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ÖZET 

15. yüzyılda sömürgecilik ve merkantilizm ile başlayıp sanayi, iletişim 

ve bilgi devrimleri ile yayılan küreselleşme, dünyayı adeta küçültmüş, 

fırsatları ve riskleri ortaklaştırmıştır. 21.yüzyılda küreselleşme ile; ürünler, 

beyinler, sermaye, enerji, bilgi ve daha birçok varlık, sayısız piyasada 

değerlenir ve hızla alınıp satılır hale gelmiştir. Fırsatların ve risklerin tüm 

dünyaya yayılması yeni oyuncuları sahaya çıkarmış, giderek kızışan küresel 

rekabet ile Endüstri 4.0’ın getirdikleri birleşince işletmeler “yeni dünyaya 

adapte olmak için dönüşmek” ya da “yok olmak” seçenekleri ile karşı karşıya 

kalmıştır. Dijitalleşme; düşünme biçimlerini, tasarım, üretim ve satış 

süreçlerini, tüketim alışkanlarını ve daha birçok yönden yaşamımızı 

değiştirmektedir. Gündelik yaşam ve iş dünyası bu şekilde değişirken bütün 

bunların merkezinde olan insan da bu dalgadan payını almaktadır. Mal ve 

hizmetlerin üretiminde insan gücüne ihtiyaç neredeyse kalmamış, bunun 

yerine insandan, otomasyona geçirilmiş süreçlerin koordinasyonu beklenir 

hale gelmiştir. Büyük veriyi toplamak, analiz etmek ve bundan sonuçlar 

çıkarmak bilgisayarların işi olur ve asimetrik enformasyon azalırken, bu 

sonuçları geleceğe yön vermek için kullanan insan fark yaratabilmektedir. 

Sermaye vatansız hale geldikçe finans dünyası, bu sermayeyi inovasyona 

yönelten ve en verimli şekilde değerlendiren uzmanları aramaktadır. 

Ekonomik bir aktör olarak insanın rolü değişirken ondan beklenen bilgi, 

beceri ve yetkinlik seti de bu eksende yeniden belirlenmektedir. Bu çalışmada 

gerek çalışanlarda gerekse liderlerde şimdiye kadar aranan bilgi, beceri ve 

yetkinlikler üzerine kurulmuş İnsan Kaynakları stratejisinin ve 

uygulamalarının, içinde bulunduğumuz Dördüncü Sanayi Devrimi 

çerçevesinde güncellenme pratikleri incelenecektir.  
 

Anahtar kelimeler: küreselleşme, Endüstri 4.0, dijital insan kaynakları, 21.yüzyıl 

yetkinlikleri 

JEL sınıflandırma kodu:M51, O15, O33 
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ABSTRACT 

 

Globalization, which started with colonialism and mercantilism in the 

15th century and spread through respectively industry, communication and 

information revolutions, almost shrunk the world, and shared the 

opportunities and risks. With globalization in the 21st century; products, 

brains, capital, energy, information, and many other assets got used to valued 

and marketed in many markets.The spread of opportunities and risks to the 

whole world has revealed new players, and as the result of the increasingly 

intense global competition and Industry 4.0, the enterprises have faced the 

options of "transform to adapt to the new world" or "disappear". The 

digitalization changes our way of thinking, design, production and sales 

processes, consumption habits and many more. While the daily life and the 

business world change in this way, the human being who is at the center of 

all this takes its share from this wave. The need for manpower in the 

production of goods and services is almost absent. Instead, they are expected 

coordinating the automated processes. Collecting and analyzing the big data 

and make inferences is the job of computers. Asymmetric information is 

decreasing, and only the people who use these inferences to guide the future 

can make a difference. As the capital becomes stateless, the world of finance 

seeks out the experts who direct this capital to innovation and evaluate it in 

the most efficient way. While the role of man as an economic actor is 

changing, the knowledge, skill and competency sets expected by him are 

redefined in this axis. In this study, within the framework of the Fourth 

Industrial Revolution the update practices of Human Resources strategy and 

applications will be examined. 
 

Keywords: globalization, industry 4.0, digital human resources, 21st century competencies 

JEL classification code: M51, O15, O33 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

362 

1. GİRİŞ 

Temel duygularımızdan biri olan merak, bunun yönlendirildiği araştırma ve sonucunda 

ortaya çıkan buluşlar medeniyete yön vermiş; büyük buluşlar, insanlık tarihini şekillendirmiştir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde küreselleşme dünyayı küçültüp üzerindeki her şeyi birbirine 

yaklaştırırken Endüstri 4.0 adıyla anılan teknolojik gelişmeler de bunları birbirine bağlayarak 

gerek günlük yaşantımızı gerekse iş dünyasını etkilemektedir. 

İş dünyasının üretimden, pazarlamaya ve satışa, finanstan lojistiğe, tahsilata ve hizmet 

sunumuna tüm aşamaları dijitalleşirken iş süreçlerinin otomasyonu insan gücüne olan ihtiyacı 

azaltmakta, çalışan insanın rolü farklılaşmaktadır. Rol farklılaşmasına paralel olarak 

çalışanlarda aranan yetkinlikler yeniden belirlenmekte, dünyanın farklı ülkelerinde araştırma 

ve tartışma konusu olan 21. yüzyıl yetkinlikleri üzerinde giderek bir uzlaşmaya 

yaklaşılmaktadır. 

Yaş, akademik bilgi, iş deneyimi gibi özelliklerin önüne geçen 21. yüzyıl yetkinlikleri 

içinde en üst sıraları alan; eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği, yaratıcılık ve inovasyon, 

gelecekte işletmelerin hayatta kalmasını ve rekabete devam etmesini sağlayabilecek güçler 

olarak görülmektedir. 

Temel amacı işletmenin hedeflerine ulaşmasını desteklemek olan stratejik insan 

kaynakları yönetimin yeni odağı, tüm uygulamalarını 21. yüzyıl yetkinlikleri çerçevesinde 

güncellemek ve uygun nitelikte insan sermayesini oluşturabilmektedir. 

2. ENDÜSTRİ 4.0 

İçinde bulunduğumuz döneme kadar insanlık tarihi boyunca üç büyük sanayi devrimi 

yaşanmıştır. İlk olarak 18. yüzyılda buhar makineleri keşfedilmiş, bu makinelerin üretimde 

insan ve hayvan gücünün yerine kullanımı ile büyük bir üretim artışı yaşanmıştır. Ardından 20. 

yüzyılın başında, elektrik enerjisiyle seri üretime geçilmiş, iş bölümü ve uzmanlaşmaya ağırlık 

verilmiştir. 1970’li yıllardan 2000 yılına kadarki dönemi kapsayan üçüncü sanayi devriminde 

elektronik ve bilgi teknolojileri sayesinde programlanabilen makineler ile üretimde otomasyon 

dönemi başlamıştır. 

Her gün yeni bir yansımasına şahit olduğumuz dördüncü sanayi devrimi, diğer adıyla 

Endüstri 4.0; dijitalleşme, fiziki ve sanal sistemlerin entegrasyonu, mobil internet, bulut 

teknolojisi, büyük veri, yeni nesil enerji kaynakları, nesnelerin interneti, robotik, sürücüsüz 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

363 

araçlar, yapay zekâ, üç boyutlu baskı, gelişmiş hammaddeler/malzemeler, biyo/nano/uzay 

teknolojileri ve daha birçok unsurla akıllı üretim dönemini başlatmıştır. Dijitalleşme, hayatın 

farklı alanlarını birbirine bağlamakta ve birlikte hareket etmelerini sağlamaktadır. 

Sınai üretimde kullanılan yapay zekâ, programlandığı işleri insana ihtiyaç duymadan 

gerçekleştirebilmektedir. Makine öğrenmesi devreye girdiğinde yapay zekâ, önceden 

programlanmadığı işleri de yapabilmektedir. Bir adım sonrası ise, insanlar tarafından herhangi 

bir ölçüt tanımlamasına gerek kalmadan makinelerin kendi parametrelerini tanımlaması ve 

istenen faaliyetleri yerine getirmesi şeklinde gerçekleşen derin öğrenmedir.  

Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren sistemler kullanıldıkça üretilen büyük veri, ekonomik 

faaliyet için başlı başına bir kaynak teşkil etmektedir. Büyük verinin analizinden elde edilen 

veriler ile geleceği tahmin etmek, doğal, ekonomik, politik gelişmelere yönelik önlem almak, 

yeni fırsatlar yaratmak ve toplumsal konularda iyileşme sağlamak amaçlanmaktadır (Schwab, 

2018).  

Küreselleşme ve dijitalleşme dünyayı küçültüp üzerindeki her şeyi birbirine 

yaklaştırırken geleneksel yöntemlerde faaliyet gösteren işletmelerin, yelkenini teknoloji 

rüzgarıyla dolduranlarla rekabeti sürdürülebilir değildir. İnsan ve teknoloji iç içe geçtikçe 

Endüstri 4.0, iş dünyasını ve onun merkezindeki insanı da değiştirmektedir. İnsan artık emek 

sağlayıcısı, makine operatörü ya da mühendis olmaktan öte, makinelerin programlayıcısı ve 

koordinatörü olmaya yönelmiştir. Bu rol değişikliği; etik, felsefi, hukuki, ekonomik, politik 

açıdan tartışılmakla birlikte kaçınılmaz görünmektedir. 

3. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

1970'lerin sonunda geleneksel personel yönetimi anlayışından daha modern bir kavram 

olan insan kaynakları yönetimine geçilmeye başlanmış, stratejik boyut öne çıkmıştır. Stratejik 

insan kaynakları yönetimi ile kast edilen, işletmenin insan sermayesi ile iş performansı arasında 

ilişki kurulmasıdır (Ünnü vd., 2009).  

Stratejik insan kaynakları mimarisi; insan kaynakları sistemlerini, sistemlerin gerektirdiği 

işgücü beceri ve yetkinliklerini, çalışan bağlılığını ve katılımını içerir; değer yaratmayı 

hedefler. Geleneksel personel yönetimi ile karşılaştırıldığında bu yaklaşımda göze çarpan ilk 

farklılık, bireysel performans yerine örgütsel performansa odaklanılmasıdır. Bir diğer farklılık 

işletme problemlerinin çözümünde bireysel insan kaynakları uygulamaları yerine insan 
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kaynakları sistemine vurgu yapılmasıdır. Stratejik yaklaşımın önemi anlaşıldıkça insan 

kaynakları yönetimindeki; seçme-yerleştirme, performans değerlendirme, ödüllendirme, 

gelişim gibi her bir fonksiyonel alanın da işletme stratejisi ile ilişkilendirilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmıştır (Ünnü vd., 2009). 

4. YENİ DÜNYANIN İNSAN SERMAYESİ 

İlk defa 1969 yılında Galbraith tarafından kullanılan “entelektüel sermaye” kavramının 

bileşenleri; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesidir (Pena, 2002, Bontis, 

2002). İnsan sermayesi, işletme çalışanlarının sahip olduğu ve geliştirdiği, mesleki ve diğer 

konulardaki bilgi, yetenek, deneyim, davranış, liderlik, yaratıcılık, girişimcilik yetkinlikleri, 

risk alma becerileri, problem çözme kapasiteleri, yani tüm beşerî unsurların bileşimidir (Choo 

& Bontis 2001; Aşıkoğlu vd., 2008; Kanıbir, 2004).  

1990’lardan bu yana, başta insan kaynağı olmak üzere soyut varlıklara yapılan yatırımın 

oranı somut varlıklara yapılan yatırımın oranından fazladır ve aradaki fark giderek soyut varlık 

yatırımları lehine açılmaktadır (Görmüş, 2009). 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Rekabet Edebilirlik Raporuna 

göre, Endüstri 4.0’ın dönüştürdüğü dünyada sürdürülebilirlik için; insan sermayesi, inovasyon, 

esneklik ve çeviklik, itici güçler olarak tanımlanmıştır (Schwab, 2018). Rapora göre dijital 

becerilere yatırım yapmadan teknolojiye yatırım yapmak, beklenen düzeyde verimlilik artışı 

sağlamayacaktır. Diğer bir ifade ile; akıllı şehirlerde yaşayıp, öğrenen makineleri koordine 

edecek, 3 boyutlu yazıcıların üretebileceği tasarımları yapacak ve yapay zekâ ile entegre 

çalışabilecek insanın dijital yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

5. 21. YÜZYIL YETKİNLİKLERİ 

Son kırk yıldır dünyada insan kaynakları yönetiminin yapıtaşlarından biri olan “yetkinlik 

kavramı” yıllar itibariyle farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlarda ortak olan unsurlar; 

bireyin belli bir sonuca ulaşmak üzere bir rolü etkin bir şekilde yerine getirmek için ihtiyaç 

duyduğu yetenek, bilgi, kişisel özellikler ve davranışlardır (Boyatzis, 1982; McClelland, 1998; 

Biçer ve Düztepe, 2003; Lucia ve Lespinger’den akt. Gangani vd., 2006; Spencer ve Spencer, 

2008). Yetkinlik bazlı çalışmaların tümünde, davranışların gözlemlenebilir ve ölçülebilir 

olması aranmaktadır.  
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Stratejik insan kaynakları yönetiminin amacı, işletmenin amaçlarına ulaşmasını 

destekleyecek sistemi kurmaktır. Bu sistemin bileşenleri olan; çalışan seçimi, eğitim-gelişim 

faaliyetleri, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi vb., işletmenin beklenen 

sonuçlara ulaşmasına katkı sağlayacak yetkinlikler temeline dayandırılır (Akyol & Budak, 

2013). 21. yüzyılda işletmelerin gündemi dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve küresel 

piyasada rekabet gücünü devam ettirmektir. Dolayısıyla beşerî bilimler, bunları 

gerçekleştirecek insan kaynağının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiği sorusuna yanıt 

aramaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde aralarında Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği 

(American Association of School Librarians), Ulusal Eğitim Derneği (National Education 

Association) gibi derneklerin, Pearson, (Eğitim Test Hizmetleri (Educational Testing Service) 

(ETS) gibi eğitim ve ölçme-değerlendirme şirketlerinin, Microsoft, Lego, Intel, Hewlett 

Packard, Dell, Apple, Crayola, Cisco gibi dev şirketlerin de bulunduğu 32 üyeli bir ortak 

çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma sonucu “21. Yüzyıl Öğrenme 

Çerçevesi” ortaya konmuştur. Buna göre öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı 

olmak için gerekli olan yetkinlikler; yaratıcılık, inovasyon, karmaşık problem çözme, eleştirel 

düşünme, iletişim, işbirliği, esneklik ve uyum sağlayabilirlik (resilience) olarak belirlenmiştir. 

Alberta Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma ile yukarıda sayılanlara; dijital okuryazarlık, 

yaşam boyu öğrenme, inisiyatif, kültürel, evrensel ve çevresel farkındalık, Phoenix 

Üniversitesi’ndeki bir çalışma ile; küresel vatandaşlık, üretkenlik, analiz-sentez ve girişimcilik 

eklenmiştir (www.erhanerkut.com, 01.06.2019). 

Hamel (2008), geçen yüzyılda kurumların çalışanlardan; itaat, sadakat, titizlik, itinalı 

çalışma ve zekâ beklediğini, oysa artık bu özelliklerin meta haline geldiklerini, yani herhangi 

bir ülkeden düşük bedelle ve kolaylıkla temin edilebildiğini belirtmiştir. Hamel’in yetkinlik 

piramidinde yukarı çıkıldıkça bu yüzyılın yetkinlikleri olan inisiyatif alma, yaratıcılık, tutku ve 

heves görülmektedir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu, 21. Yüzyıl 

Becerileri Ortaklığı (P21) gibi gruplar ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Araştırma 

Konseyi, konuyla ilgili araştırmalara ve entelektüel tartışmaya titizlik getirmiştir. 21. yüzyıl 

yetkinlikleri, üzerinde belli ölçüde konsensüs sağlanmış bir çerçeveye oturtulmuştur. Hayatın 
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birçok alanında ölçülebilir fayda sunabileceği öngörülen 21. yüzyıl yetkinlikleri; eleştirel 

düşünme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve inovasyon olarak belirlenmiştir.  

5.1. Eleştirel düşünme 

21. yüzyılda eleştirel düşünme "tasarım ve projeleri yönetme, sorunları çözme, çeşitli araç 

ve kaynakları kullanarak etkili kararlar verme yeteneği" olarak tanımlanmaktadır. Sırasıyla; 

bilgiyi algılamayı, işlemeyi, yorumlamayı, rasyonelleştirmeyi ve büyük miktarda çelişkili 

bilgiyi eleştirel biçimde analiz ederek iyi muhakeme edilmiş kararlar vermeyi ve zamanında 

harekete geçmeyi gerektirir (Fullan 2013). 

5.2. İletişim 

Fullan’a (2013) göre, 21. yüzyıl bağlamıyla iletişim "yazılı, sözlü ve dijital ortamda etkili 

iletişim” ve aynı zamanda "dinleme becerileri" ile tanımlanmaktadır. İngiltere Eğitim Bakanlığı 

bu tanıma dijital okuryazarlığı eklerken P21 gibi oluşumlar farklı bilgi, medya ve teknoloji 

becerilerini dahil etmektedirler (www.erhanerkut.com, 01.06.2019).  

5.3.İşbirliği 

21. yüzyıl bağlamında işbirliği (Fullan 2013), "takım halinde çalışmayı, başkalarıyla 

çalışırken onlardan öğrenmeyi, başkalarının öğrenmesine katkıda bulunmayı ve sosyal ağ 

becerilerini" ifade eder. Kolektif zekâ geliştirmeyi ve birlikte anlam inşa etmeyi gerektirir. Aynı 

fiziksel mekânı paylaşmak yerine dijital işbirliği yapmak ve ortak veri tabanına uzaktan katkı 

sağlamak için yeni bilgi ve beceriler gerekmektedir. 

5.4.Yaratıcılık ve inovasyon 

 Yaratıcılık genellikle bir ihtiyacı karşılamak için yeni fikirler, kavramlar veya ürünlerin 

peşinde koşmak olarak tanımlanır. İnovasyon ise yaratıcılık unsurlarını içermekle birlikte 

genellikle belirli bir alana yönelik katkı sağlamak üzere yeni bir fikrin hayata geçirilmesi olarak 

tarif edilir. Yakın tarihli birçok çalışma; toplumsal gelişme, iş dünyasında rekabet edebilirlik 

ve ekonomik büyüme için yaratıcılığın önemini ortaya koymaktadır. 
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6. İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ GÜNCELLENMESİ 

Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme yaygınlaştıkça çalışma biçimleri 

farklılaşacak, ekonomik faaliyette insan gücü ihtiyacı azalacaktır. İşletmelerin kısa ve uzun 

vadede işgücü planlamasını yeniden yapmaları gerekmektedir. 

Küresel rekabeti sürdürebilmek için işletmeler gelecekteki işgücü ihtiyacını, yukarıda 

detaylıca açıklanan dönüşüme uyum sağlayabilecek yetkinliklere sahip çalışanlar ile 

karşılamayı tercih edeceklerdir. İşletmelerin şimdiye dek çalışanlarda aradığı itaat, sadakat, 

titizlik gibi nitelikler, yeni dünyanın talepleri doğrultusunda yerini eleştirel düşünme, iletişim, 

işbirliği, yaratıcılık ve inovasyon gibi yetkinliklere bırakmaktadır. Dolayısıyla stratejik olarak 

iş sonuçlarına katkıda bulunmayı amaçlayan insan kaynakları fonksiyonunun işe alımdan, 

kariyer, performans, ücret yönetimine tüm süreçleri bu yetkinlikler baz alınarak güncellenmeyi 

gerektirmektedir. 

Öncelikle işletmelerde mevcut insan kaynağının, 21. yüzyıl yetkinliklerine ne ölçüde 

sahip oldukları tespit edilmelidir. Endüstri 4.0 ile giderek hızlanan hayatın gelişmelerine 

işletmelerin de aynı hızla yanıt verebilmesi için insan kaynakları uygulamalarının sadeleşmesi 

ve organizasyonun çevikliğini destekleyecek şekilde hızlanması yerinde olacaktır.  

Örneğin, işletmedeki bir açık pozisyonun doldurulması için, adayların yukarıda belirtilen 

yetkinliklerini en kısa sürede ve en yüksek geçerlik/güvenirlik oranları ile ölçebilen psikometrik 

testler, işe alımda değerlendirme süreçlerini hızlandırabilir. Bu testlerin elektronik ortamda 

uygulanması ve saniyeler içinde raporlanması da etkinliği artıracaktır. İşe alım sürecinin bir 

parçası olan mülakatların yüz yüze ve aynı mekânda yapılması ihtiyacı kalmamış, görüntülü 

görüşme teknolojisi mesafeleri önemsiz hale getirmiştir. 

Bulut teknolojisi ile erişilebilen veri tabanları ve uygulamalar, sesli, görüntülü, sanal 

gerçeklikle, hatta holografik katılımla gerçekleştirilebilen toplantılar, ofise gelmeden uzaktan 

çalışmayı giderek daha yaygın ve tasarruflu bir seçenek haline getirmektedir. Ürün ve 

hizmetlerin sunum şekli değiştikçe uzaktan çalışma yöntemine daha çok sektörde başvurulması 

beklenebilir. 

Çalışanların performans değerlendirmesi için en uygun sistemin ne olduğu konusunda 

tartışmalar devam ederken çalışan performansının izlenmesi, değerlendirilmesi ve buna yönelik 
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geribildirim verilmesi konusunda yapay zekâdan yararlanılması eşgüdümlülük ve uygulama 

standardı sağlamakta katkı sağlayacaktır.  

Kariyer yönetiminde bugüne dek kişinin potansiyeli ve performansı kadar, çalışma süresi, 

geçmiş deneyimleri, yaşı, akademik geçmişi vb. de dikkate alınmaktaydı. Ancak insan 

kaynakları fonksiyonunun beklentileri karşılayabilmesi için bundan sonra kritik yetkinlikler 

önem kazanacak, diğer unsurlar ise değerlendirme kriteri olmaktan uzaklaşacak gibi 

görünmektedir. Bu da yakın zamanda üniversiteden yeni mezun üst düzey yöneticiler 

görebileceğimize, işletmelerde nesil çatışmasını önlemeye yönelik politikaların etkin şekilde 

devre alınması gerektiğine işaret etmektedir.  

Pink’e (2005) göre günümüzde bir işletmenin, uygun fiyatlı ve işlevsel bir ürün yaratması 

yeterli değildir. O ürün aynı zamanda güzel, özgün ve anlamlı da olmalıdır. Dolayısıyla 

çalışanların hayal gücü, yaratıcılık ve empati yeteneklerinin gelişmesi, işletmelerin ve ülkelerin 

gelecekte rekabet avantajı kazanmaları açısından önemli bir rol oynayacaktır. İşletmelerde işe 

en uygun kişileri seçmek ve yerleştirmek kadar sürekli değişen koşullara uyum için eğitim ve 

gelişim faaliyetleri ile desteklemek de insan kaynakları fonksiyonunun önemli 

görevlerindendir.   

Dijital araçlar ve kaynaklar çalışanların kritik yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik 

özgün deneyimler üretmek üzere kullanılabilir (Ontario Ministry of Education, 2015). Örneğin 

dijital araçlardan biri olarak sanal gerçeklik, bilgisayarda yaratılan etkileşimli 360° sanal 

(dijital) ortamlar ile gerçek dünya algısını değiştiren bir teknolojidir (Yamamoto, Özgeldi, & 

Altun, 2018). Bir öğretim aracı olarak son dönemde, havacılık, askeriye, oyun, endüstri, sağlık, 

spor, turizm gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır (Yamamoto, Zümrüt, & Altun, 2018). 

7. SONUÇ 

Küreselleşme ve Endüstri 4.0’ın etkisiyle dijitalleşen iş dünyasında tüm unsurlar gibi 

insan gücü de bu dinamiğe uymak durumundadır. Makro düzeyde hükümetlerin mikro düzeyde 

ise işletmelerin, halihazırda istihdama dahil olan bireyler için kısa ve uzun vadede işgücü 

planlamasını yeniden yapmaları gerekmektedir.  

Temel amacı kâr elde etmek olan işletmelerin, öncelikle hayatta kalabilmek, ardından 

rekabet avantajı sağlamak için 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip çalışanları tercih edeceği, kurum 

içi eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyeceği açıktır. Ancak genellikle lise çağına kadar 
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geliştirilen bu yetkinliklerin ulusal eğitim öğretim sistemine dahil edilmesi ve hatta 

ebeveynlerin bilinçlendirilmesi yoluyla daha küçük yaşlardan itibaren bireylere kazandırılması, 

ekonomik büyümeye yönelik bütünleşik ve daha verimli bir yaklaşım olacaktır. 
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