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✓ Şirketler için yetkinliğin önemi-
ni ortaya çıkarmak ve analiz için bu 
kavramın genel bir çerçeveden ele 
alınması gerekir. Türleri itibariyle in-
san kaynağı ilk akla gelse de diğer 
türleri dikkate alınmalıdır. Bu amaçla 
jenerik türler tanımlanmalı ve bun-
ların şirketlere özgü hale getirilerek 
detaylandırılması gerekir. 

✓ Salgın süreci, şirketlere “Elimizde-
ki yetkinlikleri etkin kullanarak krizin 
üstesinden nasıl gelebiliriz?” sorusu-
nu en güçlü şekilde hatırlattı. 

✓ Bir yanda kritik yetkinliklerin (en 
sınırlı anlamıyla nitelikli işgücünün) 
korunması şirket özelinde bir mese-
le olarak ele alınması gerekirken öte 
yandan bazı kritik yetkinlikler sektö-
rel, ulusal hatta küresel bakış açısıyla 
ele alınması yararlı olacaktır. 

✓ Yetkinliklerin korunmasında regü-
lasyonlar mutlaka dikkate alınmalı-
dır. Bazı yetkinliklerin regülasyonlar 
nedeniyle esnekliği diğer bir değişle 
farklı iş alanlarına kaydırılması çok sı-
nırlı ya da mümkün değildir.    

✓ Yetkinlik korunumunda ilgili mes-
lek örgütleri, uluslararası kuruluş-
ların öneri, uygulama ve iş birliği 
noktasında katkı sunması yararlı ola-
caktır. 

✓ Yetkinlikler konusunda iyi örnek-
lerin, uygulamaların derlenmesi ve 
paylaşılmasına ihtiyaç bulunmakta-
dır.   

✓ Yetkinlikler arasında esnek geçiş-
ler, çoklu yetkinlik (birimler arasında 
homojenliğin sağlanması), yetkinlik 
göçü konularının ve bununla ilgi-
li saha deneyimlerinin irdelenmesi 
önemlidir.



✓ «Yetkinliğin devir hızı» ölçüm için 
(yetkinlik, kişi, şirket özelinde) za-
man dilimin belirlenmesini ifade 
eder.

✓ Şirket üst yöneticilerinin ve ka-
rar vericilerin kritik yetkinliklerin 
önemini ve aciliyeti anlaması ile 
sahiplenmesi sağlanmalıdır. CO-
VID-19 süreci bunu kısmen sağla-
mış görünmektedir. Ancak bunun 
şirketin temel meselelerinden biri 
olarak el alınması ve kritik yetkinlik 
konusunda farkındalık ötesinde bir 
bilincin inşa edilmesi gerekir. 

✓ «Kritik yetkinliği kaybettiğimiz-
de ne kaybederiz?» sorusu dikkate 
değer bulunmuştur.     

✓ Söz konusu bilincin gelişmesin-
de, kritik yetkinlik ve şirket perfor-
mansı ilişkisini öne çıkarmak yarar-
lı olacaktır. 

✓ İşletmeler faaliyet gösterdiği 
sektöre, dijital olgunluk seviyesi-
ne, rekabet gücüne ve diğer birçok 
faktöre bağlı olarak hangi yetkinlik-
lerin stratejik olacağını belirlemeli, 
insan kaynağında gerekli yetkinlik 
ölçümlerini uygun metodolojiler 
ile yapmalıdır.

✓ Diğer önemli bir konu da Yetkin-
lik korunması için kaynak oluştur-
manın (Fon) gerekliliğidir.

✓ Kritik Yetkinliklerin şirketler için 
değerlendirilmesi ve karar sürecine 
destek sunmak için yetkinliklerin 
tanımlanması, tespiti, özgün tek-
nikler kullanılarak kapsamlı analize 
ihtiyaç bulunmaktadır. Tüm bun-
ların pratikte kullanımı kolay, etkin 
hale getirilmesi gerekir.
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