
 

Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect 

 Procedia CIRP 54 ( 2016 )  1 – 6  

6th CLF - 6th CIRP Conference on Learning Factories  

Sanayi 4.0’da İnsan Kaynakları Yönetimine Holistik Yaklaşım  

  Fabian Hecklaua*, Mila Galeitzkea, Sebastian Flachsa, Holger Kohlb    
aFraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK, Pascalstr. 8 -9, 10587 Berlin, Germany bTechnische 

Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Germany  

* Corresponding author. Tel.: +49-30-39006-158; fax: +49-30-3932503. E-mail address: fabian.hecklau@ipk.fraunhofer.de  

 

Özet 

Sanayi 4.0’ın yeni proses ve teknolojileri ile beraber gelen bilgi ve yetkinlik zorlukları ile başa çıkabilmek için üretici firmalarda holistik insan 

kaynakları yönetimine ilişkin yeni stratejik yaklaşımlar gerekli olmaktadır. Basit üretim proseslerindeki sürekli otomasyon nedeniyle, yüksek 

derecede karmaşıklığa sahip insan gücü ihtiyacı artmakta ve yüksek eğitim seviyesinde çalışan ihtiyacı doğmaktadır. Buradaki zorlayıcı unsur 

çalışanların kapasitelerini daha karmaşık ve kompleks proseslere göre arttırmak ve değişen çalışma ortamlarında iş gücünü korunmasını 

sağlamaktır. Bu yayında çalışan yetkinliğine stratejik bir yaklaşım tarif edilmektedir. 
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1. Giriş  

1.1. Güncellik ve Geçerlilik  

Yüksek ölçüde birbiri ile bağlantılı proseslere sahip 

küresel bir dünyada, firmalar baş etmek zorunda oldukları 

yeni zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Tüm dünyadan gelen 

rekabet, yenilik kapasitesi ve kısa zamanda ürünü pazara 

sürme esas hale gelmiştir [1, 2]. Bunların ötesinde pazarlar 

kademeli olarak -örneğin müşteri isteklerine bağlı butik 

çözüm talepleri gibi- sürekli değişkenlik gösteren müşteri 

beklentileri ve ihtiyaçları sonucu değişken ve heterojen hale 

gelmiştir. [2, 3]. Bu beklentileri karşılamak adına akıllı 

üretim sistemleri istenen esneklik ve kapasiteyi sağlamak 

üzere devreye alınmaktadır. Basit ve tek düzey prosesler 

otomatik hale getirilirken diğer prosesler daha karmaşık 

ve birbirine geçişli hale gelmektedir. Bundan dolayı 

mevcut çalışan gücü için kalifikasyon stratejileri talep haline 

gelmektedir. Çalışanlar daha stratejik olmalı, koordine 

etmeli ve yaratıcı aktiviteler ortaya koymalıdır. Buna ek 

olarak hızla yaşlanan bir topluma karşı çalışanların 

sosyal değerleri ve demografik değişimleri aksiyon 

alınmasını gerektirmektedir [4].   

  

1.2. Araştırma Soruları  

Bu değişikliklerle başarılı olarak yüzleşebilmek için, 

yetkinliklerin stratejik şekilde yönetilmesi kritik hale 

gelmektedir. Bu makale yetkinlik modelinin gelişimini 

göstermeyi ve işletmenin Sanayi 4.’ün artan zorluklarına 

başa çıkabilmek için işletmelere bundan nasıl 

faydalanacaklarını göstermeyi hedeflemektedir. Model 

gelişiminin süreç adımları kapsamında aşağıdaki araştırma 

soruları cevaplandırılacaktır: Endüstri 4 çerçevesinde 

işletmelerin karşılaşacağı genel zorluklar nelerdir? Bu 

değişiklikler mevcut ve gelecekteki işleri ve ilgili iş 

akışlarını nasıl etkileyecektir? Çalışanlar şimdiki ve 

gelecekteki iş ihtiyaçlarını yerine getirmek için hangi temel 

yetkinliklere sahip olmalıdır? Bu yetkinlik modeli işletmeye 

doğru uygunlukta tanımlanmış iş gücünü sağlamak için nasıl 

yardımcı olabilir?  

1.3. Metodoloji    

Bu makalenin ilk kısmı insan kaynakları yönetiminin ve 

yetkinlik gelişiminin bir işletmenin stratejisini geliştirmek 
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için ilişkisini göstererek teorik temeli oluşturmaya hizmet 

etmektedir. İkinci kısım holistik yetkinlik modelinin 

gelişimini tasvir etmektedir. Öncelikle Endüstrü 4.0’ın temel 

zorlukları kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirmekle 

tanımlanmaktadır. Bu zorluğun devamındaki analizleri esas 

alarak, çalışanların asgari temel yetkinliklerine ilişkin bir 

liste türetmek mümkündür. Bu liste ilgili en güncel ve uygun 

gelecek iş yetkinlikleri araştırmaları ile karşılaştırma ile 

güçlendirilmektedir. Bir sonraki adım tanımlanan 

yetkinliklerin görselleştirilmesini içermektedir. Model 

gelişiminin bu üç adımı organizasyon gelişiminin sütünlarını 

sembolize etmektedir.  

Üçüncü kısım geliştirilen yetkinlik modelinin uygulama 

potansiyeline ışık tutmaktadır. Modelin endüstri 4.0 kullanan 

bir işletmede nasıl uygulanacağı, çalışanların buna 

hazırlıklığı ile ilgili analiz ve kalifikasyan stratejisinin nasıl 

türetileceği gösterilmektedir.  

 

  
Figure 1: Metodolojik Yaklaşım    

2. İnsan Kaynakları yönetiminin işletmenin 

stratejisindeki rolü ve önemi   

Bir organizasyonun performansı ve rekabetçiliği büyük 

oranda çalışanlarının nasıl yönetildiğine bağlıdır. 

Çalışanların tüm faaliyetlerini ve çalışanların yönetimlerini 

kapsayan konsept insan kaynakları yönetimi olarak dikkate 

alınır [5], ki bu bundan sonraki bölümde gösterilmektedir.  

2.1. İnsan Kaynakları yönetimi ve geliştirilmesi 

İnsan Kaynakları yönetimi işletmenin hedeflerine 

ulaşması için etkin çalışanlar ve yüksek oranda sadakat ve 

nitelikli çalışma gücü göstermeleri için stratejik bir yaklaşım 

olarak tanımlanmaktadır. [5, 6]. 1980’lerin başındaki 

tanıtımından sonra, bu konsepte ilişkin temel fonksiyonlar 

insan kaynağının işe alımı, seçimi, istihdamı, elde tutulması 

ve yoiş akdinin sonlanmasıydı. [5, 7– 10]. Bir başka hayati 

fonksiyonu ise çalışanların geliştirilmesi, çoğunlukla insan 

kaynağı geliştirilmesine atıfta bulunmaktaydı. Profesyonel 

eğitim, öğrenim ve bireysel eğitim, ekip eğitimi gibi 

faaliyetlere odaklanma, organizasyonel gelişimi yoğun 

olarak etkileyeceğinden, her organizasyonun mevcut ve 

gelecekteki performansına da etkisi olacaktır [12, 13].   

Hamlin ve Stewart [14] detaylı bir literatür taraması 

gerçekleştirmiş ve insan kaynakları gelişimi için aşağıdaki 

temel hedefleri belirlemiştir: 

  

 birey/ekip etkinliğini ve performansını 
geliştirmek  

 organizasyonel etkinlik ve performansı 
geliştirmek 

 bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlikleri 
geliştirmek  

 insan kaynağı potansiyelini arttırmak ve kişisel 
gelişim  

Böylece insan kaynağı geliştirilmesinin üç temel 

fonksiyon alanı; kişisel gelişim (yetkinlikler), ekip 

gelişimi (işbirliği), organizasyonel gelişim (yapı ve 

prosesler) olarak tanımlanabilir.  

2.2. Stratejik yetkinlik gelişimi  

İş gücünü mevcut ve gelecekteki pazarın ihtiyaçlarını 

yerine getirmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yetkinliklerin 

kurallarının tanımlanmasını gerektirir. Yetkinlikler bireysel 

ihtiyaçlara yönelik yetenek, beceri, davranış ve motivasyon 

seti olarak tanımlanmakta ve iş ile ilgili görevler ve 

zorluklarla etkin şekilde örtüşmesi gerekmektedir [5, 15]. 

Birçok yazar yetkinlikleri sınıflandırmak için 4 ana 

kategori tanımlamaktadır. Öncelikle teknik yetkinlikler, 

bunlar tüm iş ile ilgili bilgi ve yetenekleri kapsamaktadır, 

ikinci olarak yapısal yetkinlikler bunlar tüm problem 

çözme ve karar verme ile ilgili yetkinliklerdir. Üçüncül 

olarak sosyal yetkinlikler tüm yetenek ve yetkinlikleri ve 

başkaları ile işbirliği yapma ve iletişim kurmayı da 

kapsamaktadır. Son olarak kişisel yetkinlikler bireylerin 

sosyal değerlerini, motivasyonunu ve davranışlarını 

kapsamaktadır [13, 15, 16]. Nitelik artışı; ihtiyaç duyulan 

yetkinlik setini eğitim ve öğrenim ile geliştirme prosesidir 

[16].  

Yetkinliklerin geliştirilmesi ve nitelikler sürekli bir 

gelişim döngüsü olarak hareket etmektedir. Yetkinlik 

gelişimi gerekli yetkinliklerin belirlenmesini amaçlar ve eş 

zamanlı olarak kritik açıklıkları ortaya çıkarırken, 

yetkinliklerin amacı bu açıklıkları kapamaktır. Bu prosesin 

şeffaflığını arttırmak için bir yetkinlik modeli kullanılabilir.    

3. Endüstri 4.0 için yetkinlik modelinin geliştirilmesi   

Metodolojide tarif edildiği üzere, yetkinlik modelinin 

geliştirilmesi 3 sağlıklı adımı içermektedir: zorlukların 

belirlenmesi, (bölüm 3.2.), bu zorluklarla yüzleşecek 

yetkinliklerin çıkarılması (bölüm 3.3&3.4.) ve gerekli 

yetkinliklerin uygun bir araç ile görselleştirilmesi 

(chapter 3.5.).  

3.1. Endüstri 4.0’ı tanımlamak  

Alman hükümetinin şu andaki yüksek teknoloji ihtiva 

eden stratejisinin bir parçası olarak, Endüstri 4.0 tabiri 

çoğunlukla 4. Sanayi devrimi olarak anılmaktadır [17]. 

Endüstri 4.0 konsepti tüm değer zincirlerinin artarak 

dijitalleşmesini ve bundan dolayı insanlar, objeler ve 

sistemler ile gerçek zaman veri değişimi ile birbirine 

bağlanması ile sonuçlanmaktadır. 3, 18]. Bu 

entegrasyonun bir sonucu olarak ürünler, makinalar ve 

prosesler yapay zeka ile donatılmaktadır ve çevrenin anlık 

değişimlerine derhal bağımsız olarak adapte olmasını 

sağlamaktadır. Bunun ötesinde akıllı objeler daha geniş 

sistemlere yerleştirilmekte ve bu da esnek, kendinden 

kontrollü üretim sistemlerini arttırmaktadır. Akıllı obje ve 

sistemlerin kullanımına ilişkin çok çeşitli alanlar mevcut 

olmakla birlikte ana odak noktası endüstriyel uygulamalar 

olmaktadır [19, 20].   

3.2. Endüstri 4.0’ın yeni ortaya çıkan zorluklarının 

belirlenmesi  

Tartışmasız Endüstri 4.0 işletmeler için birçok fırsat 

yaratmaktadır, ancak aynı zamanda çeşitli zorluklar da 

süregelen otomasyon ve dijitalizasyon sonucunda ortaya 



 

çıkmaktadır. İzleyen bölümde makro çevresel zorluklar 

PESTEL çerçeve çalışmasını politik, ekonomik, sosyal, 

Teknik, çevresel ve yasal faktörleri dikkate alacak şekilde 

analiz edilmektedir.  

Ekonomik zorluklar: Devam eden küreselleşme süreci 

ile işletmeler kısa süreli pazara sunma, kısalan ürün 

ömür çevrim süreleri ve rekabetçi kalabilmek için 

masraf kesintileri ile başa çıkmak zorunda 

kalmaktadırlar [1–3]. Geleneksel iş modelleri emsalleri 

için kolaylıkla faydalanılabilir hale gelirken, işletmeler 

yenilik süreçlerini akıcı hale getirmek ve iş modellerini 

hizmet odaklı hale dönüştürmek zorundadırlar [21]. 

Buna ek olarak müşteri beklentileri müşteriye özel ve 

esnek olması yönünde daha yüksek seviyeye çekilmiştir. 

Bunun bir sonucu olarak Pazar kısa süreli ve çeşitli hale 

gelmiştir [2–4]. Bunun ardından işbirliğine yönelik 

ihtiyaç eskiye nazaran daha belirgindir. İşletmeler artık 

tedarikçileri veya rakipleri ile rekabetçi olabilmek için 

stratejik ortaklıklar yapmak durumundadır. Bu tüm 

değer zincirinin korelasyonuna neden olmakta ve bunun 

bir sonucu olarak bu prosesin karmaşıklığını 

arttırmaktadır [2, 3, 22].  

Sosyal zorluklar: En etkin sosyal zorluklardan biri 

demografik değişimlerdir. Emekli olanların yerini almak 

üzere daha az genç insan çalışma hayatına dahil 

olmaktadır. [4]. Bundan dolayı stratejiler genç insanların 

ilgilerinin çekilmesi ve yaşlıların bilgilerini korurken 

genç insanların çekilmesine ilişkin stratejilerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun ötesinde daha genç 

nesiller muhalif sosyal değerler göstermektedir, örneğin 

iş özel hayat dengesinin iyi olması gibi [4]. Bu 

organizasyonlarında çalışan esnekliğinin artmasını 

beraberinde getirmektedir. Yine de çalışanların özel 

hayatlarının sürekli işteki ihtiyaç ile bölünmemesi için 

net çizgilerin kurulması gerekmektedir [1, 3]. Görünür 

işin artması, esnek konu başlıkları, aynı zamanda yeni 

bir form altında sürdürebilir öğrenmeyi 

gerektirmektedir [22, 23]. Buna ek olarak prosesler daha 

karmaşık hale gelmekte ve bu da işlerde daha yüksek 

nitelik gerektiren işlerin artması, ve düşük nitelikli 

işlerin azalmasına neden olmaktadır. [3, 22]. Bundan 

dolayı şirketler çalışanlarını daha stratejik, koordine 

eden ve yaratıcı görevler ile yüksek sorumluluklar içeren 

yetkinlikler ile donatmaları gereklidir.   

Teknik zorluklar: Teknolojinin üst seviyede artmasının 

bir sonucu olarak şirketler çok yüksek miktarda veriyi 

(geniş verileri) etkin şekilde işlemenin bir yolunu 

bulmalıdırlar. [20]. Bundan dolayı kapsamlı bilgi işlem 

alt yapıları, örneğin iletişim ağları ve internet 

protokolleri kurulmalı ve devreye alınmalıdır [22, 24]. 

Problematik olmayan verilerin ağ içindeki partnerler 

arasında alışverişi için, standart ara yüzler geliştirilmesi 

ve açık mimarı kurulması gerekmektedir; bu farklı 

platformlarda ortak çalılşmayı sağlayacaktır [18, 22, 24]. 

Yüksek miktardaki verilerin harici bir servis 

sunucusunda depolanması, verilere izinsiz girişleri 

korumak için siber güvenlik gibi ek problemleri 

beraberinde getirmektedir. [18, 20, 21, 24]. Çalışanlar 

örneğin sanal gözlüklerle yürütülen artan sanal işlere 

hazırlıklı olmalıdırlar [1, 4].  

Çevresel değişiklikler : Çevreyi ilgilendiren temel bir 

değişiklik süregelen işklim değişikliğidir [4]. Biyosferdeki 

şartlar sürekli değişmekte ve bu system içinde yaşayan tüm 

organizmaları etkilemektedir. Buna ek olarak doğal 

kaynakların çoğunun gittikçe tükendiğini dikkate alarak 

kaynakların etkin olarak kullanımları daha kritik hale 

gelmektedir, Bunun bir sonucu olarak işletmeler 

sürdürebilir çözümler üretmekteki rollerinin farkına 

varmaktadırlar [3, 4].  

Politik ve yasal zorluklar: En belirgin politik zorluk 

araştırma programları finance etme ihtiyacıdır [22]. Devlet 

yönetimlerinin organizasyonları yeni teknolojiler olduğu 

kadar bu teknolojilerin mevcut çevreye entegrasyonları için 

desteklemeleri gerekmektedir. Bunun ötesinde Devlet 

yönetimlerinin yüksek miktarda verilerin yönetimi için 

yasal paremetreler saptaması gerekmektedir. En önemli 

endişe mahremiyetin korunmasıdır çünkü veriler herşey 

akıllı nesneler ile temas halinde iken biriktirilmektedir 

[22, 24]. Artan iş esnekliği iş zamanları ve çalışanların 

korunması için kurallar saptamasını gerekli kılmaktadır.  

3.3. Tanımlanan zorluklardan yetkinliklerin türetilmesi   

Bu bölüm Endüstri 4.0’da çalışanların ihtiyaç duyulan 

temel yetkinliklerin mantıklı şekilde çıkarılmasını 

kapsamaktadır. Bu düşünceyle ortaya çıkan ana zorluklar 

öncelikle ihtiyaçları için analiz edilmektedir. Bunu takiben 

her zorluk için türetilen yetkinlikler aşağıdaki tabloda 

sunulmaktadır.  

Tablo 1: Tanımlanan zorluklara ilişkin temel yetkinliklerin belirlenmesi  
Ekonomik 

Zorluklar  
Süregelen küreselleşme  

Kültürler arası yetkinlikler, yabancı dil, zaman esnekliği, 

iletişim ağı becerileri, süreç anlayışı   

Yenilik için artan ihtiyaç   
Girişimci düşünce, yaratıcılık, problem çözme, baskı 

altında çalışma, güncel bilgi donanımı, teknik 

yetkinlikler, araştırma yetkinlikler, süreç anlayışı  

Daha yüksek hizmet beklentisine ihtiyaç 
Çatışma yönetimi, iletişim becerileri, taviz verme 

becerisi iletişim ağı yetkinliği  

İşbirlikli çalışmaya ilişkin artan ihtiyaç   
İşbirliği yetkinliği, ekip çalışması yetkinliği, iletişim 

becerileri, çevre ile iletişim ağı kurma becerileri  

Sosyal Zorluklar  Demografik değişiklik ve sosyal değerlerin değişimi  

Bilgiyi dönüştürme yetkinliği, iş rotasyonunu kabul etme 

becerisi, isle ilgili değişiklikler ( belirsizliklerle 

başaçıkma), zaman ve yer esnekliği, liderlik becerileri  

Artan sanal iş   
Yer ve zaman esnekliği, teknolojik yetkinlikler, kullanım 

araçlarının  yönetimi, bilgi işlem güvenliğini anlama 

Proseslerin artan karmaşıklığı  
Teknik yetkinlikler, süreç anlayışı, öğrenmeye ilişkin 

motivasyon, değişime açıklık, karar verme, problem 

çözme, analitik düşünme  

Teknik Zorluklar  Teknoloji ve veri kullanımının üst seviyede büyümesi  

Teknik beceriler, analitik beceriler, verilerle çalışmakta 

etkinlik, kodlama becerisi, bilgi işlem güvenliğini 

anlama, uyumluluk 
Platformlarda işbirlikçi çalılşmanın artması  
Ekipler halinde çalışma yeteneği, sanal iletişim becerisi, 

medya becerisi, bilgi işlem güvenliğini anlama, işbirliği 

yeteneği 

Çevresel 

Zorluklar 
İklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi   

Sürdürebilirlik bakış açısı, çevreyi korumaya ilişkin 

motivasyon, yeni sürdürebilir çözümler üretmeye ilişkin 

yaratıcılık  

Politik ve Yasal 

Zorluklar   

Standartizasyon 

Teknik beceriler, kodlama becerileri, süreç anlayışı 

Veri koruma ve kişisel mahremiyet  
Bilgi işlem güvenliğini anlama, uyumluluk  

3.4. Yetkinliklerin bir araya getirilmesi ve Sınıflandırılması 

Leinweber’e göre [25] tanımlanan yetkinlikleri önceden 

belirlenmiş gruplara yerleştirmek modelin ileride şeffaf ve 

net olmasını sağlamak açısından esas teşkil etmektedir. 

Bundan dolayı önceden tanımlanan yetkinlik listelerinin bir 
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araya getirilmesi olası tekrarları gidermek için gereklidir. Bir 

sonraki adım yetkinliklerin dört ana başlığa ayrılmasıdır.  

Tablo 2: Kategorilerine göre toplanmış yetkinlik setleri  
Tanımlanan yetkinliklerin kategorilerine göre ayrılması 

Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna ek olarak gelecekteki iş 

ile ilgili yetkinlik analizlerinin refere ettiği çoğu çalışma 

karşılaştırmalı bir araştırmanın parçasıdır. Bu karşılaştırmalı 

araçtırma Endüstrü 4.’ün önemi dolayısıyla çıkarılmıştır. Her 

yetkinliğin ileriye yönelik önemi aşağıda gösterilmektedir.  

3.5.  Tanımlanan temel yetkinliklerin görselleştirilmesi 

Tüm gerekli yetkinliklerin tanımlanmasından sonra 

yetkinlik modelinin sadece görselleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu son adım yetkinliklerin ihtiyaçlarını anlamak için 

şeffaflığı arttıracak ve kullanacıya ilk bakışta yetkinlik 

açıklarını tespit etmesini sağlayacaktır. 

Bu görselleştirme radar sıralaması konseptine 

dayandırılmaktadır bu da çoklu değişkenli verilerin iki 

boyutlu sıralamalarda gösterilmesinde kullanılmaktadır. Bu 

özelliklerden genellikle boşluk analizleri için 

kullanılmaktadır ve bu şekilde yetkinlik modellerini 

görselleştirmek için etkin bir araç haline gelmektedirler. 

Yetkinlik boşluklarını görselleştirmek için radar 

sıralamaların aşağıdaki bileşenleri ihtiva etmelidir: Gereken 

yetkinlikler, bir skala, her yetkinlik için değer skalası. Bu 

bileşenlere ek olarak güncel olarak ölçülen değer bu radar 

sıralamasında gösterilmektedir. Bu da araca istenen ve 

ölçülen yetkinlik seviyesi arasındaki boşluğu ölçmesini 

sağlamaktadır. 

Endüstri 4.0, için en önemli yetkinlikler halihazırda 

tanımlandığından, ölçüt bir sonraki aşamada belirlenmelidir. 

Yetkinlik seviyesi ölçümü için geniş kapsamlı kullanılan bir 

ölçüt beş seviyeden meydana gelmektedir; hiç bulunmaması 

ile alışagelmişin üstünde rastlanması (birden beşe kadar). Bu 

tespit her görev tanımı için değişmektedir ve bundan dolayı 

model güncel olarak kullanıldıkça gerçekleştirilmelidir 

(bakınız bölüm 4.1.).  

Kategori  İhtiyaç duyulan yetkinlik İçerik  
Karşılaştırma 

referansları  

Teknik  

Yetkinlik 

Güncel bilgi  

Teknik beceriler 

 

Süreç anlayışı 
Medya yönetimi  

 

Kodlama 

Artan iş sorumluluğu dolayılsıyla güncel bilgiye artan seviyede önem  

Kapsamlı Teknik bilgiler operasyonel görevlerden daha stratejik görevlere 

dönüştürülmelidir  

Daha kompleks prosesler daha geniş ve derin proses algısı gerektirmektedir  

Artan sanal iş çalışanların akıllı donanım kullanma becerilerine sahip olmalarını 

gerektirmektedir örn. Akıllı gözlükler 

Dijital proseslerin artması çalışanların kodlama becerilerine ilişkin artan bir 

ihtiyaç doğurmaktadır  

[26, 27]  

[26, 28]  

[27, 29, 30]  
[26, 28, 31]  

[26, 31, 32]  

 Bilgi işlem güvenliğini 

anlama 
Sunucu veya platformer üzerine sanal iş çalışanların bilgi güvenliğinin 

farkındalığı sorumluluğunu yüklemektedir 
[27, 30, 31]  

Yapısal  

Yetkinlik 

Yaratıcılık 

Girişimci düşünce  

 

Problem çözme 
 

Çatışma yönetimi 

    

   Karar verme 

   Analitik düşünme  

Yenilikçi ürünlere ihtiyaç, dahili iyileştirmeler, yaratıcılık gerektirmektedir 

Sorumluluğu daha yüksek ve stratjik görevleri olan çalışanlar girişimci olarak 

hareket etmelidir   

Çalışanlar hata kaynaklarını (kök neden) belirleyebilmeli ve prosesi geliştirme 

becerisine sahip olmalıdır  

Daha yüksek hizmet kültürü bakış açısı müşteri ilişkilerini arttırmakta; çatışmalar 

çözülmelidir  

Çalışanların daha yüksek proses sorumlulukları taşıması gerektiğinden, kendi 

kararlarını vermeleri gerekmektedir 

Yüksek miktarda verileri yapılandırma ve analiz etme ve karmaşık prosesler bir 

zorunluluk halini almaktadır.  

[26, 31, 32]  

[26, 31, 33]  

[26, 28, 31]  
[26]  

[26, 28, 31]  

[26, 31, 33]  

 Araştırma  Sürekli öğrenme ve değişen çevreye ilişkin güvenilir kaynakları kullanabilme [31]  

 Etkinlik bakışaçısı Kompleks problemlerin daha etkin olarak çözülmeleri gerekmektedir. Örneğin 

artan verilerin araştırılması 
[29, 33]  

Sosyal yetkinlik 

Kültürel zeka 

 

Yabancı dil 

Iletişim 

İletişim ağları kurma 

 

Takım çalışması 

İşbirliği   

Farklı kültürleri anlamak, küresel çalışıyorsanız özellikle farklı çalışma şekillerini 

anlamak  
Küresel partner ve müşterileri ile anlaşabilmek ve iletişim kurabilmek 

Hizmet odaklılık iyi dinleme ve sunuş becerisi gerektirir, artan sanal işler etkin 

sanal iletişim becerileri gerektirir 

Yüksek oranda küresel ve birbirine bağlı değer zincirince çalışma bilgi iletişim 

ağları gerektirir 

Platformlar üzerinde artan ekip çalışması ekip kurallarına uyma becerisi gerektirir 

Bir değer zincirinde eşdeğer partnerler gerekir; her projede kazan kazan durumu 

yaratılmalıdır özellikle artan proje iş yükü olan durumlarda   

[28, 32]  

[32]  

[26, 32, 33]  

[26, 31]  

[26, 30, 31]  

[26, 31]  

 Bilgiyi dönüştürme   İşletmeler bilgilerini kurum içinde tutmalı, özellikle şu andaki demografik 

değişiklik durumunda, belirgin ve söylenmesine gerek olmayan bilgiler  
[26, 30, 31]  

 Liderlik  Daha sorumluluk gerektiren görevler ve daha yatay hiyerarşiler her çalışanı bir 

lider haline getirmektedir  
[27]  

Kişisel Yetkinlik Esneklik 

Değişime açıklık 
   Öğrenme motivasyonu 

Baskı altında çalışabilme  

Artan sanal işler çalışanları zaman ve yer olarak bağımsız hale getirmektedir; iş 

görev rotasyonları çalışanları iş sorumlulukları ile ilgili esnek olmaya 

zorlamaktadır 

Değişimi kabul etme, özellikle iş görev rotasyonları ve reoryantasyon sonucu 

değişiklikler  

Daha sık iş odaklı değişiklikler çalışanların iç öğrenme isteğini zorunlu hale 

getirmektedir.   

Yenilik proseslerine dahil çalışanlar artan baskı ile baş etmek zorundadır, daha 

hızlı ürün ömürleri ve pazara girme sürelerinin kısalması  

[26, 31–33]  

[26, 30, 33]  
[30, 33]   

[31]  

 Sürdürebiliklik bakış açısı  Şirketlerinin temsilcileri olarak sürdürebilirlik girişimlerini desteklemeleri 

gerekmektedir  
[26]  

 Uyum  Bilgi işlem, makina ile çalışma ya da çalışma saatlerine ilişkin daha sıkı kurallar [31, 32]  



 

Bu yetkinlik modelinde kullanılan görselleştirmedeki 

farklılık çeşitli radar sıralamalarının tek bir radar 

sıralamasında birleştirilmesidir bu da Şekil 2’de 

gösterilmektedir. Bundan dolayı bir radar sıralaması her 

yetkinlik kategorisi için geliştirilmiştir. Bu bireysel radar 

çizelgeleri daha sonra tek bir radar çizelgesinde 

birleştirilmektedir. Bu şekilde görselleştirme değerlendiren 

kişiye genel boşlukları yetkinlik kategori seviyesinde fark 

etmesini sağlayacaktır ve bunun ötesinde yetkinlik 

seviyesini bireysel olarak da analiz etmesine olanak 

sağlamaktadır. İç radar ölçütü temel yetkinlik kategorisinin 

çalışmasını yüzde bazında ölçmektedir. Ölçülen yetkinlik 

seviye değerininin toplamını en yüksek olası değer toplamı 

ile karşılaştırarak yüzde değeri çalışanların bütün yetkinlik 

kategorisinde ortalama olarak ne kadar yetkin olduğunu 

göstermektedir. Şekil 2 örnek çalışan değerlendirmesi içeren 

görselleştirmiş bir yetkinlik modelidir. Yetkinlikler kendi 

kategorileri etrafında toplanmakta ve kırmızı alan her 

yetkinlik için minimum seviyeyi göstermektedir. Yeşil alan 

değerlendirilen elemanın güncel seviyeyi göstermektedir.  

Bu şekilde eğer herhangi bir noktada kırmızı alan beliriyor 

ise, uygun yetenek stratejisi yardımı ile kapatılması gereken 

bir yetkinlik açığını göstermektedir.  

Figure 2: Visualized competence model 

4. Yetkinlik Modelinin Uygulama Potansiyeli 

Bu bölümün amacı geliştirilen yetkinlik modelinin pratikte 

nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Yetkinlik modeli ufak 

ve orta ölçekli işletmelerde ortak bir araştırma projesinde 

test edilerek uygulanacağından, bu Frauenhofer Enstitüsü 

Üretim Sistemleri ve Tasarım Teknolojisi açısından özel bir 

öneme sahiptir.  

4.1. Modeli çalışanların mevcut durum analizi için 

kullanmak 

Genel olarak geliştirilen model işletmelere Endüstri 

4.0’de gerekli yetkinliklere yetkinlik açığı analizi 

gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.  Verilen yetkinlikler bir 

çalışma gücünü genelleştirmek için çok spesifik olduğundan, 

araç bireysel olarak çalışanları değerlendirmek için 

tasarlanmıştır. Bunun ötesinde önyargıları minimize 

etmek ve tutarlı sonuçlar elde etmek için çalışanların 

değerlendirilmesinin tecrübeli bir kişi tarafından 

yapılması gerektiği dikkate alınmalıdır. Öncelikle model 

yetkinlikleri değerlendirebilmek için departman ve görev 

profiline genişletilmelidir. Daha önce belirtildiği üzere 

model Endüstri 4.0, için en önemli yetkinlikleri 

göstermektedir ancak her iş modeli her yetkinlik 

seviyesine göre ufak farklılıklar göstermektedir. Bundan 

dolayı ihtiyaç duyulan ölçüt her bireysel yetkinlik için 

ayarlanmalıdır.  

İkinci olarak çalışanların değerlendirmesi tetiklenebilir. 

Bundan dolayı uzman standart bir yetkinlik 

değerlendirmesinden faydalanılmalıdır genelde anketler ya 

da izleme aktiviteleri. Bundan sonra sonuçlar toplanmalı ve 

yetkinlik modeline aktarılmalıdır.   

Tüm ihtiyaçlar tanımlandığında ve tüm çalışanların 

yetkinlikleri değerlendirildiğinde, model mevcut yetkinlik 

boşluklarını açığa çıkaracaktır. Bu çalışanların Endüstri 
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4.0’e hazır bulunuşluklarını göstermektedir. Bunun ötesinde 

en kritik boşlukları ilk bakışta tespit etmek mümkündür. 

Bunlar insan kaynakları gelişiminin odaklanması gereken 

noktalardır.  

Örneğin örnek görselleştirmede Şekil 2’deki yetkinlik 

modelinde sosyal yetkinlikler yeterince gelişmemiştir. 

Bireysel yetkinlikler araştırıldığında yetkinliklerin neredeyse 

hiçbirinin istenen seviyede olmadığı görülmektedir. Bunun 

ötesinde toplanan radar ölçeği liderlik ve yabancı dilin 

en son geliştirilen yetkinlikler olduğunu göstermekte ve 

aksiyon ihtiyacını göstermektedir.  

4.2. İhtiyaca özel yetkinlik stratejilerinin tanımlanması   

Öncesinde belirlenen açıkları doldurmak için yetenek 

stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Odak öncelikle 

bir çalışanın Endüstrü 4.0 ile baş edebilmesi için en geniş 

zayıf noktaları belirlediğinden en büyük yetkinlik açığına 

verilmelidir. Yetenek stratejileri spesifik yeteneklerin 

geliştirilmesi için farklı metod ve teknikler kullanmaktadır. 

Bundan dolayı firma modeli çalıştırmadan önce istenen 

seviyede yetkinliklere ulaşılamaz ise çalışanlara ilişkin 

aksiyonları önceden belirlemelidir. Bu gerekliliği takip 

ederek yetkinlik modeli derhal çalışanlar için uygun 

eğitimler sunabilir.  

5. Sonuç ve Hedefler 

Bu çalışmanın ilk kısmında dijital ve birbirine bağlı bir 

dünyada çalışmak için gerekli yetkinliklerin kapsamlı bir 

listesi sunulmuştır. Her işin farklı ihtiyaçları olmasına 

rağmen, tanımlı yetkinlikler ilerleyen bir önem kazanmakta 

ve insan kaynakları gelişimi tarafından yerleri 

tanımlanmalıdır. Buna ek olarak tanımlanan yetkinlikler 

kümeler haline getirilmiş bir radar sıralaması şeklinde 

görselleştirilmiş ve bu şekliyle bireysel yetkinliklerde 

kullanıcıya empoze edilen ihtiyaçları anlamasına yardımcı 

olmaktadır. Bu makalenin ikinci kısmı özetle yetkinlik 

medelinin genel bir uygulama stratejisini tartışmaktadır. Bu 

modelin çalışan yetkinliklerini gelecek zorlukların 

üstesinden gelebilmesi için nasıl değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesinde nasıl kullanılacağını göstermektedir. 

Spesifik iş profillerinin geliştirilmesine bunun yanı sıra 

bireysel yetkinlik modelinde kullanılan bireysel niteliklerin 

entregrasyonuna ilişkin araştirmalar devam ettirilmelidir. 

Yetkinlik açıklarının bu model ile kapatılmasına ilişkin hızı 

ve kıvraklığı geliştirmesine yardımcı olacaklardır. 
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