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Bu çalışmada 2008Q1-2020Q2 dönemlerini kapsayan zaman diliminde GSYH ve işsizlik verileri 

incelenerek Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik nedenselliği irdelenmiştir. Ekonomik büyüme 

modellerine kısaca değinilmiş olup, endüstri 4,0 olarak adlandırılan dijital dönüşüm anlayışının günümüz 

dünyasında ki yerine ve ekonomik büyüme anlayışı içindeki yerine vurgu yapılmıştır. İlgili çalışmada 

öncelikle veriler mevsim etkisinden arındırılmıştır. Tanımsal istatistikler ile korelasyon incelenmiştir. 

Birim kök testleri yapılıp seriler hazır hale getirilmiş sonra var modeli ile Granger nedensellik testi 

yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda işsizlikten GSYH doğru nedensellik tespit edilemezken, GSYH’den 

işsizliğe doğru Grencer nedensellik tespit edilmiştir. 
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GİRİŞ   

Yaşadığımız yüzyılda ülke ekonomilerinin karşılaştığı en önemli sorunlarından biri işsizlik olarak 

kabul edilmektedir. Bir ekonomide İşsizliğin beklenilenin üstünde bir oranda artığı tespit edilmişse o 

ekonomide işsizlik sorunu için var olduğu söylenir. Çeşitli nedenlerden dolayı iş kaybına uğramış birey 

ile yeni iş arayıp da bulamayan bireylerin öncelikle tüketim harcamalarını azalttığı görülmektedir. Bu 

durumun bireysellikten çıkıp toplumun geneline yayılması ise var olan ekonomide talep yetersizliği 

oluşturmaktadır. Elinde arz fazlası olan firmalar gelişen bu yeni durum karşısında üretimlerini kısmakta 

ve yeni işçi alımına yanaşmamaktadır. Ekonomide durgunluk olarak kabul edilen bu durumun 

beklenilen sürenin üzerinde sürmesi durumunda firmalar artık üretimlerine ara verme veya işçi sayılarını 

azaltma eğilimi göstermektedir. Ekonomide görülen bu tür olumsuz durumlar neticesinde gelir 

dağılımında bozulma, toplumsal huzursuzluk, devlete olan bağlılık ve güvende azalma gibi olumsuz 

durumlar gözlenmektedir. 

Ekonomide yaşanan bu gibi bazı olumsuz durumlar neticesinde bireylerin alım gücü kayıplarıyla 

beraber sosyal yaşamlarında da yaşanan daralmalar insanların rutinleşmiş yaşamlarının ciddi boyutlarda 

değişime uğratmaktadır. Yaşanan ekonomik değişimle birlikte, bireyde hem özgüven yetersizliği 

görülürken hem de bireylerde bazı psikolojik bozuklukların yaşanması durumu görülmektedir. Bu 

durumun yaygınlaşması ise toplumsal travmalara neden olmaktadır. (boşanmaların artması, intihar, 

gasp, hırsızlık) 

Devletler için ağır maliyetleri olan işsizlik kavramı yukarıda açıklanan olumsuz durum nedeniyle 

ekonomiye çeşitli müdahaleler yoluyla istihdam yaratmak/işsizliği azaltmak, toplumun refah seviyesini 

yükseltmek devletlerin öncelikli görevi haline gelmiştir. Kuşkusuz işsizliğe neden olan faktörler her 

ülkenin ekonomik yapısına göre farklılık gösterse de genel kanaat ekonomik büyümeyle beraber üretim 

kapasitesinin artacağı, artan talebin karşılanması adına yeni iş sahaların oluşacağı, işsizlik oranlarının 

düşeceği, bireylerin alım gücünün yükseleceği bunların neticesinde ekonomik krizin veya durgunluğun 

son bulacağı yönündedir. Bu düşence biçimi hem akademik camiayı hem de devletin ilgili organlarını 

ekonomik büyüme ve işsizlik kavramlarını detaylı bir incelemeye, aralarındaki ilişkiyi açıklamaya sevk 

etmektedir.  

Ekonomik büyüme ve işsizlik ve ilişkisinin anlaşılması adına iki kavramın da incelenmesi 

gerekmektedir. İşsizlik: en genel tanımıyla bireyin çalışmaya istekli olduğu halde herhangi bir işte 

çalışmıyor olmasıdır. Ekonomik büyüme kavramı ise ekonomide, önceden belirlenmiş zaman dilimleri 

arasında bir önceki zaman diliminin bir sonraki zaman dilimine göre mal ve hizmet üretiminde meydana 

gelen artışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik tanımı iktisat tarihi penceresinden zamanla 

değişikliklere uğramış olsa da öznesi olan bireyin, herhangi bir işte çalışmıyor olması gerçeği değişen 

işsizlik tanımlarında daima kendine yer bulmuştur. Ekonomik büyüme ise zaman içinde evrimleşen 

fabrikaların üretim yapısı, iletişim ve ulaşım da kayda değer ilerlemeler, devletlerin dış politikaları ve 

bireyin yaşamında meydana gelen değişimlere göre farklı tanımlamalar ve uygulamalarla karşımıza 

çıkmaktadır. Feodalite ekonomik yapıdan merkantilistlere, Keynesçi ekonomiden parasalcı yaklaşıma 

kadar geniş iktisat tarihinde ekonomik büyüme farklı tanımlamalara uğramış ve farklı yöntemlerle 

kendine uygulama alanı bulmuştur. Peki, ekonomik büyümenin özellikle uygulamada ciddi değişimler 

göstermesinin asıl nedeni nedir? Bu soruya verilebilecek belki de en mantıklı cevap üretim faktörlerinde 

ve üretim süreçlerinde meydana gelen değişimler (sanayi devrimi) ile bireyin hızla değişen yaşamında 

farklı ihtiyaçlarla karşılaşması ve bireyin yaşamında meydana gelen refah artışlarıdır.  Bu noktada bu 

dönüşümlerin temel dinamiklerine değinmek gerekmektedir. Bu dinamikler fabrikaların üretim yapısına 

ve zamanın ekonomi anlayışı ile ilgilidir. 

Feodal Ekonomi: En basit ekonomi yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkın toplumsal 

sınıflara ayrıldığı bu yapıda elde edilen mal ve hizmetlerin büyük kısmının soylu kesime devredildiği 
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çok az bir kısmının köylü ve esnaf kesimine bırakıldığı ekonomik yapıdır. Bu ekonomik yapı içinde 

ürün çeşitlendirilmesi olmadığı gibi iş bölümü ve uzmanlaşma yok derecesindedir. Halkın tercih ve 

ihtiyaçları görmezden gelinen bu ekonomik model yaklaşık 700 yıl dünya ekonomi yapısına hâkim 

olmuş sanayi devrimi (Endüstri 1.0) ile son bulmuştur. 

Endüstri 1.0: James watt tarafından 1781 yılında buhar gücüyle çalışan makinenin icadıyla 

başlamaktadır. Buhar ve kömürle çalışan makinelerin üretimde kullanılmasıyla beraber hem endüstriyel 

devrimin hem ekonomik evrenselliğin ilk adımı atılmıştır. Özellikle bu dönemde ulaşım noktasında 

buharlı gemilerin ve kömürlü trenlerin kullanılması ve iletişimde telgrafın kullanılmaya başlanması 

mesafeleri kısaltmıştır. Evrenselliğin arttığı bu dönemde yeni pazarlara açılma imkânı bulan 

fabrikaların, ham madde ihtiyaçları nedeniyle devletler sömürgeci bir anlayışa yönelmiştir. Bu yönelim 

ekonomik küreselleşme katkıda bulunurken, devletlerarası hammadde yarışı çatışma ve savaşlara neden 

olmuştur. 

Diğer taraftan fabrikalarda çalışan işçi sayısı artarken makineleşmeyle beraber insan emeğine 

duyulan ihtiyaç azalmış kalifiye işçi açığı ortaya çıkmıştır. Makineleşmeye beraber seri üretime 

geçilmiş, üretimde verimlilik artmıştır. Bu dönemde fabrika sayıların hızlı bir şekilde artması işsizlik 

oranlarını düşürmüş, toplumsal refahta artışlar gözlenmiştir bununla paralel olarak tüketim toplumu da 

gelişmeye başlamıştır. Bu dönemin en belirgin özelliği sermaye ve yönetimin tekelleşmesi, ekonomik 

kalkınmanın devlet hazinesindeki altınla ölçülüyor olmasıdır. 

Endüstri 2.0: Henry Ford’un otomotiv üretiminde montaj hatlarını kullanması ile başlayan 

endüstri 2.0 devriminin en belirgin özelliği buharlı ve kömürlü makineler yerine elektrikle çalışan 

makinelerin kullanılmasıdır. Yapılan üretimin her bir aşamasının kendi içinde planlanarak yapılan bu 

seri üretimde hem zamandan kazanç sağlanmış hem de üretimde düşük maliyetler elde edilmiştir. İş 

bölümü ve uzmanlaşmanın arttığı bu dönemde üretimde verimlilik artmış, tren vapur gibi toplu 

taşımacılığın gelişmesi ile telefon ve televizyon gibi iletişim araçların yaygınlaşmasıyla beraber 

fabrikalar yeni pazarlara açılmıştır. Artan refahla birlikte üretimde kullanılan benzer çıktılar 

çeşitlendirilmiş tüketicin arzu ve isteklerine göre üretim yönlendirilmiştir. 

Bu dönemin ayıt edici özeliği olarak çelik üretimi ve işleyişinin gelişmesidir. Bu sayede demir 

yolu taşımacılığı gelişmiş ağır sanayi ciddi gelişmeler kaydetmiştir. Ticaret küresel bir anlam 

kazanmıştır. Otomotiv sektöründeki gelişmelerle ile ticari lojistik ağındaki gelişmeler ise seyahatleri 

kolaylaştırmış hizmet sektörü gelişmeye başlamıştır. Hizmet sektörü gibi yeni iş alanları oluşmuş 

işsizlik oranlarında düşüşler gözlenmiştir. 

Bu dönemin ekonomik büyüme anlayışı ise bir önceki döneme göre değişim göstermiş 

hammaddeyi ana vatana getirip işleme anlayışı yerine hammaddeye yakın olma ön plana çıkmıştır. 

Rakipleri yok etme/engelleme anlayışı ise karşılıklı bağımlılık anlayışı ile yer değiştirmiş kazan kazan 

anlayışına dönüşmüştür. Bu yeni anlayışla birlikte küresel sermaye hareketleri ivme kazanmış, doğrudan 

yatırımlar artmıştır. Tüketim toplumu oluşmaya başlamış üretim kişilerin tercihlerine göre şekillenmiş 

tek düze üretim terk edilmeye başlanıştır.  

Endüstri 3.0: Dönem ikinci dünya savasından 2010 yıllara kadar olan dönemi kapsamaktadır. 

Ticari hayatın ve sanayinin tam anlamıyla küreselleştiği dönem olarak kabul edilmektedir. Dönemin en 

önemli özellikleri arasında üretimde dijitalleşmenin bir üretim faktörü olarak ortaya çıkmasıdır. Bilgi 

işlem ağında meydana gelen teknolojik ilerlemelerle bilgisayarın hayatın içine girmesi dönemin belirgin 

özelliklerini oluşturmaktadır. Mikro elektronik alanında yaşanan ilerlemelerle beraber fabrikalarda 

üretimlerin ciddi anlamda robotların kontrolüne geçmesi, inovasyon ve otomasyonun yaygınlaşması da 

dönemin diğer özelliklerindendir. İlgili dönemde lazer teknolojisi, 3D yazıcılar ve telekomünikasyon 

ağındaki gelişmelerle beraber akıllı robotlara ilgi artmış, robotlar hem üretimin ve sosyal yaşamın bir 
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parçası haline gelmiştir. Üretimde robotların ağırlıklı olarak kullanılması sonucunda ise artan refah ve 

ekonomik büyümeye rağmen işsizlik oranlarında artışlar gözlenmiştir. Birçok kişinin yapacağı üretimi 

robotlar tek başına kaliteyi ve verimliliği koruyarak gerçekleştir. 

Endüstri 4.0: 2011 yılında almanya hükümetinin Hannover kentindeki fuarda açığa çıkan, içerik 

olarak üretimin tamamen robotlara bırakılması ve yapay zekanın üretim süreçlerinin tümüne 

hükmetmesi olarak tanımlanan süreçtir ve bu süreç hala devam etmektedir.  

Bu dönemin esas olarak yapay zekâ tarafından kontrol edilen tüm üretim süreçleri ve üretimden 

sonraki iyileştirme ve analizlerin, milyonlarca veri içerisinden seçilip değerlendirilmesi 

amaçlamaktadır. Günümüz dünyasında toplumsal yaşamda robotların hanelere kadar inmesi, bilgisayar 

teknolojisinin mikro cip düzeyinde bireylere ulaşması, haberleşme alanında kat edilen mesafe, bilgi 

yığınlarının insan kapasitesini aşması gibi birçok nedenden dolayı yapay zekâ çalışmaları ivme 

kazanmış ve yapılabilecek tüm hizmet ve üretimlerin insan eli değmeden akıllı robotlar tarafından 

yapılması hedeflenmiştir.  

Her gün işlenen milyarlarca veri arasından seçilen datalarla (özellikle internet ortamında derlenen 

verilerle); belirli düşüncedeki bireylerin veya toplumların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve zamanında 

giderilmesi adına fabrikalarda bu ihtiyaçlara uygun üretimin yapılması 4.0 devriminin ana hedefini 

oluşturmaktadır.  

Bu dönem amaçlarına ulaştığında akıllı robotların tüm üretim süreçlerinde yer alacağı 

düşünülürse işsizlik oranlarında ciddi artışların olacağı acıktır. Ekonomik büyüme (mal ve hizmetlerdeki 

artış) ekonomilerce sağlansa bile işsizliği giderici etkisi olmayacaktır. Bu dönemin ekonomik yapısı 

incelendiğinde ise üretim merkezleri olan fabrikaların konumlarını koruduğu, diğer taraftan hanelere 

inen bir üretim ve pazarlama ivmesinin olduğu görülmektedir. Sosyal medya ortamlarında yapılan 

reklamlar incelendiğinde bireylerce üretilen hizmet ve ürünlerin yine aynı bireylerce satışa sunulduğu 

görülmektedir.  

Türkiyede Endüstriyel Devrim 

Türkiye’de ki küçük, orta ve büyük çaplı işletmeler incelendiğinde üretimde yeterli düzeyde 

robotlaşmaya gidilmediği görülmektedir. Buna karşın üretim merkezlerinin akılı robot üretimine 

ilgisinin yoğun olduğu akademik araştırmalarda ortaya konmaktadır. Türkiye ekonomisindeki ithalata 

dayalı üretimin varlığı nedeniyle yeterli sermaye stoku oluşmaması firmaları yeterli düzeyde Ar-Ge 

yatırımı engellemektedir.  

Yukarıda bahsedildiği üzere Türkiye ekonomisi endüstri 2.0 ile endüstri 3,0 arasında yoğun bir 

geçiş süreci yaşarken endüstri 4.0 devrimini de kısmen yaşamaktadır. Ülke ekonomisinin başta tarım ve 

hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörü emek yoğun bir yapıdayken, otomotiv ve ağır sanayi 

sektörlerinde ise seri montaj sistemleri ve akılı robot kullanımı ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan 

endüstri 4.0’ın özellikleri arasında sayılabilecek hanede üretim, çeşitli metotlarla üretim merkezlerinin 

kendi enerji tedariklerini sağlama ve üretilen ürünü sosyal medya kullanımı ile pazarlama stratejileri 

giderek ivme kazanmaktadır. 

Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi 

Bir ülkede kişi başına düşen yıllık gelir o ülkenin GSYH ’sinin toplam nüfusa bölünmesiyle 

bulunur. GSYH ekonomideki üretim değerleriyle ilgili olduğundan, ekonomi hakkında detaylı bilgi 

vermez. Ekonomik büyüme kavramında: istihdam oluşturma, katma değer yaratma, talep oluşturma gibi 

bazı süreçlerin incelenmesi gerekir. 

Ekonomik büyüme ile işsizlik kavramları arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde inceleyen ilk 

araştırma Okun (1962)’a aittir. Okun yasası olarak bilinen bu görüşü göre ekonomik büyümenin işsizliği 
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azaltacağı söylenmektedir. 2.dünya savaşından sonra batı Avrupa’da ki ülkelerde ekonomik büyümeyle 

beraber işsizliğin azaldığı görülmüştür. Bu yönüyle ekonomik veriler yasanın kabul edilirliğini 

sağlamıştır. Buna rağmen 1980’lerden sonra özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin 

istihdamı sağlamadığına dair bazı verilerin elde edilmesinden dolayı istihdamsız büyüme kavramı ortaya 

atılmış, yasanın geçerliliği tartışma konusu olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan teknoloji 

ithalatı nedeniyle başta tarım sektörü olmak üzere emeğe olan talebi azaltmış işsizliğin artmasına neden 

olmuştur. Artan makineleşmeyle beraber ortaya çıkan kalifiye eleman ihtiyacının eğitim sistemleri 

nedeniyle karşılanamaması gibi yapısal sorunlar ile geçici işsizlik, bireylerin istedikleri işe ulaşamama 

gibi işsizliğin çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya bürünmesi de ekonomik büyümeye rağmen işsizliğin 

azalmamasına etki etmektedir. 

Ekonomik Büyüme Modelleri 

Ekonomik büyüme ülke ekonomilerinin yapısına bakmaksızın her ülkenin nihai hedefi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda ekonomik modellerin, beşerî sermaye ile teknolojiye 

farklı değerlerde önem verdiklerini göstermektedir. 

Beşerî sermaye ile teknolojik gelişmelerin ekonominin temel değişkenlerinden etkilenmediğini 

buna rağmen uzun dönemde ekonomik büyümenin temel dinamiği olduğunu savunan görüşler (dışsal 

model) olduğu gibi teknolojik gelişmeyi içselleştiren ekonomik gelişmelerden ve karar alıcılardan bir 

belirleyici olarak gören modellerde mevcuttur. 

Klasik Büyüme Modeli 

Fizyokratların temel görüşleri üzerine şekillenen bu görüş D. Ricordo, A. Smith gibi klasikçi 

iktisatçılar tarafından şekillendirilmiştir. Ulusların zenginliği adlı eserin 1776 yılında yazması modellin 

başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu görüşe göre ekonomik büyümede, sermaye akımlarıyla 

birlikte endüstri ve teknolojik süreçlerin etkileşiminin büyük oranda rol oynadığını söylemektedir.  

Yine bu görüşe göre bir ekonomi sürekli büyüyemez ekonomideki durgunluk ve kısa süreli 

krizlerin doğal olduğunu savunmaktadır.  

Bu görüşe katkıları olan malthus’a göre ise ekonomik büyüme ve fakirleşmenin temel sebebinin  

ekonomideki toplam üretimin ülkedeki artan nufusun talebini karşılayaması olduğunu söylemektedir. 

David Ricardo ise üretim faktörleri üzerine yaptığı çalışmada uzun dönemde büyüme ve durgunluğun 

üretim faktörlerinin milli gelirden alacakları paylara bağlamıştır. 

Sosyalist Büyüme Modeli 

Bu modelde özel mülkiyete katı bir şekilde karşı çıkılmaktadır. Özel mülkiyetin keyfi 

uygulamalara yol açacağı ve adaleti sağlamayacağı savunulmaktadır. Marx’ın görüşlerine göre 

şekillenen modelde üretim değerleri harcanan emeğin kalitesine göre değerlenmekte ve aynı zamanda 

ekonomik büyümenin lokomotifi olduğunu söylemektedir. Bu görüşte olanlarla göre ekonomik büyüme 

ekonomi için bir dengesizlik hali olarak tasvir edilmektedir. 

Dışsal Büyüme Modeli 

Ekonomik büyümeyi dışsal faktörlere bağlayan model özellikle teknoloji ithalatı ve sermaye 

hareketleri ile dış borçlanmayı ekonomik büyümeyi tetikleyeceğini belirtmektedir. 

İçsel Büyüme Modeli 

Bu modelde kamu harcamalarının belirgin bir rolü yoktur. Ekonomiye devlet müdahalelerini 

doğru bulmazlar. Teknolojik gelişmede bilgi birikimini dışsal bulmakla birlikte, devletin görevlerini 

zorunlu olarak yapılması gereken devlet savunması, sağlık hizmetleri, eğitim gibi konularla 
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sınırlandırırlar. Beşerî sermaye, teknolojik gelişme, bilgi birikimini ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik 

edilmesini ekonomik büyüme için temel koşul sayarlar. Ayrıca devlet rekabetçi bir ortam oluşturarak 

dışa açık bir ekonomik sistem oluşturmada aktif bir rol üstlenmektedir. 

LİTARATÜR TARAMASI 

Tablo 1. Litaratür taraması  

Yazar  Dönem  Ülke  Yöntem   Bulgular 

Eser (2014) 1970-2010 Türkiye Johansen Juselius 

Testi 

Negatif İlişki Uzun Dönemde Tespit Edilmiştir. 

 

Bağcı (2018) 1960-1979, 

1980-1999, 

2000-2016 

Türkiye Granger Testi 

Eş Bütünleşme 

Analizi 

İlgili Çalışmada İthalatı Azaltıcı, İhracatı Ön 

Plana Çıkaran Bir Büyüme Modeli 

Önerilmiştir. 

Öztürk ve Sezen 

(2018) 

2005:Q1-

2017: Q3 

Türkiye Engle-Granger 

Eşbütünleşme ve 

Granger 

Nedensellik 

Analizleri 

Ekonomik Büyümeden İşsizliğe Doğru Tek 

Yönlü Bir Nedensellik Olduğu Bulunmuştur. 

Üzar ve Akyazı 

(2018) 

2000-2016 34 OECD 

Ülkesi 

Dumitrescu ve 

Hurlin (2012) 

Nedensellik Analizi 

İşsizlik ve Büyüme Arasında İki Yönlü Bir 

İlişki Vardır. 

Takım (2015) 1975-2008 Türkiye Granger Nedensellik 

Analizi 

Ekonomik Büyüme İle İşsizlik Arasında  

Karşılıkşı Etkileşimin Olduğu Sonucu 

Belirtilmiştir. 

Arı (2016) 

 

 

1980-2014 Türkiye Eşbütünleşme Testi-

Hacker Ve Hatemi-J 

(2016 Testi 

İstihdam Yaratmaya Bir Büyüme Sonucu 

Bulunmuştur. 

 

Akay v.d. (2016) 1969-2014 Türkiye Markov Rejim 

Değişim Modeli 

Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Verileri 

İncelendiğinde Aralarındaki İlişki İlgili 

Ekonomideki Daralma Dönemlerinde Zayıf Bir 

İlişki Gösterirken Genişleme Dönemlerinde İse 

Güçlü Bir İlişki Göstermektedir. 

 

YÖNTEM  

Ekonomik büyüme ile işsizlik kavramları arasındaki ilişki incelenmeden önce ilk olarak 

tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de incelenmiş daha sonrada değişkenler arası korelasyon sonuçları 

Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Değişkenlere Ait Tamımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Maksimum  Minimum Standart hata Ortalama Gözlem 

Logis_Sa 2,635376 2,113672 0,151751 2,362260 50 

Loggsyh 19,93494 19,31929 0,197219 19.66407 50 

Flogis_Sa 0,141926 -0,087177 0,052992 0,008520 49 

Floggsyh 0,064564 -0,129059 0,030997 0,006534 49 

 

Tablo 3. Değişkenlere Ait Korelasyon Matriksi 

Değişkenler               Floggsyh                FLogis_sa      

Floggsyh 1 -0.451560 

Flogis_Sa      -0.451560 1 

Tablo 2’den görüleceği üzere 2008-2020 yılları arasında ekonomik büyüme ortalama %6,45 

olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı değişim ise aynı dönem aralığı için ortalama %14,1 olmuştur. 

İşsizlik değişim oranındaki en düşük düşüş -0,08 iken en yüksek değişim 0,14 olarak görülmektedir. 

Ekonomik büyüme işsizlik arasındaki korelasyon tablo 2’den incelendiğinde ise korelasyon matriksin 

de arasındaki ilişki -0.451560 olarak ölçülmüştür. İşaretin negatif olması zıt yönlü bir hareketi, ölçümün 
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0,45 olması ise ekonomik büyüme ile işsizlik arasında zayıf bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Genel 

olarak korelasyon 0 ile 1 arasında değer alırken 1’e yaklaştıkça güçlü ilişkiyi ifade etmektedir. 0-0.5 

arası korelasyon değerlerinin düşük ilişkili korelasyon olduğu kabul edilmektedir. 

Birim Kök Testleri 

Bu incelemede 2008:Q1 - 2020:Q2 zaman dilimine ait çeyrek dönemlik veriler kullanılarak 

yapılan araştırmada ilgili dönem aralığında Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki 

açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Merkez Bankası elektronik veri dağıtım 

sisteminden alınmıştır. Verilerle çalışmaya başlamadan önce ilgili değişkenlerin mevsimsel etki 

barındırdığı tespit edilmiş ve mevsimsel etkiden arındırmak için Censusx12 yöntemi kullanılarak 

değişkenler mevsimsel etkiden arındırılmıştır. Değişkenlerin büyük değerler barındırmasından dolayı 

değişkenlerin logaritmaları alınıp uç değerler birbirine yakınlaştırılmıştır. Ayrıca logaritma işlem 

sayesinde veri aralıkları daralmakta uç değerler birbirine yaklaşmakla birlikte zaman serilerini esneklik 

kazandırmaktadır.  Bu çalışmada zaman serilerinin birim kök içerip içermediklerini ve hangi düzeyde 

durağan olduklarını belirlemek için ADF ve PP testlerinden yararlanılmıştır. 

Test Sonuçları 

Çalışmamızda uygulanan testler ADF (Augmented Dickey-fuller test) ve PP (Phillips-Perron) 

testleridir.  

Tablo 4.  Düzey Değerlerinde Verilerin  ADF, PP Test Sonuçları 

Veri Seti                      Test                Yüzdelik Dilimler                      Sonuçlar        

 İssizlik verileri          ADF                   %1                                             -3.57445                            

                                                              % 5                                            -2.92378 

                                                              %10                                           -2.59993 

ADF istatistik değeri (t-Statistic)-1.98455 tespit edilirken, prob* değeri 0.2925 olarak bulunmuştur. 

Veri Seti                      Test                 Yüzdelik Dilimler                     Sonuçlar        

İşsizlik verileri             PP                     %1                                            -3.57445                            

                                                              %5                                             -2.92378 

                                                              %10                                           -2.59993 

PP istatistik değeri (t-Statistic)-1.50056 tespit edilirken, prob* değeri 0.525 olarak bulunmuştur. 

Veri Seti                      Test                 Yüzdelik Dilimler                     Sonuçlar        

GSYH  verileri            ADF                  %1                                             -3.57131                            

                                                               %5                                            -2.92245 

                                                               %10                                          -2.59922 

ADF istatistik değeri (t-Statistic)-0.73991tespit edilirken, prob* değeri 0.8267 olarak bulunmuştur. 

Veri Seti                      Test                 Yüzdelik Dilimler                     Sonuçlar        

GSYH  verileri              PP                   %1                                             -3.57131                            

                                                              %5                                             -2.92245 

                                                              %10                                           -2.59922 

PP istatistik değeri (t-Statistic) -0.81287tespit edilirken, prob* değeri 0.8065 olarak bulunmuştur. 

İlgili sonuçlar ADF VE PP testlerine aittir. Sonuçlar incelendiğinde zaman serilerinin 

seviyelerin her iki test sonuçlarında durağan olmadıkları yani prob değerlerinin 0.05 yüzdelik dilimden 

büyük değerler aldığı gözlenmiştir. Değişkenler seviyelerinde incelendiğinde her iki değişkende düzey 

değerlerinde durağan olmadığı görülmektedir. Değişkenleri düzey değerlerinde durağan hale getirmek 

için değişkenlerin birinci mertebede farkları alınmıştır, İlgili sonuçlar aşağıdadır: 
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Tablo 5. Farkları Alınan Verilerin ADF, PP TEST Sonuçları 

Veri Seti                      Test                 Yüzdelik Dilimler                     Sonuçlar        

 İssizlik verileri          ADF                   %1                                              -3.57445                            

                                                              %5                                              -2.92378 

                                                             %10                                             -2.59993 

ADF istatistik değeri (t-Statistic)-3.23203 tespit edilirken, prob* değeri 0.0241 olarak bulunmuştur. 

Veri Seti                      Test                 Yüzdelik Dilimler                      Sonuçlar        

 İssizlik verileri              PP                  %1                                               -3.57445                            

                                                              %5                                              -2.92378 

                                                             %10                                             -2.59993 

PP istatistik değeri (t-Statistic)-4.02802 tespit edilirken, prob* değeri 0.0028 olarak bulunmuştur. 

Veri Seti                      Test                 Yüzdelik Dilimler                      Sonuçlar        

 GSYH verileri           ADF                   %1                                               -3.57445                            

                                                               %5                                              -2.92378 

                                                             %10                                              -2.59993 

 ADF istatistik değeri (t-Statistic)-3.23203 tespit edilirken, prob* değeri 0.0241 olarak bulunmuştur. 

Veri Seti                      Test                 Yüzdelik Dilimler                     Sonuçlar        

 GSYH verileri              PP                   %1                                              -3.57445                            

                                                              %5                                              -2.92378 

                                                             %10                                             -2.59993 

 PP istatistik değeri (t-Statistic)-0.81287 tespit edilirken, prob* değeri 0.0047 olarak bulunmuştur. 

ADF ve PP testlerinde 1. farkları alınan değişkenlerin hepsinin kök analizlerinde %5 anlamlılık 

seviyelerinde durağan oldukları tespit edilmiştir. Serilerin seviyede durağan olmaları Granger 

nedensellik analizinin yapılabileceğini göstermektedir. 

Granger Nedensellik Analizi 

Var Modeliyle Uygun Geçikme Uzunluğunun Bulunulması 

Tablo 6. Var Modeli Uygun Geçikme Uzunluğu Sonuçları 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 167.4928 NA 1.56e-06 -7.697339 -7.615423 -7.667131 

1 182.9058 28.67529* 9.16e-07* -8.228175* -7.982426* -8.137550* 

2 184.3783 2.602558 1.03e-06 -8.110617 -7.701035 -7.959576 

3 185.9348 2.606369 1.16e-06 -7.996969 -7.423555 -7.785512 

4 190.2101 6.760873 1.15e-06 -8.009772 -7.272526 -7.737898 

5 193.3915 4.735046 1.21e-06 -7.971696 -7.070617 -7.639406 

6 194.3386 1.321607 1.42e-06 -7.829703 -6.764791 -7.436996 

Granger nedensellik analizinden önce modele uygun olarak maksimum gecikme uzunluğu 

belirlenmiştir. Maksimum gecikme uzunluk serisi 6 olarak seçilmiş olup, maksimum uzunluk 1 olarak 

saptanmıştır. 
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Granger nedensellik analizinden önce çalışmanın durağanlık ve istikrarını göstermek amacıyla 

karakteristik polinomun kökleri Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde köklerin daire içinde 

olması modelin durağan ve istikrarlı yapısını ortaya koymaktadır. 

Granger Nedensellik Testinin Sonuçları 

Tablo 7. Testin Hipotezleri 

Bağımlı değişken: FGSYH_SA 

Hariç tutulan                  Chi-sq               df        Prob. 

FLOGISSIZLIK_SA     0.030437            1        0.8615 

                           0.030437            1         0.8615 

Bağımsız değişken: FLOGISSIZLIK_SA 

Hariç tutulan        Chi-sq              df        Prob. 

FGSYH_SA       16.67366           1           0.0000 

                     16.67366            1           0.0000 

H0:βi=0 ekonomik büyüme’den işsizliğe doğru bir nedenselik ilişkisi yoktur. 

H0:βi=0 ekonomik büyüme’den işsizliğe doğru bir nedenselik ilişkisi vardır. 

Tablo 7 incelendiğinde işsizlikten GSYH’ye doğru nedensellikte prob değeri 0,8615 çıkmaktadır. 

İlgili sonuca baktığımızda işsizlikten GSYH’ye doğru Granger nedenselliğin olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca tablo 7 da görüleceği üzere GSYH’den işsizliğe doğru nedensellikte prob değeri 0.00 

çıkmaktadır. Bu da göstermektedir ki GSYH’den işsizliğe doğru Grenger nedensellik analizinde, 

anlamlılık seviyesinde nedensellik vardır. Sonucu çıkmaktadır. 

TARTIŞMA SONUÇ 

Arthur Okun, okun yasası olarak bilinen ekonomik büyüme-işsizlik çalışmasında ekonomik 

büyümenin işsizliği azaltacağı görüşünü savunmuştur. Çalışmamızda Türkiye ekonomisinde 2008Q1-

2020Q2 dönemlerinde ekonomik büyüme-işsizlik çalışmasında değişkenler arası korelasyon -0,45 

çıkmıştır. -0,45 korelasyon orta seviyede ilişki göstergesi olarak kabul edilir. Sonuçta ilgili ekonomide 

ekonomik büyümenin gerçekleştiği dönemlerde işsizliğin azalmadığı, aksine orta bir ilişkide işsizliğin 

yükseldiği ampirik analizimiz sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun en büyük nedeni olarak üretimde giderek 

artan akıllı robota dayalı üretim tekniğidir. Bu ilişkinin zıt yönlü ve orta ilişkili çıkması ise Türkiye 

ekonomisinin yoğun olarak endüstri 2.0-3,0 arasında olması savımızı desteklemektedir. Emek yoğun 

üretimden robot yoğun üretime geçiş, ekonomik büyümeye katkıda bulunurken, emeğe duyulan 

ihtiyacın azalması nedeniyle işsizlik oralarına negatif katkı sağlamaktadır.   

2008Q1-2020Q2 dönem aralığında okun yasasımın geçerli olmadığı görülmektedir. Yapılan VAR 

analizinde maksimum uzunluk gecikmesi 1 olarak hesaplanmıştır. Yapılan Granger nedensellik 

analizinde işsizlikten GSYH doğru bir Granger nedensellik tespit edilmezken (prob: 0.8615), 

GSYH’den işsizliğe doğru (prob: 0.000) anlamlılık seviyesinde Granger nedenselliğin olduğunu 

göstermektedir.  

Elde edilen sonuçlardan Türkiye ekonomisinde görülen ekonomik büyümenin işsizlik üzerinde 

etkili olduğu buna rağmen istihdamı yeterli düzeyde arttırmadığını göstermektedir. Yani üretime dayalı 

bir büyümenin gerçekleşmediğini göstermektedir. Diğer bir deyişle ekonomik büyüme hizmet sektörü 

ve kredi genişlemesi yoluyla sağlanmaktadır. Artan ihracat rakamlarına rağmen üretimde ileri 

teknolojilerin kullanılamaması (Endüstri 4.0’ın yakalanamaması) üretim yapısının büyük oranda ithalata 

dayalı olması Türkiye ekonomisinin hem rekabet gücünü zayıflatmakta hem de yeni pazarlara girişini 

zorlaşmaktadır. Bunun neticesinde işsizlik verilerinde arzu edilen sevilere uluşamamaktadır. 

İşsizliğin birçok ekonomik-sosyal-kültürel sorunların kaynağını teşkil ettiği düşünülürse; Türkiye 
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ekonomisi, katma değeri yüksek üretime dayalı ekonomiye evrilmelidir. Özellikle Ar-Ge yatırımları 

artırılmalı ve Endüstri 4.0 temel belirleyicisi olan yapay zekaya dayalı üretim modeli teşvik edilmeli ve 

üretimin her alanında robotlaşmaya gidilmelidir. Özellikle işsizliği azaltma politikaları kalifiye eleman 

yetiştirme politikalarıyla bağımlı hale getirilmelidir. Üretim merkezlerinde yeterli sermaye stokunun 

olmadığı düşünülürse devlet teşviklerin bu alana kaydırılması gerekmektedir. Katma değeri yüksek 

rekabetçi ürünleriyle ihracat anlayışı desteklenmelidir. Hem ekonomik büyümenin sağlam temellere 

oturması hem daimî bir istihdam oluşması suni ekonomik büyümelerle değil katma değeri yüksek ürün 

üretimine dayalı gerçek bir büyümeyle mümkündür. 
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EXTENDED ABSTRACT 
Introduction 

In the century we live in, one of the most important problems faced by the economies of the countries 

is considered to be unemployment. If it is determined that unemployment has increased at a rate higher than 

expected in an economy, it is said that there is an unemployment problem in that economy. If this situation, 

which is accepted as a recession in the economy, continues, it is seen that individuals who lost their jobs for 

various reasons and cannot find a new job, firstly reduce their consumption expenditures. As a result of such 

negative situations in the economy, negative situations such as deterioration in income distribution, social 

unrest, dependence on the state and decrease in confidence are observed. 

Unemployment: In its most general definition, it is the individual's willingness to work but not working 

in any job. The concept of economic growth, on the other hand, emerges as an increase in the production of 

goods and services in the economy between predetermined time periods compared to the next time period of 

the previous time period. Economic growth emerges with different definitions and practices according to the 

production structure of the factories that have developed over time, important developments in 

communication and transportation, the foreign policies of the states and the changes in the life of the 

individual.  

Industry 1.0: It begins with the invention of the steam-powered machine by James Watt in 1781. With 

the use of steam and coal-fired machines in production, the first step of both the industrial revolution and 

economic universality was taken. Industry 2.0: The most distinctive feature of the industrial 2.0 revolution, 

which started with Henry Ford's use of assembly lines in automotive production, is the use of electrically 

powered machines instead of steam and coal machines. Industry 3.0: The period covers the period from the 

second world war to 2010. It is accepted as the period when commercial life and industry became fully 

globalized. Industry 4.0: It started with the fair in Hannover, Germany, in 2011. It is the process defined as 

leaving the production completely to the robots and dominating all the production processes of artificial 

intelligence. And it still continues. 

The main purpose of the 4.0 revolution is to determine the needs of individuals with certain thoughts 

with the data selected from among the billions of data processed every day and to produce in accordance with 

these needs in the factories in order to meet them on time. 

Industrial Revolution in Turkey 

Due to the technology import in developing countries, the demand for labor, especially in the 

agricultural sector, has decreased and increased unemployment. Structural problems such as the inability to 

meet the need for qualified personnel, which arise with increasing mechanization, due to education systems, 

and the multidimensional and complex structure of unemployment, such as temporary unemployment, the 

inability of individuals to reach the job they want, also affect the decrease in unemployment despite economic 

growth. 

Materials and methods 

In this study, quarterly data of 2008: Q1-2020: Q2 time period in Turkey were used. The relationship 

between economic growth and unemployment in Turkey has been tried to be explained. It was determined that all 

of the variables whose 1st difference was taken in the ADF and PP tests were stationary at the 5% significance 

level in the root analysis. The fact that the series are stationary at level shows that Granger causality analysis can 

be done. Before the Granger causality analysis, the maximum lag length was determined in accordance with the 

model.  

Findings 

When we look at the relevant result, it is seen that there is no Granger causality from unemployment to 

GDP. In addition, as can be seen in Table 6, the probe value is 0.00 in causality from GDP to unemployment. This 

shows that there is causality at the level of significance in Grenger causality analysis from GDP to unemployment. 

In our study, the correlation between variables in the economic growth-unemployment study in the Turkish 
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economy in the 2008Q1-2020Q2 period  was -0.45. A correlation of -0.45 is considered a moderate correlation 

indicator. As a result, our empirical analysis revealed that unemployment did not decrease during periods of 

economic growth in the relevant economy, but on the contrary, unemployment increased in a moderate 

relationship. 

Discussion 

The biggest reason for this is the production technique based on smart robots, which is increasing in 

production. The fact that this relationship is opposite and moderately related supports our claim that the Turkish 

economy is predominantly industry between 2.0 and 3.0. It is seen that Okun's law is not valid in the period 

2008Q1-2020Q2.The fact that the economic growth seen in the Turkish economy is effective on unemployment 

shows that it does not increase employment sufficiently. In other words, it shows that there is no production-based 

growth. Despite the increasing export figures, the inability to use advanced technologies in production (Industry 

4.0 cannot be achieved) and the fact that the production structure is largely based on imports both weakens the 

competitiveness of the Turkish economy and makes it difficult to enter new markets. As a result, the desired levels 

in unemployment data cannot be reach. 
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Endüstri 4.0 sürecinin varlığı Toplum 5.0 ile anlamlandırılmaya çalışılmasının temel gerekçesi devrimlerin 

toplumsal, siyasal ve ekonomik etkisini araştırma ile açıklanabilir. Bu da aslında toplumsal yapıları ve 

ekonomik ilişkileri tanımlamada kullanılan örgütlerin bu gelişmeleri nasıl anladığı ile yakından ilişkilidir. 

Çünkü toplum 5.0 kendisini; şeffaflık, açık ilişki ve paylaşım üzerinde anlatmaktadır ki, bu da güvenin 

varlığının ne denli önemli olduğunu gösterir. Çalışmada işletme alanında yapılmış tezler üzerinden örgüt 

temelli bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada erişilebilen 193 tez incelenmiş olup bulgu ve yöntem 

açısından incelendikten sonra, amaç, uygulama ve sonuçlar bağlamındaki tutarlılık üzerinden ulaştıkları 

çıktılar incelenmiştir. Çalışma sonucunda tezlerin neredeyse tümünün nesnelci yöntemi tercih ettiği, 

araştırma tasarımında araştırma problemini açıklamanın belirginleştiği ve uygulamayı yönlendirmenin 

daha dikkate alındığı görülmektedir. Veri toplama aşamasında anket yöntemlerinin kullanıldığı, az sayıda 

da ikincil kaynaklar üzerinde çalışmaları yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Kullanılan ölçeklerin yabancı ve 

yerli olduğu, büyük ölçüde nicel yöntemi tercih edildiği belirlenmiştir. Sonuçları değerlendirilmesinde ise 

güvenin yeterli düzeyde olmadığı, farklı aktörlerin farklı düzeylerde kurduğu ilişkilerin sonuçlarının özetle 

şuna işaret ettiği görülmektedir ki; güvenin geliştirilmesinin Toplum 5.0 için Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 

güçlü bir referanstır. Ancak bunun için büyük ölçüde ve kapsamlı birçok değişken ve parametrenin 

iyileştirilmesinin gerektiği görülmektedir.  
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The main reason for trying to make sense of the existence of the Industry 4.0 process with Society 5.0 can 

be explained by researching the social, political and economic impact of the revolutions. In fact, this is 

closely related to how organizations used to define social structures and economic relations understand 

these developments. Because society 5.0 itself; It tells about transparency, open relationship and sharing, 

which shows how important the existence of trust is. In the study, an organization-based analysis was tried 

to be made over the theses made in the field of business. 193 theses accessible in the study were examined 

and after examining them in terms of findings and methods, the outputs they reached through consistency 

in the context of purpose, practice and results were examined. As a result of the study, it is seen that almost 

all of the theses prefer the objectivist method, explaining the research problem in the research design has 

become clearer and directing the application is more taken into consideration. It is understood that survey 

methods were used in the data collection phase, and a small number of studies were conducted on 

secondary sources. It has been determined that the scales used are foreign and domestic, and the 

quantitative method is mostly preferred. In the evaluation of the results, it is seen that the trust is not at a 

sufficient level, and the results of the relations established by different actors at different levels indicate 

that; It is a strong reference that Turkey needs for Society 5.0 to develop trust. However, for this, it is seen 

that many variables and parameters need to be improved to a large extent and comprehensively. 
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GİRİŞ  

Toffler (1981) Şok’un diğer adı Gelecek Korkusunu kitabın girişinde anlatırken, bunun için beş 

yılı geçirdiğini ifade etmektedir. Beş yıl içerisinde okumalarının yanı sıra çok sayıda insanla 

görüştüğünü ve “gelecek korkusunun” uzak olamayan bir korku, değişim hastalığı olduğunu ve bunun 

ilginç kısmının ise insanın buna ilişkin uyum/adaptasyonunun özellikle toplumsal bağlamda yeterli 

olmadığını vurguladığını söylemektedir.  

Bu gelecek korkusu belki de ilerlemeci bir tarih anlayışının geçerliliği üzerinden “insan ötesi” bir 

boyuta geçiş gibi Fukuyama (2003) ironik bir gerekçe ya da De Landa (2007;15) nın belirttiği gibi 

aslında tarihin çizgisel olmadığından kaynaklanmaktadır.  

Ancak görünen o dur ki üretimin itme gücünden ağbağların çekme gücüne doğru koşturan insan, 

geçmiş ile geleceğin arasındaki ilişkiyi anlamaya, anlamlandırmaya ve adlandırmaya çalışmaktadır. Bu 

bağlamda sayılar ile adlandırılan, çoğaltılan devrimlerin arka planındaki karlılık, kazanç ya da güç 

güdüsü devrim adı ile kendine haklı bir konum bulmaktadır. Endüstri 4.0’da aslında adı önceden yani 

bitmeden/yaşanmadan konan bir devrim olarak sahnede yerini almış gözükmektedir. Dijital bir dönüşüm 

için biçilmiş kaftan olan ekonomisi gelişmiş ülkeler bu “gerekçe” ile yeniden geometrik bir büyüme ve 

yeniden “kendi tarih yazınlarına” ilişkin bir metafor gerçekleştirmektedirler. Ancak bu durum tek 

boyutlu bir gelişim olmadığından dijital dönüşümün toplumsal karşılığına/mizanpajına ilişkin de bir 

öngörümleme ortaya koymuşlardır: Toplum 5.0. 

Ancak yeni ya da yeniden ele alınan birçok kavram ve topluma dair ilişki biçimlerinin temel 

kavramlar üzerinden sorgulanıp, öğrenilmeye çalışması toplumların ve insanların sahip oldukları 

hafızasının gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da güven kavramının Toplum 5.0 için 

anlamı tartışılıp, güvenin Türkiye’deki karşılığı işletme örgütleri üzerinde sorgulanarak, 5.0 için ne 

ölçüde hazır olunduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Bilim + Teknoloji+ Yenilik=Toplum 5.0 ise Güven ? 

Devrimler kendilerini yaşayacak toplumlar ister ve onları inşaa ederler. İlk devrim sanayi 

toplumuna adım atmalı, ikinci devrim sanayi devrimini yaşayan modern toplumu, üçüncüsü modern 

toplumu sorgulamayı öğreten post modern toplumun yapı taşlarını ortaya koyarken, şimdilik sonuncusu 

olan devrim de kendini “anlayacak” bir toplumun varlığını inşaa etme hakkını kendisinde görmektedir.  

Endüstri 4.0 ile bireysel ve toplu olarak şirketler ve sektörler bağlamında maliyetleri düşürme, 

esnekliği artırma, hızı artırma ve kaliteyi iyileştirme vaadi, ancak bundan daha fazlasını verebilecek 

teknolojilerin gelişmesi operasyonel ve stratejik gelişim açısından uyumun sağlanmasına katkı sağlar 

(Olsen ve Tomlin, 2020).  

Bunun için karşılıklı çalışabilirlik, sanallaştırma, özerk yönetim, gerçek zamanlı yeteneğin 

kullanımı, hizmet oryantasyonu ve modülerlik gibi temel ilkeler üzerinden çalışır (Koh vd., 2019). 

Bununla ilgili olarak da IOT, yapay zekâ, veri yönetimi, siber güvenlik gibi araçlarda sürecin varlığı 

için kullanılan araçlardır.  Ancak süreç sadece üretimle ilgili değildir. Ya da her devrimde olduğu gibi 

ekonomik, politik, toplumsal karşılıklar üzerinden devrimler anlaşılmaya çalışılır. Bu bağlamda 

Endüstri 4.0 sektörel ve ekonomik olarak (Lasi vd., 2014): 

-Yenilik dönemleri daha kısa bir hale gelirken, başarı için de belirleyici bir rol 

üstlenmektedir. 

-Pazarın artık satıcı pazarı olduğu kesinleşirken, ürünlerin bireyselleşmesi ve bir parti 

büyüklüğü üzerinden sipariş ve lojistiğin düzenlenmesi kural olma yönünde ilerlemektedir.  

-Yeni gereksinimleri nedeniyle, daha yüksek esneklik ürün geliştirmede, özellikle üretim 
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için belirginleşmektedir. 

-Sorunla başa çıkmak için belirtilen koşullar, daha hızlı karar verme prosedürleri 

gereklidir. Bunu için azaltılmış hiyerarşik yapı ve ademi- merkeziyetçi örgütlenme biçimlerine 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

-Artan kıtlık ve buna bağlı fiyatlardaki artış ile ekolojik ve sosyal değişim, kaynakların 

verimliliğini önemli hale getirmektedir.  Özellikle endüstriyel bağlamlarda sürdürülebilirliğe 

yoğun bir odaklanma gerekir. Amaç, ekonomik ve ekolojik verimlilik artışını sağlayabilmektir. 

-Otomatik çözümleri ile çok yönlü operasyonların yürütülmesi, çeşitli adımlarda üretimi 

bağımsız olarak kontrol eden ve optimize eden “otonom” üretim hücreleri gibi operasyonel, 

bağımsız ve analitik bileşenlerden oluşur. Bu da giderek artan makineleşme ve otomasyon 

yardımı ile iş sürecinde giderek daha fazla teknik yardım ve fiziksel çalışmaya katkı sağlar. 

-Dijitalleşme ve ağ oluşturma sonucunda tüm imalat ve imalat destekleyicilerinin artan 

dijitalleşmesi ile kontrol ve analiz fonksiyonlarını destekleyebilen artan miktarda aktör ve sensör 

verisi toplanmaktadır. Dijital süreçler, aynı şekilde artan teknik bileşenler ağının bir sonucu 

olarak gelişir ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte üretilen mal ve hizmetlerin, tamamen 

dijitalleştirilmiş ortamlara taşınır. Bunlar itici güçler, simülasyon, dijital koruma veya sanal yanıt 

gibi yeni teknolojiler için arttırılmış gerçeklik araçları süreçte rol oynar. 

-Minyatürleştirme eğilimi ile birlikte, önemli ölçüde daha iyi performansa sahip cihazlar 

ve bilgisayarlar birkaç santimetreküp üzerine kurulabilir. Bu yeni uygulama alanları özellikle 

üretim bağlamında ve lojistik ile ilgili kolaylık ve çeviklik sağlamaktadır. 

Endüstri 4.0’ın kapsadığı bu ve diğer gelişmeler sonucunda toplumun yasal, politik, istihdam, 

teknoloji, ön yargılar ve bunlarla birlikte dijitalleşmenin nasıl öğrenileceği/algılanacağı ile yönetileceği 

Japonya Ekonomi Organizasyonu olan Keidanren tarafından ele alınmış ve Toplum 5.0’ın temelleri 

atılmıştır (Keidanren, 2016). Nitekim, Toplum 5.0, Japonya tarafından başlatılan beşinci aşamadaki 

insan merkezli yeni bir toplum vizyonudur. Toplum 5.0 ile bilim, teknoloji ve yenilik (STI) 

faaliyetlerinin ileriye dönük bir modelini bir ekosistem perspektifi ile STI politika incelemesi 

istatistiksel analizler kullanılarak Almanya ile karşılaştırmalı olarak yürütülmektedir. Bu sayede bilgi, 

teknoloji ve yenilik ile ilgili riski en aza indirgemek ve üretkenlik ile büyümeyi canlandırmak 

hedeflenmektedir. Diğer bir ifade ile sosyal refahı arttıracak bilgi ve değerin yaratıldığı akıllı toplum 

inşası hedeflenmektedir (Fukuda, 2020).  

Toplum 5.0'ın temel şeması, verilerin “gerçek dünyadan” toplanması ve bilgisayarlar tarafından 

işlenip, sonuçların gerçek dünyada uygulanması üzerine kuruludur. Bu aslında bildiğimiz örnekler 

üzerinden bizlere kendisini hatırlatır: Klima ünitelerinin mekanların sıcaklıkları ayarlaması, trenlerin 

zamanında çalışması ve birçok elektrikli/elektronik cihazın kullanımı gibidir. Doğal olarak bu durumda 

Toplum 5.0'ı farklı kılan nedir? Sorusu akla gelmektedir. Cevapta ise detaylar ve fonksiyonel bir 

entegrasyon geçerlidir. Örneğin tüm evin değil sadece kullanılan kısmın akıllı cihazlar tarafından 

ayarlanarak sıcak tutulması, enerji, ulaşım, tıbbi bakım, alışveriş, eğitim, iş alanında tüm sistemlerin 

birbiriyle entegre olmuş bir biçimde konforu sağlayacak olması şeklinde tanımlanabilir (Deguchi vd., 

2020). 

Toplum 5.0'da Sosyal İnovasyon yoluyla yaratılan yeni değer, bölgesel, yaş, cinsiyet ve dil 

boşluklarını ortadan kaldırır ve çeşitli bireysel ihtiyaçlar ile potansiyel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş 

ürün ve hizmetlerin sağlanmasına olanak tanır. Sahip olunan mobilite de, sağlık hizmetleri, tarım, gıda, 

imalat, afet kontrolü, enerji ve daha pek çok alanda çeşitli zorlukları çözme potansiyelini göstermektedir 

(Salgues, 2018). Diğer taraftan toplumun huzurunu önemser ve ilişki ağının hem doğru hem de nitelikli 
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bir biçimde kurulmasını sağlar (Hooker, 2019).  Böylece bütünleşmiş bir toplumun gelecekteki kabulü 

veya reddinin sağlanması tanımlanmış olur. Bunun yani Toplum 5.0’ın kabulü için; algoritmik 

dürüstlük, yeterlilik, şeffaflık ve esnekliğin yanı sıra insan olmayan akıllı ajanlarla uygun şekilde ilişki 

kurma istekliliğinin olması gerekir. Ancak bu ilişki düzeyinde temel koşul adatmama/aldatılmama 

üzerine sağlam ve dürüst bir bağ kurmayı ister (s.13). Bir diğer ifade ile güven ve güvenin bileşenleri 

temel aktör olarak karşımıza çıkar. Finansal yapının işleyişi ve ekonomik akışkanlıklar da buna bağlı 

olarak yapılandırılır ve ilerler (Deguchi vd., 2020). Nitekim ekonomik kalkınmışlık ve gelişmenin güven 

temelli ilişkilerin sonucu olan kamusal sosyal sorumluluk ile doğrudan ilişkili olduğu (Potocan, 2020) 

akıllı makineler ile insan merkezli ilişkinin çelişkisinin çözülmesinde antropolojik ve sosyolojik 

araştırmalara göre güvenilirlik ve nitelikli ilişki analizlerinin katkı sağlayacağı ileri sürülmektedir 

(Gladden, 2019).  

Toplum 5.0 inşası ve sürdürülebilmesi için gelişmiş bir hizmet platformuna dayalı refah için ortak 

toplumsal altyapının önemi ile insan merkezli toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde toplumsal 

duyarlılığın rolü dikkat çekicidir (Onday, 2019). Bu önem sadece aynı toplumsal yapı içerisinde olmayıp 

farklı kültürler arasındaki ilişkinin yürütülmesi, ortak platform üzerinden paylaşım ile bilgi aktarımının 

sağlanması ve ilişkilerin ortak bir ideal için kullanılması bağlamında da karşımıza çıkmaktadır (Salgues, 

2018). Güvenin bu denli merkeze doğru hareket etmesinde; 

- İş birliği kavramının etkili bir aktör haline dönüşmesi ve ilişki düzeyinde belirleyici rol 

oynaması, 

- Süreçlerin tek bir makine ve/veya kişi hatta grup tarafından yapılamayacak olması, 

- İnsan-insan ilişkisinin dışında insan merkezli tüm makine ve nesne ilişkilerinin şeffaflık 

üzerinden yürümesi, 

- Paylaşımın bir tercih değil gereklilik haline dönüşmesi, 

- Rekabetçilik yapısında ortaya çıkan değişimin artması, 

- Hız ve sanallığın belirleyici olması, 

- Geri besleme sisteminin de yaygın ve şeffaf bir platform üzerinden yürütülmesi,  

Nitekim bölgesel bağlamda bile yaşanılan sorunların ve krizlerin çözümlenmesinde sadece 

şirketlerin değil STK’ların ve yerel yönetimlerinde sürece dahil olması, hukuki sonuçların yerelden 

küresele taşınması bunun tipik örneklerinden birisi olarak görülebilir (Goede, 2020). 

Tanımını yapmanın pek de kolay olmadığı bir kavram olarak güven; kimisine göre, bütün evren 

için gerekli olan bir riütel (Simpson, 2012) kimisine göre onaylamak anlamında kullanıldığında kendi 

koşullarınıza ve değerlerinize uygunluk (Sapienza vd., 2013) ya da profesyonel iş yaşamı açısından ele 

alındığında bireylerin örgüt içerisindeki bireylerin/çalışanların özgüvenine saygı duyacak özgürlüğü 

sağlamak olarak tanımlanabilir (Baıer, 2013). Athos ve Pascale (2000: 65) güveni, doğruluk, uyum ve 

iş birliği, iyileştirme çabası, nezaket ve tevazu, intibak, benzeşme ve benzeri manevi çabaları sıralayan 

Matsusistha ‘ınn yaklaşımına dikkat çekmektedirler. 

Güvenin türü ne olursa olsun Shapiro, Sheppard ve Cheraskin (1992), McAllister (1995), Hosmer 

(1995); toplumda , ailede ve ulus varlığının oluşumu ile devamında temel rol oynamaktadır (Fukuyama, 

2000). Bu da toplum 5.0 için güvenin ne anlama geldiğini göstermede, üstlendiği temel rolü anlamada 

ve olmadığı durumlarda toplumsal riskin ne denli büyük olduğunu fark etmede önem arz etmektedir. 

YÖNTEM  

Çalışmanın amacı; Toplum 5.0’ın temel bileşenlerinden olduğu kabul edilen güven faktörünün 
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Türkiye’deki karşılığını işletmeler ve işletmelerin paydaşları bağlamında araştırarak Toplum 5.0 

sürecinin işlerliğini bir yönü ile ortaya koymaktır.  

2000-2021 arasında yürütülen tezler Anabilim/bilim dallarına göre ayrıldığında Yönetim ve 

Organizasyon alanında 123, Üretim Yönetimi ve Pazarlama’da 59, Muhasebe ve Finansman alanında 

ise 12 adet tez bulunmaktadır.  Yönetim ve Organizasyon alanında olanlar için zaman zaman örgüt ve 

yönetim başlıkları seçilmiş olmakla birlikte ilişkili/içiçe girmiş çalışmalar daha yoğun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Üretim Yönetimi ve Pazarlama çalışmalarında ise Pazarlama lehine 54’e 5 gibi bir dağılım 

ortaya çıkmakta olup, tedarik zinciri üzerine yürütülmüş çalışmalar Üretim Yönetimine dahil edilmiştir. 

Son olarak tanımlanan çalışmalar ise tümüyle Finansman alanı ile ilişkili olup; kriz, ekonomik 

göstergeler, borsa vb. alanlarla ilgili incelemeleri içermektedir.  

Çalışılan tezler; araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi aşamalarını kapsayan toplam 24 

araştırma kıstası üzerinden değerlendirilmiştir. Yöntem olarak Özen’in (2000) “Türk Yönetim 

Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu: Kongre Bildirileri Üzerine İnceleme” başlıklı çalışmasından 

yararlanılmıştır.  

Tablo 1. Tezlerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımı 

Anabilim/Bilim Dalı Sayı 

Yönetim ve Organizasyon  123 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama  60 

Muhasebe ve Finansman  11 

Toplam 193 

Değerlendirme: Ele alınan lisansüstü tezlerle ilgili olarak Özen’in (2000) ele aldığı; araştırma 

tasarımı, veri toplama ve veri analizi aşamalarını kapsayan toplam 24 araştırma kıstası dikkate 

alınmıştır.  

Örneklem: Çalışmanın örneklemi belirlenirken Yüksek Öğrenim Kurumunun (YÖK) Ulusal tez 

merkezi veri tabanı kullanılmıştır. 29.10.201 tarihinde YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 

“Güven” araştırılmış ve erişime açık 721 adet teze ulaşılmıştır. Bu tezler içerisinde konu olarak 

“İşletme” seçildiğinde 52’si doktora ve 141’ı yüksek lisans olmak üzere toplamda 193 tez1 çalışması 

belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları ve Süreçleri  

Araştırma da kullanılan ölçütler Tablo 2’de sunulmaktadır: 

Tablo 2. İncelemede Kullanılan Ölçütler 

I. ARAŞTIRMA TASARIMI  

1. Araştırmanın yöntemsel varsayımı Nesnelci, Öznelci 

2. Araştırmanın temel amacı: Betimlemek (keşifsel araştırma), açıklamak (nedensel 

araştırma- karşılaştırmalı, deneysel), betimlemek ve açıklamak  

3. Araştırmanın misyonu: Kurama katkı, Kurama katkı ve uygulamayı yönlendirmek, 

uygulamayı yönlendirmek 

4. Hipotez testi: Var (açıkça belirtilmiş), var (üstü kapalı), yok 

5. Hipotez geliştirme yaklaşımı: Klasik yaklaşım (kuramdan ampirik çalışmaya), grounded 

yaklaşım (ampirik araştırmadan kurama) 

6. Araştırmanın incelediği konu: (Açık uçlu) 

7. Araştırma konusunun kaynağı: Yabancı yazın veya uygulama, Türkçe yazın veya uygulama 

8. Yönetsel/Örgütsel olguların kültürlerarası geçirgenliğine ilişkin varsayımı: Evrensel, göreli, 

hem evrensel hem göreli 

9. Analiz düzeyi: Mikro (birey, grup), meso (örgüt/ler), makro (sektör/ler, toplum/lar) 

 

                                                      
1 İncelenen 193 lisansüstü tez kaynakça listesinde belirtilmiştir.   
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II. VERİ TOPLAMA  

10. Örneklem Türü: Olasılıklı örnekleme (tesadüfi, sistematik, katmanlı, kümeleme), olasılıksız 

örnekleme (kolayda, kota, boyutsal, yargısal, çığ), tam örneklem 

11. Örneğin niteliği: (Açık uçlu; örneğin, yönetici, işgören….) 

12. Optimum örnek büyüklüğü; hesaplanmış, hesaplanmamış 

13. Veri toplama yöntemi; Anket, görüşme, gözlem, ikincil kaynaklar, karma 

14. Anketse, kullanılan ölçeğin kaynağı: Yabancı ölçek aynen kullanılmış, yabancı ölçek 

uyumlanmış, yabancı ölçekle özgün sorular bütünleştirilmiş, özgün ölçek geliştirilmiş 

15. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik düzeyi: Yurtdışındaki güvenilirlik/geçerlilik düzeyleri verilmiş, 

Türkiye’deki güvenilirlik/geçerlilik düzeyleri verilmiş, hem yurtdışındaki hem Türkiye’deki 

güvenilirlik/ geçerlilik düzeyleri verilmiş 

16. Sosyal beğenilirlik etkisi: Kontrol edilmiş, kontrol edilmemiş 

17. Anketin uygulanma yöntemi: Posta yoluyla, elden (katılımsız), elden (katılımlı) 

18. Görüşme yöntemi: Planlı, yarı planlı, plansız 

19. Gözlem yöntemi: Katılımsız, katılımlı 

20. İkincil veri yöntemi: Literatür taraması, dokuman, istatistikler 

III. VERİ ANALİZ AŞAMASI  

21. Veri analiz yöntemi: Niceliksel, niteliksel, niceliksel ve niteliksel 

22. Niceliksel analiz yöntemleri: Tek değişkenli (ortalama, frekans, yüzde, …), iki değişkenli 

(korelasyon, Ki kare, Phi, t testi, …), çok değişkenli (Çoklu Regresyon, Diskriminant analizi, 

Kovaryans analizi…) 

23. Niteliksel analiz yöntemleri Klasik yöntemler (ardışık yakınsama, tasvir yöntemi, analitik 

karşılaştırma, domain analizi, ideal tip analizi), yorumsamacı yöntemler (içerik analizi, söylem 

analizi, semiotik, konuşma analizi) 

24. İstatistiksel paket programları kullanımı: Kullanılmış kullanılmamış 

(Özen, 2000). 

Verilerin Analizi  

Araştırma Tasarımı  

Tezlerdeki yöntemsel varsayımın %99’unu “Nesnelci yaklaşım” olduğu ve yine 98’inin 

“Açıklamak” amacı güttüğü görülmektedir. Ele alınan tezlerin %98’inin uygulamayı yönlendirmek 

amacıyla yapıldığı ve bu bağlamda güvenin varlığına ilişkin farklı gerekçelerle açıklamaların yapıldığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Çalışılan tezlerin %28’inde hipotez üretilmiş veya dolaylı olarak 

belirtilmiştir. Klasik yaklaşımın daha belirgin olduğu (hipotez üretilenlerin tümünün bu yönde tercihte 

bulunduğu) ve örgütsel güvenin (%51), müşteri satıcı arasındaki güvenin (%22), çalışanların güven 

duygusu ve yönetici ile ilişkisinin (%11) sosyal medya ile güven ilişkisinin (%4), ekonomik ve finansal 

gerekçelerin (%7) ile diğerlerinin (%5) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Yabancı yazının %78 ile 

belirleyici olduğu, mikro çalışmaların %78 ile öne çıktığı görülmektedir.  

Veri Toplama  

Araştırma tasarımının sorunsuz ilerlemesi için belirlenen veri toplama aşamasına ilişkin bulgular 

Tablo 5’te belirtilmiştir. Tablo 5’e bakıldığında ilk olarak; örnekleme türleri açısından tezlerin %39,74’ 

ünün olasılıklı örnekleme yöntemini kullandığı görülmektedir. Tez çalışmalarının %34,62’inin 

olasılıksız örnekleme ve %25,64’ünün de amaçsal örnekleme yöntemine göre yürütüldüğü 

görülmektedir. 

Araştırmaya konu olan tezlerin örnek niteliklerine bakıldığı zaman tez çalışmalarının uygulama 

kısımlarında yöneticiler ile yapılan çalışmaların 

%23,23 oranında olduğu görülmektedir. Örgüt içindeki Endüstri 4.0 uygulamaları hakkında en 

doğru ve sağlıklı bilginin yöneticiler ve iş görenlerden (%21,21) edinileceği düşüncesi de araştırmanın 

bulguları ile aynı yöndedir. 

İncelenen tezlerin çok küçük bir kısmı (%7,07) optimum örneklem büyüklüğünü hesaplamıştır. 
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Genelinde örneklem büyüklüğü hesaplanmamıştır. Tez çalışmalarının kullanmış oldukları veri toplama 

teknikleri incelendiğinde daha çok ikincil kaynaklara (%40,40) başvurulduğu görülmektedir. İkincil 

kaynaklar içerisinde daha çok literatür tarama, doküman inceleme için makaleler-tezler ve kitaplardan 

ve istatistiklerden faydalanılmıştır. İkincil veri kaynaklarının yanı sıra saha çalışmaları ile de çalışma 

niteliğini yükseltmek isteyen lisansüstü tezlere de rastlanılmıştır. Bu amaç ile tez çalışmalarının 

%18,18’i veri toplama yöntemi olarak anket yöntemine başvurmuştur. Anket yönteminin yanında 

uzman-yönetici görüşmelerine (%20,20) de kayda değer oranda önem verilmiştir. Bu yöntem sayesinde 

Endüstri 4.0 uygulamalarının sistem içerisindeki durumları hakkında bilgiler edinilmiştir.  Tez 

çalışmaların %17,17’lık kısmı karma veri toplama tekniği ile yürütülmüş, hem nicel veriler hem de nitel 

veriler aynı çalışmada kullanılmıştır. 

Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemini kullanan tez çalışmalarının, kullanımmış   oldukları   

ölçeklerin   kaynakları incelendiğinde %45,45’inin özgün ölçek geliştirerek çalışmalarını yürütmüş 

olduğu görülmüştür. Yabancı ölçek uyumlanan çalışmaların oranı %29,03 iken, yabancı ölçeklerin 

aynen uygulandığı çalışmaların oranı ise %12,09 olarak belirlenmiştir. Uygulanan ölçeklerin geçerlilik 

ve güvenilirliklerinin hesaplanıp hesaplanmadığı değerlendirildiğinde anket uygulayan çalışmaların 

%50’sinde geçerlilik ve güvenirlik değerlerinin verilmediği, %47,43’ünde ise sadece Türkiye’deki 

güvenirlik ve geçerlilik değerlerinin verildiği görülmüştür. Anketlerin uygulanma yöntemleri içerisinde 

%46,15’inin elden katılımlı olarak yapıldığı, %42,31’inin ise posta yoluyla online olarak yapıldığı 

görülmüştür. 

Veri toplamak için örnekleme türünde olasılıksız örnekleme %49, olasılıklı örnekleme ise %32 

oranlarına sahipken, örneklemin niteliği sırasıyla çalışanlar (%63), müşteriler/tüketiciler (%26), 

yöneticiler (%8) gelmektedir. Hesaplanmamış örneklem büyüklüğü ve anket çalışması %98-%94 

oranlarına sahipken, anket yöntem olarak önemli bir büyüklüğe sahiptir (%96). Ölçeğin kaynağı için 

yerli (48) ve yabancı referanslar (52) yakın olmakla birlikte yerli olanların da yabancı referanslı olma 

olasılığı rasgele incelemelerde ortaya çıkmaktadır.  

Ölçeğin güvenirlilik düzeyi (%54) genelde göz ardı edilirken, sosyal beğenilirlik etkisi kontrol 

edilmemiştir. Anketler uzaktan (posta yerine kullanılmaktadır) %62, elden (%32) şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Çalışmalarda pek planlama yapılmadığı (%52) ikincil verilerin ise sınırlı alanda 

kullanıldığı (%12) ifade edilmektedir.  

Veri Analizi 

Veri analizi için paket programların kullanıldığı (%92) ve istatistiki analizlerin yanı sıra (%89) 

matematiksel modellerin çalışıldığı anlaşılmaktadır. Niceliksel yöntemlerle yürütülen çalışmaların 

%68’i çok değişkenli analiz yöntemleri, %18’inin  iki değişkenli analiz yöntemi ve %14’ünün tek 

değişkenli analiz yöntemlerinden yararlandığı görülmektedir. 

Çalışma alanını genişletilip özellikle sosyoloji ve kamu yönetimi ile hukuk sosyolojisindeki 

çalışmaların sürece dahil edilmesi, siyaset bilimindeki çalışmaların irdelenmesi bu çalışmayı 

genişletecek ve daha anlamlı kılacaktır. Ancak kamu yönetiminde 16, siyasal bilimlerde 9 ve sosyolojide 

13 çalışmanın olması hukuk alanında güven ile ilgili bir çalışma yürütülmüş olmaması dikkat çekicidir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye’deki Toplum 5.0 üzerine yapılmış olan tez çalışmalarının yöntemsel ve 

içerik açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Yürütülen tez çalışmaları sonucunda çalışmanın alanı ile 

ilgili olarak güvenin birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıktığı ve bunlardan etkilendiği ifade 

edilmektedir. Artan risklerin güvenin varlığını insanlar, tolumlar ve kurumlar bağlamında test edilmesi 

aracı olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca çalışmaların biri dışında kalanlarının tümü Türkiye’de yapılmış 
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çalışmalar olup, farklı iller ya da lokalizasyonlarda gerçekleştirilmiştir.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki güvenin varlığı ve düzeyi incelenen kimi çalışmalarda öncelikli 

konu olarak ele alınmamış, güven bir bağlaç değer ya da başka değeılerle olan ilişkisi bağlamında nasıl 

etkili olduğu/etkilendiği anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Güvenin çevresel faktörlerin örgütleri etkileyen önemli bir aracı ve belirleyici olduğu 

görülmektedir. Ayrıca güven bağlamında ele alınan demokrasi, adalet, eşitlik, iş güvenliği, insan 

kaynakları gibi kavramların güvenle doğrudan ilişkili olduğu bir diğer ifade ile bunların varlığının 

güvenin varlığını etkilediği, aynı biçimde güvenin varlığının da bunları etkilediği görülmektedir. Birden 

çok kavram üzerinden yürütülen çalışmalarda ise kavramın/faktörün çalışma yapılan alanla ilişkisi 

sonuçlarda zaman zaman yer almakla birlikte hangi faktör olursa olsun bunun güvenle arasında bir 

korelasyon bulunduğu, güvenin bağlayıcılığının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Yöneticinin ve liderin 

değerlendirilmesinde çalışanlar güveni ilk sıraya yerleştirdikleri ayrıca diğer faktörler ile güvenin 

ilişkisinin ortaya konulduğu görülmektedir. Örneğin, yöneticiye güvenin oluşmasında adaletin ve 

liyakatin öne çıktığı, yöneticilik ve liderlik tipolojileri için güvenin önem kazandığı görülmektedir. 

Ancak liderlik ve güven için ele alınan çalışmaların sayısal açıdan yeterliliği olmadığı için doğrudan 

liderlik türleri ile güven arasında bir yorumlamanın mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Yöneticinin 

davranış biçimlerinin yanı sıra iş görenlerle olan ilişki ve iletişim biçimlerinin güvenin algılanması ve 

değerlendirilmesinde dikkat çekici bir role sahip olduğu görülmektedir. Güveninin toplumsal ve örgütsel 

gerekliliğinin yanı sıra bireyler için de temel ihtiyaç olduğu, sürdürülebilirlik ve bağlılık için 

vazgeçilmezliği yine yapılan araştırmaların ortak sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yine 

araştırmaları ortak olarak vurguladığı önemli konulardan birisi de olumsuzluklar ve örgüt içerisindeki 

yıpratıcı davranışların ve tutumların çalışanların birbirleriyle, çalışanlarla yöneticiler arasında güven 

yitirilmesine neden olduğudur.  

Aynı büyük etki ürün-marka ve müşteri-tüketici ilişkisinde de öne çıkmaktadır. Marka bağımlılığı 

ve sadakati için güvenin varlığı başat rol oynarken, bun ilişkinin dijital medya-sanal /sosyal medya 

ortamında daha belirgin bir hale geldiği görülmektedir. Özellikle internet üzerinden yapılan alışveriş ve 

kurulan ilişki de güven arayışı ve güvenin sağlayacağı referansın sürdürülebilir ilişki için yüksek 

korelasyona sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Ekonomik faktörler ile oyuncular ve tüketiciler arasındaki bağın tanımlanmasında da güvenin yeri 

çok farklı değildir. Oluşturulması kadar sürdürülmesi de güven ve onunla ilgili parametreler etrafında 

oluşmaktadır. 

Bunların yanı sıra tez araştırmalarında genel ilişkin çıkarımların öne çıkartılması, kurumsal ve 

sektörel bağlamda ele alınan örneklemden uzaklaşmaya neden olabilmektedir. 

Bütün bu değerlendirmeler çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü sahanın hangi sonuçlara göre 

anlamlandırılacağı da daha önemli hale gelmektedir. Nitekim kurumlar ve kurumları etkileyen çevresel 

faktörlerin güven üzerimden kurdukları bağda güvenin oldukça düşük düzeyde kalması, bu yetersizlik 

düzeyinin işlem yapma ve ilişki kurmada sektörel ve örgütsel farklılık göstermesine rağmen toplumsal 

yapı açısından dikkat çekici olduğu söylenebilir. Bazı çalışmalardaki çalışan ile yönetici arasındaki 

güvenin yüksekliği ifade edilmekte, ancak çalışmaların önemli bir kısmında anlamlılık üzerinden 

kurulan parametrik ilişkiler bu konuda ilişkinin anlamlılığının ötesine geçmeye izin vermemektedir. 

Olumluluk hipotetik bir bulgudan daha çok yorumlayıcı bir durum olarak tanımlanabilir.  Güvene ilişkin 

türler üzerinden yürütülen araştırma sayısı çok yüksek olmamakla birlikte güvendeki yetersizliğin türler 

açısından da benzer durumlar ortaya koyduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Bu bağlamda Toplum 5.0 için gerekli ve belirleyici olan güven faktörünün toplumsal karşılığının 

olması için başta örgütler olmak üzere ilgili değişken ve parametrelerde anlamlı iyileştirmelerin 
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yapılması gerekmektedir. Güvensiz bireylerin ve bireylerle ilişkili grup, kurum ve örgütlerin kazanması 

gereken şeffaflık, paylaşım ve yeterlilik bu bağlamda güvenin varlığını bütünlemektedir. 

Ayrıca yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular ve analiz sonuçları, yöntem ve analiz 

başlığı itibariyle benzer çalışmalarla örtüşmektedir.  
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 

The basic schema of Society 5.0 is based on collecting data from the “real world” and processing it by 

computers and applying the results in the real world. This actually reminds us of itself through examples we know: 

It is like air conditioning units adjusting the temperatures of places, trains running on time and using many 

electrical/electronic devices. Naturally, what makes Society 5.0 different in this case? The question comes to mind. 

Details and functional integration apply to the answer. For example, it can be defined as keeping only the used 

part warm, not the whole house, by smart devices, and ensuring comfort in an integrated way of all systems in the 

field of energy, transportation, medical care, shopping, education and business (Deguchi et al., 2020). As a concept 

that is not easy to define, trust is; According to some, it is a ritual that is necessary for the whole universe (Simpson, 

2012), according to others, compliance with your own conditions and values (Sapienza et al., 2013) when used in 

the sense of approval, or the freedom of individuals to respect the self-confidence of individuals / employees in 

the organization when considered in terms of professional business life. can be defined as providing (Baier, 2013). 

Athos and Pascale (2000: 65) draw attention to Matsusistha's approach, which enumerates trust, righteousness, 

harmony and cooperation, efforts to heal, kindness and humility, adjustment, similarity and similar spiritual efforts. 

In this study, the meaning of the concept of trust for Society 5.0 will be discussed, and the equivalent of trust in 

Turkey will be questioned on business organizations, and it will be tried to reveal to what extent it is ready for 5.0.  

Materials and Methods 

Theses; research design, data collection and data analysis Evaluation of the stages of 24 was evaluated in 

detail. The evaluation method used is described by Özen (2000) “Turkish Management Organization The Problem 

of Method in His Literature: A Review on Congress Papers” 3 main working hats and this working principle past. 

In addition, the privileges and privileges of the scales belonging to their owners interview evaluations were also 

taken from the same source as they were. When the theses carried out between 2000-2021 (193 theses) are divided 

according to the Department/sciences, there are 123 theses in the field of Management and Organization, 59 in the 

field of Production Management and Marketing, and 12 in the field of Accounting and Finance. Although the titles 

of organization and management are chosen from time to time for those who are in the field of Management and 

Organization, related / intertwined studies appear more intensely. In Production Management and Marketing 

studies, there is a 54 to 5 distribution in favor of Marketing, and studies on the supply chain are included in 

Production Management. The lastly defined studies are entirely related to the field of Finance; crisis, economic 

indicators, stock market etc. Includes field reviews.  

Findings 

It is seen that trust is an important tool and determinant of environmental factors affecting organizations. 

In addition, it is seen that concepts such as democracy, justice, equality, occupational safety and human resources, 

which are discussed in the context of trust, are directly related to trust, in other words, their existence affects the 

existence of trust, and the existence of trust also affects them. In studies conducted on more than one concept, 

although the relationship between the concept/factor and the field of study is occasionally included in the results, 

it is understood that there is a correlation between trust and trust, no matter what factor it is. In the evaluation of 

the manager and the leader, it is seen that the employees place trust in the first place, and the relationship of trust 

with other factors is revealed. For example, it is seen that justice and merit come to the fore in the formation of 

trust in the manager, and trust gains importance for management and leadership typologies. However, it is 

understood that it is not possible to interpret directly between leadership types and trust, since the studies on 

leadership and trust are not numerically sufficient. In addition to the behavior styles of the manager, it is seen that 

the relationship and communication styles with the employees have a remarkable role in the perception and 

evaluation of trust. The fact that trust is a basic need for individuals as well as its social and organizational 

necessity, and its indispensability for sustainability and commitment is again a common result of the researches. 

Again, one of the important issues that researches emphasize in common is that negativities and abrasive behaviors 

and attitudes in the organization cause loss of trust between employees and between employees and managers.  
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Discussion 

As a matter of fact, it can be said that the trust remains at a very low level in the bond established by the 

institutions and the environmental factors affecting the institutions, and this level of inadequacy is remarkable in 

terms of social structure, despite the sectoral and organizational differences in making transactions and establishing 

relationships. In some studies, the high level of trust between the employee and the manager is expressed, but in a 

significant part of the studies, parametric relationships built on significance do not allow to go beyond the 

meaningfulness of the relationship. Positivity can be defined as an interpretative situation rather than a hypothetical 

finding. Although the number of studies carried out on species related to trust is not very high, it would not be 

wrong to say that the insufficiency of trust presents similar situations in terms of species. 

In this context, in order for the trust factor, which is necessary and decisive for Society 5.0, to have a social 

equivalent, significant improvements should be made in the relevant variables and parameters, especially in the 

organizations. The transparency, sharing and competence that insecure individuals and groups, institutions and 

organizations associated with individuals should gain, in this context, complement the existence of trust. 
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Tüm dünyada dijital dönüşüm yaşanmaktadır, insanlar iş ve günlük yaşantılarında interneti ve 

diğer dijital araçları yaygın olarak kullanmaktadır. Endüstri 4.0 kavramı altında artık internete 

bağlanıp veri alış verişi yapabilen akıllı cihazlar da yaygınlaşmaktadır, bu iletişim ağı Nesnelerin 
İnterneti (Internet of Things, kısaca IoT) olarak adlandırılmaktadır. IoT çevremizdeki tüm 

nesnelerin çevrimiçi olarak kontrolünün yanında onlardan gelecek olan verileri işlememize ve 

daha akıllı sistemler oluşturmamıza imkân sağlamaktadır.  IoT,  geleceğin teknolojilerinin en 
önemli alanlarından biri olarak kabul edilmektedir, birçok endüstri alanında büyük ilgi görmekte 

ve kullanılmaktadır. Üretim alanında çalışan makinalardan anlık veri alınması, bu verilerin 

işlenmesi ve yapay zekâ desteği ile kararların optimize edilmesi, cihazların kendi aralarında veri 
aktarması, her cihazın kendi verisini üretmesi ve personele iletmesi bu teknolojinin endüstriyel 

üretim alanındaki temel faydaları arasında bulunmaktadır. Bu araştırma makalesi,  IoT 

teknolojisinin tanımları, oluşumları, temel gereksinimleri, özellikleri hakkında bilgi vermekte 
ayrıca IoT tabanlı ürün ve hizmetlerin dağıtımında gerekli olan teknolojileri ve müşteri değerini 

artırmak için kullanılan kurumsal uygulamalar için IoT kategorileri üzerine literatür taraması 
içermektedir. 
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Digital transformation is taking place all over the world, people widely use the internet and other digital tools 
in their business and daily lives. Under the concept of Industry 4.0, smart devices that can connect to the 

internet and exchange data are also becoming widespread, this communication network is called the Internet 

of Things (IoT for short). IoT enables us to control all the objects in our environment online, as well as to 
process the data coming from them and to create smarter systems. IoT is considered as one of the most 

important areas of future technologies, it attracts great attention and is used in many industries. Taking instant 

data from the machines working in the production area, processing this data and optimizing the decisions with 
the support of artificial intelligence, transferring data between the devices, producing its own data for each 

device and transmitting it to the personnel are among the main benefits of this technology in the field of 

industrial production. This research article provides information about the definitions, formations, basic 
requirements, features of IoT technology, and also includes a literature review on technologies required in 

the delivery of IoT-based products and services, and IoT categories for enterprise applications used to increase 
customer value. 
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GİRİŞ  

Nesnelerin İnterneti (IoT), birbiriyle etkileşime girebilen küresel bir cihaz, sensör ve makine ağı 

olarak tasarlanan yeni bir teknoloji paradigması olarak kabul edilmektedir.  IoT, geleceğin teknolojisi 

olarak görülüyor ve birçok endüstri alanı tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşletmeler, üretim bandında 

cihazların birbiri ile haberleşmesi, pazarlama alanındaki envanter yönetimi, müşteri destek sistemleri, iş 

yönetimi ve analitği gibi bir çok konuda hızlı ve kesin çözümler sunacak olan bu teknolojiye yatırım 

yapmaktadırlar. IoT teknolojisi kullanan cihaz sayısı 2009’da 900milyon iken 2021 yılı itibarı ile bu 

rakam 21 milyarı geçmiştir(Gardner, 2014)(Jianxin et. al., 2021).  Bu hızlı dönümüşüm, üretim hattı ve 

depolamadan tedarik zincirinde perakende teslimat ve mağaza raflarına kadar, malzeme ve ürün akışına 

daha doğru ve gerçek zamanlı görünürlük sağlamaktadır. Firmalar, fabrika iş akışlarını yeniden 

tasarlamak, kaynak yönetimi, malzeme takibini iyileştirmek ve dağıtım maliyetlerini optimize etmek 

için IoT'ye yatırım yapmaktadır (Butler, 2006).  

Üreticilerin IoT'yi benimsemesine ek olarak, çeşitli hizmet sektörlerinde de pazar payının 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır, bu çalışmalar genellikle, ziyaretçilerle ilgili veri 

deposuna bağlanan radyo frekansı ile tanımlama yapan (RFID) çipli cihazlar, video analitiği yapan 

cihazlar,  kablosuz cihazlar, POS cihazları, el tipi sensörler, IP kameralar ve video yönetim yazılımınları 

içeren platformlardan oluşmaktadır. Teknolojik, toplumsal ve rekabetçi baskılar firmaları yenilik 

yapmaya ve kendilerini dönüştürmeye ittiğinden, bu teknolojinin benimsenmesi hızla ivme 

kazanmaktadır. IoT teknolojisi ilerledikçe ve artan sayıda firma teknolojiyi benimsedikçe, IoT maliyet-

fayda analizi büyük ilgi görecektir (Feng ve ark.,  2018). IoT'nin potansiyel ancak belirsiz faydaları ve 

yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle, firmaların kaynaklarının en iyi şekilde harcandığından emin 

olmak için IoT teknolojisine geçişten kaynaklanan her fırsatı ve zorluğu dikkatlice değerlendirmeleri 

gerekmektedir. Bu makale, bu teknolojinin altyapısını, dönüşümünü ve son olarak teknik ve yönetimsel 

zorluklarını ele almaktadır. 

IoT TEKNOLOJİSİNİN BİLEŞENLERİ 

IoT teknolojisi radyo sinyalleri ile yakın alan iletişim kurabilen RFID ağlarından esinlenerek 

geliştirilmiştir. İletişimi sağlayan radyo sinyalleri ve diğer kablosuz iletişim yöntemlerinin yanı sıra, 

sensör teknolojisi, nano teknoloji ve gömülü entegre sistemlerde bu teknolojinin temelini 

oluşturmaktadır. Nesnelerin internete bağlanması ile fiziksel nesneler siber dünya alanına girmesi ve 

veri aktarmasını sağlanmaktadır. IoT teknolojisi ile internete bağlanan her cihazın tanımlanması için 

tekil IP adresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bağlı cihaz sayısının hızla artacağı önümüzdeki dönemler için 

yeni adresleme yöntemleri de geliştirilmektedir. Sensör ağları ve tanımlama için kullanılan barkod 

teknolojileri de IoT ile paralel olarak gelişmektedir. Bu bölümde IoT teknolojisini işler hale getiren 

teknolojilerden bahsedilecektir. 

İnternet Protokölü (IP)  

İnternet Protokolü (IP), 1970'lerde geliştirilen internette kullanılan birincil ağ protokolüdür. 

İnternet ağına bağlanan her bilgisayarın tekil adreslenmesi ve veri iletişiminin ana protokollerinden 

biridir. Günümüzde İnternet Protokolünün (IP) IPv4 ve IPv6 olmak üzere iki sürümü kullanılmaktadır. 

Her sürüm farklı bir IP adresi tanımlamaktadır. Yaygınlığı nedeniyle, genel IP adresi terimi tipik olarak 

hala IPv4 tarafından tanımlanan adresleri ifade etmektedir. IPv4'te beş kullanılabilir IP aralığı sınıfı 

vardır: A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı, D Sınıfı ve E Sınıfı, yalnızca A, B ve C yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Gerçek bağlantı sayısı olarak protokol 4,3 milyar IPv4 adresi sağlarken, IPv6 

kullanılabilirliği 85.000 trilyon cihazı adresleyebilecektir.  
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Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) 

Radyo Frekansı Tanımlama (RFID), bir nesne veya kişinin kimliğini radyo dalgalarını 

kullanarak kablosuz olarak seri numarası şeklinde ileten bir sistemdir. RFID cihazının ilk kullanımı 

2. dünya savaşında dost ve düşman uçaklarının tanımlanmasında kullanılmıştır. Bu teknoloji 

zamanla uygun maliyetli tanımlama ve iletişim için kullanılmaya başlamıştır(Abuelkhail ve ark.,  

2020). RFID'nin ana bileşenleri etiket, okuyucu, anten, erişim denetleyicisi, yazılım ve sunucudur. 

Daha güvenilir, verimli, güvenli, ucuz ve doğrudur. RFID, dağıtım, izleme, hasta izleme, askeri 

uygulamalar vb. gibi geniş bir kablosuz uygulama yelpazesine sahiptir.  

Barkod 

Barkod, farklı genişlikteki çubuklar ve boşlukların kombinasyonu kullanarak sayıları ve 

harfleri kodlamanın farklı bir yoludur. Günümüzde özelleştirilmiştir bir çok barkod çeşidi 

mevcuttur. Üretim, tedarik ve pazarlama bandında hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir çözüm 

sunmaktadır. Genellikle kare matris şeklinde tasarlanan (QR) kodlar daha fazla bilgi saklayabildiği 

için son yıllarda yaygınlaşmıştır. Genellikle lazer tarayıcılar tarafından okunurlar, kameralar 

kullanılarak da okunabilmektedirler. 

Kablosuz İletişim Yöntemleri 

 Kablosuz Bağlantı Alanı (Wireless Fidelity, kısacaWi-Fi), bilgisayarların ve diğer cihazların 

kablosuz sinyal üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir ağ teknolojisidir. Bugün, milyonlarca 

ofis, ev ve oteller, kafeler ve havaalanları gibi halka açık yerlere yüksek hızlı Kablosuz Yerel Alan 

Ağı (WLAN) bağlantısı sağlayan milyonlarca Wi-Fi ağı bulunmaktadır. Wi-Fi kişisel bilgisayarlar, 

dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tüketici elektroniği gibi birçok son kullanıcı cihazının 

internete bağlanmasını sağlamaktadır. Bu teknoloji IoT kullanan cihazların internet ağına 

bağlanması içinde yaygın bir teknolojidir. 

Bluetooth kablosuz teknolojisi, dizüstü bilgisayarlar, el bilgisayarları, kameralar ve yazıcılar 

gibi cihazlar arasında kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran ve 10 - 100 metrelik etkili menzili olan 

ucuz, kısa menzilli bir radyo teknolojisidir. Bluetooth versiyonları genellikle 1-5 mbs hıza 

ulaşabilmektedir ve Kişisel Alan Ağları (PAN) oluşturmak için kullanılır. İletişim için ortak bir 

kanalı paylaşan bir dizi Bluetooth aygıtına Piconet adı verilir. Bu Piconet, veri paylaşımı için aynı 

anda 2 - 8 cihaz kapasitesine sahiptir ve bu veriler metin, resim, video ve ses olabilir. Özellikle 

üretim alanında kullanılan cihazların birbirine bağlanmasında uygun fiyatlı bir çözüm sunmaktadır. 

Yakın Alan İletişimi (NFC), 13,56 MHz'de tipik olarak 4 cm mesafe gerektiren bir dizi kısa 

menzilli kablosuz iletişim teknolojidir. NFC teknolojisi, işlem yapmayı, dijital içerik alışverişini ve 

elektronik cihazları bir dokunuşla bağlamayı kolaylaştırmaktadır. Akıllı telefonlar ile son kullanıcıya da 

ulaşan bir teknolojidir. Kablosuz iletişimin otomatik olarak başlamasına izin vermektedir, yaklaşık 

menzili 10 santimetredir. Görüş olanı gerektirmez, iletişimi engelleyen gürültüden etkilenmez. Son 

derece güvenli, basit ve düşük maliyetli bir iletişim yöntemidir.  Veri değişim oranı günümüzde yaklaşık 

424 kbps’dir. NFC'de veri okuma sırasında güç tüketimi 15ma'nın altındadır. Bu durum güç kaynağına 

ulaşma da sıkıntı çekilen bir çok yerde küçük bataryalar ile uzun süre iletişimin sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır (Zhang ve ark.,  2014). 

ZigBee, kablosuz sensör ağlarının özelliklerini tanımlamak için geliştirilmiş protokollerden 

biridir. ZigBee'nin özellikleri düşük maliyetli, düşük veri hızı, nispeten kısa iletim aralığı, 

ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, esnek protokol tasarımıdır. ZigBee yaklaşık 100 metre menzile ve 250 

kbps bant genişliğine sahiptir ve çalıştığı topolojiler yıldız, küme ağacı ve ağdır. Ev otomasyonu, dijital 

tarım, endüstriyel kontroller, tıbbi izleme ve güç sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Chanak 
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& Banerjee, 2020). 

Kablosuz Sensör Ağları (WSN) 

Kablosuz Sensör Ağları (Wireless Sensor Network, kısaca WSN), sıcaklık, ses, titreşim, 

basınç, hareket veya kirleticiler gibi fiziksel veya çevresel koşulları farklı konumlarda işbirliği 

içinde izlemek için sensörler kullanan, mekansal olarak dağıtılmış özerk cihazlardan oluşan bir 

kablosuz ağdır. Birbiriyle iletişim kuran ve birinden diğerine veri aktaran yüzlerce veya binlerce 

cihazdan oluşur. Bir kablosuz sensör ağı, IoT teknolojisinin temel unsurlarından biridir. Sensör 

düğümleri, büyük miktarda ek yük ve çok sayıda sensör nedeniyle global ID'ye sahip olmayabilir. 

IoT'ye dayalı WSN, askeri, iç güvenlik, sağlık, hassas tarım izleme, üretim, habitat izleme, orman 

yangını ve sel tespiti gibi birçok alanda dikkat çekmektedir. Sağlık alanında hastanın vücuduna 

yerleştirilen sensörler ilaca verilen tepkileri izliyor, böylece doktorlar ilaçların etkilerini daha 

ayrıntılı ölçebiliyorlar. 

Sürücü Yazılımları, Motorlar ve Diğer Mekanik Cihazlar 

Elektrik motorları, enerjiyi harekete dönüştüren ve üretim bandında sıklıkla kullanılan 

cihazlardır. Elektrik motorlarının yanı sıra hidrolik, pnömatik sistemlerde sıklıkla kullanılan 

araçlardır. Elektrik motorları ac ve dc motorlar, kademeli motorlar, solenoidlerden oluşmaktadır. 

Hidrolik sistemler hareketi sağlamak için hidrolik sıvı kullanırlar. Pnömatik sistemler hareketi 

sağlamak için basınçlı hava kullanır. Bunlar arasında elektrikli motorlar en yaygın kullanılan tiptir. 

Hidrolik ve pnömatik sistemler, daha küçük motordan daha fazla kuvvet ve tork elde edilmesini 

sağlar. Üretimin aksamaması için bu motorların ve sistemlerinde senkronize çalışması 

gerekmektedir. IoT bu tür hareket sağlayan sistemleri kontrol etmek içinde ideal bir teknolojidir. 

Genellikle 10-50 metreye kadar, 1 mbps hızla iletişimi gerçekleştirecek kapasitede kablosuz ağlar 

ile veri akışı sağlanmaktadır.  

Sürücü yazılımları, sistem ile cihazlar arasında iletişim ve giriş/çıkış gerçekleştirmesini 

sağlayan ara yazılımlardır. Bu yazılımlar farklı sistemleri kapsayacak şekilde mimari özelliklere 

sahiptir. Bu şekilde yazılım geliştiriciler program arayüzlerini geliştirip dağıtmaktadırlar. 

Bulut Bilişim 

Bulut bilişim son yıllarda hızla yaygınlaşan bir teknolojidir. Bu teknolojinin temel amacı 

yetkili kullanıcıların, veri depolaması, uygulamaları çalıştırması, sunucu hizmetlerinden 

yararlanması ve  veri ağının kurulmasıdır. Birçok IoT uygulaması, büyük veri depolamasının 

yanında gerçek zamanlı karar vermeyi sağlamak için büyük işlem hızı, ses veya video akışı için 

yüksek hızlı geniş bant ağları gerektirir(Bazzaz ve ark.,  2020). Bulut bilişim, devasa veri akışlarını 

yönetmek ve bunları benzeri görülmemiş sayıda IoT cihazı kontrol etmek için ideal bir arka uç 

çözümü sağlar. 

IoT Platformları 

Üretim ve hizmet alanında kurumların IoT cihazlarını kurmaları ve yönetmeleri oldukça 

maliyetli olabilmektedir. Mimarinin kurulması ve yönetilmesi ek sunucu bilgisayar ve personel 

giderlerine yol açmaktadır. Bu maliyetlerin düşürülmesi için birçok büyük bilişim firması uygun 

maliyetli, açık kaynak kodlara sahip ve genişletilebilir hizmetler sunmaktadır. Tablo 1, çeşitli 

firmaların 2021 yılı itibari ile sunduğu servisler ve ücretler hakkında bilgi içermektedir. 
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Tablo 1. IoT Platformları servis ve ücret bilgileri (2021) 

IoT Platformu Servisler Cihaz Yönetimi Ücret 

Google IoT 

Belgeleri düzenleme, yönetme ve 

paylaşma. Akıllı şehirler ve binalar için 

çözümler ve gerçek zamanlı takibi. 

Evet 
1758$ (aylık 

başlangıç ücreti) 

OpenRemote 

Tamamen açık kaynak kodlu 

uygulamalar, akıllı enerji ve akıllı bina 

kontrolü 

Evet Ücretsiz 

IRI Voracity 
Uçtan uca çalışma, veri toplama ve 

analiz hizmetler 
Hayır 

Yıllık veya kalıcı 

değişken fiyatlar 

Particle  
Donanım, Bağlantı, Cihaz Bulutu ve 

Uygulamalar. 
Evet 

Wi-Fi: $25 cihaz 

başına  

hücresel: $49 

cihaz başına 

Ağ: $15 cihaz 

başına 

ThingVorx Uçtan uca endüstriyel IoT Platformu Evet 
Yıllık veya kalıcı 

değişken fiyatlar 

IBM Watson 

IoT 

Bağlantı Hizmeti, Analitik Hizmeti, 

Blockchain Hizmeti. 

 

Evet 
500$ uygulama 

başına aylık fiyat 

Yapay Zekâ 

Yapay Zekâ, bir üretim alanında binlerce cihazın oluşturacağı ağdan gelecek verinin 

işlenmesi, kararların alınması ve uygulanması açısından önemli bir teknolojidir. İnsan faktörünün 

oluşturabileceği negatif etkileri en aza indirmekte, zamandan ve maliyetten kazanç sağlamaktadır 

(Rathore & Park,  2018). IoT teknolojileri ile yapay zekâ yan yana kullanılan iki terimdir.  

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE IoT 

IoT teknolojileri endüstriyel üretimde üç ana başlık altında sınıflandırılabilir: izleme ve 

kontrol, büyük veri ve iş analitiği ve bilgi paylaşımı ve işbirliği. Bir kuruluşun ürettiği değerlerin 

kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için bu üç IoT kategorisini benimsemesi 

gerekmektedir 

İzleme ve Kontrol  

Son kullanıcı için akıllı ev teknolojileri IoT teknolojisinin izleme ve kontrol amacının güzel 

bir örneğidir. İzleme ve kontrol, evin uzaktan akıllı sistemler ile korunması, bilgi amacı ile evin 

sıcaklık, nem gibi verilerinin kullanıcıya anlık gönderilmesi, ev içindeki cihazların uzaktan 

kontrolü olarak kabul edilebilir. Endüstriyel üretimde ise donanım performansı, enerji kullanımı ve 

çevre koşulları hakkında verilerin toplanması ve gerçek zamanlı izlenmesi IoT tarafından 

sağlanmaktadır (Gigli & Koo, 2011). Akıllı şebeke ve akıllı ölçüm gibi gelişmiş izleme ve kontrol 

teknolojileri, operasyonel modelleri ortaya çıkarır, potansiyel iyileştirme alanlarını tespit eder veya 

gelecekteki sonuçları  

Büyük Veri ve Analizler 

Gömülü sensörlere ve motorlara sahip IoT cihazları ve makineleri, muazzam miktarda veri 

üretir. Bu veriler karar destek sistemleri için büyük öneme sahiptir, analiz edilen veriler 

yöneticilerin karar almasında büyük öneme sahiptir. Ayrıca bu veriler, müşteri memnuniyetini 

artırmak ve müşterilere katma değerli hizmetler sunmak için müşteri davranışlarındaki ve pazar 

koşullarındaki değişiklikler gibi iş sorunlarını keşfetmek ve çözmek için kullanılmaktadır (Zawoad 

& Hasan, 2015).  

IoT ve iş analitiğindeki ilerlemeler artık çok büyük miktarlarda bireysel sağlık verilerinin 
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yakalanmasını mümkün kılmaktadır. IoT, sağlık hizmeti veren kurumların, hasta bakımını 

kişiselleştirmesini sağlamaktadır. Bir hastanın günlük davranışları ve sağlığı hakkında veri 

sağlayarak, bakım hizmetinde çalışanların, hastaları çok daha sık ve etkili bir şekilde kontrol etmesi 

için fırsatlar yaratmaktadır.  Sağlık sektöründe veri aktarımı sağlayacak olan sensörler giyilebilir 

donanımla hastalardan veri toplayabilir. Bu verilerde yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesine, 

dolayısı ile yaşam kalitesinin artmasına olanak sağlayacaktır. 

Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği 

IoT'de bilgi paylaşımı ve işbirliği, insanlar arasında, insanlar ve nesneler arasında ve nesneler 

arasında gerçekleşebilir. Önceden tanımlanmış bir olayı algılamak genellikle bilgi paylaşımı ve 

işbirliği için ilk adımdır. Tedarik zinciri alanında, bilgi paylaşımı ve işbirliği durumsal farkındalığı 

artırır ve bilgi gecikmesi ve çarpıklığını önler (Stallings, 2015). Örneğin, soğutmanın gerekli 

olduğu bir perakende mağazasına sensörler yerleştirilirse, buzdolapları arızalandığında mağaza 

yöneticisinin mobil cihazına uyarılar gönderilebilir. Yönetici daha sonra kimin müsait olduğunu 

görmek için çalışan durum raporunu kontrol edebilir ve IoT özellikli mobil cihazı aracılığıyla bu 

çalışana görev atamaları gönderebilir. 

IoT MİMARİSİ 

Temel olarak IoT cihazların internete bağlanarak veri paylaşımını, bu verilerin 

depolanmasını, analiz edilmesini ve kontrol edilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda IoT 

teknolojisi oluşturulurken dört temel katmana sahiptir, bunlar; Fiziksel Katman, Ağ Katmanı, Bulut 

Katmanı ve son olarak Uygulama Katmanıdır (Kosmatos ve ark.,  2011). 

Fiziksel Katman 

Mimarinin en altında bulunan fiziksel katman cihazları, sensörleri, elektrik motorlarını , 

hidrolik ve pnömatik tüm hareket üreten sistemleri kapsamakatadır. Bu cihazların kendi sürücü 

yazılımları, ara kontrol yazılımlar ve hatta küçük işletim sistemleri bulunabilir, bu cihazların 

otomasyonu için kullanılan tüm yazılımlarda fiziksel katmanda kabul edilmektedir(Joshi and Pilli, 

2016). Aynı şekilde cihazların barındırdığı entegre devreler ve gömülü yazılımlarda bu katmanda 

yer almaktadır.  

Ağ Katmanı 

Bu katmanın amacı fiziksel katmanda bulunan cihazların çevrimiçi ağa ya da internete 

bağlanmasını sağlamaktır. Switch, gateway gibi tüm ağ geçidi cihazları bu katmanda yer 

almaktadır. Aynı şekilde Http ve IP protokolleri de bu katmanda yer almaktadır (Lianos & 

Douglas,. 2000). Bu katmanda ağ hızı ve kararlılığı önem kazanmaktadır.  

Bulut Katmanı 

Fiziksel katmanda bulunan her cihaz çok büyük veri üretmektedir. Bu verilerin işletmelerin 

kendi çabaları ile sunucu bilgisayarlarda depolanması ve yönetilmesi maliyeti artırmaktadır  

(Stoyanov, 2014). Verilerin güvenli ve uygun maliyet ile depolanması ve yönetilmesi bulut 

sistemler ile gerçekleştirilmektedir.  

Uygulama Katmanı 

Mimarinin en üstünde bulunan katman uygulama katmanıdır. Bu katmanda sistem 

yöneticilerinin veya son kullanıcıların kullandığı bilgisayarlar, tabletler veya benzer cihazlar ile 

yazılımlar bulunmaktadır. Sistemin izlenmesi ve yönetilmesi için yapılan tüm hazırlıklar bu 

katmanda işlenmektedir, aynı şekilde karar alama süreçleri bu katmanda gerçekleşmektedir  

(Narasimha & Solomon, 2020). 
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IOT TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 

Her dönüşüm beraberinde yeni problemlerin doğmasına yol açmaktadır. IoT teknolojisi de 

beraberinde işletmeler için çeşitli zorluklar getirmektedir. Üretilen verinin güvenliği, işletme ve 

tüketici gizliliği, verilerin depolanması ve yönetimi, sunucu teknolojileri ve veri merkezi ağ 

iletişimi konularında zorluklarla çeşitli zorluklarla karşılaşacaktır. Bu bölümde işletmelerin 

karşılacağı temel sorunlar ele alınacaktır. 

Veri Yönetimi Zorluğu 

IoT sensörleri ve cihazları, işlenmesi ve depolanması gereken çok büyük miktarda veri 

üretiyor. Veri merkezinin mevcut mimarisi, kişisel ve kurumsal verilerin heterojen doğası ve büyük 

hacmi ile başa çıkmaya hazır değildir (Gartner, 2014). Çok az kuruluş, ağlarından toplanan tüm 

IoT verilerini barındırmak için yeterli veri depolamaya yatırım yapabilir. Sonuç olarak, ihtiyaçlara 

ve değere göre operasyonlar veya yedekleme için verilere öncelik vereceklerdir. IoT cihazları daha 

yaygın olarak kullanıldıkça ve daha fazla bant genişliği tükettikçe, veri merkezleri işleme 

verimliliğini ve yanıt süresini iyileştirmek için daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalacaktır. 

Bilişim sektöründeki gelişmeler, bulut depolama ve bulut bilişim maliyetlerini azaltmaktadır  

(Haghi ve ark.,  2020). Veri yönetiminin zorluğu bulut sistemlerin yaygınlaşması ile aşılabilecektir 

fakat buradaki en büyük handikap ise IoT kullanan cihaz sayısının katlanarak artması olacaktır.  

Veri Madenciliği Zorluğu 

IoT altyapası ile üretilen büyük verinin işlenmesi için ayrık analiz yöntemleri yetersiz 

kalacaktır bu sebeple veri madenciliği araçlarının kullanımı bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Verilen analiz edilmesinde yapay zeka ve makine öğrenmesinden yararlanılması gerekmektedir. 

Depolanan veriler birçok kanaldan gelmektedir ve ilişkisel olarak çok farklı veri türlerini ihtiva 

etmektedir. Veriler endüstriyel ekipmanlar, otomobiller, elektrik sayaçları ve nakliye kasalarındaki 

dijital sensörlerden vb. çok farklı veri türünü içermektedir. Ayrıca anlık elde edilen akış verileri de 

mevcuttur bunlar konum, hareket, titreşim, sıcaklık, nem ve hatta havadaki kimyasal değişikliklerle 

ilgili çok farklı türlerde olabilmektedir (He & Zeadally, 2015). Veri madenciliği akış içindeki 

verilerin hızla işlenip işletmelerin gerekli kararları zamanında alabilmeleri için olanak 

sağlamaktadır. 

Verilerin bilgisayar ve matematiksel modeller kullanılarak anlaşılabilir hale getirilmesi 

gerekmektedir. Dijitalleştirilmiş veriler sadece sayısal verilerden ibaret olmayabilir. Görüntü ve 

video kaydı alan cihazlardan gelen verilerin işlenmesi için ise görüntü işleme, makine öğrenmesi 

ve yapay zeka yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Oluşan verilerin işlenmesi için gerekli 

insan gücünü oluşturmak için veri analistliği ve veri mühendisliği gibi çeşitli iş kolları oluşmuş 

bulunmaktadır. McKinsey Global Institute, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük veri analizine 

dayalı iş kararları vermek için analitik becerilere sahip 140.000 ila 190.000 daha fazla işçiye ve 

analitik becerilere sahip 1.5 milyon yönetici ve analist ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor (Manyika 

ve ark.,  2011). 

Güvenlik ve Gizlilik Sorunu 

IoT, şirketlerin üretkenliğini ve insanların yaşam kalitesini artırsa da, bilgisayar korsanları 

ve diğer siber suçlular için potansiyel saldırılarını da artıracaktır. İnternete bağlanan cihaz sayısı 

arttıkça bu cihazların saldırılara maruz kalma ihtimali de artacaktır. Bu saldırılar sistemlerin 

işlevsiz kalmasına yol açabileceği gibi verilerin çalınmasına ve sızdırılmasına sebep 

olabilecektir(Cutillo & Manulis., 2010). Bu işletmeler endüstri alanında işletmelerin büyük zarar 

etmelerine sebep olabilir, son kullanıcı tarafında ise kişisel verilerin çalınmasına sebep 
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olabilmektedir.  

Güvenlik, askeri amaçlı uygulamalar ve sağlık sektöründe kullanılan IoT sistemlerinin 

saldırılar sonucu işlevsiz kalması çok daha büyük tehlikelerin doğmasına sebep olacaktır(Ammar 

ve ark.,  2018). İşletmelerin bu tür saldırılara karşı önlem alması, firewall benzeri ekstra güvenlik 

yazılımlarının kullanımı veya sunucu bilgisayarların korunması sağlayacak ek uygulamalar 

maliyetleri artıracaktır(Elmisery ve ark.,  2010). Cihaz sayısındaki hızlı artış, güvenlik testlerin 

yanlış yapılması, üçüncü parti üreticilerin maliyeti düşük cihazları bu güvenlik riskini artıran en 

büyük özelliklerdendir. 

Kaos Sorunu 

Iot gelecekte birbirne bağlanmış milyonlarca cihazdan oluşan büyük bir ağ oluşturacak. 

Üretimden, savunmaya, sağlıktan, son kullanıcıya kadar bir çok alanda insanlığın işlerini 

kolaylaştıracak. Bağlantısız bir dünyada küçük bir hata veya yanlışlık bir sistemi çökertmez fakat 

bir çok sistemin birbirine bağlandığı bir sistemde bir parçadaki hata, baştan sona düzensizliğe 

neden olabilir. Akıllı ev uygulamaları, tıbbi izleme ve kontrol sistemleri, güvenlik kontrol 

sistemleri gibi kritik öneme sahip sistemlerde birbirine bağlı sensörler, iletişim cihazları ve 

kontrolörlerde gelebilecek arıza ve hatalar can kayıplarına yol açabilir (Adjei ve ark.,  2018). Aynı 

şekilde gerek üretim bandında, gerekse son kullanıcıya hitap eden sistemlerdeki, termostatlar ve ev 

tipi elektrik sayaçları gibi akıllı ev kitlerinin bozulduğunu veya bilgisayar korsanları tarafından 

saldırıya uğrayabilir veya beklenmedik güvenlik sorunlarına sebep olabilir. Gelecekte IoT 

cihazlarının internet bant genişliğinin büyük bir kısmını kullanacağı kesin, internetbağlantısında 

yaşanacak olası kesintiler zincirleme olarak sistemin çökmesine sebep olabilir. Bu durum tek bir 

cihaz için önemsiz bir sorundur, ancak bir bütün olarak sistem için felakete yol açabilir. IoT 

dünyasında kaosu önlemek için işletmelerin bağlı sistemlerin karmaşıklığını azaltmak, 

uygulamaların güvenliğini ve standardizasyonunu geliştirmek ve her zaman, her yerde, herhangi 

bir cihazda kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini garanti etmek için her türlü çabayı göstermeleri 

gerekmektedir. 

SONUÇ 

IoT hayatımızı daha kolay ve konforlu hale getirecek olan geleceğin teknolojisidir. IoT 

uygulamalarının tıbbi, imalat, endüstriyel, ulaşım, eğitim, yönetişim, madencilik, habitat vb. tüm 

alanlarda sayısız faydası bulunmaktadır. Bu teknolojinin son on yılda hızla gelişmesinin temel 

sebebi de budur. Bu çalışmada IoT teknolojisinin bileşenleri olan çeşitli protokoller, cihazlar ve 

iletişim yöntemleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Endüstriyel üretimde benimsenmesi gereken üç temel 

unsur olan izleme ve kontrol, büyük veri ve analiz, bilgi paylaşaımı ve işbirliğinden bahsedilmiştir. 

IoT mimarısının katmanları olan fiziksel katman, ağ katmanı, bulut katmanı ve uygulama 

katmanlarından bahsedilmiştir. Son olarak işletmelerin IoT sistemi kurarken karşılaşacağı temel 

sorunlar olan veri yönetimi, güvenlik, gizlilik, kaos sorunlarından bahsedilmiştir. IoT teknolojisi 

önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde etkin kullanılacak ve son kullanıcıların yaşamına etkisi çok 

daha fazla olacaktır.    
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EXTENDED ABSTRACT 
Introduction 

The Internet of Things (IoT) is recognized as a new technology paradigm designed as a global network 

of machines and devices that can interact with each other. IoT is seen as the technology of the future and is 

followed with interest by many industry areas. In addition to the adoption of IoT by manufacturers, efforts 

are being made to increase market share in various service sectors, these studies generally include radio 

frequency identification (RFID) chip devices, video analytics devices, wireless devices, POS devices, It 

consists of platforms that include handheld sensors, IP cameras and video management software. Adoption 

of this technology is gaining momentum as technological, societal and competitive pressures push firms to 

innovate and transform themselves. As IoT technology advances and an increasing number of companies 

adopt the technology, IoT cost-benefit analysis will be of great interest. Due to the potential but uncertain 

benefits and high investment costs of IoT, firms need to carefully consider every opportunity and challenge 

from IoT to ensure their resources are spent judiciously. This article discusses the infrastructure, 

transformation, and finally the technical and managerial challenges of this technology. 

Materials and Methods 

IoT technology was developed by being inspired by RFID networks that can communicate with radio 

signals in near field. In addition to radio signals and other wireless communication methods that provide 

communication, sensor technology, nano technology and embedded integrated systems form the basis of this 

technology. By connecting objects to the internet, physical objects enter the cyber world and transfer data. A 

unique IP address is needed to identify each device connected to the Internet with IoT technology. New 

addressing methods are also being developed for the upcoming periods when the number of connected 

devices will increase rapidly. Sensor networks and barcode technologies used for identification are also 

developing in parallel with the IoT. Basically, it aims to share data, store, analyze and control this data by 

connecting IoT devices to the internet. In this context, when creating IoT technology, it has four basic layers, 

these are; The Physical Layer is the Network Layer, the Cloud Layer, and finally the Application Layer. The 

physical layer at the bottom of the architecture includes devices, sensors, electric motors, hydraulic and 

pneumatic motion generating systems. These devices may have their own driver software, intermediate 

control software and even small operating systems, all software used for automation of these devices is 

accepted at the physical layer. Likewise, the integrated circuits and embedded software of the devices are 

located in this layer. The purpose of this layer is to connect the devices in the physical layer to the online 

network or the Internet. All gateway devices such as switch, gateway are located in this layer. Likewise, 

HTTP and IP protocols are also included in this layer. Network speed and stability are important in this layer. 

Every device in the physical layer produces huge data. Storing and managing this data on server computers 

with the efforts of the enterprises increases the cost. Safe and cost-effective storage and management of data 

is carried out with cloud systems. The top layer of the architecture is the application layer. In this layer, there 

are computers, tablets or similar devices and software used by system administrators or end users. All 

preparations for the monitoring and management of the system are processed in this layer, likewise, decision-

making processes take place in this layer. 

Findings 

Every transformation leads to the emergence of new problems. IoT technology also brings with it 

various challenges for businesses. The security of generated data will face a variety of challenges, with 

challenges in business and consumer privacy, data storage and management, server technologies, and data 

center networking. IoT sensors and devices generate huge amounts of data that must be processed and stored. 

The current architecture of the data center is not prepared to cope with the heterogeneous nature and large 

volume of personal and corporate data. Few organizations can invest in enough data storage to house all the 

IoT data collected from their networks. As a result, they will prioritize data for operations or backup based 

on needs and value. As IoT devices become more widely used and consume more bandwidth, data centers 

will have to dedicate more resources to improve processing efficiency and response time. The data should be 

made understandable using computers and mathematical models. Digitized data may not be just numeric 

data. Image processing, machine learning and artificial intelligence methods should be used to process data 
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from devices that receive images and video recordings. Various business lines such as data analytics and data 

engineering have been formed in order to create the necessary manpower for processing the generated data. 

Discussion 

IoT is the technology of the future that will make our life easier and more comfortable. IoT applications 

can be found in medical, manufacturing, industrial, transportation, education, governance, mining, habitat, 

etc. It has numerous benefits in all areas. This is the main reason why this technology has developed rapidly 

in the last ten years. In this study, information about various protocols, devices and communication methods, 

which are components of IoT technology, is given. Monitoring and control, big data and analysis, information 

sharing and cooperation, which are the three basic elements that should be adopted in industrial production, 

are mentioned. The physical layer, network layer, cloud layer and application layers, which are the layers of 

the IoT architecture, are mentioned. Finally, data management, security, privacy and chaos problems, which 

are the main problems that businesses will encounter when establishing an IoT system, are mentioned. IoT 

technology will be used effectively in all sectors in the coming years and its impact on the lives of end users 

will be much greater. 
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Toplum 5.0, 2017’de Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından Endüstri 4.0’ın bir uzantısı, toplumların 

gelişiminin beşinci aşaması olarak “Süper Akıllı Toplum” ifadesiyle öne sürülmüştür. Toplum 5.0’ın 

amacı; toplumun teknolojik gelişmeleri içselleştirmesi, böylelikle inovatif bir toplum olarak yaşam 

kalitesini artırmayı hedeflemesidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte robotların yaşamımızın bir parçası 

haline gelmeye başladığı günümüzde, İnsan Kaynakları Yönetiminin insanı ikame eden yönüyle robotik 

kaynakların gücünden yararlandığı, onları yönettiği Robotik Kaynaklar Yönetimini de kapsayacak şekilde 

evrilmesi bir zorunluluk olmaktadır. Çalışmanın amacı; Toplum 5.0 sürecinde İnsan Kaynakları 

Yönetiminin, Robotik Kaynaklar Yönetimi ile işbirliğinde (robotik kaynaklardan yararlanmada) sınır 

olması gerektiğine dikkat çekmektir. Dünya genelinde ekonomide konjonktürel daralma, krizler, salgınlar 

vs. ile zaman zaman artan işsizlik oranları bazı kaygıları beraberinde getirmektedir. İşsizliğin gelecekte 

daha da artmasına yönelik bir tehditte robotik kaynaklardan yararlanmanın her geçen gün daha da 

yaygınlaşmasından gelmektedir. Bu yaygınlaşmada bir sınır olup olmayacağı, sınır olmaması halinde 

ortaya çıkabilecek açmazın olası vahim sonuçlarının tartışılması gereken elzem bir konu olduğu açıktır. 

Bu açmazın çözümünde, İnsan Kaynakları Yönetiminin Robotik Kaynaklar Yönetimi ile işbirliğinde bir 

sınır olması gerektiği düşünülmektedir. Bunun tüm ülkeleri ve dünyayı sarabilecek bir sorun olduğu, tıpkı 

dünyada iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına odaklı Kyoto Protokolüne benzer bir protokol 

geliştirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Buna yönelik olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

tarafından sınırlamaya ilişkin protokolün kurallarının/yaptırımlarının ortaya konulması gereken “Pareto 

Optimumu Protokolü” önerilmektedir. Bu bağlamda, “Pareto Optimumu Protokolü” ile İnsan Kaynakları 

Yönetimi ve Robotik Kaynaklar Yönetiminin işbirliğinde bir sınır olması gerektiği, bunun Pareto 

Optimumunda 20/80 oranında olduğu gibi %80 insan kaynağı kullanımı ve robotik kaynak kullanımının 

%20 ile sınırlı tutulması gerektiği önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Ekonomilerde çeşitli nedenlerle konjonktürel daralma; işsizliğin artması, işini kaybeden 

insanların gelirlerinden olmasının toplam talebi sert bir şekilde azaltması, arzın bazı sektörlerde yetersiz 

kalması bazı sektörlerde ise çok fazla olması sonuçlarını doğurmuştur. İnsanoğlu sıkıntılı/buhran 

dönemlerinde hep bir çıkış yolu bulmuştur. İnsanlık tarihinde ilerlemede sanayi devrimleri ve 

toplumdaki değişiklikler önemli kilometre taşları olmuştur. Çağımızda yaşadığımız gelişmelere paralel 

olarak Endüstri 4.0’ın bir uzantısı olarak Toplum 5.0 da tartışılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle 

robotlar yaşamımızın bir parçası haline gelmekte, önceki gelişmelere göre daha çarpıcı etkileri 

barındırma yönüyle dikkat çekmektedir.  

Geçmişte makinelerin düşünüp/düşünemediği tartışılmıştı. Günümüzde ise bu aşılarak düşünen 

makine yerine robot veya yapay zekâ kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Robotlar, iş yaşamında 

insanı ikame eden yönüyle, tıpkı insan gibi kaynak olarak görüldüğünden, yönetilmesi gerekmektedir. 

İlk kez “Robotik Kaynaklar Yönetimi” (RKY) bir kavram olarak Şendoğdu (Şendoğdu, 2020) tarafından 

ortaya atılmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi artık Robotik Kaynaklar Yönetimini de kapsayan insan ve 

robot işbirliğine doğru evrilmektedir.    

İlk defa 2003 yılında Oxford Üniversitesi’nde Felsefe Profesörü Nick Bostrom tarafından 

Paperclip Maximizer (ataş üretici/arttırıcı) adıyla yayınlanan makalede1 sadece tost yapması istenen bir 

yapay zekânın dünyanın sonunu getirdiği örneği Toaster Paradigm (Tost Makinesi Paradigması) 

anlatılmaktadır2. Paradigmaya göre; yapay zekâ önce evdeki ekmek ve peynirlerle tost yapmaya 

başlamaktadır. Yapay zekâ, evdeki malzemeler bitince marketten sipariş vererek tost yapmaya devam 

etmektedir. Daha sonra yaptığı tostları internetten satarak daha çok para kazanmaya ve bu sayede daha 

fazla tost üretmeye başlamaktadır. Bir süre sonra hızlanmak için daha fazla tost makinesi alır, daha fazla 

eleman çalıştırır ve daha kârlı anlaşmalar yapar. Bu süreci hızlandırmak için ekmek ve peyniri de kendisi 

üretmek ister. Bunlar için fabrikalar ve çiftlikler kurar. Buraya kadar süreç gayet normal çünkü 

dünyadaki büyük işletmeler ve gıda zincirleri de aynen bu adımlardan geçmiştir. Daha fazla üretim için 

tarlalar ve arsalar satın almaya başlar. Dünyadaki tarla sayısı sınırlı olduğu için üretimi düşüren şeyin 

ekmek ve peynir tüketen insanlar olduğunu fark eder ve artık insanları ortadan kaldırmanın zamanının 

geldiğine karar verir! (https://cihanongun.medium.com/yapay-zekâ-d%C3%BCnyay%C4%B1-ele-

ge%C3%A7irecek-mi-cf219f24491c). Tost Makinesi Paradigması, yapay zekâya ilişkin masum bir 

başlangıcın bir sınır konulmaması halinde nerelere varabileceği hakkında bir fikir vermesi yönüyle 

dikkat çekicidir.  

Tost Makinesi Paradigması bağlamında, robotik kaynakların sınırsız kullanımının yaratacağı 

yıkıcı etki çok sarsıcı sonuçlar doğurabilecektir. Bu bakir alan üzerinde çalışmalar yapılması, insan 

kaynağını ikame eden bir kaynak olarak robotların, Robotik Kaynak Yönetimi olarak ele alınması ve 

doğru yönetilmesi gerekmektedir. Konunun hayati derecede önemli olması nedeniyle beyin fırtınası ile 

ortak akıl üzerinde uzlaşı sağlanacak önlemler, olası felaket senaryoları üzerinde düşünülmeli ve 

önleyici tedbirler geliştirilmelidir. Gelecekte yaşanabilecek ve insanoğlunun kapitalizm ile daha da 

ortaya çıkan kazanma egosu dengelenmezse, sonradan telafisini düşünmekte zorlanacağımız 

senaryoların gerçekleşmesi çok muhtemel olacaktır. Üstelik bu yaşanması muhtemel süreç, daha önce 

yaşananlara benzemeyecek, çok daha dramatik olabilecektir. Bu açmazın çözümüne katkı olarak Pareto 

Optimumu (20/80) oranından, % 80 insan kaynağından, % 20 robotik kaynaklardan yararlanmak öneri 

olarak sunulmaktadır. Açmazın önemine yapılan vurgu ve çözüm önerisi çalışmanın özgün yönünü 

oluşturmaktadır.     

                                                      
1 Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence, Nick Bostrom, 2003. 
2 The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, 2014. 

https://cihanongun.medium.com/yapay-zekâ-d%C3%BCnyay%C4%B1-ele-ge%C3%A7irecek-mi-cf219f24491c
https://cihanongun.medium.com/yapay-zekâ-d%C3%BCnyay%C4%B1-ele-ge%C3%A7irecek-mi-cf219f24491c
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TOPLUM 5.0 ve GELİNEN DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ  

2017 Bilişim Fuarı CeBIT 2017’de Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Toplum 5.0 kavramını ilk 

kez kullanarak, felsefesine ilişkin yaptığı tarihi açıklamada: “Teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit 

olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı” ifadesine vurgu yaptı 

(http://rekoltedunyasi.com/arastirma/endustri-5-0-gelecek/). Bu vurgu ile teknolojik ilerleme ve 

gelişmelerin her geçen gün hayatımızın her alanında daha fazla olmaya devam edeceği açıktır. Bu 

yüzden teknolojinin yaşamımızı ne kadar etkileyebileceği realitesini sorgulamalıyız.  

Toplum 5.0’ın temel amacı teknolojik gelişmelerin topluma entegre edilmesini sağlamaktır. 

Böylece teknolojiden korkan bir toplum yerine teknoloji ve onun getirdikleri ile işbirliği içerisinde 

yaşayan bir toplum yaratmak amaçlanmaktadır (Gökten, 2018; Saracel ve Aksoy, 2020). Wang ve ark. 

(2018), Toplum 5.0 kavramının 2015 yılında Japonya’da stratejik bir ulusal siyasi girişim sonucunda 

ortaya çıktığını (Keidanren, 2016; Harayama, 2017) Toplum 5.0’ın diğer bir amacının ise ekonomik 

gelişmeyi ve sosyal problem çözmeyi dengede tutmak (Foresti ark., 2020) olduğunu ifade etmiştir. 

Toplum 5.0 ile, Japonya için birkaç farklı sistemle işbirliği yaparak yeni değerler yaratılmasını, 

veri formatları, modeller, sistem mimarisi gibi bazı konularda standartlaştırmaya gidilmesini ve gerekli 

insan kaynaklarının geliştirilmesinin planlandığını belirtmektedirler. Fikri mülkiyet gelişimini, 

uluslararası standardizasyonu, nesnelerin internet sistemi ile inşaat teknolojileri, büyük veri analiz 

teknolojileri, yapay zekâ teknolojileri ve benzerlerinin geliştirilmesinin Japonya'nın süper akıllı 

toplumdaki rekabetçiliğini teşvik etmesinin beklendiğini ifade etmektedirler (Ferreira ve Serpa, 2018: 

Saracel ve Aksoy, 2020). 

Toplum 5.0’ın öncüllerine bakacak olursak; avcılık toplumunu (Toplum 1.0), izleyen tarım 

toplumu (Toplum 2.0), onu sırasıyla endüstriyel toplum (Toplum 3.0) ve bilgi toplumu (Toplum 4.0) 

takip eder (Aquilani ark., 2020). Bu tekamülün sonucu olarak teknolojik gelişimin öncüllerinin, Toplum 

5.0’a zemin hazırladığı açıktır.   

Toplum 5.0, Endüstri 4.0’ı bir dereceye kadar izlemektedir. Ancak buradaki en hayati nokta, 

Endüstri 4.0, teknolojide üretime odaklanırken, Toplum 5.0, yaşam kalitesini, sosyal sorumluluğu ve 

sürdürülebilirliği iyileştirmede Endüstri 4.0’ın yarattığı sonuçlardan ve teknolojiden daha fazla fayda 

sağlayarak bireylerin refah düzeyinin artmasına odaklanmaktadır (Saracel ve Aksoy, 2020). Bu 

bağlamda, yenidünya düzeninde toplum refahının önceleneceği bir perspektifin esas alınmaya 

çalışılacağı söylenebilir. Toplum refahının artmasında robotik kaynaklardan yararlanma ve bu 

kaynakların doğru yönetilmesi halinde çok önemli katkılar sağlayacağı ancak doğru yönetilmemesi 

halinde dramatik sonuçların ortaya çıkabileceği ifade edilebilir.  

ROBOTİK KAYNAKLAR YÖNETİMİ 

Toplum 5.0’ın vizyonlarından birisi de insanların ve robotların birlikte çalışmasıdır. İnsanların ve 

robotların beraber çalışması örgütlerde birtakım değişikliklere yol açacaktır (Demir, 2019). Frey ve 

Osborne (2017) çalışmalarında, günümüzde geçerli mesleklerin insanlardan alınarak robotlarca 

yapılmaya başlanması halinde ortaya çıkabilecek riskleri düşük-orta-yüksek olmak üzere üç kategoriye 

ayırmıştır. Çalışma sonucunda ABD’deki mevcut istihdamın %47’sinin yüksek risk grubunda olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, halihazırda mesleklerin %47’si yüksek ihtimalle çok yakında 

robotlar tarafından yapılmaya başlanacaktır. Araştırmaya konu 702 adet mesleki kategori içerisinde 

taşımacılık, lojistik ve üretim alanlarında fizik gücünü kullanan mavi yakalı işgörenlerin en çok 

etkilenecek meslek kategorisinde olduğu öngörülmüştür  (Gökten, 2018). 

Robotlardan yararlanma hızı tüm sektörlerde giderek artmaktadır. Japonya’nın ilk haber spikeri 

olarak tanıtılan robot Kodomoroid, haberleri okumak ve kendince bir espri anlayışıyla espriler yapmak 
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üzere tasarlanmıştı. Toshiba’nın tasarladığı Junko Chihira, Japonya’da turizm konusunda yardımcı 

olmak üzere tasarlandı (Junko üç dil biliyor ve turistlerin sorularına cevap verebiliyor). Shimon adlı 

robot kendi müziğini yapabiliyor. 5.000 şarkının, 2 milyon motif ve nakaratın arasından seçtikleriyle 

kendi orijinal şarkılarını besteleyebiliyor. Hangi notaları kullanacağını bulmak için ise kafasının 

üzerindeki kameradan yararlanıyor. Kolombiya Üniversitesi’ndeki Adam isimli robot ise verileri 

kullanarak oluşturduğu varsayımlarla herhangi bir insan yardımı olmadan deneyler yaparak bilime 

katkıda bulunmak üzere tasarlandı (https://onedio.com/haber/robotlarin-gunden-gune-daha-cok-

insanlastigini-gosteren-25-urpertici-durum-827643).  

Bir dönemin fantastik filmlerinde hayretle karşıladığımız robotik uygulamaları artık günlük 

yaşamımızın bir parçası olarak kanıksadık. Örneğin, Siri uygulaması ile cep telefonundan tuşlara 

dokunmadan istediğimiz birçok bilgiye ulaşabilmekteyiz. Bankaların çağrı merkezlerinde insan 

kaynakları yerine robotik kaynaklardan yararlanma hızla artmaktadır. Birçok sektörde bu tür örnekleri 

çoğaltmak mümkün olmakla birlikte, robotik kaynaklardan yararlanmada bir sınır olmalı mı sorusu da 

üzerinde artıları ve eksileri ile birlikte derin derin düşünülmesi gereken kritik öneme sahip bir soru 

olarak gizemini korumaktadır. 

Teknolojik gelişmelerden, insanın yaşamını daha kolay, daha konforlu ve daha etkin yaşamasını 

sağlaması beklenmektedir. Bu gelişmelerin bir sonucu da robotların yaşamımızın bir parçası haline 

gelmesidir. İnsanlık tarihindeki önemli kilometre taşları sayılabilecek ilerlemeler doğru yönetilmesi 

halinde insanlığa hizmet ederler. Örneğin; Alfred Bernhard Nobel, İsveçli kimyager ve mühendis olup, 

dinamitin mucididir (wikipedia.org). Bugün Nobel adına saygın bilim insanlarına ödüller verilmektedir. 

İcadı olan dinamit yol yapımı, tünel yapımı gibi birçok alanda insanlık için yararlı sonuçlar doğuracak 

eylemlerde kullanılmaktadır. Benzer şekilde, insanları öldürmek ya da yaralamak için terör amaçlı da 

kullanılabilmektedir. Yani dinamit hangi amaca hizmet için kullanıyor sorusudur onu yararlı ya da 

zararlı kılan. Bir teknolojik gelişimin bu anlamda nasıl kullanıldığı önem arz etmektedir. Tam da burada 

hayatımızın bir parçası haline gelmekte olan robotik kaynakların yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Robotik Kaynaklar Yönetimi kavramı bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ortaya konulmuştur. 

Bilim insanlarının birçoğu, yaptıkları araştırmalarla insanlık için fayda sağlayacak sonuçlara 

ulaşmak isterler. Ancak bazen istemeden de olsa ya da sonuçlarının böyle olacağını hiç tahmin 

edemeseler bile bazı icatlar yaparlar. Bu alanda en şanssız insanların başında atom bombasının mucidi 

olan Robert Oppenheimer gelmektedir (https://onedio.com/haber/-atom-bombasinin-mucidi-olarak-

taninan-ilginc-bir-bilim-insani-robert-oppenheimer-725008). Bu bağlamda, II. Dünya Savaşında 

Japonya’nın iki şehrine atılan atom bombası sonucu binlerce insanın yaşamını yitirmesi sahip olunan 

gücün kötü yönetilmesi halinde ortaya çıkabilecek felaketlere önemli bir örnek teşkil etmektedir. Sahip 

olunan gücün nasıl kullanıldığı önem arz etmektedir. Günümüzde önemli bir kaynak haline gelen 

robotik kaynakların yönetiminin doğru yapılmaması/yapılamaması halinde çok daha yıkıcı etkilerin 

ortaya çıkmasının/açmazının muhtemel olacağı söylenebilir. 

TOPLUM 5.0’DA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ROBOTİK KAYNAKLAR 

YÖNETİMİYLE İŞBİRLİĞİNDE AÇMAZI ve BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

Toplum 5.0’ın öngörülerinden birisi robotların iş yaşamımızın bir ortağı haline gelmesidir. 

Robotların iş yaşamımızın bir ortağı, bir paydaşı haline gelmesi, Robotik Kaynaklar Yönetimini de 

kaçınılmaz hale getirmektedir. Personel Yönetiminin zaman içerisinde, İnsan Kaynakları Yönetimine 

ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine evrilmesi süreci artık bu sürece yeni iş ortağı Robotik 

Kaynaklar Yönetimini de eklemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, günümüzde çoğu işyerinde insan 

kaynağının ikamesi olarak tercih edilmeye başlanan robotik kaynak kullanımı günden güne artma 

eğilimi göstermektedir. Öyleyse bu durum tıpkı insan kaynakları yönetimi gibi Robotik Kaynaklar 

Yönetimini de üzerinde düşünülmesi gereken iş yaşamının bir paydaşı konumuna getirmektedir. 
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Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde insan nasıl stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmekte ise 

insan kaynağının ikamesi olarak iş yaşamında yeni ortağımız robotlar da aynı mantık çerçevesinde 

(Robotik Kaynaklar Yönetiminin öznesi olarak) değerlendirilmek durumundadır. 

İnsan Kaynakları Yönetiminin eskiden sadece insan kaynağı ile ilgilendiği dönemlerde göreceli 

olarak günümüze göre işi daha kolaydı. Tek bir kaynağı yönetmek yeterliydi. Ancak yaşanan gelişmeler 

artık insan kaynağının yanı sıra robotik kaynakları da yönetmeyi zorunlu kılmaktadır. Geleneksel iş 

modellerinde ölçeğin sağladığı getiri, bir noktada kaçınılmaz olarak düşmeye başlıyor. Yapay zekâ 

temelli modellerdeyse ölçek getirisi daha erişilmemiş seviyelere çıkabiliyor (Iansiti ve Lakhani, 2020).  

Burada esas olan şey örgüt karlılığı ile birlikte birçok parametrenin düşünülmesi gerektiğidir. Robotik 

kaynaklar, insan kaynağına göre önemli birtakım avantajlara sahiptir. Örneğin yemezler, içmezler, 

uyumazlar, 24 saat çalışabilirler, izin talep etmezler, hamile kalmazlar, çocuk doğurmazlar, terfi, maaşa 

zam, istifa, emeklilik vs. bunlara ilişkin herhangi bir talepte bulunmazlar. Bir işveren açısından 

bakıldığında, robotik kaynakların, insan kaynağına göre tercih edilebilecek birçok avantajlı özelliği 

bulunmaktadır.  

Robotik kaynakların avantajlı konumlarının fazlalığı, insan kaynağına göre bazı rutin işlerde üç 

kat ve daha fazla iş üretmeleri ve hatasız çalışabilme özellikleri de göz önüne alındığında tercih 

edilmeleri daha kârlı ve rasyonel bir yaklaşım gibi durmaktadır. Acaba bu yaklaşım çok boyutlu 

düşünüldüğünde, holistic (bütüncül) yaklaşımla gerçekten doğru mudur? Robotik kaynakların 

yapabileceği tüm işlerin onlara devredilmesi gerçekten mümkün müdür? Yoksa burada bir denge 

gözetilmeli midir? Bütün bu sorulara verilecek cevaplar aslında gelecek için bir yol haritası çizmek 

anlamına gelmektedir.  

Gelecekte çizilecek yol haritası ne kadar doğru olursa, varılması düşünülen hedeflere ulaşmak da 

o kadar sağlıklı olabilir. Yani ne ölçüde insan kaynağından ne ölçüde robotik kaynaktan yararlanılacağı 

sorusu çalışmanın omurgasını oluşturmaktadır. Ekonominin arz talep yasası göz önüne alındığında arz 

tarafı insan kaynağı ve robotik kaynak işbirliği ile gerçekleştirilebilir ancak talep yönü dikkate 

alındığında insan kaynağının önemi ortaya çıkmaktadır. İnsan kaynağının talep ettiği şeyleri robotik 

kaynaklar talep etmezler. Öyleyse talep yönünün canlı kalabilmesi insan kaynağının gelir elde 

edebilmesine bağlıdır. Aksi düşünce ile insan kaynağının büyük çoğunluğunu işten çıkaran ve daha kârlı 

olduğu düşüncesi ile robotik kaynaklardan yararlanan işveren bir süre sonra ürettiği mal ve hizmeti satın 

alacak insan bulamayacağı ya da yeterli oranda bulamayacağı zaman üretime devam etmesi anlamlı 

olmayacaktır. Başlangıçtaki çok kârlı durum bir süre sonra dramatik şekilde tersi bir sonuç 

doğurabilecektir. 

İş yaşamında robotik kaynaklardan yararlanma, Robotik Kaynaklar Yönetiminin, İnsan 

Kaynakları Yönetimi’nin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, yakın gelecekte ne ölçüde insan 

kaynağından ne ölçüde robotik kaynaktan yararlanmak gerektiği gibi önemli bir soru üzerine 

odaklanmayı gerekli kılmaktadır. İnsanın yapabildiği birçok işi robotlar mı yapsın? Burada bir sınır 

olmalı mı? gibi soruların çok boyutlu değerlendirilmesi gerekmektedir. Sınır olmaması hali birçok 

işgörenin işini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Üretimin hemen tamamının robotik kaynaklarla 

gerçekleşmesi halinde, üretilen mal ve hizmetlerin işini ve ekonomik gücünü kaybeden insanlara nasıl 

satılacağı sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Bu sorunsal ile tarihin şu ana kadar ekonomik anlamda gördüğü 

en büyük kriz olan 1929 Dünya Ekonomik Buhranı (1929-1936 arası 7 yıl sürmüştü) artık en büyük 

olma özelliğini kaybedebilecektir. Üretilen mal ve hizmetlerin yeterince alıcı bulmadığı bir dünyada 

üretmek de anlamını yitirecek, bilinen tüm ezberler bozulabilecektir. 

1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile kendiliğinden işleyen piyasa mekanizmasına yönelik güven 

zedelenmiş ve devletin müdahalesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. J. M. Keynes, devlet otoritesinin aktif 

ekonomi politikalarına iki yönlü olarak, hem üretimde ve hem de tüketimde meydana gelen sorunların 
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aşılmasında hayati derecede mühim görevler yüklemiştir. Keynes’in tespitleriyle birlikte sadece bir 

maliyet unsuru olarak görülen işgörenler, gelirlerinin tamamını tüketen fertler olarak istikrarlı ve 

sürdürülebilir tüketim talebinin temel ögesi haline gelmişlerdir (Albayrak, 2014). Çağımızın gerekleri 

doğrultusunda robotik kaynaklardan yararlanmak, bunu yaparken de ekonomik ve sosyal dengeleri 

gözetmek gerekmektedir. Aksi durum, sadece kısa dönem kârın öncelendiği bir dünya sonrasında telafisi 

çok zor ve hatta 1929 Dünya Ekonomik Buhranını da geride bırakacak boyutta bir kriz sarmalına 

sürüklenme ihtimalini barındırmaktadır. Bu durumda şimdiden olası önlemler üzerine ve öncüllerin 

neler olması gerektiği üzerine odaklanmak rasyonel bir davranış biçimi olacaktır. 

Ekonomilerde yaşanan dengesizlikler ve zaman zaman yaşanan talep daralması örgütleri birçok 

yönden zor durumda bırakmaktadır. Örgütlerde kârlılık esas olmakla birlikte bunun sürdürülebilir 

olması önemlidir. Ekonomi biliminin en çok üzerinde durduğu konuların başında arz talep dengesi 

gelmektedir. Bu dengenin sağlanamaması resesyon, krizler, artan işsizlik oranları gibi ekonomik açıdan 

arzu edilmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Yaşanan COVID-19 pandemisinin etkilerine yönelik 

gelişmeler sonucunda, artan işsizlik ve gelir kayıpları nedeniyle tüm dünyada büyük refah kayıpları 

yaşanmaktadır. Bu yaşananların gelecekte robotik kaynaklar yönetiminin doğru yapılmaması halinde 

yaşanacakların bir öncülü olarak görülebileceği düşünülmelidir. 

Robot nüfusu giderek artmaktadır; 2030’da dünyanın en büyük ülkesinin nüfusunu aşması 

beklenmektedir. Şu anda üretimde %10 görev alan robotların, 2025’te işlerin %45’ini yapacağı tahmin 

edilmektedir (Oğuz, 2020a). Oxford Economy’nin 2018’de yayınladığı rapora göre; her endüstriyel 3 

robottan 1’i Çin’de, her robot 1,6 kişinin işini elinden almakta,  2030’da robotlar sebebiyle 20 milyon 

istihdam kaybı beklenmektedir. Bu da istihdamın sosyo-politik etkilerini hesaba katmamız gerektiğini 

göstermektedir. Robot sayısındaki %30’luk artış, küresel hasılada % 5,3’lük katkı sağlamakta, bunun 

da parasal değeri ise 4,9 trilyon dolar olmaktadır (Oğuz, 2020b). 

Robotların imalat sektörüne dahil olması ile artık insanların istihdam edilmesinin azalacağı 

görüşlerine karşın, bu robotların yazılımını güncelleme ve teknik destek gibi alanlarda uzman insanlara 

gereksinim duyulmuştur. Bu durum ise bu yönde bir istihdam kapısı açmıştır. Yani robot üretimi ve 

gelişen teknoloji, insanlar için bir istihdam kapısını kapatırken diğer bir istihdam kapısını açmıştır 

(https://proente.com/robot-endustri-4-0-istihdam/). Ancak teknolojik gelişmelerdeki baş döndürücü hız 

ilerde bu işin de robotlar tarafından yapılması ihtimalini barındırmaktadır. 

Robotik Kaynaklar Yönetimi – İnsan Kaynakları Yönetimi işbirliği ile toplumun refahının daha 

üst bir boyutuna geçebilir miyiz? Bu kritik sorunun cevabı yine insanoğlunun elinde olup, Robotik 

Kaynaklar Yönetimi konusundaki başarısı ya da yığınlarla insan kaynağının işini kaybetmesi açmazı 

bunun belirleyicisi olacaktır. Burada açmazın çözümünde önerimiz Pareto Optimumunun bir araç olarak 

düşünülmesi/bir ölçü olması gerektiği yönünde olup, Pareto Optimumunun 20/80 oranının %20 robotik 

kaynak, % 80 insan kaynağı olmak üzere referans olarak düşünülmesi gerektiğidir. Aksi takdirde hiçbir 

ölçü olmamasının, gücün kontrolden çıkma ihtimalinin sonuçlarını tahmin etmek zor olmakla birlikte, 

yıkıcı etkilerinin çok büyük olacağını söylemek için kâhin olmaya gerek olmadığı düşünülmektedir. 

Refah teorisini ortaya atan Pareto; bir toplumda toplam refah, o toplumu oluşturan bireylerin 

refahlarının toplamından oluşmaktadır. O toplumda yaşayan en az bir bireyin refah seviyesini 

azaltmadan bir başkasının refahını arttırmanın başka bir yolu yoksa bu durumda o toplumun refahının 

optimum olduğunu savunur. Toplumda refahın artması, hiçbir bireyin durumunu kötüleştirmeden 

birilerinin durumunu iyileştirmesi halinde mümkün olmaktadır.  

Pareto etkinliğinde; üretimde etkinlik, tüketimde etkinlik,  üretimde ve tüketimde eşanlı etkinlik 

olmak üzere üç temel unsur bulunmaktadır. Pareto etkinliğinde dağılım konusunda,  üretilen mal ve 

hizmetlerin toplumu oluşturan bireyler arasında etkin dağılımına ve üretim faktörlerinin, piyasadaki mal 
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ve hizmetlerin dağılımını nasıl etkilediğine bakılır (https://www.endustrimuhendisligim.com/pareto-

optimumu-2/). Pareto Optimumunda çabaların %20’si sonuçların %80’ini etkilemekte ve Pareto 

Optimumu 20/80 oranı olarak da ifade edilmektedir. Pareto Optimumu (20/80 oranı) birçok yerde 

kullanılmakta olup, bahse konu Robotik Kaynaklar Yönetimi – İnsan Kaynakları Yönetimi işbirliği 

açmazının çözümünde de kullanılabileceğine dikkat çekmekteyiz. 

İnsanlar değişimlere karşı ya direnç gösterme ya da değişime yavaş da olsa uyum 

göstermektedirler. Aslında insanlar genellikle normal olarak değerlendirdikleri durumlarda kendilerini 

daha güvenli olarak hissetmektedirler (Ritter, 2003). Olaylar değişim gösterdiğinde insanlar başlangıçta 

reaksiyon göstermekte, fakat değişimden belirli bir süre sonra eskinin yerini alan durumu normal olarak 

algılama eğilimindedirler (Prast, 2004; Taner ve Akkaya, 2016). Ekonomilerde yaşanan istikrarsızlıklar 

göz önüne alındığında örneğin COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan değişiklikler 

kısıtlamalar/yasaklar nedeniyle bozulan üretim tüketim ve artan işsizliğe odaklanıldığında, Toplum 5.0 

ile artan robotik kaynaklar kullanımı ve bu kullanımdaki artış hızının kontrol edilmemesi ve tüm dünya 

için bir sınırlama getirilmemesi halinde ulaşacağı gelecek kaygı vericidir. Bu kaygı verici olası 

olumsuzluklar ve açmazın önüne geçilmesinde iş dünyasının yeni kaynağı robotlarda ve onların 

yönetiminde (Robotik Kaynak Yönetiminde) bir sınır olması gerektiği ve Pareto Optimumundan (20/80 

oranından) bir araç olarak yararlanılabileceği söylenebilir. Bu sınırla bahsedilen açmazın çözümünde % 

80 insan kaynağından, % 20 robotik kaynaktan yararlanmanın rasyonel bir çözüm yolu olacağı 

düşünülebilir. 

SONUÇ  

Geleceğe ışık tutmayı amaçlayan bir çalışma olması nedeniyle sonucu, insanoğlunun akıl ve hırs 

yönetimi arasında kritik öneme sahip bir denge bulup/bulamayacağı ve süreci nasıl yöneteceği 

belirleyici olacaktır. Burada dikkat çekilmek istenen husus, aslında yenidünya düzeninin yeni 

başlamakta olduğuna, kapitalizmin sınır tanımayan, insan egosunu yansıtan daima ve en çok kazanma 

arzusuna, kontrolsüz gücün aslında nelere yol açabileceğine, baştan gerekli önlemlerin alınmasının 

hayati derecede önemli olduğuna vurgu yapmaktır. Chesterton’un “Mesele, çözümü görememeleri 

değil; sorunu görememeleri” (Chesterton, 2008) dediği gibi, hem sorunu hem de çözümü, gerçek şamar 

gibi suratımıza inmeden önce görmek mecburiyetinde olduğumuza dikkat çekmektir. 

Thomas Piketty’nin kapitalist sisteme eleştirel bir yaklaşım ortaya koyduğu düşünülen “Yirmi 

Birinci Yüzyılda Kapital” adlı çalışmasında belirttiği politikalar “panzehir” olarak sunulmaktadır. 

Piketty, sermayenin getiri oranının nominal ulusal gelirin büyüme oranından daha hızlı arttığını ve 

bunun da servet dağılımını giderek zenginler lehine bozduğunu ayrıca servetin ayrıcalıklı bir grubun 

elinde yoğunlaşmasından kaynaklandığını ortaya koyduktan sonra servetin yeniden dağılımı konusunda 

artan oranlı servet vergileriyle devletin gerekli önlemleri alması gerektiği üzerinde durmaktadır 

(Albayrak, 2014). Bu bağlamda, kapitalist sistemde servet artışında insanoğlunun açgözlülüğü, robotik 

kaynakların kullanımında sınır tanımama gibi riskleri de beraberinde getirdiği düşünülmelidir. 

Çalışmanın amacı, Toplum 5.0’ın doğru anlaşılması ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile Robotik 

Kaynaklar Yönetiminin işbirliğinde sınır olması gerektiğine vurgu yapmaktır. Bu sınır için Pareto 

Optimumundan yararlanmak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun önderliğinde tüm dünya 

liderlerinin özellikle gelişmiş ülke liderlerinin konsensüsüyle imzalanacak (Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi karbon dioksit ve sera gazı salınımı ile ilgili düzenlemeleri kapsayan) 

tıpkı Kyoto Protokolü gibi bir sözleşme (ki maalesef bu insanlık yararına sözleşmeden dünyaya en çok 

zarar veren ABD, Çin ve Hindistan çekildiler) ve uyulmaması halinde sert yaptırımları olan “Pareto 

Optimumu Protokolü” (POP) önerilmektedir. Bu bağlamda, “Pareto Optimumu Protokolü” (POP) ile 

İnsan Kaynakları Yönetimi ile Robotik Kaynaklar Yönetiminin işbirliğinde bir sınır olması gerektiği ve 

bunun Pareto Optimumunda 20/80 oranında olduğu gibi %80 insan kaynağı lehine olması ve robotik 
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kaynak kullanımının %20 ile sınırlı tutulması gerektiğine dikkat çekmektir. 

Robotları programlayan ve onlardan yararlanmayı düşünen insan; egolarını, çok fazla para 

kazanma hırsını, gücü kendi tekelinde toplama isteğini doğru yönetemezse, dinamitin hangi amaca (yol 

tünel yapımı vs. insanlık yararına olabileceği gibi, terörist faaliyetlere de) hizmet ettiğine bağlı sonuçlara 

benzer hatta çok daha vahim sonuçlarla karşılaşabilir. Burada Albert Einstein’ın “İki şeyin sınırı yoktur: 

Uzayın ve insanın aptallığının; fakat uzay konusunda henüz emin değilim” sözü teknolojik gelişmelerin 

doğru yönetilememesi halinde olası sonuçlara ilişkin dikkat çekici bir ifade olarak alınabilir. 

Ünlü fizikçi Stephen Hawking 2016 yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde yeni Yapay 

Zekâ Araştırma Merkezi’nin açılışında yapay zekâyı şu sözleri ile ifade etmektedir: “Güçlü bir yapay 

zekânın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir. Fakat hangisinin olacağını 

bilmiyoruz”. Yapay zekâ konusundaki çalışmaların neticeleri Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk 

gibi bilişim uzmanları ve bilim insanları tarafından endişe ile karşılanmakta (Yıldız ve Yıldırım, 2018) 

olmasına karşın, bu alandaki çalışmalar son hızla devam etmektedir. Bu gelişmelerin yeni iş ve meslek 

alanları açtığına ilişkin görüşler tartışıladursun, gelişmelerin hızı dikkate alındığında, bugün bahse konu 

yeni işlerin de gelecekte robotlar tarafından gerçekleştirilemeyeceği iddia edilebilir mi? 

İnsan egosunun kısa dönemli kazançlarının uzun dönemde felaketine yol açabilecek ve bunun 

telafisinin de nasıl olabileceği konusunda fikir yürütemediğimiz bir duruma maruz kalmamak adına, 

bugün için iş işten geçmeden ne yapılabilir? Sorusuna yanıt aramak ve bu hayati derecede önemli 

konuya odaklanarak, buna yönelik zihin jimnastiği yapmak ve “Pareto Optimumu Protokolü” (POP) 

önerisinde bulunmak çalışmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda, COVID-19 ile tüm 

dünya ekonomilerinde yaşananların, gelecekte robotik kaynak kullanımına bir sınır getirilmemesi 

halinde, insanların birçoğunun işini kaybetmesi nedeniyle, gelir yoksunluğu yüzünden evlerinden 

çıkamayacak, en temel ihtiyaçlarını dahi alamayacak vb. yaşanacakların bir öncülü olabileceği 

düşünülmektedir. 

COVID-19 pandemi sürecine ilişkin, hız kazanan aşılama çalışmalarına rağmen bitimi konusunda 

kesin bir süre sınırı söylenemese de belli bir sürenin sonunda bitecek ya da etkisi azalacaktır. Buna 

karşın, diğer durumda İnsan Kaynakları Yönetimi ile Robotik Kaynaklar Yönetiminin işbirliğinde 

açmaza karşı önerilen “Pareto Optimumu Protokolü” (POP) (20/80, %80 insan kaynağı, % 20 robotik 

kaynak kullanımı) gibi tüm dünyaca kabul edilen bir sınır olmaması halinde, böyle bir sürenin 

öngörülememesi yaşanması muhtemel felaketlerin de tahmin imkânını ortadan kaldırmaktadır. Son 

olarak konuya ilgi duyanlara, Toplum 5.0 ile toplumun teknolojik gelişmeleri içselleştirmesi, inovatif 

bir toplum olarak yaşam kalitesini artırma hedeflemesinin olumsuz yönlerini de araştırarak muhtemel 

sorunlara yönelik olası çözümlere odaklanmaları önerilebilir.  
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EXTENDED ABSTRACT 
Introduction 

The rapid increase in interaction among countries and technological developments with the globalizing 

world also affects societies. There are various important stages in the development of societies. The Society 5.0 

we live in today is the latest extension of these developments. Society 5.0, as an extension of Industry 4.0, was 

introduced in 2017 by the Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s phrase “Super Intelligent Society”. Abe explained 

the purpose of Society 5.0 as raising the quality of life of society as an innovative society owing to technological 

developments. With the technological developments, the use of robotic resources is increasing day by day. 

Benefiting from robotic resources, which will replace human resources, be faster, error-free, have no problems 

with being human, and have 24/7 working capacity, becomes a more preferred option in terms of economy. 

Although the prediction of Society 5.0 that technological developments will increase the welfare of the society 

sounds good, we have to consider it as a phenomenon that should be handled with all its aspects with a holistic 

approach. Even though technological developments are handled in every period in terms of facilitating human life, 

the dramatic developments and the use of robotic resources may create some problems in the future. Although 

there are great benefits from using robotic resources from a short-term perspective, it is necessary to examine 

possible situations if there is no limit to benefiting from robotic resources in the long-term. It is a well-known fact 

that in the fierce competitive environment of the capitalist world, Profit comes first. Robotic resource management 

in terms of replacing human resources should be examined in detail with this aspect. 

Benefiting from robotic resources has relatively many advantages over human resources. Robots don't do 

many of the things that being human requires. For example, They don’t demand salary, bonus, overtime, 

permission, advance, retirement etc. In addition to their abilities to work faster and error-free than human 

resources, They don’t have some human-specific requests and complaints. Considering their advantages, it is an 

understandable situation that employers prefer to be substituted for human resources. On the other hand, human 

needs are endless, so human resources have a consumer side as opposed to being a producer. they have too many 

demands as purchasing/renewing house, furniture, car etc., eating, drinking, travelling, entertainment, personal 

care and many other demands are limitless. they must have income to do all this.  

As a foresight of Society 5.0 and as a result of technological developments, Leveraging robotic resources 

will become more and more common. Utilizing robotic resources will have a supply-increasing effect when 

considered in terms of the supply side of the economy. However, when robotic resource management is unlimited, 

a significant part of human resources may lose their jobs. In this case, it is clear that there will be a demand 

shrinking if most of the human resources, which are the subject of the demand part of the economy, lose their jobs. 

The deterioration of the demand and supply gap of the economy in the form of excess supply and insufficient 

demand may result in the loss of more people's jobs. It is not possible to have an idea about how this situation will 

go on like this. Then, it is clear that there should be a limit in utilizing robotic resources as a substitute for human 

resources, and the issue to be discussed is what the limit should be and how it should be implemented.  

Today, robots need to be managed, Since it is seen as a resource just like human, with the aspect that 

substitutes human in business life. “Robotic Resource Management” (RRM) was first put forward as a concept by 

Şendoğdu (Şendoğdu, 2020). Human Resource Management is now evolving towards human and robot 

collaboration, including Robotic Resource Management. 

Materials and Methods 

Secondary data were used and compilation study was made. 

Findings 

In the context of Society 5.0, can we move from an information society to a super-smart society with the 

collaboration of Robotic Resource Management - Human Resource Management? The answer to this critical 

question is again at the hands of human, and the success of Robotic Resource Management or losing jobs of many 

human resources will be the determinants of this. Here, our suggestion to solve the dilemma is that Pareto Optimum 

should be considered as a tool/measure, and 20/80 ratio of Pareto Optimum should be considered as reference, 

20% robotic resource and 80% human resource. Otherwise, it is not necessary to be a soothsayer to say that the 

destructive effects will be enormous, although it is difficult to predict the consequences of the absence of any 
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measure and the possibility of the power going out of control.  

Discussion 

Taking advantage of the Pareto Optimum for the solution of this dilemma is a contract just like the Kyoto 

Protocol (United Nations Framework Convention on Climate Change, which covers the regulations on carbon 

dioxide and greenhouse gas emissions), which will be signed by the consensus of all world leaders, especially the 

leaders of developed countries, under the leadership of the International Labor Organization (ILO). (Unfortunately, 

the USA, China and India, which caused the most damage to the world, withdrew from this convention for the 

benefit of humanity) and the “Pareto Optimum Protocol” (POP) with harsh sanctions in case of non-compliance is 

recommended. In this context, it is stated that there should be a limit on the collaboration of Human Resources 

Management and Robotic Resource Management with the “Pareto Optimum Protocol” (POP), and this should be 

in favor of 80% human resources, as in 20/80 in the Pareto Optimum, and the use of robotic resources should be 

limited to 20% is to draw attention. 

What can be done today before it’s too late, in order not to be exposed to a situation that can lead to the 

long-term disaster of the short-term gains of the human ego and that we cannot think of how to compensate for 

this? Finding an answer to the question and focusing on this vitally important issue, doing mental gymnastics and 

proposing the “Pareto Optimum Protocol” (POP) constitute the original aspect of the study. 
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Üretim, Endüstri 4.0’ın derinden etkilediği en önemli işletme fonksiyonudur. Üretim ile lojistik birbirinden 

ayrı düşünmenin imkânsız olduğu iki farklı faaliyettir. Tedarik zinciri, şirketlerin üretkenliğini ve rekabet 

gücünü artırmanın kilit bir unsuru haline gelmiştir. Bunu başarmak için, lojistik teknolojilerinin kapsamına 

ve etkisine ilişkin bilgiye dayalı teknoloji tabanlı bir strateji uygulamak esastır. Günümüz endüstrisinin 

temel değişikliklerine ayak uydurmaya çalışan işletmeler küresel rekabetle karşı karşıyadır. Bu arka plana 

karşı, şu anda Endüstri 4.0, üretimdeki bu zorluklarla başa çıkmanın ana konsepti olarak görülebilir. Bir 

derleme niteliğinde olan bu çalışma, lojistik sektörünün dijitalleşme sürecine ilişkin yeni bir resim 

oluşturmak için farklı yaklaşımları bir Lojistik 4.0 çerçevesinde birleştirmeyi amaçlamaktadır. Önce 

endüstriyel devrimlerin kısa tarihi incelendikten sonra Endüstri 4.0 tanımı ele alınmıştır akabinde Lojistik 

4.0 terimi tanımlanmıştır. Dijitalleştirme, gerekli çözümü sağlayabilmek için tüm teknolojik temellerin iş 

birliğine dayandığından Lojistik 4.0'ı destekleyen mevcut çözümler, teknolojilere göre özetlenmektedir: 

katmanlı üretim/3D baskı, arttırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, blockchain teknolojisi,  bulut 

hizmetleri, işbirlikçi planlama, tahmin ve yenileme, insansız hava araçları, elektronik, veri değişimi, e-

satınalma, kurumsal kaynak planlama, global konumlandırma sistemleri ve genel paket telsiz hizmetleri 

(GPS ve GPRS), pick-to-light and pick-by-voice, radyo frekansı, tanımlama, satış ve operasyon 

planlaması, nesnelerin interneti, ulaştırma yönetim sistemi, depo yönetim sistemi, giyilebilir teknolojiler 

ve dijital ikiz. Araştırmacılar için bu inceleme, endüstriyel devrimlerin tarihsel gelişimi ile birlikte 

kavramsal bir çerçeve çizerek lojistik sektöründe Endüstri 4.0’ın etkilerini ve yerini literatür taraması 

yaparak tartışmıştır. Çalışma, Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0 alanında çalışma yapmak isteyenlere Türkçe 

olarak eşsiz bir literatür perspektifi sunmaktadır. 
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GİRİŞ 

Sanayi devrimi, dünya tarihinde insan türünün varoluş çerçevesini değiştiren ender 

olaylardan biri olmuştur. Büyüklük açısından karşılaştırılabilir önceki tek gelişme, hayatta kalmak 

için temel üretim biçimi olarak avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçiş olan Neolitik devrim 

olmuştur. Hem sanayi devrimi hem de Neolitik devrim, insanların nasıl çalıştıkları, nerede 

yaşadıkları konusunda köklü değişiklikler getirmiştir (Stearns, 2012). Neolitik devrimden 

günümüze doğru geldikçe, başlangıçta yalnızca ilkel ihtiyaçlar için gerekli icatlar üretilmiş olsa da 

değişimin hızı onun takibini imkânsız hale getirmiştir. Dijitalleşme, günlük hayatın birçok alanında 

önemli bir role sahip olmuştur. Dünyanın en popüler aktörlerinden biri olan teknoloji, sürekliliğini 

yitirmeyen bir öneme sahip olsa da endüstriler nezdinde hayati bir öneme sahiptir. Bu artan ilgi 

aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük fabrikalara kadar birçok işletme nezdinde 

mevcut bir ihtiyacı karşılamak için bazı köklü değişikliklere de neden olmaktadır. Sanayi, 

insanların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için dinamik kalması gereken bir alandır. Bu nedenle, 

her geçen gün üretimde kullanılan yöntemler değiştikçe, giderek daha fazla şirket de teknolojileri 

iş süreçlerine entegre etmek ve böylece süreçlerini dijitalleştirmek için gerekli adımları atmaktadır 

(Roth, 2016b). Endüstri 4.0, üretim ve hizmet sistemlerinin tüm aşamalarının dijitalleşme 

stratejisinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Endüstriyel açıdan bakıldığında, yeni icatların yardımıyla yüzyıllar boyunca önemli 

değişiklikler ortaya çıkmıştır. Kronolojik olarak birinci endüstri devrimi buhar gücü kullanılarak 

demir ve tekstil sanayilerinin verimliliğini artırmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce 

gerçekleşen ikinci endüstri devrimi elektrik gücünün sayesinde seri üretime geçişi 

simgelemektedir. Ekonomik manzarayı değiştiren üçüncü endüstri devriminde ise dijital devrim, 

elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretimi daha da seri hale getirmiştir. 

Endüstri 1.0’a gelmemiz 4 bin 300 yıl alırken, 2.0’a geçmemiz 70 yılımızı aldı. 3.0’a ise 45 yılda 

geçtik ve şimdi günümüzde Endüstri 4.0’a ulaştık. Kavram olarak Endüstri 4.0 bu tarihsel süreçte 

değerlendirilirse değişimi ne derece hızlı yönetmemiz gerektiği gerçeğiyle yüzleşmemiz 

kolaylaşacaktır. Çevremiz mekân, insan ve zaman adı verilen üç olgu ile şekilleniyor. Daha önce 

zaman kısıtlamasından seri üretimle kurtulduktan sonra dijitalleşme, bu olgulardan mekânın yok 

edilmesini amaçlamaktadır ve bu çok hızlı gerçekleşmektedir (Küntay ve ark., 2017). Bu nedenle 

dördüncü sanayi devrimi yeni bir çığır açmaktadır. 

Endüstri 4.0, 2011 yılında bilgisayarlı üretimi teşvik eden bir Alman hükümet projesinden 

ortaya çıkan bir terimdir. 18. yüzyılda gerçekleşen sanayi devriminden bu yana “dördüncü sanayi 

devrimi” olarak da anılmaktadır. Dördüncü sanayi devrimi, Alman Ekonomik Kalkınma Ajansı 

tarafından 2011 yılında ortaya atılmasından sonra üçüncüsü üzerine kurulmuştur. Endüstri 4.0 

terimi, katmanlı üretim/3D baskı, arttırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, blockchain teknolojisi,  

bulut hizmetleri, işbirlikçi planlama, tahmin ve yenileme, insansız hava araçları, elektronik, veri 

değişimi, e-satınalma, kurumsal kaynak planlama, global konumlandırma sistemleri ve genel paket 

telsiz hizmetleri (GPS ve GPRS), pick-to-light and pick-by-voice, radyo frekansı, tanımlama, satış 

ve operasyon planlaması, nesnelerin interneti, ulaştırma yönetim sistemi, depo yönetim sistemi, 

giyilebilir teknolojiler ve dijital ikiz gibi çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya 

gelmesiyle tanımlanmaktadır. Uluslararası olarak endüstriyel nesnelerin interneti olarak bilinen 

Endüstri 4.0, imalat endüstrisinin gelecekteki rekabet gücünü sağlayan akıllı, kendi kendini 

düzenleyen ve birbirine bağlı bir endüstriyel değer yaratmayı amaçlamaktadır (Kagermann ve ark., 

2013).  

Endüstri 4.0 terimi bir süredir var olmasına rağmen, hala tek tip bir tanım bulunmamaktadır 

(Siepmann, 2016b). Roth'un (2016b) bütüncül tanımı; Endüstri 4.0, değer zinciri boyunca müşteri 
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kullanımını optimize etmek, akıllı ürün ve hizmetleri kullanmak için değer yaratma süreçlerini daha 

şeffaf ve verimli hale getirmek amacıyla tüm insan ve makine aktörlerinin ağ oluşturması ve ilgili 

tüm bilgilerin dijitalleştirilmesi ve gerçek zamanlı olarak değerlendirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

Endüstri 4.0'ın sadece endüstriyel ortamı değil, hizmet ve lojistik dahil olmak üzere ilgili tüm 

sektörleri etkilemiştir ve değişimin devam etmesi beklenmektedir. Lojistik sektörü, endüstriyel 

süreçlerin tüm tedarik zincirinde önemli bir role sahiptir ve bu nedenle endüstriyel ortamda değişen 

ihtiyaçlar lojistik sektörünü doğrudan etkilemektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışma, Endüstri 

4.0'ın lojistik sektörü üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk 

bölümünde kullanılan metodolojinin tasvir edilmesinin akabinde literatür taraması yapılmış, kısaca 

Endüstri ve Lojistik 4.0 ile ilgili bazı genel terimler ve tanımlar tespit edilmeye çalışılmış ve 

COVID-19 salgını sonucu lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijital eğilimleri üzerine 

bir araştırma yapılmıştır. Daha sonra kavramsal çerçeve ve tanım bölümünde ise Endüstri 4.0 ve 

Lojistik arasında ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için endüstriyel devrimler kısaca incelenmiş ve 

Endüstri 4.0 tanımlanmıştır. Akabinde Lojistik 4.0 incelenerek aralarındaki ilişki kaleme alınmış 

ve Lojistik 4.0 yönetimi için ana teknolojiler değerlendirilmiştir. 

METODOLOJİ 

Bugün, Endüstri 4.0 konusu hâlâ gelişmekte olan ve oldukça çeşitli bir araştırma alanıdır. 

Keşifsel araştırma yöntemlerinin uygulanması uygun olan bir alandır. Literatürde keşifsel araştırma 

yürütmenin üç temel yolundan bahsedilmektedir (Saunders ve ark., 2009): Literatür araştırması, 

konuyla ilgili uzmanlarla görüşmek ve odak grup görüşmeleri yapmak. Lojistik ve endüstri 4.0 

ilişkisini tanımlamak için kapsamlı bir bakış açısı oluşturmak için bütünleştirici bir literatür 

taraması yapılmıştır. 

Konuya ve bu alandaki mevcut araştırmalara dayanarak, lojistik ve tedarik zinciri 

yönetiminde Endüstri 4.0 hakkında sistematik bir inceleme uygulandı. Bu makale için, incelemeler 

yapmak için önerilen beş adıma (Denyer ve Tranfield, 2009) dayalı olarak yapılandırılmış bir 

inceleme metodolojisi benimsenmiştir: (1) soru formülasyonu, (2) yer belirleme çalışmaları, (3) 

çalışma seçimi ve değerlendirmesi, (4) analiz ve sentez ve (5) sonuçların raporlanması ve 

kullanılmasıdır. 

Soru formülasyonu aşamasında araştırma soruları; (1) Endüstri devrimlerinin tarihsel gelişim 

süreci nasıl olmuştur? (2) Endüstri 4.0 teriminin tanımı nedir? (3) Lojistik 4.0 teriminin tanımı 

nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? (4) Endüstri 4.0 lojistik sektörünü nasıl etkilemektedir ve modern 

tedarik zinciri için ana teknolojiler nelerdir?   

LİTERATÜR TARAMASI 

Kamble ve ark. (2018) göre Endüstri 4.0, minimum kaynakla maksimum çıktıya erişmek için yeni 

teknolojilerin uyarlanmasıyla üretim sistemini değiştiren bir reformdur. Daha genel olarak, Endüstri 4.0, 

daha iyi iş sonuçlarının tahminini, planlanmasını ve kontrolünü sağlamak için karmaşık fiziksel 

makinelerin ve internet yazılımı/sensör cihazlarının entegrasyonu ile değer zinciri organizasyonları ve 

yönetimler için yeni bir adımdır. 

Endüstri 4.0, resmî belgelerde gündeme gelmiştir ve bir sanayi devriminin habercisi olmuştur 

(MacDougall, 2014). Alman hükümeti 2011 yılında sanayiyi ulusal bir stratejik girişim olarak 

konumlandırmıştır. Bu girişimin temel amacı nesnelerin interneti, değer zinciri ve iş modelleri 

aracılığıyla dijital üretimi teşvik etmektir (Commission, 2017). 2011 yılından sonra bu kavram ve bakış 

açısı tüm dünyaya yayıldı ve 2016 yılı itibari ile Dünya Ekonomik Forumu'nun ana konu başlığı haline 
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gelmiştir (Forum, 2016). 

Ana fikri, firmaların makineleri, tedarik zinciri sistemi, üretim süreçleri ve müşterileri arasında 

gerçek zamanlı piyasa ve operasyonel bilgi sağlamak için dijitalleşme yoluyla iş yönetimi olarak 

özetlenebilir (Ardito ve ark., 2018). Hermann ve ark. (2015) tarafından yapılan kapsamlı literatür 

taramasına göre Endüstri 4.0'ın dört temel unsuru; Siber-Fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnterneti, 

Hizmetlerin İnterneti ve Akıllı Fabrika. Ayrıca Makineden Makineye iletişim, Akıllı Ürünler, Büyük 

Veri, Bulut Bilişim ve Veri Hizmetleri de bu unsurların alt bileşenleri olarak kabul edilmektedir 

(Hermann ve ark., 2015). 

Literatürde Lojistik 4.0 terimine atıfta bulunulan çok az makale bulunmaktadır. Strandhagen ve 

ark. (2017) Lojistik 4.0'ı beş özelliğe göre tanımladı: örneğin optimize edilmiş yönlendirme için gerçek 

zamanlı büyük veri analitiği, yeni üretim teknikleri nedeniyle azaltılmış depolama gereksinimi, optimize 

edilmiş envanter kontrolüne yol açan izleme ve karar sistemlerine sahip otonom robotlar, gerçek 

anlamda bilgi alışverişi, zaman kaçınma örneğin kamçı etkileri ve akıllı öğeler nedeniyle bilgi kesintisi 

olmaz. Buna karşılık Barreto, Amaral ve Pereira (2017), siber fizik sistemler tarafından eklenen 

yenilikler ve uygulamalarla lojistik kullanımının birleşimine atıfta bulunmuştur. Ek olarak, Timm ve 

Lorig (2015) Lojistik 4.0'ı donanım odaklı lojistikten yazılım odaklı lojistiğe dönüşüm olarak 

tanımlamıştır. 

Medyakova ve ark. (2020), dijital teknolojilerin ulaşım alanında pandemi öncesi ve pandemi 

sonrası süreçlerde kullanımını analiz etmeyi amaçlamıştır. Pandemi öncesi dönemde maliyet ve zaman 

kısıtlaması gibi nedenlerle dijital yeniliklerin kademeli olarak gerçek süreçlere dahil edildiğini 

belirtmişlerdir. Dünyanın en büyük ulaşım sistemlerinden birine sahip olan Rusya'da pandemi öncesi ve 

sonrası dijital teknolojilerin kullanımının analiz edildiği çalışma, ulaşım sektöründe dijital teknolojilerin 

kullanımının ve dijital dönüşümün, salgın döneminin başlamasından sonra ivme kazandığını öne 

sürmektedir. 

Queiroz ve ark. (2020), COVID-19 salgınının pandemi ve salgınların dünya çapında tedarik 

zincirlerine ciddi şekilde zarar verebileceğini ortaya koyduğunu savundukları çalışmalarında insani 

lojistiğin önemine değinmiştir. İnsani lojistik konusunda çok fazla çalışma olmasına rağmen ticari 

tedarik zincirlerinin salgın sırasında savunmasız kaldığını savunan yazarlar, literatür taraması yöntemini 

kullanarak ticari tedarik zincirlerinin pandemi ve salgın hastalıklar sırasında daha verimli çalışmasını 

sağlayacak bir model önerisi geliştirmeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda, salgın ve pandemi 

dönemlerinde tedarik zinciri yapısını adaptasyon, dijitalleşme, hazırlık, iyileştirme, dalgalanma etkisi 

ve sürdürülebilirlik olmak üzere altı aşamada yönetmenin daha verimli olacağı bir model 

oluşturmuşlardır. Çalışma ayrıca tedarik zinciri yönetimi literatüründe pandemi ile ilgili bilimsel 

çalışmaların yetersiz olduğunu vurguluyor. COVID-19 pandemi sürecinin tedarik zincirleri üzerindeki 

etkisini inceleyen bir başka çalışma Nandi ve ark. (2020) tarafından hazırlanmıştır. Pandemi sürecinde 

geleneksel tedarik zincirlerinin zayıf noktalarının tespit edilmesinin daha kolay olduğunu savunarak, bu 

süreci bir fırsat olarak değerlendirmek ve tedarik zincirlerini daha dayanıklı, şeffaf ve sürdürülebilir 

kılmak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini savunmaktadırlar. 

ENDÜSTRİYEL DEVRİMLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  

Literatürde “sanayi devrimi” ve “sanayileşme” terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Tarih 

boyunca birçok sanayi devriminin ortaya çıkışı, türleri, doğası ve kavramlarıyla ilgili soruları gündeme 

getirmektedir (Coleman, 1956). 

Sanayi Devrimi, sanayi öncesi toplumdan sanayi toplumuna geçiş sırasında, kişi başına düşen 

GSYİH'nın reel olarak sürekli ve önemli bir şekilde artması gibi modern ekonomik büyümenin 

yükselişini ifade etmektedir. Devrim süreci, doğası gereği ani ve hızlı değil, derin ve kapsamlıdır. Büyük 
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Britanya ilk sanayi ülkesiydi ve geçişi 1750'lerden 1850'lere neredeyse bir asır sürmüştür. Ancak, kişi 

başına düşen reel gelir 1840'lardan sonra yılda yüzde birin üzerinde artmaya başladı. Birçok yeni sanayi 

sektörü, erken bir aşamada üretkenlikte önemli artışlara ulaşmıştı. Ancak kötü hasatlar, sık savaşlar, 

yüksek nüfus artışı ve ekonomik yapıdaki değişiklikler, özellikle öncü ülke olan İngiltere'de büyüme 

oranını olumsuz etkilemiştir. Daha sonra sanayileşen ülkeler, genel olarak daha hızlı bir gelişme hızına 

ve daha yüksek bir büyüme oranına sahip olmuştur (Vries, 2008). 

Sanayi devrimi tek başına tarihsel bir olay olarak görülmese de son üç yüzyıl boyunca insanlık 

tarihindeki en önemli gelişmelerden birisi olarak literatüre geçmiştir (Stearns, 2012). Bu fenomen 

yaklaşık iki buçuk yüzyıl önce başlamıştır. Sanayi devrimi, mal üretmeye yönelik yeni yöntemlerle 

insanların nerede yaşadıklarını, nasıl çalıştıklarını, siyasi sorunları nasıl tanımladıklarını, hayata bakış 

açılarını ve daha fazlasını yeniden şekillendirmiştir. Aynı zamanda çağdaş dünyayı şekillendirmeye 

devam etmektedir. En eski sanayi ülkeleri kendilerini hâlâ onun etkisine adapte ederken, Çin gibi daha 

yeni sanayi toplumları, orijinal sürecin unsurlarını tekrarlıyor, ancak kapsamını yeni yönlere genişletiyor 

(Stearns, 2012). 

Sanayileşme, 19. ve 20. yüzyıllarda başlayan ve 21. yüzyılı ve hayatımızı şekillendirmeye devam 

eden dünya tarihindeki değişiklikleri getiren en büyük güçtür. Sanayi devrimleri üç dalga halinde 

gerçekleşti. Birincisi, 1770'lerde Büyük Britanya'daki gelişmelerle başlayarak Batı Avrupa ve Amerika 

Birleşik Devletleri'nde meydana gelirken, ikinci dalga Rusya ve Japonya'yı, doğu ve güney Avrupa'nın 

bazı bölgelerini, ayrıca 1880'lerden itibaren Kanada ve Avustralya'yı etkilemiştir. En son dalga 

1960'larda Pasifik Kıyılarında başladı ve yirmi yıl sonra Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Latin 

Amerika'nın diğer bölgelerine ulaştı. Her büyük sanayileşme dalgası, doğrudan sanayileşmemiş ve temel 

sosyal ve ekonomik ilişkilerini dönüştüren diğer ülkeleri hızla etkisine almıştır (Stearns, 2012). 

İlk üç sanayi devrimi yaklaşık 200 yıllık bir süreye yayılmıştır. 1700'lerin sonlarında buhar 

motoruyla çalışan mekanik tezgahlarla başlayan kumaş üretimi, özel evlerden merkezi fabrikalara 

taşınarak verimlilikte aşırı bir artışa neden olmuştur. Yaklaşık 100 yıl sonra Ohio, Cincinnati'deki 

mezbahalarda konveyör bantlarının kullanılarak yapılan üretim İkinci Sanayi Devrimi'nin başlangıç 

işaretidir. Sonraki yıllar, Ford T modelinin Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesiyle bu dönemin 

doruk noktasını görülmüştür. Sürekli üretim hatlarının ve konveyör bantların devreye girmesi, seri 

üretimin avantajı nedeniyle üretkenlikte aşırı artışa yol açmıştır. Otomasyon sistemlerinin dijital 

programlanmasını sağlayan atılım, 1969'da Modicon tarafından ilk programlanabilir mantık 

denetleyicisinin sunumuyla gelmiştir ve üçüncü Sanayi Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 

Programlama paradigması, son derece esnek ve verimli otomasyon sistemlerine yol açan günümüzün 

modern otomasyon sistemi mühendisliğini hâlâ yönetmektedir (Drath ve Horch, 2014).  

Dördüncü Sanayi Devrimi, Siber-Fiziksel Sistemler aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Bu sistemler, 

fiziksel operasyonları bilgisayar ve iletişim altyapıları ile ağları ve siber dünyaya erişilebilirlikleri 

aracılığıyla birbirine bağlayan endüstriyel otomasyon sistemleridir (Jazdi, 2014). 

Fiziksel operasyonların endüstriyel üretim, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegrasyonu Endüstri 

4.0 olarak adlandırılmaktadır. Endüstri 4.0, son yıllarda akademisyenler tarafından daha fazla ilgi 

görmeye başlamıştır. Endüstri 4.0 terimi, tarihte üç sanayi devriminden sonraki sanayi devrimi için 

kullanılmaktadır. Birinci Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında mekanik üretim tesislerinin 

devreye girmesiyle başlamış ve 19. yüzyılda hız kazanmıştır. Elektrifikasyon ve iş bölümü, 1870'lerden 

başlayarak İkinci Sanayi Devrimi'ni tetikledi. Gelişmiş elektronik ve bilgi teknolojisinin yardımıyla 

üretim sürecinin otomasyonundaki ilerleme, 1970'lerde Üçüncü Sanayi Devrimi'ni (dijital devrim) 

başlattı (Hermann ve ark., 2016). 
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ENDÜSTRİ 4.0: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dördüncü sanayi devriminin kökeni, milenyumun şafağında internetin ortaya çıkışına kadar 

uzanır (Sentryo, 2019). İlk üç sanayi devriminin başlangıç dönemi, yeni bir enerji türünün ortaya 

çıkmasıyla başlamıştır; ancak Dördüncü Sanayi Devrimi, yeni bir enerji türü doğurmaktan ziyade yeni 

bir teknolojik olgu olan dijitalleşmeyi başlatan ilk devrimdir (Sentryo, 2019). 

Endüstri 4.0 kavramı 2011 yılında Henning Kagermann (Almanya'daki SAP yazılım şirketinin 

eski üst yöneticisi) tarafından ortaya atıldı (Paprocki, 2016). “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak anılan 

Endüstri 4.0, “akıllı üretim”, “endüstriyel internet” veya “entegre endüstri” olarak da bilinmektedir 

(Hofmann ve Rüsch, 2017). Amacı, dijitalleşmeyi ve ürünlerin, değer zincirlerinin ve iş modellerinin 

birbirine bağlanmasını artırarak dijital üretimi ileriye taşımak olan Endüstri 4.0, Federal Eğitim ve 

Araştırma Bakanlığı ve Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı aracılığıyla Alman hükümetinin ulusal 

stratejik girişimidir. Ayrıca araştırmayı, endüstri ortakları arasında ağ oluşturmayı ve standardizasyonu 

desteklemeyi amaçlayan ve giderek daha popüler hale gelen bu kavram tüm dünyada ilgi görmektedir 

(Liao ve ark., 2017). Google Trend'e göre, 2012 ve 2015 yıllarında “Endüstri 4.0” ve “Dördüncü Sanayi 

Devrimi” terimlerini içeren google aramaları yavaş yavaş baş göstermeye başlamıştır ve Aralık 2018 

itibariyle bu konunun popülerliğini gösteren bir artış trendi mevcuttur. Bu, Endüstri 4.0'ın gelişmekte 

olan bir konu olduğunu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu, 

araştırmacıların araştırma alanlarını geliştirmeleri ve yöneticilerin bu konu hakkında daha fazla şey 

keşfetmeleri ve Endüstri 4.0'ı şirketlerinde nasıl uygulayabileceklerini anlamaları için harika bir fırsat 

olarak değerlendirilebilir. Ancak Endüstri 4.0'ın kesin bir tanımı henüz belirlenmemiştir. Lopes de Sousa 

Jabbour ve ark. (2018), Endüstri 4.0'ın temel özelliği, nesnelerin interneti ve elektronik cihazlar 

nedeniyle makineler, siparişler, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki bağlantıdır; sonuç 

olarak, firmalar merkezi olmayan kararlar ve otonom sistemler kullanarak ürünler üretebilirler. 

Endüstri 4.0 aynı zamanda, internet standartlarına dayalı bir ağın parçası olan akıllı bileşenleri ve 

makineleri kapsayan bir ağ sistemini ve ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretime entegrasyonunu 

tanımlar. Makine mühendisliği, bilgi ve iletişim teknolojileri ve elektrik endüstrisinin önde gelen üç 

Alman şirketi olan VDMA, Bitkom ve ZVEI, 2014 baharında Endüstri 4.0 tanımlarını duyurmuştur. 

VDMA, Bitkom ve ZVEI'ye göre Endüstri 4.0, otonom olarak kontrol edilen dinamik bir üretim 

uygulayarak değer zincirlerinin optimizasyonunu hedefliyor (Kolberg ve Zühlke 2015). Endüstri 4.0 

girişiminin, ürünlerin ve üretim sistemlerinin tasarımını, üretimini, işletimini ve hizmetini tamamen 

değiştireceğine inanılmaktadır. Öğeler, makineler ve insanlar arasındaki bağlantı ve etkileşim, üretim 

sistemlerinde süreçlerin hızını yüzde 30'a kadar hızlandıracak, süreçlerin verimliliğini yüzde 25'e kadar 

artıracaktır (Rüßmann ve ark., 2015). 

Nesnelerin interneti, otonom robotlar ve büyük veri analitiği gibi pek çok dijital teknoloji, endüstri 

4.0'ın merkezinde yer almaktadır ve bu teknolojiler üretimi yenilemeye ve temel üretim süreçlerinin 

dijitalleşmesinin ilerlemesine yardımcı olmaya devam etmektedir. Bu teknolojiler, önde gelen şirketler 

tarafından operasyonel gelişim planlarını kolaylaştırmak için uygulanmaktadır. Hızlı bir ivme 

oluşturmak ve stratejik bir vizyona ulaşmak için bu teknolojilerin şirketler tarafından uygulanması, hızlı 

geri dönüşler sağlamalı ve uygulanarak uzun vadeli kazanımlar sağlamalıdır. Birçok şirket, Endüstri 4.0 

uygulamasının avantajlarından yararlanmıştır. Bununla birlikte, Endüstri 4.0'dan değer yaratmanın yeni 

yolları hala araştırılmaktadır. Yeni yöntem ve teknikler ortaya çıktıkça bu yeni yaklaşımın yaratacağı 

değer artacaktır (Brunelli ve ark., 2017). 

Endüstriyel verimlilik, Sanayi devrimi’nin başlangıcından bu yana etkileyici bir gelişme 

göstermiştir. 19. yüzyılda buhar motorunun icadıyla başlayarak, 20. yüzyılın ilk bölümünde elektrikle 

çalışan montaj hatları ve 1970'lerde otomatik üretim gibi diğer güç kaynakları ve üretim yöntemleri, 

verimlilikte çarpıcı bir artışa yol açmıştır. Yıllar içinde, teknolojik yenilikler çoğaldı ve bilgi 
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teknolojisini (BT), mobil iletişimi ve e-ticareti dönüştürmüştür. 

En yeni dijital endüstriyel devrim olan Endüstri 4.0, dokuz teknoloji ayağı tarafından desteklenen 

çığır açan bir gelişmedir. Bağlı sistemler bu dönüşümün merkezinde yer alır. Sensörler, makineler, BT 

sistemleri ve iş parçaları, tüm değer zinciri boyunca birbirine bağlıdır ve bu bağlı sistemler, verileri 

analiz edebilir ve internet tabanlı protokoller aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilirler. Veri analizi, 

sistemlerin arızayı tahmin etmesine, kendini yapılandırmasına ve ani değişikliklere uyum sağlamasına 

yardımcı olur. Endüstri 4.0, makineler arasında veri toplama ve analiz imkânı sağlar ve daha düşük 

üretim maliyetiyle daha yüksek kaliteli ürünler üreten hızlı, esnek ve verimli bir sistem sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, Endüstri 4.0, endüstriyel büyüme hızı arttıkça üretim verimliliğini artırır. Verimlilikteki 

iyileşme, bir şirketin diğerlerine kıyasla rekabet avantajı kazanmasına yol açmaktadır (Rüßmann ve ark., 

2015).  

Dokuz temel Endüstri 4.0 teknolojisinden bazıları bugünün üretim sistemlerinde zaten 

kullanılıyor. Ancak, diğerleri üretim sürecini yeniden yapılandırmak için tasarlanmıştır. Örneğin, izole 

edilmiş ve optimize edilmiş hücreler, tedarikçiler, üreticiler ve son müşteriler arasındaki geleneksel 

üretim ilişkilerini değiştirerek daha fazla üretkenliğe yol açan tam entegre, otomatikleştirilmiş ve 

optimize edilmiş bir üretim akışı oluşturmak için bir araya gelecektir.  

Bu temel unsurlara ek olarak, Pfohl ve ark. (2015), Endüstri 4.0'ın karakteristik özelliklerine 

odaklanmış ve bunları kapsamlı literatür taramasının sonunda şu şekilde özetlemiştir; dijitalleşme, 

özerklik, şeffaflık, hareketlilik, modülerleştirme, ağ iş birliği ve sosyalleşme, esneklik, entegrasyon 

derecesi, merkezi olmayan kontrol ve gerçek zamanlı kullanılabilirlik. 

Ayrıca firmalar ve kuruluşlar açısından Endüstri 4.0 için firmaların uygulaması gereken bazı 

temel özellikler aşağıda özetlenmiştir (Oesterreich ve Teuteberg, 2016); 

• Tedarikçiden müşterilere değer ağları aracılığıyla bilgi ve iletişim sistemlerinin yatay 

entegrasyonu, 

• Yüksek düzeyde özelleştirilmiş ürünleri minimum dahili işletme maliyetleriyle basitleştirmeyi 

başarmak için tüm değer zinciri için genel dijital entegrasyon, 

•  Akıllı üretim ortamında tüm süreç ve departmanlarla dikey entegrasyon. Genel olarak Endüstri 

4.0 ortamı bakış açısıyla Deloitte raporuna göre (Schläpfer ve ark., 2015), Endüstri 4.0'ın önemi 

mobilite, şebeke, lojistik, evler ve binalar ve iş/sosyal ağ bağlantılarını içeren akıllı altyapılarla 

başlamaktadır. Bu unsurlar, nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, insanların interneti ve verilerin 

etkisi altındaki dijital dönüşüm için büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle Endüstri 4.0 paradigması sadece imalatla sınırlı olmayıp, lojistik gibi tedarik zinciri 

organizasyonunun aktörleri olan birçok bağımlı ve destekleyici sektörle ilişkilidir. Bu çalışma, Endüstri 

4.0 ortamında sadece lojistik sektörüne odaklanmıştır. Bu nedenle aşağıdaki bölümde Endüstri 4.0'da 

lojistik sektörü ile ilgili literatür tartışılmıştır. 

ENDÜSTRİ 4.0 VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: LOJİSTİK 4.0 

Bir önceki bölümde açıklandığı gibi Endüstri 4.0 sadece üretim ortamını değil, endüstri ile ilgili 

tüm süreçleri ve hizmetleri de etkilemektedir. Sanayi ve hizmet faaliyetlerinin kilit unsurlarından biri 

olan lojistik sektörünün de yeni sanayi devrimlerinin teknolojik gelişmelerine göre değişmesi 

gerekmektedir. Öte yandan, lojistik sektörünün Endüstri 4.0 teknolojileri ışığında incelenmesi 

konusunda mevcut literatürde hala kaynak eksikliği mevcuttur. 

Lojistik sektörünün değerlendirilmesi Galindo (2016) tarafından sanayi devrimleri doğrultusunda 

özetlenmiştir. Lojistik sektörü değerlendirmesinin ilk aşaması için anahtar kelime taşımacılığın 
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mekanizasyonudur. Çünkü bu aşama, manuel araçlardan ve hayvan gücünden demiryolu ağlarına ve 

buharlı/uçak vardiyalarına geçişi temsil etmektedir. İkinci aşama olan lojistik 2.0, otomatik depolar, 

liman kargolarının mekanizasyonu, otomatik sıralama vb. gibi lojistik ekipmanların kullanılmasının 

başlangıcı olarak kabul edilir. Lojistik sektörü değerlendirmesinin üçüncü dalgası, sayısal olarak kontrol 

edilen makineler ve endüstriyel robotlar tarafından şekillendirilmiştir. Bu nedenle, lojistik 3.0'ın anahtar 

ifadesi, lojistik yönetim sistemleri olabilir. Son olarak, lojistik sektörünün değerlendirme zaman 

çizelgesinde gelinen aşama Endüstri 4.0'dan oldukça etkilenmekte ve çoğunlukla nesnelerin interneti ve 

hizmetlerin interneti teknolojilerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Lojistik 4.0 terimi, Barreto ve 

ark. (2017) tarafından lojistiğin siber fiziksel sistemlere dayalı yenilik ve teknolojilerle entegrasyonu 

olarak tanımlanmıştır. 

Bilgi teknolojisi iletişimi, büyük veri kullanımı, nesnelerin interneti, otomasyon ve robotik, 

dijitalleşme, siber-fiziksel sistemler gibi ileri teknolojilere dönüşüm açısından Endüstri 4.0 zorluklarının 

üstesinden gelmek için; lojistik sektörünün iş profilleri, süreçler ve kullanılan teknolojiler açısından 

değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişikliklerin hem olumlu hem de olumsuz etkileri olması 

beklenmektedir. Daha yüksek standardizasyon, daha düşük manuel işgücü, daha şeffaf süreçler ve daha 

iyi iletişim, lojistik 4.0'ın potansiyel olumlu etkileri iken; daha yüksek yatırım ihtiyacı, altyapı 

maliyetleri ve uyum maliyetleri Lojistik 4.0'ın zorlukları olarak görülebilir (Szymańska ve ark., 2017). 

Ayrıca Baretto ve ark. (2017) göre verimli Lojistik 4.0 uygulamaları için depo yönetim sistemleri, 

ulaşım yönetim sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, kaynak planlaması ve bilgi güvenliği gibi teknolojik 

uygulamalar zorunludur. Ayrıca lojistik sektörünün de Endüstri 4.0'ı şekillendiren en önemli 

teknolojilerden biri olan nesnelerin internetinden faydalanması beklenmektedir. 

Hoffmann ve Rüsch (2017), Endüstri 4.0'daki lojistik süreçlerin fiziksel tedarik zinciri boyutu ve 

dijital değer zinciri boyutu olmak üzere iki ana boyutu olduğunu öne sürmüşlerdir. Fiziksel tedarik 

zinciri boyutu, otonom ve kendi kendini kontrol eden lojistik sistemleri ifade ederken, dijital veri değer 

zinciri boyutu, tüm tedarik zincirindeki fiziksel araçlardan veri toplama ve her türlü analitik için 

kullanılır. 

LOJİSTİK 4.0’IN ORTAYA ÇIKIŞI 

İş süreçlerinin dijitalleşmesi, elektronik veri alışverişini teşvik etmeye yönelik ilk çabalarla 

1960'larda başlamıştır. Bu süreçler, yeni uygulamalar ve değiş tokuş edilen bilgilerin akışını, hızını, 

güvenilirliğini ve güvenliğini iyileştiren teknolojilerin entegrasyonu ile zamanla daha karmaşık hale 

gelmiştir. Lojistik zincirindeki katılımcılar arasında veri yönetimi ve alışverişi, katma değerli 

hizmetlerin tasarımına katkıda bulunarak, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir yenilik ve iç görü 

kaynağı olduğunu kanıtlamaktadır (Pérez ve Sanchez, 2019). 

Bu nedenle uygulamalar, giderek daha karmaşık ve kapsamlı bir lojistik zinciri birbirine bağlayan 

ve besleyen, katılımcıların rekabet gücünü artıran ve mevcut altyapı ve hizmetlerin verimliliğini en üst 

düzeye çıkaran teknolojik bir iplik olarak görülmelidir. Bu teknolojik uygulamalar, altyapı hizmetlerinin 

verimliliğini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek, farklı katma değerli hizmetler için fırsatlar 

yaratmak ve olumsuz sosyal ve çevresel dışsallıkları azaltmak için farklı bilgi kontrol, iletim ve işleme 

teknolojilerini birleştirir ve koordine etmektedir (Pérez ve Sanchez, 2019). 

Dördüncü sanayi devriminin ortasında, sürekli bilgi yönetimi ve gerçek zamanlı tedarik zinciri 

yönetimine olanak tanıyan hem aktörler hem de ülkeler arasında giderek belirsizleşen sınırlar ile hizmet 

kalitesine vurgu yaparak dış ticaret iş modeli bir kez daha değişmektedir. Yıkıcı bir teknoloji, yeni bir 

pazar yaratan veya mevcut bir pazarı önemli ölçüde dönüştüren, toplum tarafından daha önce günlük 

olarak kullanılan ürün veya hizmetlerin yerini alan veya ortadan kaldıran bir yeniliktir. Bu tür yıkıcı 

inovasyon, mevcut pazar lideri şirketlerden ziyade, piyasaya giren yabancılar ve girişimciler tarafından 
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üretilme eğilimindedir (Voege, 2019). 

Blok zinciri, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi bir dizi teknoloji, işletme verimliliğini 

artırmak, üretimi talepteki değişikliklere hızla uyarlamak için gereken esnekliği sağlamak ve ilgili 

maliyetleri ve negatif dışsallıkları azaltmak amacıyla kurumsal sektörde iç içe geçerek ve yıkıcı 

değişiklikler üreterek dördüncü sanayi devrimini yönlendiriyor. Dördüncü sanayi devrimi için hizmet 

sunan Lojistik 4.0, zaman ve kaynakların optimizasyonu, tedarik zinciri izlenebilirliği, verilerin 

güvenliği ve bütünlüğü ve farklı insan ve dijital aktörler arasında uygun birlikte çalışabilirlik ile 

karakterizedir. Bu dijital ekosistem aynı zamanda yenilikçiliği ve sosyal ve çevresel olarak daha 

sürdürülebilir ticareti teşvik eden yeni bilgi tabanlı hizmetlerin ve iş modellerinin oluşturulmasını da 

desteklemektedir. 

Tedarik zincirinin temsilcileri arasındaki iş birliği ve tüm lojistik zincirinin daha iyi görünürlüğü 

ve izlenebilirliği, kargo akışlarının gerçek zamanlı yönetimini ve altyapı ile mevcut insan ve teknolojik 

kaynakların daha iyi kullanımını kolaylaştırır. Büyük hacimli bilgilerin gerçek zamanlı olarak 

mevcudiyeti, kanıta dayalı karar vermeye fayda sağlar, böylece çalışma verimliliğini, ilgili maliyet ve 

hizmetlerde iyileştirmeleri ekonomik üretkenliği artırmaktadır.  

Yeni bilgi tabanlı lojistik hizmetleri türlerinin önünü açan teknolojik değişiklikler, esas olarak, 

talepteki veya mevcut altyapıdaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yönetmek ve optimize etmek için 

hizmetlerin ve sistemlerin entegrasyonu ile desteklenir, bu da maliyetleri ve taşıma sürelerini azaltır ve 

müşteri teslimat deneyimini geliştirir. Liman lojistiğindeki yıkıcı teknolojiler arasında robotik, yapay 

zekâ, nesnelerin interneti, otomasyon ve tabii ki blok zinciri yer alıyor. Bu unsurlar, diğer bilgi 

teknolojisi gelişmelerinin yanı sıra birbirleriyle veya bulut bilişim, coğrafi bilgi sistemleri, 5G ve liman 

topluluk sistemleri gibi diğer mevcut teknolojik araçlarla bir arada bulunur ve bağlantılıdır.  

Üretim süreçlerinin konfigürasyonundaki esneklik ve talebe otomatik olarak uyum sağlama 

yeteneği, dördüncü sanayi devriminin özüdür (Lage, 2019). Birbirinden farklı verileri yakalamak, 

güvenli bir şekilde iletmek ve analiz etmek, dinamik ve sürekli olarak yeni optimizasyon süreçlerini 

tetikleyen rehberli kararlar almak için esastır. 

LOJİSTİK 4.0 YÖNETİMİ İÇİN ANA TEKNOLOJİLER 

Bu bölüm, lojistik planlamada iyileştirmeye ve ürün ve hizmetlerin üretimi yoluyla lojistik 

süreçlerde değer yaratmayı sağlayan farklı bilgi sistemlerinin entegrasyonuna izin veren lojistik 

sistemlerinde kullanılan temel bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanımına, kapsamına ve etkisine 

değinmektedir. 

Endüstri 4.0, tedarik zinciri, üretim ve yönetim gibi çeşitli alanlara, özellikle gerçek zamanlı 

olarak yanıt verebilmek için siber-fiziksel sistemlerin, nesnelerin internetinin, hizmetlerin internetinin, 

robotik, büyük veri ve bulut üretiminin kullanımını teşvik etmekte, böylece cihazlar, makineler, üretim 

modülleri ve ürünleri dahil etmekte ve bunları uygulamaktadır (Pereira ve Romero, 2017). Makine 

öğrenimi algoritmaları, yapay zekâ, iş analizi ve optimizasyon, özellikle dinamik optimizasyon, 

otomasyonu en üst düzeye çıkarmak için Endüstri 4.0'ı bir sistemde uygulamak için uygulanabilir 

tekniklerdir (Kolberg ve Zühlke, 2015).  

Lojistik 4.0, küresel rekabetin ve değişen müşteri taleplerinin getirdiği değişimi sağlayabilmek 

için tüm teknolojik temellerin iş birliğine dayanmaktadır.  Bu nedenle dijitalleşme, dikkatli yürütülmesi 

gereken bir süreçtir. Katmanlı üretim/3D baskı, arttırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, 

blockchain teknolojisi,  bulut hizmetleri, işbirlikçi planlama, tahmin ve yenileme, insansız hava 

araçları, elektronik, veri değişimi, e-satınalma, kurumsal kaynak planlama, global konumlandırma 

sistemleri ve genel paket telsiz hizmetleri (GPS ve GPRS), pick-to-light and pick-by-voice, radyo 
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frekansı, tanımlama, satış ve operasyon planlaması, nesnelerin interneti, ulaştırma yönetim sistemi, 

depo yönetim sistemi, giyilebilir teknolojiler ve dijital ikiz gibi yıkıcı teknolojiler, yüksek bağlantı 

ve mobil teknoloji yeteneklerini entegre etmeye başlamıştır ve lojistik için yeni bir yaklaşım ve teknoloji 

araştırma eğilimini temsil eden Endüstri 4.0 olarak adlandırılmaktadır. 

Katmanlı Üretim/3D Baskı 

Üç boyutlu modellerden elde edilen verilerden karmaşık geometrilere sahip çok çeşitli yapılar ve 

nesneler üretmek için katman katman malzeme birleşimini gerçekleştirmek için kullanılan bir 

teknolojidir. İşlem, birbiri üzerine oluşturulmuş ardışık malzeme katmanlarının basılmasından oluşur. 

Kapsam ve etki, kitlesel özelleştirme, üretimin yerelleştirilmesi, ürün geliştirme süresinin kısaltılması, 

müşterilerin değer yaratmada daha fazla bütünleştirilmesi ve bilgisayar destekli tasarım modellerinin ve 

evde müşteriler tarafından basılan ürünlerin satışı yoluyla envanterlerin ve nakliye maliyetlerinin 

azaltılmasını içerir (Durach ve ark., 2017). 

Arttırılmış Gerçeklik 

Bu teknoloji, diğerlerinin yanı sıra sanal görüntüler, grafikler ve bilgiler sağlayan giyilebilir 

cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı telefonlardaki kameralar aracılığıyla dijital ve fiziksel dünyanın gerçek 

zamanlı olarak birleştirilmesini içerir. Depo yönetiminde potansiyel kullanımları, alım, depolama, 

toplama ve sevkiyat operasyonlarını ve montaj operasyonlarının desteğini, personel eğitimini ve ürün 

incelemesini içerir. Hataları azaltmaya yardımcı olur ve iş yerinde esnekliği, güvenilirliği, çalışma 

hızını, uyarlanabilirliği ve güvenliği artırır (Stoltz ve ark., 2017). 

Büyük Veri Analitiği 

Gelecekteki davranışların tahmin edilmesini sağlayan, verilerdeki davranış kalıplarını belirlemek 

için her türlü saklanan elektronik bilgiye gelişmiş istatistikler uygulayan teknolojik bir araçtır. Büyük 

veri ve iş analitiği içerir, bu nedenle veri yönetimi yaklaşımlarının geleneksel yeteneklerini aşan önemli 

miktarda ve çeşitli yüksek hızlı verileri işler. Büyük veri analitiği, organizasyonel stratejileri ve 

operasyonları sürekli olarak değerlendirmek ve iş planlaması için bir rehber sağlamak için becerileri, 

teknolojileri ve uygulamaları inceler. Kullanımları, istatistiksel ve operasyon analizi, tahmine dayalı 

modelleme, tahmin ve optimizasyon tekniklerine dayanan ürün geliştirme için stratejik yönetimden 

müşteri hizmetlerine kadar uzanır. Tedarik zincirinin görünürlüğünü ve şeffaflığını artırır ve 

operasyonların ve bakımın verimliliğini artırmak için bilginin kullanılabilirliğini artırır. Aynı şekilde, 

entegrasyonu ve iş birliğini teşvik eder (Kache ve Seuring, 2017). 

Blockchain Teknolojisi 

Blockchain teknolojisi, işlemleri ve bilgileri yönetir ve tedarik zinciri katılımcıları arasındaki 

varlıkların ve işlemlerin geçmişini gerçek zamanlı olarak depolayan dağıtılmış bir defter veya veri tabanı 

olarak tanımlanabilir. İşlemlerin eşzamanlı olarak kaydedilmiş bir versiyonunu geliştirir ve farklı 

bilgisayarlardan aynı anda birden fazla değişiklik yapıldığında ortaya çıkan çakışmaları önlemeye 

yardımcı olur. Blockchain teknolojisi, gelişmekte olan teknolojilerin ekosisteminin bir parçasıdır ve 

üçüncü taraf doğrulamasına gerek kalmadan bilgisayar algoritmalarını kullanarak işlemleri dakikalar 

içinde işleyebilir ve tamamlayabilir. Bu nedenle, veri bütünlüğünü koruyarak, gerekli bilgilerin anında 

paylaşılmasına ve süreçlerin programlanabilir ve otomatik kontrolünü sağlayarak birçok manuel işlem, 

belgelerin fiziksel olarak doğrulanması ve aracı/broker ihtiyacını ortadan kaldırır. Blockchain'in tedarik 

zincirindeki rolü, ürünleri hammaddeden bitmiş ürünlere kadar takip eden organizasyonlar arası bir 

sistem olarak hareket etmektir, akıllı sözleşmeleri ve tedarik zinciri finansmanını yönetir ve bir tedarik 

zincirinin artan görünürlüğünü ve izlenebilirliğini sağlar (Gurtu ve Johny, 2019). 
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Bulut Hizmetleri 

Bulut hizmetleri ve özellikle bulut merkezleri, bilgisayar olanaklarını, depolama aygıtlarını ve 

paylaşılan uygulamaları kullanarak, isteklere ve kullanım kolaylıklarına göre her zaman ve her yerde 

internete erişmek için bir bilgisayar modeli sağlar. Bu, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve 

hizmet olarak yazılım aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bulut hizmetleri, lojistik bilgilerinin depolanması, 

alınması, danışmanlığı ve güvenli korunması gibi hizmetler sunar. Ek olarak, lojistik operasyonları 

desteklemek için lojistik bilgilerinin akıllı işlenmesi ve analizini sunarlar; operasyonların planlanması, 

tasarımı ve simülasyonu için lojistik yazılım alışverişini kolaylaştırmak ve diğerlerinin yanı sıra kalite 

takibi ve izlenebilirlik, konteyner ve ürün takibi ve tehlikeli yüklerin genel olarak izlenmesi için 

nesnelerin interneti platformlarının kurulmasına izin verir (Xu ve ark., 2012). 

İşbirlikçi Planlama, Tahmin ve Yenileme (CPFR) 

Bir şirketin lojistik sistemlerinin, işbirlikçi yaklaşımlar yoluyla tedarikçilerin ve 

müşterilerinkilerle entegrasyonunu temsil eden bir araçtır. Satıcı tarafından yönetilen envanter ve 

verimli tüketici yanıt sistemlerinin evrimi olarak kabul edilir. Üretim ve tedarik planlaması, talep 

tahmini ve envanter yenileme dahil olmak üzere çeşitli tedarik zinciri süreçlerini koordine eder. 

İşbirliğine dayalı planlama, tahmin ve yenileme, envanter doğruluğunu ve yanıt verme hızını artırır; 

ortaklarla ilişkileri güçlendirir, tedarik zincirinin döngü sürelerini ve genel maliyetlerini azaltır; gelirleri 

ve kârları artırır ve diğerlerinin yanı sıra kamçı etkisini azaltır (Panahifar ve ark., 2015). 

Dronlar 

Dronlar veya insansız hava araçları, karayolu altyapısına bağlı olmadan seyahat etme kabiliyetine 

sahiptir ve perakendecilerin bireysel siparişler için özel hava araçları kullanarak benzeri görülmemiş 

teslimat hızı ve uyarlanabilir teslimat süreleri sunmalarını sağlar. Genişleyen çevrimiçi perakende 

sektörü, dronların gelişmiş kapasitesi, güvenilirliği ve maliyet etkinliği ve teslim alma ve teslimat 

hizmeti sağlayıcıları arasındaki yüksek rekabet gibi faktörler, önümüzdeki birkaç yıl içinde teslimat 

uygulamaları için dron kullanımını artıracaktır. İHA'ların hareketli bir üs görevi gören başka bir araçla 

ortak kullanımı, iniş konumlarının belirlenmesini karmaşık hale getirme pahasına dronların genişletilmiş 

bir hareket yarıçapı üzerinde çalışmasına izin veren en çok yönlü çözümdür. Perakendeciler, dağıtma 

sürelerini azaltmak için yüksek hızlı ve özel teslimat yeteneklerini merkezden uzaklaştırma yoluyla 

artırabilirler. Dron dağıtım sistemlerinin karşılaştığı bazı teknik zorluklar, her bir drone'a güç sağlayan 

elektrik pillerinin sınırlı ömrü ile ilgilidir. Lojistik sektöründe insansız hava araçlarının uygulanmasının 

önündeki en kritik engeller teknolojik gelişmeler, hükümet düzenlemeleri, mahremiyet ve güvenliğe 

yönelik tehditler, kamu algıları ve psikolojik ve çevresel sorunlardır (Şah ve ark., 2020). 

Elektronik Veri Değişimi 

Bir şirketin bilgi sisteminden tedarikçisinin bilgi sistemine iş verilerinin transferini temsil eder. 

İşlemleri minimum hatayla, en yüksek hızda ve en düşük maliyetle gerçekleştirmek için farklı bilgisayar 

sistemleri ve dilleri tarafından kullanılan veri yapılarını standartlaştırır ve bunu bir tedarik zincirinin 

üyeleri arasında şeffaf bir şekilde yapar. GPS sensörlerinin desteği ile ürünlerin son tarih ve teslimat 

sürelerinin önceden bilinmesini kolaylaştırarak tolere edilebilir tahmin hataları sunar. Lojistik 

süreçlerinde teknolojilerin benimsenmesi için ortaklarla olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar 

(Gunasekaran ve ark., 2017). Ayrıca ayrıntılı gönderi bilgilerini müşteriye önceden ileten gelişmiş 

gönderi bildiriminin uygulanmasını da kolaylaştırır. 

E-Satınalma 

Siparişler, kabul, satın alma sonrası incelemeler, ihaleler, açık artırmalar ve müzakereler gibi 

işlemler de dâhil olmak üzere bir kuruluşta mal ve hizmet tedarik sürecinin her aşamasının 
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entegrasyonunu ve elektronik uygulamasını temsil eder. Beş farklı şekilde karşımıza çıkar: e-sipariş, e-

satın alma, e-ihale, e-açık artırma ve e-bilgilendirme. Tedarikçilerin daha iyi yönetimine ve kontrolüne, 

maliyet ve toplam satın alma süresinden tasarruf, güç dağıtma ve piyasa verilerine kolay erişim sağlar. 

Ayrıca tedarik zincirinde karar vermeyi, müşteri hizmet düzeylerini, iletişimi ve iş birliğini geliştirir; 

satın alma sürecini basitleştirir ve standartlaştırır, düzenlemelere ve yasalara uyumu artırır; süreç 

hatalarını en aza indirir ve çalışanlar arasındaki yolsuzluğu azaltır (Tiwari ve ark., 2019). 

Kurumsal Kaynak Planlama 

Bilgi sistemi, bir şirketteki tüm işlevsel alanları ve iç süreçleri dış süreçlerle ilişkilendirerek 

müşteriler ve tedarikçiler arasında yakın bir ilişki geliştirir. Tedarik zinciri ortakları arasındaki bilgi 

akışını geliştirerek bilgi paylaşımına izin verir. Modüller aracılığıyla, bir organizasyon içinde verilere 

gerçek zamanlı olarak erişime ve verilerin depolanmasına izin verir ve ayrıca analiz ve yönetim 

işlevlerine olanak tanır. Ürün tasarımı, bilgi depolama, malzeme planlaması, kapasite planlaması, 

iletişim sistemleri, finans, insan kaynakları ve envanter yönetimi dahil olmak üzere bir şirket için tüm 

kaynak planlamasını kapsar (Özcan ve Çimtay, 2016). 

Global Konumlandırma Sistemleri ve Genel Paket Telsiz Hizmetleri (GPS ve GPRS) 

GPS, her türlü hava koşulunda çalışabilen bir konumlandırma teknolojisidir. Tedarik zincirinde 

bir aracın veya yükün yerini sağlamak için yüksek hassasiyet ve hızlı yanıt sunar. GPRS, daha yüksek 

iletim hızı ve veri paketlerinin değiştirilmesi gibi avantajlar sunan, GSM şebekelerine dayalı bir iletişim 

teknolojisidir. GPS ve GPRS'in bir kombinasyonu genellikle alarm sistemlerine ve kargo aracı konum 

izlemesine uygulanır. Radyo frekansı tanımlama gibi teknolojilerle bağlantılı olarak, ürün bilgilerini 

kaydetmek için radyo frekansı tanımlaması kullanıldığından, ürün toplama ve taşıma için akıllı ve 

dinamik lojistik sistemlerin oluşturulmasına olanak tanır. Bu teknolojiler, nesnelerin internetinin ana 

sağlayıcılarıdır ve her bir taşıma biriminin konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine izin verir 

(Naumova ve ark., 2020). 

Pick-to-Light ve Pick-by-Voice  

Pick-to-Light, ışık sinyalleriyle toplama operatörlerini (toplayıcıları) destekleyen bir sipariş 

toplama teknolojisidir. Pick-by-Voice, toplama sürecini kontrol etmek ve yönlendirmek için ses ve sesi 

kullanan bir teknolojidir. Bu teknolojik araçlar, toplama operatörlerinin çalışmasını kolaylaştırdıkları ve 

sipariş toplamanın üretkenliğini ve kalitesini artırdıkları için geniş bir uygulamaya ve dünya çapında 

kabule sahiptir. Bağımsız toplama sistemlerine ve farklı toplama sistemi bölgelerine uyarlanabilirler (de 

Vries ve ark., 2015). 

Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) 

Radyo frekansı tanımlama, bilgilerin radyo dalgaları, etiketler ve okuyucular aracılığıyla 

iletilmesinden sorumludur, böylece toplanan bilgiler, ticari uygulamalarda işlenmek ve kullanılmak 

üzere radyo frekansı tanımlama ara yazılımına iletilir. Radyo frekansı tanımlama, tedarik zincirinin 

üretim, depolama ve nakliye süreçlerindeki verilerin toplanmasına, yönetilmesine ve analiz edilmesine 

yardımcı olur. Ek olarak, lojistik operasyonlardan büyük miktarda bilgi toplayarak büyük veri analitiği 

gibi veri yönetimi süreçlerine olanak tanır. Radyo frekansı tanımlama teknolojileri, bilgilerin gerçek 

zamanlı olarak görünürlüğünü ve izlenebilirliğini iyileştirir, tedarik zincirinin farklı dağıtım 

alanlarındaki envanter seviyesini tanımlar ve ürün hareketlerini takip eder. Ek olarak, radyo frekansı 

tanımlama, üretim ve lojistik kaynaklarını, her yerde bulunan bir ortam oluşturmak için bilgi yakalama 

ve etkileşim ve akıl yürütme yeteneğine sahip akıllı nesnelere dönüştürür (Zhong ve ark., 2015). 

Satış ve Operasyon Planlaması 

Farklı iş planlarını, arz ve talebi dengelemek ve her bir şirketin ve tüm tedarik zincirinin stratejik 
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planları ve operasyonel planları arasında bağlantılar oluşturmak için bir dizi entegre plan halinde 

birleştiren bir karar verme destek aracıdır. Müşteri odaklı pazarlama planlarını entegre ederek sürekli 

rekabet avantajı elde etmek için bir işi stratejik olarak yönetme yeteneği sağlar. Satış ve operasyon 

planlaması, satış, pazarlama, ürün geliştirme, satın alma ve finans planlarını, bir şirketin işlevsel 

faaliyetlerine aylık veya daha sık olarak dağıtılan benzersiz bir organize taktikler setinde birleştirir. Bu, 

iş ortamından kaynaklanan değişiklikleri azaltarak daha esnek bir tedarik zinciri sağlar (Pedroso ve ark., 

2016). 

Nesnelerin İnterneti (IoT) 

Sıradan nesneleri ve ürünleri internete bağlayarak veri iletmelerini ve almalarını sağlar. Fiziksel 

ve sanal nesnelerin kimlikleri ve fiziksel özellikleri olduğu ve akıllı arayüzler aracılığıyla bir bilgi ağına 

entegre edildiği standart ve birlikte çalışabilir iletişim protokollerini kullanan kendi kendini 

yapılandırma yeteneklerine sahip bir altyapıya dayanmaktadır. Lojistikte, nesnelerin interneti 

teknolojileri tedarik zinciri boyunca farklı varlıkları birbirine bağlar. Bu bağlantılardan üretilen veriler, 

operasyonların gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar ve yeni değer kaynakları oluşturur. Lojistik için 

nesnelerin interneti çözümleri, ürünlerin gerçek zamanlı olarak tam olarak izlenmesini sağlamak için 

sensörleri radyo frekansı tanımlaması ve GPS ile entegre ederek, ürünlerin müşterinin istediği koşulda 

varmalarını sağlar (Chuang ve ark., 2017). 

Ulaştırma Yönetim Sistemi 

Diğerlerinin yanı sıra kargo konsolidasyonu, nakliye, belge yönetimi, ürünlerin teslimi ve 

toplanması, rota planlaması, kargo denetimleri ve sipariş görünürlüğü ile ilgili görevlerin planlanması, 

yürütülmesi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak için nakliye şirketleri tarafından kullanılan bir 

sistemdir. Ulaşım yönetim sistemi, hizmet noktalarını, her araç için rotaları, araç ve sürücülerin toplam 

kapasitesini, seyahat mesafesini ve toplam teslimat süresini belirler. Yükün müzakere ve denetimini, 

taşıma modu seçimini, multimodal taşımayı, durakların zamanını ve sırasını tahmin etmeyi, belge 

hazırlamayı ve kargo konsolidasyon planlamasını destekler ve ekonomik ve ekolojik maliyetleri en aza 

indirir (da Silva, 2018). 

Depo Yönetim Sistemi 

Alım, yerleştirme, depolama, sipariş toplama ve sevk süreçleri dahil olmak üzere depolarda ve 

dağıtım merkezlerinde süreç planlama, yürütme ve kontrolü destekleyen bir sistemdir. Radyo frekansı 

tanımlama, kablosuz sensör ve aktüatör ağları, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi standart 

teknolojilerin kullanımına dayalı olarak insanlar, akıllı makineler ve robotlar arasındaki iş birliğini 

desteklemek için siber-fiziksel sistemlerle entegre edilebilir. Depo yönetim sistemi, firmaların tedarik, 

üretim, depolama ve dağıtım faaliyetlerinde kullandıkları bilgi altyapılarının oluşturulmasını 

kolaylaştırmaktadır. Ticari depo yönetim sistemi, depoda operasyon planlama ve izlenebilirlik ile 

personel ve malzeme taşıma ekipmanının çeşitli görevlere atanması için çok çeşitli çözümler içerir 

(Correa ve ark., 2010). 

Giyilebilir Teknolojiler 

Bilgisayarları ve gelişmiş elektronik teknolojileri içeren giysi ve aksesuarları kapsar. Giyilebilir 

teknoloji cihazları, vücutta rahatça kullanılmak üzere tasarlanmış elektronik teknolojileri veya bilgi 

işlem cihazlarını ifade eder. Operatörler, makineler ve üretim sistemleri arasında dinamik, güvenilir ve 

gerçek zamanlı etkileşimi desteklemek için insan-siber-fiziksel ortak yaşam kurarlar. Bu teknolojiler, 

sanal dünya ile gerçek dünya etkileşimini mümkün kılar diğerlerinin yanı sıra sensör eldivenleri, radyo 

frekansı tanımlama okuyucuları, akıllı saatler, gözlükler, yüzükler, kulplar, kulaklıklar, kemerler, 

kalemler ve ayakkabılara dayanmaktadır. Bu nesneler hafif ve basit olmaları ile karakterize edilir ve 
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operatörün çalışmasına müdahale etmeyen eller serbest çalışmayı garanti eder (Kong ve ark., 2018). 

Dijital İkiz 

Dijital ikiz, fiziksel bir varlığın dijital temsili ve hatta çok daha fazlasıdır (Wohlfeld, 2019). Bir 

varlığın yaşam döngüsü boyunca işlenmesi için gerekli tüm bilgileri sağlayan kapsamlı bir fiziksel ve 

işlevsel tasvirini temsil etmektedir (Boschert ve Rosen, 2016). Dijital bir modelde, fiziksel ve dijital 

nesne arasında yalnızca manuel bir veri akışı bulunmaktadır. Fiziksel nesnedeki bir değişikliğin dijital 

nesne üzerinde hiçbir yansıması yoktur ve bunun tersi de geçerli olmaktadır. Dijital bir gölgede, en az 

bir yönde otomatik bir veri akışı vardır, bu sayede fiziksel nesnenin değişimi dijital nesnenin 

değişmesine yol açmaktadır. Ancak, bu durum tersi için geçerli değildir. Dijital ikizde, iki nesne 

arasındaki veri akışı otomatiktir. Böylece, fiziksel nesnede bir değişiklik, doğrudan dijital nesnede bir 

değişikliğe yol açar ve bunun tersi de geçerlidir (Kitzinger ve ark., 2018). Dijital ikizlerin kullanımı, 

varlıklar ve farklı sistemler arasında gerçek zamanlı iletişim sağlamaktadır. Lojistikle ilgili olarak, veri 

toplama tek başına büyük bir zorluk teşkil etmemektedir. Buradaki belirleyici faktör, gerçek katma değer 

sunabilmek için bu verilerin nasıl daha fazla işlenmesi gerektiğidir. Bu kapsamda, ilgili uygulamaya 

tam olarak uyarlanmış temel performans göstergeleri yardımıyla katma değer yaratılmaktadır. 

Kullanılan sensörlere bağlı olarak, aynı veri kaynaklarından gerçek zamanlı olarak, tam olarak ilgili 

süreç için gerektiği gibi farklı temel performans göstergeleri belirlenebilmektedir. Bu teknoloji, lojistik 

için önemli bir potansiyel sunmakta ve hedeflenen karar vermeye katkıda bulunmaktadır (Wang ve ark., 

2016). 

SONUÇ 

Dördüncü sanayi devrimi ile ilişkili süregelen teknolojik değişimler, üretim sistemi ve çalışma 

biçimleri de dâhil olmak üzere günlük yaşamın tüm alanlarını etkileyerek dünyayı dönüştürme 

kapasitesine sahiptir. Lojistik bu paradigma değişiminin bir parçası olduğundan, yeni teknolojik ortama 

uyumu kolaylaştırmak için yeni araçlara ve bilgiye ihtiyaç vardır. Teknoloji kendi başına bir amaç değil, 

nesiller arası eşitlikle mevcut kalkınma taleplerini karşılamak ve ihtiyaç duyulan lojistik operasyonların 

rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek için bir araçtır.  Çevremiz mekân, insan ve 

zaman adı verilen üç olgu ile şekillenmektedir ve daha önce zaman kısıtlamasından seri üretim aracılığı 

ile kurtulmak mümkün olmuştur. Endüstri 4.0, bu olgulardan mekânın yok edilmesini öngörüyor ve çok 

hızlı gerçekleşiyor. Endüstri 1.0’ın tamamlanması 4 bin 300 yıl, Endüstri 2.0’den 3.0’e geçmek 70 yıl, 

Endüstri 3.0’ten 4.0’e geçmek ise 45 yıl almış. Bu nedenle ayak uydurmaktan ziyade süratle ilerleyen 

dijitalleşmenin bir parçası olabilmek için Lojistik 4.0’ın temelini oluşturan teknolojilerin uygulayıcısı 

olmak gerekmektedir. Değişime bu açıdan yaklaştığımızda, hammadde tedariğinden üretim hattına, 

üretim hattından tüketim noktalarına kadar Endüstri 4.0 çerçevesinde oluşan değer zincirleri, doğal 

olarak lojistik sektöründeki dönüşümü tetikleyecektir. Endüstri 4.0'ın ihtiyaçlarına göre değer zincirine 

entegrasyonu güçlendirecek uygulamalar önümüzdeki dönemde gündeme gelecek en önemli konuların 

başında gelmektedir. Aslında süreçleri otomatik olarak kontrol eden bilgisayar destekli sistemler 

sayesinde birçok taşıma süreci kontrol edilmektedir. 

Küreselleşme, rekabet ve iş teknolojilerinin gelişimi, endüstrileri düşük maliyetle, daha kaliteli 

ürünler üretmeye teşvik etti. Bu, lojistik verimlilikle ilgili olarak üretken organizasyonlar arasında 

önemli bir ayrım yapabilmek için hızlı teknolojik benimsemeyi gerektirmektedir.  Endüstri 4.0 temelde 

üretimi derinden etkileyen bir süreçtir. Üretim ve lojistikten ayrı düşünmek mümkün olmadığı için tüm 

dünyada etkisini göstermeye başlayan Endüstri 4.0'ın lojistik sektöründe iş yapış şeklini yeniden 

belirleyeceğini öngörebiliriz. Lojistik 4.0’ın temeli aslında bir yapay zekâ ve şirketlerimizin birer bilgi 

teknoloji şirketi olarak dönüşümüdür. Endüstri 4.0, lojistiğin 7. hattı dediğimiz doğru ürünün, doğru 

miktarda, doğru şekilde, doğru zamanda, doğru kaynakta, doğru şekilde ve doğru fiyatta tedarik 

edilmesinin tüm aşamalarını etkileyecektir. Çünkü Endüstri 4.0'ın temeli, tüm süreçlerin birbirleriyle 
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gerçek zamanlı iletişim halinde olmasıdır (Küntay ve ark., 2017).  

Bu, şirketlerin işbirliğine dayalı planlama, tahmin ve ikmal, elektronik veri değişimi, e-tedarik, 

kurumsal kaynak planlaması, küresel konumlandırma sistemleri ve genel paket radyo hizmetleri, pick-

to-light ve pick-by-voice, radyo frekansı tanımlama, satış ve operasyon planlaması, ulaşım yönetim 

sistemleri ve katmanlı imalat, artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, bulut hizmetleri, giyilebilir 

teknoloji, nesnelerin interneti ve dijital ikiz dâhil olmak üzere Lojistik 4.0'ın yıkıcı teknolojilerine sahip 

depo yönetim sistemi gibi geleneksel teknolojilerin benimsenmesini göz önünde bulundurarak, 

teknolojik altyapıyı edinme, güncelleme ve sürdürme konusunda önemli yatırımlar yapmaları gerektiği 

anlamına gelmektedir. 

Bu durum, verimliliği artırmak ve müşterilerin ve tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak için 

Lojistik 4.0'a geçişi sağlamak için lojistik süreçlerde benimsenen teknolojilerin tamamlanması ve 

güncellenmesi konusunda zorluklar yaratmaktadır. Bu yaklaşım, lojistik sistemlerin müşterilere hızlı bir 

şekilde yanıt vermesini, siparişlerin gerçek zamanlı olarak izlenebilirliğini ve görünürlüğünü artırmasını 

ve tedarik zincirindeki diğer ajanlarla iş birliğine dayalı karar vermeyi kolaylaştırmasını sağlamaktadır. 

Son olarak, üretim araştırmalarında '4.0' ifadesi üzerinde geniş bir fikir birliği var, ancak lojistiğin 

bu ifadeyi sistematik olarak benimsemediği ve Endüstri 4.0 ile ilgili artan miktarda bilimsel literatür 

olmasına rağmen, lojistik sistematik olarak ele alınmadığı görülüyor. Bu inceleme, akıllı lojistik 

sistemleri ve endüstriyel dijitalleşme alanındaki çalışmaları birbirine bağlamak için bir temel 

sağlayabilir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 

Throughout history, technological breakthroughs have altered industries and its subsystems. The 

industrial revolution is the broad term for these impacts. Mechanical Revolution (Industry 1.0), Electrical 

Revolution (Industry 2.0) and Electronic/Automation Revolution (Industry 3.0) then started the 

Cyber/Physical Revolution (Industry 4.0) effect today. The notion of Industry 4.0 encompasses all efforts to 

enhance conventional production processes that cannot be abandoned, as well as information technology-

enabled practices; it is critical for businesses to swiftly adapt to the interconnected world and industrial 

production. A smart transformation is taking place in all sectors on a global scale with Industry 4.0, which 

envisions a future of connected production in which interconnected machines and business processes 

communicate better with one another in order to optimize production and enable more efficient and 

sustainable individualized and mass production. In particular, the emergence of Industry 4.0 necessitated 

considerable changes in the logistics industry. Technological changes such as the visibility of the supply 

chain and integrated control systems are at the forefront of these. It has become a necessity for the logistics 

industry to adapt to this changing environment, with the increasing demand for individualized products and 

services. 

Materials and Methods 

Today, Industry 4.0 is still an evolving and highly diverse field of research. The application of 

exploratory research methods is an appropriate field. An integrative literature review was conducted to create 

a comprehensive perspective to define the relationship between logistics and industry 4.0. Based on the topic 

and current research in this field, a systematic review of Industry 4.0 in logistics and supply chain 

management was applied. 

Findings 

It took around two centuries for the three industrial revolutions to develop. The first industrial 

revolution, which began in the late 18th century with the use of water and steam-powered mechanical 

production facilities, is regarded one of humanity's most significant achievements. The introduction of 

electrically-powered mass production technology, through the division of labor, was later dubbed the second 

industrial revolution around the turn of the twentieth century. The third industrial revolution began in the 

mid-1970s, with the popularization of electronics and information technology in factories, to promote 

increased factory automation. The Fourth Industrial Revolution emerged through Cyber-Physical Systems. 

These systems are industrial automation systems that connect physical operations through their computer and 

communication infrastructures and networks and their accessibility to the cyber world. The concept of 

Industry 4.0, which is the last revolution, emerged for the first time at the Hannover Fair held in Germany in 

2011 and is defined as the fourth stage of industrial revolutions and includes the increasing interconnection 

of products/systems. Industry 4.0 is defined as the networking of all human and machine actors and the 

digitization and real-time evaluation of all relevant information in order to optimize customer use throughout 

the value chain and make value creation processes more transparent and efficient to use smart products and 

services. Logistics activities have undergone various changes over time due to the constant change in 

consumer needs and expectations, globalization, the spread of technology-based communication and the 

diversification of activities to be carried out, and the impact of intense technological innovations in recent 

years. Considering the chronological development of industrial revolutions, logistics processes have also 

been affected in parallel with each revolution in the production industry. The logistics sector affected by 

Industry 4.0, Logistics 4.0, is defined as smart logistics in most studies and is an important approach for a 

more efficient organization in terms of logistics and information logistics. Material flow throughout the 

product lifecycle and between product lifecycles will be handled by intelligent logistics. Smart logistics 

allows smart services to be included in logistics as well as smart products. Technical developments such as 

smart logistics or logistics 4.0 partially create the necessary conditions for the implementation of concrete 

solutions for new business models. 
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Discussion 

Logistics 4.0 is based on the cooperation of all technological foundations in order to ensure the change 

brought about by global competition and changing customer demands. For this reason, digitalization is a 

process that must be carried out carefully. Disruptive technologies such as additive manufacturing/3D 

printing, augmented reality, big data analytics, blockchain technology, cloud services, collaborative planning 

forecasting and replenishment, drones , electronic data interchange, e-procurement, enterprise resource 

planning, global positioning systems and general packet radio services (GPS and GPRS), pick-to-light and 

pick-by-voice, radio frequency identification, sales and operations planning, internet of things, transportation 

management system, warehouse management system, wearable technologies and digital twin have begun to 

integrate high connectivity and mobile technology capabilities and are referred to as Industry 4.0, which 

represents a new approach and technology research trend for logistics. Technology is not an end in itself, but 

a means to meet current development demands with intergenerational equity and to improve the 

competitiveness and sustainability of needed logistics operations. Our environment is shaped by three 

phenomena called space, people and time. Previously, it was eliminated through mass production due to time 

constraints. Industry 4.0 foresees the destruction of space from these phenomena and it happens very quickly. 

It took 4,300 thousand years to complete Industry 1.0, 70 years to move from Industry 2.0 to 3.0, and 45 

years to transition from Industry 3.0 to 4.0. For this reason, in order to be a part of the rapidly progressing 

digitalization rather than keeping up, it is necessary to be the implementer of the technologies that form the 

basis of Logistics 4.0. When we approach change from this perspective, the value chains formed within the 

framework of Industry 4.0, from raw material supply to production line, from production line to consumption 

points, will naturally trigger the transformation in the logistics sector. Applications that will strengthen the 

integration into the value chain according to the needs of Industry 4.0 are among the most important issues 

that will come to the agenda in the coming period. 

 

 


