunun Birinci 

Endüstri Devrimi olduğu söylemek mümkündür. Mavi yakalı işçiler kol/kas 

gücünü kullanan çalışanlar için kullanılan bir tanımladır. Özellikle Birinci ve 

İkinci Endüstri Devrimiyle birlikte ortaya çıkan bu işçi sınıfı daha çok üretim 

sektöründe çalışanları kapsamaktadır.  

 

Mavi yakalı çalışanlar sınıfı, genellikle beden güçlerini kullandıkları için 

üniformayı andıran mavi renkli kıyafetlerinden dolayı bu ismi almışlardır. 

Sözlük anlamı olarak bakıldığında işçi sınıfına mensup ve el emeğinin 

karşılığını saat ücreti üzerinden alan işgörenleri ifade eden ‘mavi yakalı’ 

kavramı ilk önce Amerika’da seri üretim bandında çalışanların giydiği mavi 

renkli (kot kumaşından) iş kıyafetlerinden türetilmiştir (Kirkegaard ve Larsen,  

2011). 

 

Fordist üretim ya da montaj hattı üretim sistemi, kitlesel tüketim mallarının 

üretimi için yapılmaktadır. Önceleri mavi yakalı işçilerin ücret ödemesinin 

parça başına yapıldığı görülmektedir. İlerleyen süreçte ise günlük ve haftalık 

ücret ödeme sistemine geçildiği görülmüştür. Amerika’da kitle üretime geçişle 

birlikte büyük fabrikalardaki işgücü ihtiyacı savaş sonrası dönemde kırsal 

kesimde yaşayan zenciler, kadın ve gençlerden karşılanmıştır. Avrupa'da ise 

tarımsal işçi, kadın ve göçmenlerden işgünü oluşturmuştur (Gökgöz, 2007: 12). 

 

Fabrikalardaki üretim sürecinde işlerin parça başına uzmanlaşan pek çok işçi 

grubuna bölündüğü görülmektedir. Bu işçi gruplarında yerini alan “Ekonomik 

insan”ın, işini oluşturan hareketler analiz edilmiş, bir başka ifade ile iş analizi 

yapılmış,  ardından iş değerlemesi süreci gerçekleştirilerek, gereksiz olan 
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hareketler elenmiştir. Ürünün elde edilme aşamasındaki tüm hareketler en basit, 

en az gücü ve zamanı gerektirecek şekilde ayarlanarak nitelikli emeğe olan 

ihtiyaç en aza indirilmiştir (Drucker, 1993:56). 

 

1.2.  Beyaz Yakalı İşgücünün Özellikleri  

 

Beyaz yakalı işçileri tanımlama kullanılan en popüler kavramların başında 

zihin-kas yaklaşımı gelmektedir. Bu yaklaşımın altında beyaz yakalı işçilerin 

zihinsel olarak çalışmaları yatmaktadır. Böylelikle kas gücü ile çalışan mavi 

yakalı işçilerden beyaz yakalı işçilerin çalışma prensibi keskin bir çizgi ile 

ayrılmıştır. Zihin-kas yaklaşımı kavramı, Alman sosyolog Emil Lederer’e aittir. 

Ona göre, konum olarak beyaz yakalı işçiler, mavi yakalı işçilerden tamamen 

farklı bir yerdedir.   

 

Beyaz yakalıların tanımının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği de göze 

çarpmaktadır. Bu nedenle kültüre olarak farklı tanımlamalar yapıldığı 

görülmektedir. En çok kullanılan terimler arasında kol gücüyle çalışmayan 

işçiler, büro çalışanları yer almaktadır. Bununla birlikte; kimi ülkede beyaz 

yakalı olarak tanımlanan meslek grubunun başka bir ülkede aynı kategoride yer 

almadığı görülebilir. (Erdayı, 2012). 

 

1970 sonrası olarak tanımlana Endüstri 3.0 ile birlikte gelişen teknoloji ile 

üretim sürecindeki esneklik, ürün yelpazesini de genişletmiştir. Bu teknolojik 

gelişme standartlaşmış ürünlere olan talebi daraltırken, yeni ürünlere olan talebi 

artırmıştır. Bu durum beraberinde kitle üretiminin önemini azaltmıştır 

(Selamoğlu, 1998: 10). Bu noktada kitlesel üretim yapılan devasa sanayi 

tesisleri ortadan kalkmış, bu tesisler yerini az sayıda uzmanlaşmış işçi ile 

faaliyet gösteren, esnek ve sermaye yoğun işletmelere bırakmıştır. Böylelikle 

emek sürecinin en önemli mekanizması olan denetim şartı tarihe karışmıştır.  
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Üretim sürecinde yaşanan bu değişim, sayıları giderek artan bilgi işçilerinin 

üretim sürecine dahil olmasını beraberinde getirmiştir. Mavi yakalı işçilerden 

daha üretken aynı zamanda daha bağımsız olan bilgi işçilerinin çalışma 

biçimleri de farklılık göstermiştir. Mavi yakalı işçilerin standart olan tam gün 

çalışma esası ortadan kalkmış, bunun yerine esnek çalışma olarak 

tanımladığımız çalışma biçimi hayatımıza girmiştir.   

 

Küreselleşmenin hayatımıza kattığı değişimler, talep edilen işgücünün profilini 

de farklılaştırmıştır. Bu noktada bilgisini hayata geçiren insan birinci sırayı 

almıştır. Sürecin doğal olarak bizleri getirdiği noktada bilgiye ulaşım çok kolay 

bir  hal aldığı için önemini yitirmiş, onu yorumlama yeteneği ön plana çıkmıştır. 

Bu süreçten sonra mavi yakalı işçinin yerini, bilgi birikimini işini adapte ederek 

kullanan yeni bir işçi tipinin aldığı (Erdem, 2005: 543) “bilgi toplumu” 

yaklaşımcıları tarafından özellikle vurgulanmıştır. 

 

Dijital dönüşüm, bilgiyi üreten, işlemden geçiren, paylaşan ve aktaran dijital 

teknolojilerin, kitlesel olarak benimsenmesinin neden olduğu her türden büyük 

değişimi anlatmaktadır (Katz, 2017: 4). Yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte 

işletmeler arasındaki rekabetin yönü bilgiyi elde etme ve elde dilen bilginin 

depolanmasına çevrilmiştir. Bu nedenle işletmelerin mevcut konumlarını 

korumak veya daha güçlü bir konuma gelmek için sürekli bilgiyi yenilemesi ve 

depolaması gerekmektedir (Arklan ve Taşdemir 2008: 71).  

 

İşletmelerin rekabet edebilirliklerini korumanın dışında bir diğer önemli faktör 

de işletmelerin büyüklüğüdür. Seri üretim döneminde işletmelerin büyüklüğü 

işgücünün sayısına göre belirlenirken; yeni üretim sisteminde sayısal işgücü 

yerini bilgiye bırakmıştır.  
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2. ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANLAR VE ROBOTLAR  

 

Bundan çok uzun bir zaman önce değil, 2000’lerin başında Yüksek Öğretim 

Kurulu’nun arşivinde yer alan tezleri araştırmak için biz zati tez tarama 

merkezine gitmeniz ve istediğiniz tezleri incelemek için kare ekran 

bilgisayarlarda internet bağlantısı ile sadece kurumun kendisine ait olan sistem 

üzerinde tez taraması yapmanız gerekirdi. Araştıracağınız konuyla ilgili tezleri 

incelemeniz için bir görevli liste haline getirdiğiniz tezleri sizin için getirerek 

okuma salonuna bırakır, siz okumak istediğiniz sayfaları işaretler ve sadece 

görevli personelin girebildiği odada çekilen fotokopilerinizi alır ve okumalarını 

yapardınız. Bugün ise bilgisayarlarımızın başında hiçbir yere gitmeye gerek 

kalmadan sisteme girerek tüm tezlere tam metin olarak ulaşabildiğimiz bir 

dönem yaşıyoruz.  

 

Teknolojinin geldiği noktada büyük bir konfor yaşadığımız bu süreçte akla 

gelen bir diğer soru da daha önce bu işleri yapan işgücün şu an ne iş yaptığıdır? 

Oxford Üniversitesi araştırması, gelecek 20 yıl içinde ABD’de otomasyon 

işlerinin %47’sini robotların alabileceği bilgisini vermiştir. Çalışmaya göre, 

kütüphane işleri, hesap işleri ve ayniyatta bu yer alma %98’i bulabilecektir 

(Yılmaz, 2018) Ayrıca, 2050 yılına kadar, insan kaynakları yönetimi 

fonksiyonlarından olan işe alma, terfi ettirme, işten çıkartma gibi işlevlerinde 

robotik kaynaklara devrolacağı, görev tanımlarından, performans 

değerlendirmesine kadar çok sayıda işin robotik kaynakların yönetiminde 

olacağı yönünde öngörüler mevcuttur (Kayıkçı & Bozkurt, 2018: 60). 

 

Aslında teknolojik gelişmelerin çalışma hayatı üzerindeki etkisine yönelik 

endişeler yeni değildir. Bu konudaki endişe yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. 

1589'da Kraliçe Elizabeth, el örgüsü makinasının çalışanları işsiz bırakma 
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korkusuyla mekanik bir örgü makinesinin mucidine izin vermeyi reddetmiştir 

(Kurt ve Bozoklu, 2019:33).   

 

ABD ve Japonya'yı kapsayan bir araştırmada her iki ülkede de endüstriyel robot 

kullanımının, hızlı bir şekilde arttığı ve özellikle, 1980'li yıllarda bu kullanımın 

tahminlerin ötesine geçtiği belirlenmiştir. Özellikle Japonya'da 1990 yılı 

itibariyle robot yoğunluğunun 10.000 imalat işçisi başına 102.38 olduğu, buna 

karşılık aynı yıl için ABD’de bu oranın 12.9'da kaldığı gözlenmiştir (Shenkar, 

1992:191). 2017 yılında en az %18, Amerika kıtalarındaki robot arzları %16, 

Asya/Avustralya'da %1, Avrupa'da ise %8 oranında artmıştır. (IFR 

International Federation of Robotics, 2017). 

 

Görüldüğü üzere çalışma hayatına katılımı ve çalışma hayatında arzları yapılan 

tahminlerin çok üstünde bir oranla hayatımıza giren robotların nasıl gelişim 

gösterdiği aşağıdaki tabloda yer almıştır. 

 

Tablo 9: Robotların Tarihi Gelişimi  

 

1921  Robot kelimesi Çek yazar Karel Capek tarafından kullanıldı 

1937 – 1938 Westinghouse, yürüyebilen, konuşabilen ve içebilen insan benzeri 

bir robot geliştirdi 

1941 Bilim kurgu yazarı Isaac Asimov ilk önce robot teknolojisini 

tanımlamak için “robotik” kelimesini kullandı 

1942 Isaac Asimov “Üç Robotik Yasası”nı yazdı 

1942  ir boya püskürtücü olan ilk programlanabilir mekanizma, DeVilbiss 

Şirketi için Willard Pollard ve Harold Roselund tarafından tasarlandı 
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1947  Walter Brattain yarı iletken bir yüzey üzerinde elektronların nasıl etki 

ettiğini incelerken bir kaza geçirdi. Bu kaza ilk transistörün 

yaratılmasına neden oldu. 

1948 W. Gray Walter ilk robotlarını geliştirdi. Elmer ve Elsie, kaplumbağa 

robotlar olarak da bilinir. Robotlar, pil gücü azaldığında şarj 

istasyonlarını bulabiliyordu. 

1951  Raymond Goertz, Atom Enerjisi Komisyonu için uzaktan işletilen ilk 

eklemli kolu tasarladı. 

1954  George Devol, gerçekten programlanabilir ilk robotu tasarladı. 

1956 George Devol ve Joseph Engelberger, “evrensel 

otomasyon” anlamına gelen dünyanın ilk robot şirketi olan 

“Unimation”ı kurdu. 

1960 Kuzey Amerika’daki ilk operasyonel, endüstriyel robotlardan biri 

1960’ların başında Ontario, Kitchener’daki bir şeker fabrikasında 

ortaya çıktı. 

1964  Yapay zeka araştırma laboratuvarları M.I.T., Stanford Araştırma 

Enstitüsü (SRI), Stanford Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi’nde 

açıldı. 

1965  Carnegie Mellon Robotik Enstitüsü‘nü kurdu. 

1968  Bilgisayar kontrollü ilk yürüyen makine, Güney Carolina 

Üniversitesi’nde Mcgee ve Frank tarafından geliştirildi. 

1968  Elle kontrol edilen ve satte dört mil yürüyebilen ilk yürüyen kamyon, 

R. Mosher tarafından geliştirildi. 

1968 Stanford Araştırma Enstitüsü, Shakey isimli ilk gezer robotu üretti. 
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1969 İlk iki kanatlı robot olan WAP-1 Ichiro Kato tarafından tasarlandı. 

1973  VS. Gurfinkel, A. Shneider, E.V. Gurfinkel ve Rusya Bilimler 

Akademisi’ndeki hareket kontrolü bölümündeki meslektaşları ilk altı 

bacaklı yürüme aracını geliştirdi. 

1973  Ichiro Kato, dünyadaki ilk tam ölçekli antropomorfik robot olan 

WABOT I‘i yarattı. Uzuvları, görüşü ve konuşmayı kontrol eden bir 

sistemi olan robotun, 18 aylık bir çocuğun zihinsel yeteneğine sahip 

olduğu tahmin ediliyordu. 

1973  Cincinnati Milacron, ticari olarak satılan ilk bilgisayar kontrollü 

endüstriyel robot olan T3’ü piyasaya sürdü (Richard Hohn tarafından 

tasarlandı). 

1974  Intel (Integrated Electronics), 8 bitlik 8080 mikroişlemcisini üretti. 

1975  Victor Schenman, Programlanabilir Evrensel Manipülasyon 

Kolunu geliştirdi. Bu cihaz endüstriyel işlemlerde yaygın olarak 

kullanıldı. 

1975 MITS ALTAIR, ilk 8080 yonga tabanlı kit bilgisayardı ve tartışmalı 

olsa da, kişisel bilgisayarın başlangıcıydı. 

1977 Altı ayaklı yürüyen makine Variante Masha, Rus Bilimler 

akademisinde Dr. Devjanin, Dr. Grufinkelt, Dr. Lensky, Dr. 

Schneider ve arkadaşları tarafından geliştirildi. 

1978  Shigeo Hirose, ACMVI (Oblix) robotunu yarattı. Yılana benzer 

yetenekleri olan Oblix sanayide kullanılan MOGURA robot kolu 

oldu. 

1979  Stanford Cart isimli gezer robot, insan yardımı olmadan üzerine 

monte edilmiş bir kameradan alınan görüntüleri kullanarak engellerle 

dolu bir odayı boydan boya geçti. 
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1979  Yamanashi Üniversitesi’nden Hiroshi Makino, fabrikalardaki montaj 

işleri için Seçmeli Uyumlu Eklemli Robot Kolunu (SCARA) 

tasarladı. 

1980 Yarı dinamik yürüyüş ilk olarak WL-9DR tarafından gerçekleştirildi. 

Kontrol cihazı olarak bir mikro bilgisayar kullanıldı. Ichiro Kato 

tarafından Tokyo Waseda Üniversitesi Makine Mühendisliği Fen 

Bilimleri Enstitüsü Makine Bölümü’nde geliştirildi. 

1981 Shigeo Hirose, merdivenden çıkabilen dört katlı Titan II’yi geliştirdi. 

1985 General Robotics Corp. tarafından oluşturulan RB5X, kızılötesi 

sensörler, uzaktan ses / video iletimi, çarpma sensörleri ve ses 

sentezleyici ile donatılmış programlanabilir bir robottu. Çevresi 

hakkında bilgi sahibi olabilecek bir yazılımı vardı. 

1985  Waseda Hitachi Leg-11 (WHL-11), Hitachi Ltd. tarafından 

geliştirilen iki taraflı bir robottu. Düz bir yüzey üzerinde statik 

yürüme yeteneğine sahipti. Her 13 saniyede bir döner ve bir adım 

atabilirdi. 

1985  Dört bacaklı yürüyen makine Collie1, Tokyo Üniversitesi’ndeki H. 

Miura tarafından geliştirilmiştir. Makine bacak başına 3 derece 

serbestliğe sahipti. 

1985  Altı ayaklı bir yürüyen makine olan Melwalk3, Namiki Tsukuba 

Science City’de geliştirildi. 

1988  İlk HelpMate servis robotu Connecticut’taki Danbury Hastanesinde 

çalışmaya başladı. 

1989 Kato Corporation tarafından geliştirilen WL12RIII, gövde hareketi 

ile stabilize edilmiş bir arazide yürüyebilen ilk iki ayaklı yürüyen 
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robottu. Merdivenlerden aşağı ve yukarı yürüyebilir ve her 0.64 

saniyede bir adım atabilirdi. 

1990 Rodney Brooks, Colin Angle ve Helen Greiner tarafından iRobot 

Corporation kuruldu ve yerli ve askeri robotlar üretti. 

1993 8 ayaklı yürüyen robot Carnegie Mellon Üniversitesi’nde geliştirildi. 

Ancak misyonu bozulduğu için görev başarısız oldu. 

1996 oboTuna, MIT’de David Barrett tarafından geliştirildi. Balığın nasıl 

yüzdüğünü incelemek için bu robot kullanıldı. 

1996 Honda, ASIMO’larını yaratmada ilk büyük adım olan P2’yi yarattı. 

P2, ilk çift ayaklı insansı robottu. 

1997  NASA’nın PathFinder’ı Mars’a indi. Tekerlekli robot,  Mars’la ilgili 

resimler ve verileri Dünya’ya geri gönderdi. 

1997  IBM’in masmavi süper bilgisayarı bir satranç maçında şampiyon 

Gary Kasparov’u yendi. Bu, bir makinenin şampiyon bir satranç 

oyuncusunu ilk kez yendiği zamanı temsil ediyor. 

1997 Honda, ASIMO’larını yaratmada ikinci büyük adım 

olan P3’ü geliştirdi. P3, Honda’nın tamamen otonom ilk insansı 

robotuydu. 

1998  Cynthia, duygusal olarak insanlarla etkileşime giren robotik bir 

yaratık olan Kismet’i geliştirdi. 

1998 LEGO, MINDSTORMS robotik geliştirme ürün serisini piyasaya 

sürdü. 

1998  Campbell Aird, Edinburg Modüler Kol Sistemi (EMAS) adı 

verilen ilk biyonik kolla donatıldı. 
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1999 Sony ilk robot köpeği Aibo’yu piyasaya sürdü. 

1999 Mitsubishi bir robot balığı geliştirdi. Amaç, nesli tükenmiş balık 

türlerinin robotik bir versiyonunu oluşturmaktı. 

1999  Probotics Inc tarafından geliştirilen kişisel robotlar (Cye robotu), 

posta gönderme, bulaşık taşıma ve vakumlama gibi çeşitli ev işleri 

yaptı. 

2000 Sony, Robodex’te Sony Rüya Robotlarını (SDR) tanıttı. SDR, 10 

farklı yüzü tanıdı, konuşma ve beden dili aracılığıyla duygularını 

ifade etti ve düz ve düzensiz yüzeylerde yürüyebildi. 

2001  iRobot Packbots 11 Eylül saldırılarından sonra Dünya Ticaret 

Merkezi’nin enkazını aradı. Packbot robotlarının sonraki sürümleri 

Afganistan ve Irak’ta kullanıldı. 

2002 Honda, ASIMO’yu dünyaya tanıttı. ASIMO’nun sahibinin yüzünü, 

sesini ve adını tanıyan, e-posta’ları okuyan, kameradan PC’ye video 

akışı yapabilen kişisel bir asistan olması amaçlanmıştır. 

2002  iRobot, ilk nesil Roomba robotik elektrikli süpürgeleri piyasaya 

sürdü. 

2003  Mars’ı keşfetme görevlerinin bir parçası olarak NASA, 10 Haziran 

ve 7 Temmuz 2003 tarihlerinde Spirit and Sojourner adında ikiz 

robotik gezici uçakları tanıttı. 

2003  RobotShop Dağıtım A.Ş., günümüz toplumunda bireylerin zevk, 

bilgi özgürlüğü ve güvenliğini artırmak için yerli ve profesyonel 

robot teknolojisi sunmak amacıyla kuruldu. 

2005 Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST), HUBO’yu geliştirdi ve 

dünyanın en akıllı mobil robotu olduğunu iddia etti. 
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2005 Cornell Üniversitesi kendini kopyalayan robotlar geliştirdi. 

2008 NAsa’nın Phoenix robotu Mars’ta başarılı bir şekilde araştırmaları 

yönetti 

2010 NASA ve General Motors Robonaut-2 adındaki yeni insansı robot 

astronotu geliştirmek üzer güçlerini birleştirdi.  Kendi başına çok 

zor coğrafi koşullarda çalışabilecek ve önceden belirlenmiş 

hedeflere yönelik kara verme mekanizmalarını devreye alacak olan 

Robonaut-2 geleceğin astronotu olma yolunda. 

2010 Honda akıllı bir insan robotu olan ASİMO’yu tasarladı. 

2011 iRobot, yer temizleme robotlarında çok önemli gelişmelerin 

uygulandığı yeni 700 serisini duyurdu. 

2011 iRobot, AVA adında, Android işletim sistemi ile çalışan ve evde 

yaşlı ve hasta bakımı ve iletişim sağlama konularında çalışan bir 

platform duyurdu. 

2012 26 Kasım 2011’de gönderilen Mars Bilim Laboratuarı ve 

beraberindeki Curiosity gezgini, 5 Ağustos 2012’de Mars’a başarılı 

şekilde iniş yaptı. 

2014  İnsan görünümlü bir robot Japonya’da haber bülteni sundu. 

2015 İnsan gibi görünüp rol yapabilmesi için özel olarak tasarlanan 

“Geminoid F” isimli bir robot,  Sayonora filminde “Leona” adlı 

karakteri canlandırarak tarihe geçti. ‘Geminoid F’ başrolü ABD’li 

oyuncu Bryerly Long ile paylaştı. 

2016 Boston Dynamics, iki ayak üzerinde yürüyen dünyanın en gelişmiş 

engebeli arazi ve iş robotlarından Atlas‘ı tanıttı. 

2016 Hanson Robotics tarafından Sofia adlı robot tanıtıldı. 

http://www.razorrobotics.com/knowledge/?title=NASA
http://www.razorrobotics.com/knowledge/?title=Robonaut
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2017  Deep Mind araştırmacıları yapay zekaya hafıza eklemeyi başardı. 

2021 Tesla şirketi, insansı görünümlü genel hizmet robotu Tesla Bot‘u 

tanıttı. 

Kaynak: 2019 yılında Hoş tarafından oluşturulan tablonun yazar tarafından geliştirilmiş 

halidir. 

 

Endüstri 4.0 geleneksel robot teknolojisinden farklı olarak robotların işteki 

yardımcılıktan işbirliğine ve birlikte üretme anlayışına evrilmesini ifade 

etmektedir. Bu robotların iş arkadaşı düzeyine terfi etmeleri beklenmekte olup, 

insan ve makinenin üretim süreçleri içinde daha yoğun birlikteliği olacağı 

belirtilmektedir (Banger, 2016).  

 

Apple şirketinin önümüzdeki süreçte 1 milyonun üzerinde robot kullanmayı 

planladığı duyurulmuştur. Bununla birlikte teknolojik gelişmelere en büyük 

örneklerden biri de Google’ın sürücüsüz araçları gibi özerk makinelere dayanan 

çok sayıda yeni ve akıllı ürünü piyasaya sunması beklenmektedir (OECD, 

2015).  

 

Yapay zekanın zannedilenden daha fazla insansı hale geldiği görülmektedir. 

Makinalar okuma, yazma, görme, duyma, konuşma, koku alma, hareket etme, 

yaratabilme, duyguları anlayabilme özelliklerine sahiptir. Örneğin 

Facebook’un Deep Text aracı, makinaların okuyup anlayabildiğini gösteren 

örneklerden bir tanesidir (Marr, 2021:21).  Makinalar, insan müdahalesi 

olmadan baştan sona içerik yazma becerisini kazanmışlardır. Belki de en göze 

çarpan insansı özelliklerden biri de makinaların görme yetileridir. Makoto 

Koike, Google’ın TensorFlow derin öğrenme teknolojisini kullanarak bir 

sistem geliştirmiştir. Sistem önce salatalığın resmini çekmekte ve bunun gerçek 

bir salatalık fotoğrafı olduğunu doğrulamak için hızlı bir görüntü analizi 
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yapmaktadır (Marr, 2021:21). Dijital sanal yardımcı Google Assistant’a entegre 

edilen Google Duplex NLP ve NLG teknolojilerini kullanarak insanlarla 

tamamen doğal sohbetler yapabilmektedir (Marr, 2021:24). 

 

En akıl almaz özellik belki de makinaların koku alabilmesidir. IBM, koku 

üreticisi Symrise ile birlikte parfüm formüllerini ezberleyen tüm piyasayı 

tarayıp en trend olanları analiz ederek parfüm sektöründeki örüntüleri 

belirleyebilen hatta yeni koku bileşenlerini önerebilen “Philyra” adlı yapay 

zeka sistemini yaratmış durumdadır (Marr, 2021:25). ABD’deki Texas 

Üniversitesi bilim adamlarının yapay zekaya insanlar gibi görmeyi öğrettikleri 

haberleri üzerine makinaların insansı yapılarının gün geçtikçe daha arttığına 

şahit olunmaktadır. Dünyanın en yaşlı nüfus oranına sahip olan Japonya’nın 

bazı alanlarda robotları işgücü yerine kullandığı görülmektedir.  

 

Bu noktada hem üretim hem hizmet sektöründe robotların çalışma hayatında 

yer almasının iyi ve kötü yönlerinin değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur. 

İlk olarak robotların insanlar gibi kısıtlı çalışma saatlerinin olmaması robot 

kullanımını cazip hale getirmektedir. Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunun 

kapsamında haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirlenmiştir. 45 saatin 

üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmekle birlikte 

günlük çalışmanın 11 saat ile sınırlandığı göz önüne alındığında; robotların 24 

saat hizmet verebilmesi çalışma saatlerinde yasal zorunluluğun olmaması 

bakımından işverenleri robot kullanımına yöneltse de robotların yaratıcılıktan 

yoksun olduğu eleştirileri devreye girmekte ve robot kullanımının olumsuz 

yönlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Ancak her geçen gün gelişen 

uygulamalar robotların yaratıcılıktan yoksun olma eleştirisini bertaraf edecek 

gibi görünmektedir.  
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İnsan yerine robotların kullanımı konusunda, robotların daha kalite hizmet 

verebilmesi, işlerini doğru ve vaktinde yetiştirebilmesi, hasta olmaması vb. 

özelliklerden dolayı tercih edilmeleri olası görünmektedir. Ancak insan gibi 

kişisel yaklaşımda bulunma yoksunluğu, insanlar tarafından tehlike olarak 

algınabilme olasılıklarının yüksek olması robotların kullanımının eksik yönleri 

olarak ifade edilebilir. Bu durumu Ivanow aşağıdaki tabloda özetlemiştir. 

 

Tablo 10: İnsanların Yerine Robotların Kullanılması 

NEDEN ROBOTLAR? NEDEN ROBOTLAR DEĞİL? 

✓ Robotlar 24/7 saat çalışabilir  

✓ Robotlar güncel software ve 

hardware sayesinde farklı görevleri 

yerine getirebilir ve kapsamını 

genişletebilir  

✓ Robotlar işlerinde sabit veya artan 

kalite sağlayabilir  

✓ Robotlar işlerini doğru bir şekilde 

ve vaktinde yerine getirebilir  

✓ Robotlar rutin işleri defalarca 

yapabilir  

✓ Robotlar şikâyet etmez, hasta 

olmaz, greve çıkmaz, dedikodu 

yaymaz, ayrımcılık yapmaz, haber 

vermeden işini bırakmaz, olumsuz 

duygular göstermez, işten kaçmaz 

✓ Robotlar yaratıcılıktan yoksundur ✓ 

Robotlar yakın bir zamanda tamamen 

insan denetiminden bağımsız olmayacak  

✓ Robotlar kişisel yaklaşım eksikliği 

içindedir  

✓ Robotlar yapısal durumlarda 

yönlendirilebilir  

✓ Robotlar insanlar tarafından tehlike 

olarak algılanabilir/algılanacak  

(örneğin; Neo-Ludizm yaklaşımı) 

Kaynak: Ivanow, 2017 
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3. ENDÜSTRİ 4.0 VE İŞGÜCÜNÜN GELECEĞİ  

 

Endüstri 4.0’ın gelmiş olduğu bu noktada işgücü piyasası açısından ciddi 

endişeler tartışılagelmektedir. Literatür taramasında konuyla ilgili çok fazla 

çalışma yapılmadığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların çoğu işgücünün 

piyasasının olumlu ve olumsuz yönde etkileneceği yönünde varsayımları 

içermektedir. Endüstri 4.0 devriminin istihdamı olumlu yönde etkileyeceğine 

dair iyimser görüşler mevcutken, tam aksine bu durumun işsizliği üst seviyelere 

taşıyacağı ve insanın yerini robotların alacağı yönünde baskın görüşler de 

mevcuttur.  

 

3.1. İyimser Görüş 

İyimser ya da olumlu görüş, Endüstri 4.0’ın beraberinde getirmiş olduğu 

teknolojilerin hem işletmelere hem de işgücüne yeni fırsatlar yaratacağını 

savunmaktadır. Bunun temelinde de insanların kendini yeni teknolojiler 

ekseninde geliştirmesi, bu sayede de yeni iş imkanlarının doğacağı yönündedir.  

 

Bu yaklaşıma göre, yeni teknolojilerin kullanılmasından ziyade kullanılmaması 

işsizliğe sebep olacaktır. Nitekim İngiltere ve bazı ülkelerde görülen işsizliğin 

sebebi özellikle rekabet gücünü ve etkinliği artıran yeni teknolojilerin bu 

ülkelerde geri kalması olarak açıklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, yeni 

teknolojiler başlangıçta işsizliğe yol açsa dahi ortaya çıkacak verimlilik ve 

refah artışı yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni endüstriler ve yeni istihdam 

olanaklarını beraberinde getirecektir (Alçın, 2010; Tokol, 2000). 

 

Bazı uzmanlara göre de Endüstri 4.0’ın iş kaybına neden olacağı yönündeki 

kaygılar anlamsızdır. Bu fikri savunan uzmanlar, aynı kaygının Üçüncü 

Endüstri Döneminde de yaşandığını, ancak sonuçlarının beklenen gibi olmayıp 



83 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 
işsizliğe sebep olmadığını vurgulamaktadır. Bunun en güzel kanıtının ise o 

dönemde otomotivde artan otomasyonun işsizliği artırmaması olarak 

gösterilebilir. (Ersoy. 2016). Hatta Üçüncü Endüstri Devrimi’yle gelen 

ekonomik büyümenin, yeni ve inovatif iş alanlarının doğmasına, yeni 

mesleklerin ortaya çıkmasına (otomasyondaki robot ve makinelerin 

bakımı/tamiri gibi), iş imkânlarının artmasına yol açtığı söylenebilir. Orhan’ın 

da (2022) dediği gibi inovasyon, yeni ortaya çıkan modern teknolojilerin ve 

bileşenlerinin katma değerini ortaya çıkarmaktadır (Orhan, 2022:8). Aynı 

şekilde Endüstri 4.0 yatırımlarının kısa vadede % 6 istihdam artışı sağlayacağı, 

uzun vadede ise başta BT (Bilişim Teknolojileri) ve mekatronik alanlarında 

olmak üzere nitelikli iş gücü talebinin ciddi düzeyde artacağı öngörülmektedir 

(Ersoy. 2016). Günümüzde ise bunlara benzer kötümser eleştiriler alan Endüstri 

4.0 teknolojilerinin kullanımı ile verimlilikte ve karlılıkta artış yaşanacağı, 

istihdamda daralma olmayacağı düşünülmektedir (Wisskirchen vd., 2017: 

118).  

 

Konuyla ilgili çarpıcı bir rapor ManpowerGroup tarafından yayınlamıştır. 

Rapor 6 sanayi sektörünü kapsamaktadır. 43 ülkede 18.000'den fazla işveren 

araştırıldığı rapora göre; Endüstri 4.0 teknolojilerinin, daha otomatikleşmiş bir 

üretime, işçi sayısında azalmaya ya da işe alım süreçlerinde yavaşlamasına 

neden olsa da, birçok yeni iş yaratması beklenmektedir (Brinded, 2017). 

Araştırma, birçok şirketin işçi sayısını azaltmaktansa yeni iş alanları yaratmak 

istediğinde olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca robotların çalışma şekillerinin 

değiştirilmesinin yüksek bir ihtimali olduğu, ancak insan makina uyumunun 

sağlanması durumunda yaratıcılık, duygusal zeka ve bilişsel beceriler gibi 

insana özgü olan potansiyelleri geliştirilebileceğini vurgulamaktadır (Brinded, 

2017).  
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2015 yılında yayınlanan İstihdam Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) raporunda 

ise; Endüstri 4.0’ın istihdam üzerindeki etkilerini Almanya’da gerçekleştiren 

bir araştırma ile ortaya koymuştur. Rapora göre; 2025 yılına kadar çoğu 

sektörde 490.000 iş kaybına yaşanacak bununla birlikte 430.000 yeni işin 

yaratılacağı ileri sürülmektedir. Ayrıca raporda, istihdamda önemli 

değişiklikler yaşanmayacağı, Endüstri 4.0’ın istihdama etkisinin nötr olacağı, 

işlerin meslekler ve yeni teknolojiler için gerekli olan nitelikleri değiştireceği 

belirtilmiştir (IAB, 2015: 8-9). 

 

Endüstri 4.0 teknolojisi işgücüne yeni uzmanlık alanları kattığını söylemek 

mümkündür. Sadece fiziksel değil aynı zamanda siber sistemlerin entegrasyonu 

sayesinde iletişimin sağlandığı görülmektedir. Entegrasyonun ağının 

genişlemesi hem üretim bandı üzerinde yer alan fiziksel sistemlerin hem de 

yazılım teknolojisinin denetlenmesini sağlamaktadır. Bu denetleme işini de 

konuyla ilgili uzmanlaşmış işgücü geçekleştirecektir. Bu nedenle Endüstri 4.0 

döneminde işgücünün yetkinliklerinin ve yeteneklerinin yüksek olması 

beklenmektedir (Özdoğan, 2018: 64).  

 

Endüstri 4.0 teknolojisi ile robotları ve yapay zeka teknolojisini kullanmak 

başlı başına ayrı bir eğitim ayrıca yetenek gerektirmektedir. Kullanılan robot 

ve yapay zeka uygulamalarının gelişen teknoloji ile birlikte güncellenmesi 

gereken durumlar da söz konusu olmaktadır. Bu nedenle işgücünün teknik 

becerilere sahip olması gerekmekte, ayrıca bu noktada daha fazla insana ihtiyaç 

duyulması beklenmektedir (Brodie, 2017). 

 

World Economic Forum (2016) ’un yayınladığı bir makaleye göre Dördüncü 

Endüstri Devrimi’nde işgücünde olması gereken başlıca on yetenek 

sıralanmıştır. 
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Bunlar: 

• Karmaşık problemler çözme 

• Eleştirel bakış açısı, eleştirel düşünme 

• Yaratıcı olma 

• İnsanları yönetebilme 

• Başkaları ile olan koordinasyon 

• Duygusal zeka 

• Hizmet odaklılık 

• Karar verebilme 

• Bilişsel esneklik 

• Pazarlıktır (WEF, 2016).  

 

Görüldüğü üzere Endüstri 4.0 ile birlikte bilgi işçisinin sahip olması gereken 

çoğu özelliğin yeni dönemde de geçerliliğini koruduğunu, ek olarak teknolojik 

gelişmeler ışığında eklenen yetenekleri barındırdığını söylemek mümkündür. 

Kendini yeni koşullara adapte etme yeteneği fazla olan işgücünün çalışma 

hayatında varlığını idame ettirme olasılığının daha yüksek olması muhtemel 

görünmektedir.  

 

3.2. Kötümser Görüş 

 

Karamsar ya da kötümser görüşe göre Endüstri 4.0 sürecinde emeğin yerini 

makine ve robotların alması işsizliği arttıracaktır. Kötümser bakış açısına göre 

üretimde makina ve yapay zekanın insan gücünün yerini alacağı beklentisi, 

mevcut işgücünü işsiz bırakacaktır (Kapeliushnikov, 2019: 91- 92).Teknolojik 

değişim kalifiye işçi ve niteliksiz işçi arasındaki uçurumu açacak, istihdamda 

kutuplaşma yaratacaktır (Rifkin, 1995; Autor, Levy ve Murnane, 2003, 

Eichhorst, 2017).  
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Bu yaklaşıma göre, yarı-vasıflı işler makinalar tarafından ikame edileceğinden 

yarı-vasıflı işçilerin rutin işleri yapması olası görünmektedir. Vasıf 

gerektirmeyen işlerin otomasyona uğramayacağı düşüncesinden yola çıkılarak 

vasıfsız işçilerin rutin işlerine devam etmesi düşünülmektedir. Yani işgücü 

piyasasındaki kutuplaşma yarı-vasıflı işlerin ortadan kalkacağına işaret 

etmektedir. Teknolojinin üretim maliyetlerini azaltacağı göz önüne alındığında; 

bu durum emek maliyetlerinin hızlı bir şekilde artırmasına neden olacaktır. 

Böylece işverenler maliyetli olan insan gücü yerine Endüstri 4.0’ın sunduğu 

olanakları kullanacaklardır. Bu minvalde yaşanan işsizlik sorununun önemli bir 

kısmının ise teknolojik işsizlikten oluşması beklenmektedir (Ataman, 1998: 

59). 

 

Endüstri 4.0 konusunda tanınmış olan Klaus Schwab’a göre CPS, yapay zeka, 

makine öğrenimi tekrar eden görevlerden daha fazlasını yapmaya başladığında, 

insanın yerini alacaktır. Ve insanoğlu belki de şimdiye kadarki en büyük 

zorlukla karşılaşacaktır (IFR International Federation of Robotics, 2016). Bilim 

kurgu filmlerinde gördüğümüz makinaların insanoğlu karşısındaki üstünlüğü 

belki de gerçek yaşama taşınacaktır.  

 

Frey ve Osborne’a (2017) göre, ABD’de hizmet sektöründeki çeşitli işler 

(beyaz yakalı/muhasebe/lojistik/bilişsel görevler) dahil olmak üzere mesleki 

kategorilerin % 47’sinın otomasyona uğrama riski söz konusudur. Yeni iş 

alanlarının açılacağına dair iyimser görüşler olmasına rağmen, bu sayının fazla 

olmayacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla akıllı fabrikaların 

yaygınlaşmasına paralel olarak kitlesel işsizliklerin yaşanması olası 

görünmektedir. Ancak istihdam sağlanması için nitelikli işgücüne ihtiyaç 

duyulduğu, bu niteliklerin kazandırılması içinse eğitimin önemli olduğu küresel 

örgütler tarafından sık sık dile getirilmektedir. Kısacası nitelikli işgücü 
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yetiştirilmesinde eğitime atfedilen rol pek değişmezken, bilhassa gelişen 

teknolojiye paralel eğitimin rolünün daha da arttığına ilişkin vurgu 

güçlenmiştir. Endüstri 4.0 ile birlikte eski işgörenlerin hakları ve eğitimleri ile 

yeni işe başlayanların donanımlı yetiştirilmesine yönelik eğitim 

programlarının, yeni gelişmeler ışığında, yeniden planlaması gerekmektedir 

(WEF, 2016). Fakat yine de yapılan sınırlı sayıdaki araştırmalar incelendiğinde, 

genel kanı; artan otomasyon sebebi ile mavi yakalı işleri eliyle yürüyen işlerin 

ortadan kalkacağı, beyaz yakalı işlerinde zamanla bu sorunu yaşayacağı 

yönündedir (Eichhorst, 2017). 

 

Endüstri 4.0 teknolojisi ile çalışma hayatı ve gündelik hayatın daha pratik hale 

geldiğini söylemek mümkündür. Geçmişte yapılması oldukça zahmetli ve zor 

olan işlerin artık çok daha kolay bir şekilde yapılabilmesi söz konusudur. 

Özellikle iş hayatında fabrikalarda bu tarz teknolojilerin kullanılması 

dijitalleşmeyi hızla artırmakta ve insana olan gereksinim azalmaktadır. 

Endüstri 4.0 teknolojisinin yaygın kullanılması, nicelik olarak istihdamın 

azalmasını sağladığı gibi aynı zamanda nitelik bakımdan da bazı değişimlere 

uğramasına neden olmaktadır (EBSO, 2015: 37-38). 

 

Endüstri 4.0’ın istihdamı azaltacağına yönelik inanışın bir diğer nedeni de 

Endüstri 4.0 teknolojisinin günümüz bazı geleneksel mesleklerini ortadan 

kaldırmasıdır. Diğer yandan bazı mesleklerse ortadan kalkma riski altındadır 

ve bu sürecin ne zaman yaşanacağının öngörülememesi tedirginlik 

yaratmaktadır (Schwab v Chairman, 2016). Oxford Üniversitesi, Frey ve 

Osborne tarafından yapılan araştırmaya göre de siber fiziksel sistemler, yapay 

zeka ve makine öğrenimi daha zorlu görevleri üstleneceği ve işleri büyük 

ölçüde değiştireceğini belirtmiştir (Frey ve Osborne, 2017). 
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Diğer yandan teknolojik gelişmeler çalışma yaşamında bir dizi görevde 

küçülmeye gidilmesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. Bu durum, 

mevcutta kalan işler için nitelikleri yüksek işgücünün istihdam edilmesini 

sonucunu doğuracaktır. Mesele sadece istihdamın daralması ile sınırlı 

kalmayacak, işgücünün ücretlerine de yansıyacaktır. Emek teknoloji tarafından 

ekonominin dışına itildikçe emek değersizleşecek ve teknolojik işsizliği 

yaratacaktır (Susskind, 2017: 13). Ayrıca yüksek nitelikteki işgücünün 

istihdamı ile ücretler arası makas artacak, gelir dağılımı bugünden daha 

adaletsiz bir hal alacaktır (Schwab ve Chairman, 2016).  

 

Endüstri 4.0’ın istihdam üzerine etkilerini incelerken üzerinde durulması 

gereken bir diğer konuda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yol 

açacağı sonuçlardır. Endüstri 4.0 süreci ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin 

tarım sektörü üzerine yoğunlaştığı düşünüldüğünde emeğin yerine geçen 

teknolojik gelişmeler sonucunda gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelerde 

olduğundan daha fazla iş kaybı yaşanması beklenmektedir (Schlogl ve Sumner, 

2018: 33). Gelişmiş ülkelerde ise hizmet sektörünün ön planda olduğu 

düşünüldüğünde yaratıcılık gerektiren işlerin otomasyona geçişinin daha zor 

olacağı öngörülmektedir.  

 

4. ENDÜSTRİ 4.0 VE SEKTÖREL ANALİZ 

 

Her endüstri devriminde, üretim sürecinin yanısıra istihdam ve çalışma hayatı 

da değişime uğramıştır. Ancak Endüstri 4.0’da üretimin uğradığı değişim daha 

önce görülmemiş süreçlerden geçmiş; iş ve iş tanımlarının, mesleklerin ve 

çalışma biçimlerinin tanımları farklılaşmıştır. Bu durum sektörel bazda da 

köklü dönüşümlere ön ayak olmuştur.  
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Sanayi Devrimi sonrası süreçte fabrikasyon ve üretime dayalı ekonominin 

yerini hizmet ve bilgiye dayalı üretime bıraktığına şahit olunmuştur. Yani, 

endüstri toplumunda stratejik kaynak olarak görülen sermayenin yerini sanayi 

sonrası dönüşüm sürecinde bilgi almıştır (Bozkurt, 2012: 36-38). Yeni 

toplumun merkezi sermayeden bilgiye doğru kaymış, böylelikle enformasyon 

sektörü ortaya çıkmıştır. (Keser, 2009: 24-25). Sektörün meydana getirdiği 

sonuçlara uyum amacı ile örgüt ve işletmelerde yaşanan değişimler, yeni 

çalışma modellerinin doğmasına neden olmuştur (Keser, 2009: 24-25). 

 

Endüstrileşmeyi daha iyi anlamamız bakımından geçiş dönemlerinin 

özelliklerine bakmak gerekmektedir. Geçiş dönemlerinde önceleri üretimde, 

iletişimde ve ulaşımda makineler kullanılmış daha sonra bilgisayar kullanımı 

hızla artmıştır. (Cem, 2021: 37). Böylelikle ana elemanları robotlar olmuştur. 

Bu durum, vasıfsız işçiye olan ihtiyacın azaltılmasına ve son aşamada karmaşık 

ve yeti gerektiren işlerin de makineler (daha da önemlisi öğrenebilen 

makinalar-bilgisayarlar) tarafından yapılabilmesini sağlayacaktır. (Cem, 2021: 

37). Bu dönüşüm sürecinde sağlık, eğitim, finans, otomotiv, telekominikasyon, 

ulaşım, tarım sektörleri başta olmak üzere çoğu sektör ciddi anlamda kabuk 

değiştirmiştir.  

 

Endüstri 4.0’ın belki de en büyük değişimi yarattığı sektör sağlık sektörü 

olmuştur. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı büyük teknoloji firmaları ile ortak 

çözümler geliştirerek ciddi adımlar atmıştır. MHRS (Merkezi Hekim Randevu 

Sistemi), e-Nabız uygulamaları sayesinde daha hızlı hizmet verilirken; aynı 

zamanda tüm bilgilere daha kolay erişim sağlanmıştır. Covid- 19 Pandemisi 

Covid-19 Pandemi sürecinde FİTAS ile (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) 

veriler anlık olarak kaydedilerek pandemi yayılım haritaları çıkarılıp takip 

edilmiştir.  
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Sağlık sektöründe hastalara sistem üzerinden verilen hizmet dışında hasta 

tedavi sürecinde kat edilen yol muazzam bir hız kazanmıştır. Sağlık 

hizmetlerinde yapay zeka üzerine çok sayıda bilimsel çalışma yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere bazı hastalıklar için erken tanı ve tedavi hayati önem 

taşımaktadır. Özellikle kanser hastalarında hastalığın erken dönemde teşhis 

edilmesi hayat kurtarabilmektedir. Ayrıca sadece akıllı telefonlara yüklenen 

programlar sayesinde dünyanın bir ucundaki hastaya teşhis konulabilmektedir. 

Çeşitli makina öğrenmesi algoritmaları sayesinde Endüstri 4.0 sağlık sektörünü 

ciddi anlamda üst seviyelere taşımıştır.  

 

 

Şekil 23. Yapay Zeka ve Hasta Bakımı 

Kaynak: https://magg4.com/ 

 

Sağlık sektöründeki değişim sadece teşhis süreci ile değil aynı zamanda tedavi 

süreciyle de büyük dönüşüm geçirmiştir. Yapay zeka destekli robotik 

ameliyatlar sayesinde robotlar ameliyatlarda yardımcı cerrah olarak yer alırken; 

dünyanın herhangi bir yerinde bulunan doktor, yapay zeka destekli ameliyat 

yapabilmektedir.  
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Şekil 24. Da Vinci Ameliyat Robotu 

Kaynak: https://www.bobrekkanseriameliyati.com 

 

Sağlık alanlarında geliştirilmiş dijital cihazlar ile insan bedeninde yer alan 

hastalıklar detaylı incelenecek ve kişinin genetik yapısı, DNA dizilimine göre 

kişiye özel ilaçlar geliştirilecektir (Etyemez ve Güngör, 2016:822). Kişilerin 

hastalıklardan korunmasına yardımcı olacak, her bireyin hastalık ve vücut 

yapısı dikkate alınarak üretilebilen elektronik kıyafetler tasarlanacaktır. Bu 

kıyafetler sayesinde kişi herhangi bir hastalık aşamasında kıyafetinin üzerinde 

bulunan yapay zekâ kodları ile sağlık kuruluşlarına gitmeden muayene olup, 

tedavisi bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde sağlanacaktır (Etyemez ve 

Güngör, 2016:822). 

 

Hastaya ameliyat sonrası bakım hizmeti verme, kişisel özel tedavi, ilaç tedavi 

takibi vb. uygulamalar sağlık sektöründe yapay zeka ile desteklenen diğer 

uygulamalar olarak kaşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü üzere sağlık sektöründe 

yapay zekanın kullanım alanı çok geniştir ve gün geçtikçe de genişlemektedir. 

Özellikle Covid-19 Pandemisinde sağlık alanında yapay zeka uygulamaları 

ciddi anlamda büyük bir paya sahip olmuştur.  
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Eğitim sektöründe yapay zeka uygulamaları sayesinde birçok problem ortadan 

kaldırılabilmektedir. Bilgisayar destekli öğretimin ikinci nesli sayılabilecek 

Akıllı Öğretici Sistemler (AÖS), eğitimde yapay zekanın sıklıkla tercih ettiği 

uygulamaları arasında yer almaktadır. Genel olarak, AÖS’ler tıp, matematik 

veya fizik gibi iyi yapılandırılmış konular aracılığıyla her bir öğrenci için uygun 

ve adım adım yürütülen kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları sağlamaktadır 

(Alkhatlan ve Kalita, 2018). Örneğin Çin merkezli yapay zekâ destekli 

uyarlanabilir eğitim sağlayıcısı olan SquirrelAI, her öğrenciye ayrı ayrı yapay 

zekâ süper öğretmeni sağlayabilmek için çalışmaktadır.  

 

Eğitimde meydana gelen değişimlerin başında e-eğitim uygulamaları 

gelmektedir. E- eğitimin alt yapısını oluşturan öğeler, artık geleneksel eğitimin 

de parçası haline gelmiş, böylelikle diğer eğitim yöntemlerinden e-eğitim 

yöntemlerinin soyutlanmasını oldukça güç bir hale getirmiştir (Sadullah vd. 

2015:204). E-eğitim uygulamaları sadece orta öğrenimde değil üniversitelerde 

de tercih edilmeye başlanmıştır.  

 

E-eğitim uygulamaları üniversitelerde özellikle önümüzdeki yıllarda dijital 

devrime uyum sağlayabilmek için yeni akademik bölümlere ve yeni işlere 

uyum sağlayabilen personele ihtiyaç duyacaktır. Benzer şekilde yapay zeka ile 

bütünleştirilmiş üniversite müfredatı, bilim adamlarını ve teknoloji uzmanlarını 

eğitme sürecinde örneğin tıp, hukuk, eğitim ve mimari gibi çok çeşitli alanlarda 

öğrencilerini mesleki alana hazırlamak için öğrencilerin kariyerlerini 

planlanmak zorunda kalacaktır. Böylece üniversitelerin yapay zekanın birçok 

disiplinle birlikteliğini desteklemek için ürettiği yeni fırsatlara uyum sağlaması 

gerekecektir (Davies, Dodgson, ve Gann, 2017).  
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Tablo 11: Yapay Zekada Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları 

Paydaş Avantaj Dezavantaj 

Eğitim Örgütü Öğrencilerin kişilik ve birey 

olarak tespiti,  Okul güvenliği, 

Değerlendirme nesnelliği,  

Dijital öğrenme,  Öğrenci kişisel 

verilerinin korunması, 

Verimli öğrenme ve ders 

çalışma imkânı, Hayat boyu 

öğrenme, Kişiselleştirilmiş 

öğretim. 

Yeni sisteme duyulan düşük 

güven,  Öğrencilerin yaratıcı 

çalışmalarını değerlendirme 

aşamasında yaşanması 

muhtemel sorunlar, Sınıf 

disiplininin sağlanması 

noktasında var olan endişeler, 

Sistemin çökme ya da saldırıya 

uğrama ihtimali. 

Öğrenci Öğrenme sürecini nesnel bir 

gözden izleyebilme,  Uzaktan 

öğrenmede kalite artışı,  Yeni 

teknolojilere entegre olma, Her 

an erişebilirlik. 

Motive olmada zorlanma, 

Öğrenci öğretmen iletişim ve 

etkileşim eksikliği. 

Öğretmen Öğrencileri yönetmede kolaylık, 

Görev ve içerik oluşturmanın 

otomatikleşmesi,  Sürekli 

iyileştirme,  Nesnel 

değerlendirme,  Hızlı ve 

eksiksiz geri bildirim, 

Performans takibi, 

Öğretmenlerin güçlü yönlerinin 

korunması, Zayıf yönlerinin 

gelişimine katkı sağlanması. 

Öğretmenden beklenen 

mesleki yeterliliklerin 

yükselmesine neden olabilir, 

Öğretmenlerin yerini alabilir. 

Veli Gerçek zamanlı geri bildirim, 

İlerlemeler hakkında 

bilgilendirme,  Öğrencileri için 

İnsanlarla iletişim kurulmadığı 

için iletişim ve etkileşim 
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yeni öğrenme fırsatları,  Maddi 

durumu yetersiz ailelerin 

eğitime ulaşmasında sorunların 

azaltılması. 

eksikliği ile beraber 

insandışılaşma. 

Kaynak: Osetskyi, Vitrenko, Tatomyr, Bilan ve Hirnyk. (2020). 

 

Covid- 19 Pandemi ile birlikte özellikle eğitim alanındaki çalışma biçimleri 

tamamen değişmiştir. Bu süreçte Endüstri 4.0 sürecinde ilerleyen teknolojinin 

büyük katkısı olmuştur. Özellikle yüzyüze eğitim sistemine ara verilmesiyle 

birlikte çevrimiçi uzaktan eğitim teknolojileri ile öğretime ara verilmesi sorunu 

çözülmüştür. Covid 19 Pandemisinin hızlı yayılması ve kontrol edilememesi 

korkusu toplumsal kaygıya neden olmuştur (Kartal, Arıkan, Seyhan, Aydan, 

2022:1). Covid 19 Pandemi sürecinde dünya genelinde esnek çalışma 

modellerinden birisi olan uzaktan çalışma modeli yaygınlık göstermiştir.  

 

Endüstri 4.0’da enerji sektörü dünyadaki değişimlerle bağlantılı olarak nükleer 

enerjiden uzaklaşma, yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payını 

günden güne arttırması ve yenilikçi dağıtım hatları gibi değişikler 

görülmektedir. 

 

5. GELECEĞİN MESLEKLERİ 

 

Günümüzde bildiğimiz ve geleneksel olarak da adlandırabileceğimiz meslekler 

yapay zeka ve Endüstri 4.0 çağı ile birlikte dönüşüm içine girmiştir. Dünya 

Ekonomik Forumunun “İşlerin Geleceği: 4. Endüstri Devrimi için İstihdam, 

Beceri ve İşgücü Stratejisi (Future of Jobs Report: Employment, Skills and 

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution)” adlı 2016 yılı 

raporunda (WEF, 2016: 6), günümüzde henüz ilkokul eğitimine yeni başlayan 

çocukların % 65’inin günümüzde daha oluşmamış yeni bir meslek alanında 
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çalışmaya başlayacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte Dünya Ekonomik 

Forum’un Mesleklerin Geleceği 2020 raporuna göre ise; 2025’e kadar şu anda 

var olan 85 milyon işin insan ve makine arasında yer değişikliğine uğrayacağı 

tahmin edilmektedir. Bunula birlikte yine 2025’e kadar 97 milyon yeni işin 

oluşacağı öngörülmektedir.  

 

Raporun dikkat çekici sonuçları değerlendirildiğinde; bazı işler için işgücünün 

yerini makinaların alacağı yani bir kısım kişileri işsiz bırakacağı öngörülürken; 

diğer yandan işsiz kalacak işgücü sayısından daha büyük sayıda yeni iş sahası 

oluşacağıdır. Ancak ortaya çıkacak olan yeni mesleklerin neler olacağı ve bu 

mesleklerin ihtiyacına cevap verebilecek eğitim ve becerilerin kapsamı daha 

büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır.  

 

Literatürde Endüstri 4.0 ile ilgili gelecek tahminlerinde en çok tartışılan 

konuların başında işsizlik gelmektedir. İşsizliğin önlenmesi için bir çok iş 

imkanı yaratılması ile çözüleceğine dair araştırmaların sayısı da gittikçe 

çoğalmaktadır. Endüstri 4.0’ın özellikle teknoloji ile ilintili meslekler olarak 

nitelendirebileceğimiz yazılım, büyük veri yazılımı, programlama gibi 

alanlarda mesleklerin hızla artacağı düşünülmektedir. Bunlarla birlikte, makine 

mühendisliği, kimya, sanayi, lojistik endüstrisi ve tarım Endüstri 4.0 

gelişmelerinden olumlu olarak etkilenecektir (Buhr, 2017).  

 

McKinsey’in 2030’a uzanan “İşimizin Geleceği” raporunda; fiziksel 

yetkinliklere olan ihtiyacın % 8, temel (bilişsel) yetkinliklere olan ihtiyacın ise 

% 10 azalacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte yüksek bilişsel yetkinliklerde 

% 7, sosyal yetkinliklerde % 22, teknolojik yetkinliklerde ise % 63 oranında 

ihtiyacın artacağı bildirilmiştir (http://www.mckinsey.com.tr). McKinsey 

tarafından Türkiye için yapılan çalışmada sektör bazında işgücünde 

yaşanabilecek olası dönüşümler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

http://www.mckinsey.com.tr/
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Grafik 3. Sektör Bazında İşgücünde Olabilecek Değişim Öngörüleri 

Kaynak:mckinsey-turkiyenin-isimizin-gelecegi-dijital-cagda-turkiyenin-yetenek-

donusumu-raporu/ 

 

Grafiği incelediğimizde; en büyük değişimin %45 düzeyinde eksi değerde idari 

işler ve destek hizmetlerinde yaşanması beklenmektedir. Sağlık bakım ve 

sosyal hizmet işlerindeki işgücünün ise %39 düzeyinde artı değerde bir değişim 

geçireceği öngörülmektedir.  

 

Konuyla ilgili önemli bir diğer çalışma ise Dünya Ekonomi Raporudur. 

Raporda dönüşümün sektör bazı ayırt etmeksizin tüm çalışanları kapsayacağı 

belirtilmektedir. Ayrıca mevcut mesleklerde yeni yetkinlik kazandırılacak 21,1 

milyon ve farklı işlevler hazırlanması gereken 5,6 milyon kişiye, yeni meslekler 

için ise 2 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir (Dünya Ekonomi 

Raporu, 2020). Bu noktada firmalar, kamu kurumları ve eğitim kurumlarının 

ortak strateji geliştirmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu süreç güçlü bir 

sosyal diyalogla daha etkin olarak yönetilebilir. Ancak her şeyden önce 

bireylerin öğrenme ve kendini geliştirme sorumluluğunu almaları olmasa olmaz 

koşul olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Tüm bu gelişmeler yaşanırken; dünya hiç de hazır olmadığı ve ansızın kendisini 

çepeçevre saran Covid-19 Pandemisi ile tanışmıştır. Pandemi sürecinde yeni 

mesleklerin geleceği, işgücünün çalışma şartları vb. konularda tüm ezberler 

bozulmuştur. Teknolojinin bile tıkandığı, sağlık sektöründe çalışanların uzun 

mesailerle mücadele ettiği, çoğu firmanın kepenklerini kapattığı ve 

beklenenden uzun süren bir kriz dönemi yaşanmıştır. Bu konuda ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü) Genel Direktörü Guy Ryder “Geniş kapsamlı bir 

işgücü piyasası toparlanması olmadan bu küresel salgından gerçek anlamda 

toparlanma olamayacağını ve sürdürülebilir olması için bu toparlanmanın, 

sağlık ve güvenlik, eşitlik, sosyal koruma ve sosyal diyalog dahil olmak üzere 

insana yakışır iş ilkelerini temel alması gerektiğini" (ILO, 2022) belirtmiştir. 

 

Tüm bu tartışmalar süregelirken; Covid-19 Pandemisinin etkisinden bağımsız 

olarak en popüler mesleklerin başında sağlık bilimleri gösterilmektedir. 

Pandemi sürecinde tüm dünyada sadece sağlık kurumları açısından değil, tüm 

kurumlar açısından en değerli kaynak sağlık işgücü olmuştur (Uzunhasanoğlu 

ve Şen 2021:301). Bununla birli,kte yaşadığımız bu süreç, sağlık bilimlerinin 

önemini gün be gün artırmıştır. Başta hekimlik, diş hekimliği olmak üzere, 

hemşirelik, anestezi teknikerliği, diş teknikerliği, tıbbi dökümantasyon ve 

sekreterlik gibi meslekler sağlık bilimleri alanında önemli bir yer tutmaktadır. 

Tıp bilimlerinin hemen hemen her branşı ilgi çekmekle birlikte, son dönem 

gelişen teknoloji ile birlikte plastik cerrahi ve kozmetik içerikli branşlar büyük 

ilgi görmektedir.  

 

Sağlık alanıyla ilgili sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler, teşhis ve tedavi 

sürecinde yaşanan ilerleme insan ömrünün uzamasını sağlarken; dünya 

nüfusunun giderek yaşlanması madalyonun diğer yüzü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle son dönemde önemi artan bir diğer branş da yaşlı 
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bakım hizmetleridir. Örneğin, evde çalışan bakıcı, huzurevi ve bakımevi 

çalışanı, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, bakım memuru, geriatri 

uzmanı gibi hekimler ilerleyen yıllarda aranılan profesyoneller arasında 

olacaktır. (Bulut, 2018: 62).  

 

Tytler ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Geleceğin Meslekleri”  raporunda  

geleceğin 100 mesleği yer almaktadır (Tytler, R. ve ark., 2019). Raporda 

meslek grupları ; teknoloji , bireysel , örgütsel , çevre odaklı , kent, tarım, uzay, 

sağlık, veri odaklı işler ve uygulama odaklı olmak üzere kategorize edilmiştir 

(Tytler, R. ve ark., 2019:41).  Özdemir (2019) tarafından yapılan başka bir 

çalışmada geleceğin mesleklerinin neler olabileceği aşağıdaki tabloda yer 

almıştır; 

 

Tablo 12: Geleceğin Meslekleri 

 İngilizce  Türkçe 

1 Augmented Reality Journey 

Builder 

Arttırılmış Gerçeklik Seyahat 

Oluşturucusu/Yaratıcısı 

2 AI Assisted Healthcare 

Technician 

Yapay Zeka Tabanlı Sağlık Teknisyeni 

3 AI Based Customer Service 

Manager 

Yapay Zeka Tabanlı Müşteri Hizmetleri 

Yöneticisi 

4 AI Based Digital Strategist Yapay Zeka Tabanlı Dijital Stratejist 

5 AI Based Highway 

Controller 

Otoban/Yol Konrolörü (Yapay Zeka 

Tabanlı) 

6 AI Based Supply Chain 

Designer 

Yapay Zeka Tabanlı Tedarik Zinciri 

Tasarımcısı 

7 AI Based Systems Analyst Yapay Zeka Tabanlı Sistem Analist 
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8 AI Based UX Controller Yapay Zeka Tabanlı Kullanıcı Deneyimi 

Denetleyicisi 

9 AI Based UX Designer Yapay Zeka Tabanlı Kullanıcı Deneyimi 

Tasarımcısı 

10 AI Business Development 

Manager 

Yapay Zeka İş Geliştirme Yöneticisi 

11 AI Delegation Broker Yapay Zeka Yetki Brokırı 

12 AI Privacy Specialists Yapay Zeka Mahremiyet Uzmanı 

13 AI Research Scientist Yapay Zeka Araştırmaları Bilim Uzmanı 

14 AI Technician Yapay Zeka Teknisyeni 

15 AI Trainer Yapay Zeka Eğtimeni 

 

16 

 

AI/T Facilitator 

Yapay Zeka Teknolojisi Kolaylaştırıcı 

(Adaptasyon 

Süreci Destekleyici) 

17 Analytics Translator Analitik Çevirmeni 

18 Aquaponic Fish Farmer Aquaponic Balık Çiftçisi 

19 AR User Experience 

Designer 

Arttırılmış Gerçeklik Kullanıcı Deneyim 

Tasarımcısı 

20 Artificial Intelligence 

Handler 

Yapay Zeka Çözüm Sağlayıcıları 

 

21 

 

Augmented Reality & Virtual 

World Creator 

Arttırılmış Gerçeklik Ve Sanal Dünya 

Tasarımcısı/Yaratıcısı 

22 Automated & Robot System 

Repair 

Otomatikleştirilmiş -Robot Sistem Tamiri 

23 Autonomous Car Engineer Sürücüsüz Araç Mühendisi 
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24 Biotech Engineer Biyo Teknoloji Mühendisi 

25 Blockchain Legal 

Consultant/Attorney 

Blokchain Hukuk Danışmanı 

26 Blockchain Project Manager Blokchain Proje Yöneticisi 

27 Blockchain Quality Engineer Blokchain Kalite Mühendisi 

28 Body Modification Ethicist Vücüt Değişimi/Güncelleme Etik Uzmanı 

29 Bot Lobbiest Bot Lobicisi 

30 Business AI Analyst İş Yapay Zekası Analisti 

31 Chatbot Crime Specialist Chatbot Suç Uzmanları 

32 Chief Augmentation Officer CAO 

33 Chief Productivity Officer CPO 

34 Chief Trust Officer CTO 

35 Chronocurrency Brokers Chronocurrency Brokırı 

36 Climate Analyst & Weather 

Moderator 

İklim Analisti Ve Hava Moderatörü 

37 Coding Ethicist Kodlama Etik Uzmanı 

38 Cognitive Computing 

Engineer 

Bilişsel Bilgisayar Mühendisi 

39 Compliance Analyst Kabul/Uyum Analisti 

40 Computer Vision Engineer Bilgisayarlı Görü Mühendisi 

41 Creative Profession Yaratıcılık Uzmanı 

42 Crypto Detective Kripto Detektifi/Sorgulayıcı 

43 Custom Body Part 

Manufacturer 

Kişiselleştirilmiş Organ Üreticileri 
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44 Cyber City Analyst Siber Şehir Analisti 

45 Data Architect Veri Mimarı 

46 Data Based Environment 

Designer 

Veri Odaklı Çevre tasarımcısı 

47 Data Detective Veri Detektifi 

48 Data Hostage Specialist Veri Tutma Uzmanı 

49 Data Pre-Processer Veri Ön İşlemeciler 

50 Data Stream Organizer Veri Akışı Organizatörü 

51 Demand Optimizer İstek/Talep Optimizasyoncu 

52 Digital Enforcer Dijital Uygulayıcı/Sürükleyici/Zorlayıcı 

53 Digital Locksmith Dijital Çilingir 

54 Digital Marketing Manager Dijital Pazarlama Yöneticisi 

55 Digital Mesh Designer Dijital Mesh Tasarımcısı 

56 Digital Tailor Designer Dijital Terzi Tasarımcısı 

57 Digital Talent Manager Dijital Yetenek Yönetici 

58 Digital Therapists Dijital Terapist 

59 Digital World Tutor & 

Trainer 

Dijital Dünya Eğitmeni 

60 Driverless Vehicle Security 

Specialist 

Sürücüsüz Araç Güvenliği Uzmanları 

61 Driverless “Ride Experience” 

Designer 

Sürücüsüz "Sürüş Deneyimi" Tasarımcısı 

62 Driverless Operating System 

Engineer 

Sürücüsüz İşletim Sistemi Mühendisi 

63 Drone Standards Specialist Dron Standartları Uzmanı 
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64 Drone Technician Dron Teknisyeni 

65 Drone Traffic Optimizer Dorn Trafiği Optimizasyoncu 

66 Emergency Crews For 

Driverless Things 

Sürücüsüz Nesnelerde Acil Müdahale 

Takımı/Uzmanı 

67 E-sports Ethics Enforcer E-Spor Etiği Uygulayıcısı 

68 Ethical Sourcing Officer Etik Kaynak Uzmanı 

69 Experience Creator Deneyim Oluşturucusu 

70 Financial Wellness Coach Finansal Durum Koçu 

71 Fitness Commitment 

Counselor 

Fitnes Adanma/Taahhüt Danışmanı 

72 Future Currency Speculator Dijital Para Spekülatörü 

73 Garbage Designer Çöp Tasarımcısı 

74 Genetic Code Designer Genetik Kod Tasarımcısı 

75 Genetic Diversity Officer Genetik Çeşitlilik Polisi 

76 Genomic Portfolio Director Genomik Portfolyo Yöneticisi 

77 Global System Architect Küresel Sistem Mimarı 

78 Green Power Creator Yeşil Enerji Oluşturcu 

79 Health Information 

Technician 

Sağlık Bilgi Teknisyeni 

 

80 

Human-Machine Hybrid 

Environment 

Designer/Manager 

 

İnsan-Makine Hibrit Ortam 

Tasarımcısı/Yöneticisi 

81 Human-Machine 

Relationship Regulator 

İnsan-Makine İlişkileri Düzenleyici 

82 Human-Machine Teaming İnsan-Makine Takım Yöneticisi 
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Manager 

83 Hyper-Intelligent 

Transportation Engineer 

Hiper-Zeki Transportasyon Mühendisi 

84 Hyper-Personalized 

Environment Specialist 

Hiper-Kişiselleştirilmiş Ortam Uzmanı 

85 IA/T in Medicine Based 

Designer 

Yapay Zeka Teknolojisi Tabanlı 

Tasarımcı 

86 Impact Minimizer Etki Azaltıcı 

87 Industrial Data Engineer Endüstriyel Veri Bilimciler 

88 Industrial User Interface 

Designer 

Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü 

Tasarımcılığı 

89 Inflectionist Etkileyici 

90 Intelligent Digital Agent Zeki Dijital Temsilci/Vekil 

91 Interoperability Engineer Birlikte İşlerlik Mühendisi 

92 IT/OT Solution Architect IT/Iot Çözüm Mimarlığı 

93 Lifestyle Auditor Yaşam Biçimi Denetleyicisi 

94 Litigation 

Supporter/eDiscovery 

Analyst 

Dava Destekleyicisi (e-Keşif Analisti) 

95 Master of Edge Computing Eşik Bilişim Yöneticisi 

96 Medical Mentor Medikal Mentör 

97 Member Services/Enrollment 

Manager 

Üyelik Servisleri Yöneticisi 

98 Mobile Applications 

Developer 

Mobil Uygulama Geliştiricisi 

99 Nano-Weapons Specialist Nano Silah Uzmanı 
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100 Nostalgist Nostaljist 

101 Organizational Disrupter Organizasyon Bölütleyici 

102 Ownership Network Setup 

Specialist 

Mülkiyet Ağı Kurulum Uzmanı 

103 Personal Bot Mechanic Kişisel Bot Mekanik Uzmanı 

104 Personal Data Broker Kişisel Veri Brokırı 

105 Personal Education Guide Bireysel Eğitim Rehberleri 

 

106 

Personal Internet Of Things 

(Iot) Security 

Repair Person 

 

Kişisel IOT Güvenlik Tamircisi 

107 Personal Memory Curator Kişisel Hafıza Sorumlusu (Sanatsal 

Dizayn) 

108 Personal Microbiome 

Manager 

Bireysel Mikrobiyom Yönetici 

109 Predictive Engineer Ön Kestirim Mühendisi 

110 Predictive Maintainer Ön Kestirimci Bakım Uzmanı 

111 Process Miner Süreç Madencisi 

112 Property Right Lawyer For 

Digital Artist 

Dijitalleştirilmiş Sanatçı Fikri Mülkiyet 

Hakları 

Sorumlusu 

113 Quantum Machine Learning 

Analyst 

Kuantum Makine Öğrenmesi Analisti 

114 Robopsychologists Robo-Psikolog 

115 Robot Coordinator Robot Koordinatörlüğü 

116 Robotic Earthworm Driver Robotik Kurt Tasarımcısı 



105 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 

117 Robotic Or Holographic 

Avatar Designer 

Robotik/Holografik Avatar Tasarımcısı 

118 Science Ethicist/Technology 

Advocate 

Bilim Etik Uzmanı/Teknoloji Avukatı 

119 Senior Wellness Manager Yaşlılar için İyi Bir Yaşam Biçimi 

Sağlayıcısı/Yöneticisi 

120 Sharability Auditors Paylaşım Denetçisi 

121 Software Engineer Yazılım Mühendisi 

122 Space Exploration Uzay Kâşifi 

123 Special Need Improver Özel İhtiyaçlar Düzenleyicisi 

124 Streamcaster Yayın Akışı Yönlendiricileri (Bir çeşit 

Anchorman) 

125 The Simplicity Expert Basitlik/Sadelik Uzmanı 

126 Ultimate Decision Maker Üst Düzey Karar Verici 

127 Vertical Farm Specialist Dikey Tarım Uzmanı 

128 Virtual Store Sherpa Sanal Mağaza Gurusu 

129 VR Spotter Sana Gerçeklik Ortamı Adaptasyonu 

Uzmanı 

130 Waste Data Managers Artık /Kullanılmayacak Veri Yöneticileri 

131 Wearable Technology 

Designer 

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı 

132 Wisdom Manufacturer Bilgelik Üreticisi 

133 Work Place Robot 

Acceptance Specialist 

İş Yeri Robot Çalışan Kabul Uzmanları 

134 3D Food Printer Chef 3 Boyutlu Yemek Yazıcısı Şefi 
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135 3D Printer Engineer 3D Yazıcı Mühendisliği 

Kaynak: Özdemir, Ş. (2019).  

 

Tabloda da görüldüğü üzere; geleceğin meslekleri olarak öngörülen çoğu 

meslek, yapay zeka ile ilintili işler, dijital tabanlı işler, robot uygulama tabanlı 

işler, veri tabanlı iler çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle meslek 

gruplarında çalışacak olan işgücünün bir takım özellikleri taşıması 

gerekmektedir. Bu meslek gruplarına ayak uydurabilecek kişilerde aranacak 

özellikler ise; yüksek yaratıcılık, bilişim teknolojilerini kullanabilme, çözüm 

odaklılık, akıllı robotlar ile güçlü iletişim kurabilme, doğmuş ve doğabilecek 

teknolojik yeniliklere adapte olabilme yeteneğidir (Yasım, 2020:51). 

 

Ortaya çıkacak mesleklerin ihtiyaç duyacağı yetkinliklerin ve gereksinimlerin, 

önceki mesleklerden çok daha fazla farklılıklar içereceği göz önünde 

bulundurulduğunda, eğitim yeni çalışma hayatı için yeni işgücünün 

şekillenmesini sağlayacak en önemli husustur (Doğanay, 2018).  Yeni 

mesleklerin tanımları, mevcutta var olan işlerin yapılış dinamiklerinde de köklü 

değişiklere yol açacaktır. Bu nedenle işgücünün sadece üniversitelerde aldığı 

eğitim yeterli olmayacak, aynı zamanda işyerinde verilecek olan hizmet içi 

eğitimlerle de geliştirilme ihtiyacı doğacaktır. Şirketlerdeki işgücünün % 

35’inin, işlerindeki değişime ayak uydurmaları için yeteneklerini ve 

yetkinliklerini geliştirecek eğitimlere ihtiyaç duyacağı belirtilmektedir. 

Şirketler tarafından işçilerine verilmesi muhtemel bu eğitimlerin başlangıçta 

işçinin yeni teknolojilere adaptasyonu noktasında olması gerekliliği 

vurgulanmaktadır (Doğanay, 2018).  

 

Çalışma hayatına ileride hakim olması beklenen mesleklerin bazıları tamamen 

yeni olarak adlandırabileceğimiz meslekler olarak nitelendirilebilirken; bazıları 



107 | ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN 
MESLEKLERİNE BAKIŞ 

 
ise mevcut mesleklerin dönüşümü ya da başka bir ifade ile geleneksel 

mesleklerin geleceğin mesleklerine geçişi ile sağlanacaktır.  

 

Şekil 25. Geleceğin Mesleklerine Geçiş 

Kaynak: WEF, 2020: 34 

 

Geleceğin meslekleri üzerine yapılan öngörüler, mesleklerin hangi yöne doğru 

evrileceği yönünde yoğunlaşırken, bir diğer önemli husus da bu mesleklerin 

işlevlerinin başka bir deyişle iş tanımlarının neler olacağıdır. Konu hakkında 

Özçelik ve Onursal (2020)’ın yapmış olduğu çalışmada geleceğin mesleklerinin 

muhtemel işlevleri tabloda özetlenmiştir.  
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Tablo 14: Dijitalleşmeyle Gelecek Yıllarda Beklenen Meslek Grupları ve İşlevleri 

 

DİJİTAL DÜNYA MESLEK GRUPLARI 

MESLEK ADI İŞLEVİ 

Endüstriyel Yazılım Programcısı •Programlama Becerisine sahip 

•Programlama diline hâkim  

•Endüstriyel robotik çözüm üretebilme 

Bilişim Sistemleri ve Nesnelerin 

İnterneti Çözüm Üreticisi 

•Farklı verilerin uygun altyapıya dağıtımı  

•Bulut bilişim sistemlerinin tam anlamıyla iyi 

bilen  

•Cihazların tanınması ve işlevlerinin kontrolü  

•Sistemde karşılaşılabilecek sorunlara karşı 

hızlı çözüm üretilmesi 

Endüstriyel Veri Analiz Uzmanı •Üretilen her bir verinin anlamlandırılması  

•Uygun verilerin ayıklanması  

•Verilerin işlevine göre kullanılabilir, akıllı 

veriler haline çevrilmesi 

Robot Yöneticisi - Tamircisi •Üretim alanında yer alan robotların yönetimi  

•Arılanan robotların tamir ve bakımlarının 

yapılması  

•Robotların insanlar ile koordineli bir şekilde 

çalışmasının sağlanması. 
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Üretim Teknolojileri Uzmanı •Üretim aşamalarının planlanması ve 

hazırlanması  

•Makine entegrasyonlarının sağlanması  

•Üretim sürecinin kontrolü  

•Tasarlama, konstrüksiyon, üretim kontrol 

becerisi 

Akıllı Şehirler Planlayıcılar •Şehir içi akıllı bilgi sistemlerinin hâkimiyeti 

ve kontrolü  

•İletişim hainde çalışan nesnelerin kontrol, 

analiz ve yönetiminin sağlanması 

Ürün Tasarım ve Üreticiler •Verilerin 3D yazıcıların kullanımına 

hazırlanması  

•İstekler Doğrultusunda ürün üretebilme 

•Üretim sürecinin kontrolü 

Kaynak: (Özçelik ve Onursal, 2020). 

 

Dijital dönüşümün yaşandığı mesleklerde mesleklerin işlevleri konusundaki 

ortak payda teknolojinin kullanımı, takibi ve kontrolüdür. Bunun yanısıra 

analitik düşünme, planlama becerisi ve yaratıcılık da çoğu meslekte yer alan 

işlevler arasında yer almaktadır.  

 

Yakın tarihte adını duymaya başladığımız bazı meslekler çok kısa zaman önce 

hayatımızda olmayan mesleklerdi. Bu nedenle geleceğin meslekleri olarak 

öngörülen bu mesleklerin çalışma hayatına girmesi belki de düşündüğümüz çok 

daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşecektir. Bu hızlı değişimde dünya 

dinamiklerinin her geçen gün değişmesinin etkisi tabi ki göz ardı edilmez. Daha 
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önce de değindiğimiz gibi bu durumun başlıca aktörü yaşadığımız Covid-19 

pandemisidir. Pandemi süreci kişileri uzaktan çalışma modeline yöneltirken, bu 

çalışma modeli ile birlikte uzaktan çalışan uzmanların da ortaya çıkmasına 

imkan tanımıştır.  

 

Uzaktan çalışma süresi hem kurumların hem çalışanların daha önceden alışkın 

olmadıkları bir durum olsa da kısa bir sürede bu yeni düzene ayak uydurmak 

zorunda kalındığı söylenebilir. İlerleyen süreçte insanlık olarak bu değişim ve 

dönüşüme hazır olmak için, değişime ayak uydurmaktan ziyade geleceğin 

mesleklerine yönelik plan ve programlar hazırlamanın oldukça önemli olduğu 

görülmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018).  
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SONUÇ 

 

Teknoloji günümüzde hayatımızın her alanına işlemiş durumdadır. Cep 

telefonlarından bilgisayarlarımıza kadar artık çoğu bilgiyi hafızalarımız yerine 

teknolojik cihazlarımızda muhafaza edilmekteyiz. Ya da bir bilgiye ulaşmak 

için kütüphaneye gitmek yerine arama motorundan hızlıca ulaşım 

sağlamaktayız. Yaşantımızı daha konforlu hale getirdiği tartışılamaz olan 

teknoloji, aynı avantajları çalışma hayatımıza getirmiş midir? Ya da teknoloji 

çalışma konforunu artırırken bizi işsiz bırakacak mıdır? 

 

Bilindiği üzere teknoloji hayatımıza girmeden önce işler, insan emeğine yani 

kas gücüne dayanmaktaydı. Tarihi gelişim olarak değerlendirdiğimizde; kas 

gücü Endüstri 1.0 ve Endüstri 2.0’da hakimiyetini sürdürürken; Endüstri 3.0 ile 

birlikte yavaş yavaş makinaların hakimiyeti ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Endüstri 4.0 Devrimiyle yaşanan dijital dönüşümle insan yerine makina 

kullanımı artmış, insan emeğine olan ihtiyaç giderek azalmıştır. Kısacası ilk üç 

endüstri devrimi ile dördüncü endüstri devrimi arasındaki makas açılmaya 

başlamıştır ve açılmaya da devam etmektedir.  

 

Bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, 3D yazıcılar, sistem 

entegrasyonu gibi bileşenleri ile üretim alanında önemli rol oynayan Endüstri 

4.0, küresel piyasada rekabet etmek için işletmeleri avantajlı hale getirecek 

uygulamalar olarak görülse de teknolojiyi yakalayamayan ya da yakalama 

imkanı olmayan işletmeler için tam tersi bir tablo ortaya çıkmakta, bu işletmeler 

için yok olma tehlikesi gün yüzüne çıkmaktadır.  

 

Endüstri 4,0’ı Devrimi sektörel bazda değerlendirildiğinde; sadece sanayi 

sektörünü değil, başta sağlık, eğitim olmak üzere otomotiv, ulaşım vb. 

sektörleri de büyük bir dönüşüm içine sokmaktadır. Üretimin dijitalleşmesi 
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olarak tanımlayabileceğimiz Endüstri 4.0’da tüm sektörde tamamen insansız 

çalışılacağı anlamını çıkarmak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Ancak 

istihdamın yapısının değişeceği söylenebilir. Çünkü BT teknolojilerini 

kullanabilme yeteneği ön plana çıkacak ve eğitim daha da önemli hale 

gelecektir.  

 

Çalışma hayatında bilgi işçisiyle birlikte önemli bir olgu haline gelen sürekli 

öğrenmenin bu dönemde önemi daha da artacaktır. Endüstri 3.0 dönemiyle 

birlikte istihdamın olumsuz yönde etkileyeceği ve işsizliğin artacağı 

tartışılagelmiş bir konudur.  Aslında bu tartışma diğer endüstri devrimlerinde 

de gündem olsa da beklenen kadar korkutucu bir tablo şu ana kadar 

yaşanmamıştır. Bununla birlikte zamanın gereklerine ve gelişmelere ayak 

uyduramayan işgücünün işsizlikle karşı karşıya kalması olasılıdır. Bu durum, 

gelişme gösteremeyen çalışan için büyük bir baskı oluşturacaktır. Acaba işsiz 

kalacak mıyım sorusu bu durumda kalan her bireyin kafasını meşgul edecektir.  

 

Görüldüğü üzere gelişen robot teknolojisini kullanabilmek için işgücünün 

nitelik ve yetkinliklerini arttırması olmazsa olmaz koşul haline gelmiştir. Elon 

Musk ve Bill Gates gibi teknolojilere yön veren ünlü iş adamları da insanların 

bu teknolojileri kullanabilmeleri için önemli yetkinliklere sahip olması 

gerektiğine vurgu yapmaktadırlar. 

 

Endüstri 4.0 istihdam ve meslek grupları açısından değerlendirildiğinde;  

önemini yitiren meslek grupları karşısında geleceğin meslek grupları ortaya 

çıkmaktadır. Bu meslek grupları daha ziyade yapay zeka, bilişim teknolojileri, 

yazılım olmak üzere teknoloji yoğun alanlarda ortaya çıkacak gibi 

görünmektedir. Tahminler doğrultusunda ihtiyaç duyulacak işgücünü 

yetiştirecek olan üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Özellikle yeni 

istihdam imkanları doğrultusunda üniversiteler, kendilerini güncellemek 
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durumundadır. Küreselleşmenin yol açtığı önemli sonuçlardan biri olan 

dünyanın bütünleşmesi ekseninde her yeniliğin dünya çağında takip edilmesi 

ve standartların yakalanması gerekmektedir. 

 

Endüstri 4.0 ile Mavi yaka ve bir kısım beyaz yaka işgücünün çalışma 

saatlerinin azalması ve hatta işsiz kalmaları öngörülürken, madalyonun diğer 

yüzünde işgücü maliyetleri azalan, daha az efor sarf ederek daha yüksek 

kazançlar elde edecek işverenler yer almaktadır. Makinalara uzun mesailer 

yaptırabilme, iş kazası risklerinin ortadan kalkması işverenler için çok büyük 

avantajlar olarak sıralanabilir.  

 

Dünya gerek ekonomik, gerek toplumsal, gerekse siyasal anlamda büyük bir 

değişim geçirmekte, çalışma hayatı tüm bu dinamiklerden ister istemez 

etkilenmektedir. Endüstri 4.0’ı benimseyen ve bu yönde hareket eden ülkeler, 

inovatif yaklaşımlar sergileyerek ve değişimlerin her aşamasını özümseyerek 

bu süreçte öne geçebilir.  
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EKİ : ENDÜSTRİ 4.0 ALANINDA YAPILMIŞ ULUSAL TEZ 

MERKEZİNDE BULUNAN DOKTORA TEZLERİ  

İzinli Olan Tezlere Göre Endüstri 4.0   

SAYI 

 

AD-SOYAD 

 

YILI 

 

TEZİN KONUSU 

 

ALAN 

 

1 METE ÖMERALİ 2022 Nesnelerin interneti ve 

dijital dönüşüm (endüstri 

4.0) stratejilerinin 

üretim firmalarına 

faydaları 

Endüstri ve 

Endüstri 

Mühendisliği 

 SUAT AKSOY 2022 Endüstri 4.0'ın doğrudan 

yabancı sermaye 

yatırımları üzerindeki 

etkileri: Ampirik çalışma 

ve Türkiye ekonomisi 

için çıkarımlar 

Ekonomi 

 ONUR DOĞAN 2022 İş güvenliği açısından 

endüstri 4.0 

uygulamaları 

Mühendislik 

Bilimleri 

 ENDER PAK 2022 Stok yönetim 

sistemlerinde Endüstri 

4.0 uygulamalarının 

gerçekleştirilmesi: Bir 

otomotiv firmasında 

komisyonlama (parça 

toplama-montaj hatlarına 

parça besleme) 

yönteminin 

dijitalleştirilmesi 

İşletme 

 CUMALİ KILIÇ 2022 Endüstri 4.0'ın işgücü ve 

istihdam ile ilişkisi: 

Seçilmiş ülkeler üzerine 

niteliksel bir analiz 

İşletme 
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 CİHAN 

BAYRAKTAR 

2022 Endüstri 4.0 için bir 

anomali tespit sistemi 

çerçeve geliştirilmesi 

Bilim ve 

Teknoloji, 

Endüstri ve 

Endüstri 

Mühendisliği  

 HÜLYA 

TÜRKCAN 

2022 Endüstri 4.0 

bileşenlerinin firma 

performansı ve rekabet 

avantajı ile ilişkisi 

İşletme  

 EMRE DURAN 2022 Endüstri 4.0 kapsamında 

savunma sanayisi 

kümelenmeleri: Ankara 

ili örneği 

Coğrafya 

 SERHAT 

SEÇMEN 

2022 Kamu personelinin 

endüstri 4.0 bilgi 

düzeyleri ile rol 

belirsizliği algıları 

arasındaki ilişkinin 

yaratıcı örgüt kültürünün 

ılımlaştırıcı etkisi 

açısından incelenmesi: 

TÜBİTAK Bilgem 

örneği 

Kamu 

Yönetimi 

2 MAWUGNON 

KODJO 

AMOUZOU 

2021 Endüstri 4.0 ortamında 

anomali sezinleme 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilimleri 

3 ELİF ÇİRKİN 2021 Endüstri 4.0 ve 

sürdürülebilirlik 

uygulamaları 

İşletme 

 ATHEER HASO 

ASHAK GAJO 

2021 Endüstri 4.0 tabanlı 

akıllı üretim işletmesi 

için bir yönetimsel yol 

haritasının 

geliştirilmesi: Türkiye 

otomotiv sektöründe bir 

çalışma 

İşletme 
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 ALPTUĞ BEKTAŞ 2021 Endüstri 4.0 

gelişmelerinin işin ve 

işgücünün niteliği 

üzerindeki muhtemel 

etkileri: Almanya ve 

Türkiye karşılaştırması 

Çalışma 

Ekonomisi ve 

Endüstri 

İlişkileri 

 MUHAMMED 

KEMAL 

ÜNSAÇAR 

2021 İşletme hedefleri ve 

rekabet üstünlüğü 

ilişkisinde Endüstri 

4.0'ın rolü: Sanayi 

işletmeleri araştırması 

İşletme 

 ESRA KUMAŞ 2021 Endüstri 4.0 olgunluk 

modeli: Türkiye endeksi 

ve değerlendirmesi 

Endüstri ve 

Endüstri 

Mühendisliği, 

İşletme 

 MAHMUT 

SAYAR 

2021 Endüstri 4.0 

entegrasyonu ile Türkiye 

elektrik enerjisi dağıtım 

ağı arızalarının gerçek 

zamanlı ve yapay zekâya 

dayalı öngörü sisteminin 

geliştirilmesi: İzmir-

Çeşme uygulaması 

Endüstri ve 

Endüstri 

Mühendisliği, 

İşletme 

 MUSTAFA CAN 

BİNGÖL 

2021 İnsan-robot etkileşimini 

kullanarak yapay zekâ 

temelli kendini 

programlayabilir 

endüstri 4.0'a uyumlu 

robot yazılımlarının 

geliştirilmesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

 MİTHAT 

RASGEN 

2021 Endüstri 4.0 devriminin 

muhasebe sistemleri 

üzerindeki etkisine 

yönelik örnek olay 

çalışması 

İşletme  
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 ÖZLEM 

GÜLERYÜZ 

2021 Endüstri 4.0 ve değişen 

yönetici rolleri 

İşletme  

 MEHMET ÖS 2021 Endüstri 4.0'ın muhasebe 

mesleğine etkisinin 

teknoloji kabul modeli 

ile ölçümü 

İşletme  

 ŞEMSİ KAMİLE 

CANBAY 

2021 Toplam kalite 

yönetiminin endüstri 4.0 

bileşenleri ile 

etkileşiminin analizi 

Endüstri ve 

Endüstri 

Mühendisliği 

 GÖZDE SUNMAN 2021 Çalışanların Endüstri 4.0 

dönüşümüne yönelik 

tehdit algılarının 

tükenmişlik, işe 

adanmışlık ve kariyer 

bağlılığı üzerine etkisi 

İşletme  

 HALDUN ERSEN 2021 Endüstri 4.0 aşamasında, 

süreç bazlı entegre erp 

sistemlerinin kurumsal 

performansa etkisi 

(Otomotiv tedarik 

sanayiinde saha 

araştırması) 

İşletme  

 DOĞUŞ AYGÜN 2021 Türkiye'deki KOBi'lerin 

endüstri 4.0 faaliyetleri 

açısından ERP kullanım 

düzeylerini etkileyen 

faktörlerin analizi 

İşletme  

 EMEL ERSUN 

AYDEMİR 

2021 Endüstri 4.0 kapsamında 

inovasyon ve teknolojik 

gelişmelerin seçilmiş 

OECD ülkelerinin 

ekonomik büyümeleri 

üzerine etkisi: Panel 

Veri Analizi 

Ekonomi  
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 DERYA ŞAHİN 2021 Markaların Endüstri 4.0. 

bağlamında 

gerçekleştirdikleri 

uygulamaların tüketiciler 

üzerindeki yansımaları 

Halkla İlişkiler 

 BURAK TOPAK 2021 Teknoparkların paydaş 

kurumlarla ilişkisi 

çerçevesinde Endüstri 

4.0 teknolojisi istihdamı 

analizi: Türkiye örneği 

Ekonomi ; 

İşletme  

5 KÜBRA ŞİMŞEK 

DEMİRBAĞ 

2020 Endüstri 4.0 

dönüşümünün Türkiye 

beyaz eşya sektöründeki 

mevcut durumu ve 

mühendislik işi 

üzerindeki etkisi 

Bilim ve 

Teknoloji  

Endüstri ve 

Endüstri 

Mühendisliği 

İşletme 

6 MEHMET 

KORHAN 

HAŞMET 

2020 Endüstri 4.0'ın 

pazarlama stratejileri 

üzerine etkisi 

Türkiye'deki otomobil 

marka müdürleri ile bir 

araştırma 

İşletme 

7 MEHMET 

KARANFİLOĞLU 

2020 KOBİ ölçekli aile 

işletmelerinde Endüstri 

4.0 farkındalığı: 

Kurumsal iletişim 

çalışanlarına yönelik bir 

araştırma 

Halkla İlişkiler 

 TARIK ZİYAD 

ÇELİK 

2020 Endüstri 4.0'ın rekabet 

stratejileri ve pazar 

performansı ilişkisindeki 

aracı rolü: Gaziantep 

makine halısı üreticileri 

örneği 

İşletme 
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 MERAL ÇALIŞ 

DUMAN 

2020 Endüstri 4.0 teknoloji 

bileşenlerinin örgütsel 

performansa etkilerini 

belirlemeye yönelik bir 

araştırma 

İşletme 

 TUĞBAY 

BURÇİN GÜMÜŞ 

2020 Uluslararası rekabette en 

etkin kümenin endüstri 

4.0 olgunluk seviyesinin 

belirlenmesi 

İşletme 

 İSA GEREKLİ 2020 Endüstri 4.0 

teknolojilerinin iş gücü 

verimliliği ve işletme 

performansına etkileri 

tekstil sektöründe bir 

uygulama 

İşletme 

 CEVDET ÖZMEN 2020 Sosyal mühendislik 

bağlamında bilgi 

güvenliğinin endüstri 4.0 

tabanlı sistemlere 

uyarlanması 

İşletme 

 GÖKCE YÜCE 2020 Dijital dönüşüm ve 

Endüstri 4.0 olgunluk 

modeli: Türkiye çimento 

sektörü üzerine bir 

uygulama 

İşletme 

 ALİ GÜVEN 2020 Sağlık işletmelerinde 

Endüstri 4.0 kapsamında 

örgütsel değişim üzerine 

bir araştırma 

Sağlık 

Kurumları 

Yönetimi; 

İşletme  

 CEM GÜRLER 2020 Endüstri 4.0 ve bir 

kümeleme analizi 

uygulaması 

İşletme 

 ŞÜKRİYE DERYA 

TÜRKKORKMAZ 

2020 Türkiye'de Endüstri 4.0 

deneyimi: Çalışma 

Sosyoloji 
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ilişkileri üzerine 

sosyolojik bir araştırma 

 DERYA YALÇIN 2020 Ürün tasarım sürecinde 

iş antropolojisinin girdi 

olarak kullanılması: 

Endüstri 4.0 ile 

ürün/hizmet üreten 

işletmeler üzerine bir 

uygulama 

İşletme 

 EMRE SERT 2020 Dijital dönüşümde 

endüstri 4.0 değer zinciri 

temel faaliyetler analizi: 

Otomotiv sektörü için 

model önerisi 

İşletme 

 ÖZDEN GÜRSOY 2020 Yalın üretim sisteminde 

dijitalleşme ve endüstri 

4.0 uygulamaları ile 

süreç iyileştirme analizi: 

Bir imalat işletmesinde 

uygulama 

İşletme 

 MUSTAFA 

MAYDA 

2019 Endüstri 4.0 sürecinde 

bir sanat olarak tasarım 

Sanat Tarihi 

 ELA 

HİÇYORULMAZ 

2019 Kaynak tüketim 

muhasebesi ve endüstri 

4.0'ın üretim işletmeleri 

üzerindeki etkisi 

İşletme 

 KENAN GÜLER 2019 Uluslararası ticaretin 

dijitalleşmesi ve sanayi 

akımlarının etkisi: 

Endüstri 4.0 devrimi 

üzerine bir araştırma 

İşletme 

 SERKAN METİN 2019 İşletmelerin dijital 

dönüşüm (endüstri 4.0) 

farkındalık ve algı 

düzeyinin 

Bilim ve 

Teknoloji; 

İşletme  
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değerlendirilmesi: Elazığ 

OSB örneği 

 DERYA 

ÇAKMAK 

KARAPINAR 

2018 Endüstri 4.0'ın 

endüstrilerin yapısı ve 

paydaş ilişkileri üzerine 

yansımalarına yönelik 

bir araştırma 

İletişim 

Bilimleri 

 İSMAİL 

YOŞUMAZ 

 

2018 Endüstri 4.0'a geçiş 

sürecinde kurumsal 

hafızanın rolü 

İşletme 

Kaynak: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 
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