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1.

1.1. Dijital Yetkinlik

Yetkinlik/Yeterlik

etkinlik bir 

k ve yeterlik terimlerinin 

an yeterlik ise 
Bir ehliyet.” ya da 

“Görevi yerine getirme gücü verenbilgi.

becerileri ifade ed
beceri gereksinim -
dâhildir.  

efler olarak 

yeterlikler;
- Bilgi/beceri tipleri ve seviyelerini belirlemede,
-
-
-
-

yol 
-

fark etmeksizin tüm 
1.2.

Dijital yeterlik; dâhil olma ve/veya 

dâhil)

ktir.
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1.3.

.

; 
becerisi gibi temel 

becerilere hâkim hizmet içi 

gerekmektedir.
; gün

,

lanarak 

nedeniyle bireyler de dijital yeterliklerini .
1.4.

-

yönte
: 

,
,

yasal süreçler) çevrim içi
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-devlet servisleri en öne 

riskleri beraberinde getirmektedir. 

gerektirir. Diji

temel bir yönü olarak ifade etmektedir ve bunun için standar

E-Devlet
E-devlet, daha iyi bir süreç

) e- e-devlet” terimi üç grupta 

a. E-devlet, internet (çevrim içi) hizmet sunumu ve e- internet 

b. E-
c. E-

E-dev
devreye girmektedir. Basu’ya (2004) göre e-

r

1.5. Dijital Teknolojiler ve Hukuksal Boyut

toplumu ya da Bilgi Ç
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toplumu”nun 

nta’ya ,

, g
e-posta adresi, IBAN bilgisi, araç plaka bilgisi, görevine uygun olarak ehliyet 

Anayasa’
Anayasa’da üzere temel 

Resmî 

gerekmektedir:

2.
2.1.

inceleme sonucunda dijital yeterliklerin bir vizyon ya da politika bu
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2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

olarak 

, küresel rekabette d

Millî Teknoloji Güçlü 
Sanayi” vizyonu

 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ana

Strateji Raporunda Dördüncü Sanayi Devrimi’nin

taraft
-

, tmen dijital 

TEDMEM Türkiye’d

Türkiye’de dijital yeterlikleri

; 

ürkiye'de merkez düzeyde ulusal ihtiyaçlara göre 

durumun belirlenm hâle 
nin 

dâhil 

  (2021-2027) 
Di -

erine dair en güncel politika 
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konusunda daha güçlü bir s
,

dâhil olmak üzere 

1-
alan stratejik önceliklerden ilki olan bu 

; 

nda Üye Devletlerle Stratejik 
Diyalog

ve 

ekipman

zekâ
2-

ve yeterliklerin, dezenformasyonla mücadele de dâhil 

ve bundan 
sonra ’ni (DigCompEdu) temel 

yoluyla dezenformasyonla mücadele etmek için ortak yönergeler
Eylem 8: Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi’ni yapay zekâ ve verilerle ilgili becerileri içerecek 

tavsiyesi

dijital yeterli

Eylem 13: 
2021- ; 

- 2020) üzer
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, özel

klerini sürekli 

2.2. Yeterlikler Nereden Gelmektedir?

lerlemede 

insanl

stratejilerden biri ihtiyaçla

-
- - i yüksek bir toplum, bir 

faaliyetlerle yeni ihtiyaçlar 
da etkili ve verimli olarak çözülmesi yeni teknolojiler ile 

mümkündür. Yeni t
ile bu

ort

revi görerek yeni 

yeni t giderilir. Böylelikle bir yandan 
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 Teknoloji, toplum ve 

icat edilen tekerlek (devinim); 

lar ve son olarak daha güvenli 
  

Tablo 1. 

Çözüm (Teknoloji)

kolay 
. 

talep

.
motor ve 

otomobil 

daha ucuz, konforlu ve motorlar ve güvenlikleri 

V Çevreyi daha az kirleten 

teknolojileri

Hibrit ve elektrikli araçlar

Hibrit ve elektrikli araç 

güvenlik avantaj

Optimik verimli ve 
elektrikli araçlar

n sürdürebilmesi için giderilmesi 

ve seviyesinin

etmesi; 
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Makro seviyede bu 
edilir: 

, gi 
birikimi,

  
Sanayi Devrimi süreçlerinde de görülmekte

makinesi
Sanayi Devrimi,

1. Sanayi Devrimi’nde buhar gücü ile üretim teknolojisi ön planda 
iken 2. Sanayi Devrimi’nde im, 3. Sanayi 
Devrimi’nde 4. Sanayi Devrimi’nde

irilmesi, 
ve 

gereken yeterlikler belirlemektedir.  
2.3. Yeterliklerin Belirlenme Süreci

yeterliklerin belirlenme süreci, bilimsel 
ihtiyaç analizi” olarak da 

, toplumun 

yeterlikler,

Elbette ki 

e

 hâline getirilerek bir sonraki 

önderleri veya akademisyenlerin b

Yeterliklerin belirlenmesinde ikinci ana basamak,
tteki 

sorulara veya ifadelere verdikleri cevaplar her bir yeterli
belirler.  

,
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,
-
,

-

nda güncel yeterlikleri sürekli izleme ve programlarda 

yeterliklerini belirleme, bu 

de 

ile ilerleme göstermesi; yeterliklerin

2.4.

yeterlikleri üzerindeki etkisinden söz edildi. Mesleki yeterlikler,

ri 

tere
,

: 
•

•Problem çözme: 

sürecini uygulama;   
•

, r

•
,

,
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• ,

, kadar olan zaman 

; 
, kurumlar için de sektörlerinde 

•Yenilikçilik: il
nceden var olan çözümlerden daha verimli olan yeni çözümlerle giderilmesi 

Yeterlik

, bunun 

Alan bilgisinde zihin (The disciplined mind):

icra etmek
en bu disiplinl

rtilir.
Sentezleyen zihin (The synthesizing mind):
derinlemesine bilgi sahibi olma

den rken veya 
sentezleyerek çözümler 

kimya , kimya
faaliyetlerini 

. Bireyin

     
The creating mind): Bireylerin meslekleri ile ilgili ana alan bilgisi ve onun 

hâle getirebilmesidir. 
, yeni b

gereklidir. Alanda var olan problemlere çözümler üretilmesi, her zaman yeni çözümler için 

zihin (The respectful mind): Kendisininkinden 
özelliklere sahip bireyleri anlamaya, onlarla 
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,
için ön gerekliliklerden biridir.
Etik zihin (The ethical mind):

gerekmektedir. Elbette ki bur bireyin 
durumu göz önünde

bulundurulmakla birlikte evrensel

kamuya ilan etmektedir. Etik zihin, görev ve s

güncellemek yerine    

ni ki bu 

,
: 

Temel mesleki bilgilerde yetkin olma:  de 

disiplinler sentez yapabilme    
Genelde küresel toplum, özelde ise belli bir 

,

n
veya duygusal yetersizlikler dâhil edecek çözümlerin 

,

kurabilme, etik 

nin yeterliklerini 
belirlerken göz ecerilerin 

Günümüzde her geçen gün daha 
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hâline getirmesi, kurum ve 
rekabetin en üstünde tutabilmesi 

; stratejik bir üstünlük olarak 

, bu konulara 

de sürekli mesl
,

Var olan problemleri çözmek için 

hâle getirebilen

bireylerin 

3. Dijital Yeterlikler Çerçeveleri
hangi bilgi ve becerilerin dâhil edilmesi 

listeye dâhil JISC (Joint Information Systems 
Committe - ),  Avrupa 
Çerçevesi (DigCompEdu) ve UNESCO Yeterlikleri Çerçeveleridir. Genel olarak bu 

i 
,

,
teknoloji yeterlik çerçeveleridir. Bu çerçeveler haricinde Mishra ve Koehler’in (2006) Teknolojik 
Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi
Dijital Yetkinlikler Çerçevesi
Modification, Redefinition - Yerine Kullanma

) Modeli 
Learning Framework (2019) yeterli -
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ne yönelik
nedeniyle
öngörülebilir.

3.1. JISC (Joint Information Systems Committe - 
Komitesi)

JISC (Joint Information Systems Committe-
ortaya konulan dijital yeterlikler çerçevesi,

Komitesi
sahip ol kleri düzenli bir liste hâlinde kil 
3’te g

JISC (Joint Information Systems Committe - 
Komitesi) dijital yeterlikleri (kaynak: https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/building-

digital-capability)

1.

a.
eknolojiler 

b.

tama
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1.

a. Bilgi oku

ortamlarda gözden geçirme, analiz etme ve yeniden sunabilme. Bilgiyi; 

b. Dijital veriyi; veri

k   

c. Metin, grafik, video, animasyon, ses gibi dijital medyadaki 

takdiri vererek

2. Dijital üretim

a. Dijital ya

b. Problem çözme sürecinde dijital olarak elde 
kullanarak problemleri çözme veya sorulara cevap verme.

c. Dijital yenilikler: Dijital teknolojileri 
  

3.

a.  kurabilme. 
b.

c.
hay

4. Dijital ö g

a.

üzerinden verilen geri bildirimleri yorumlayarak dijital ortamlarda zaman, görev ve 
motivasyon . 

b.
geri bildirim verme veya 

kullanabilme.
5.

a. Dijital kimlik yönetimi: Kurumsal veya bireysel kimlik ve profilleri dijital 
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b.

dikkate alabilme.
3.2. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi

; 
iye,

gereken yeterlikler ve beceriler,

n

“Pedagojik Alan Bilgisi” modeli ile içerik ve pedagoji 

T - dâhil 

r. 
Koehler ve Mishra’ya

(alan, pedagoji ve teknoloji), teknoloji, pedagoji ve içerik bilgisi (TPAB) çerçevesinin özünü 

, 
.
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ki derin bilgisidir. Teknoloji bilgisi; 

ik pedagojik bilgi, belirli teknolojiler belirli 
. TPAB ile 

hedeflenmektedir. TPAB, bir aland

teknol
pedagojik teknikler, hâle

,

ir.
3.3.

yeterli
hâle “

“bireysel-etik yeterlikler”, “bireysel-mesleki yeterlikler”, “bireysel-etik ve bireysel-mesleki 

Bu model; 

alan di

teki
yetenek ve 

yeterlik
“ ” yeterlik, daha çok dijital 

yeterli ,
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bireysel-etik ve bireysel-mesleki yeterlikler. Bireysel-

-
mesleki yeterlikleri ifade
gibi çevrim içi ortamlara ve topluluklara 

bilgilerle

-etik ve bireysel-mesleki yeterliklerin temel TPAB uyumlu 

3.4. Avrupa Çerçevesi  [European 
Framework for the Digital Competencies of Educators (DigCompEdu)]  

the Digital Competencies of Educators (DigCompEdu - Dijital Yeterlikleri 
Avrupa Çerçevesi) 

- yeterli
listelen :    
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European Framework for the Digital Competencies of Educators 
(DigCompEdu - Avrupa Çerçevesi) Çerçevesi
(Redecker, 2017) 

1. Mesleki 
a.

yeterli e-posta
sahip 

b.

c.
ile ilgili 
geri bildirim verebilmesidir.

d.
kullanabilme yeterli

2. Dijital kaynaklar
a.

  
b.

c.

3.
a.

a
verimli hâle getirecek ise dijital araçlar 

b.

bildirim ve destek 
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c.

d.

4. Ölçme
a. Ölçme 

b. inceleme

c.

5.
a.

ayabilme.
b.

c.

için kullanma.
6.

a.

b.

etkinlikler ve ödevler planlama. 
c. Dijital iç

uygula
d.

lojileri güvenli 

e.

DigCompEdu çerçevesinde iki nokta dikkat çekmektedir: yeterliklerin seviyelendirilmesi 
, 

395



 

yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler, : 
yeni gelen (A1), (A2), (B1), uzman (B2), lider (C1) ve öncü (C2). Yeni gelen 

sin

ital teknolojilerin
konusunda 

gerçekle v

; 

için B1 ve B2 seviyesinin 
  

DigCompEdu  husus, 

için mesleki yeterli ; 
dijital ve 

3.5.
Çerçevesi

Yeterlikleri 
Çerç e ver

396



 

s.10) 

, 6 alan ve 3 
yetkinlik seviyesind her bir yetkinlik seviyesi için 
tüm alanlarda hedeflenen bilgi ve becerilerin
yetkinlik seviyesinde 

. Bu seviyede, 
millî

içinde bilgive teknolojilerinin

,

  
Bilgi ,

meslekleri ile ilgili her durumda verimlili ,

problemleri çözme süreçlerinidesteklemektir. Yine bu yetkinlik seviyesindeki 6 alanda 
millî

uygun olarak  
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; 
kullanabilmeleri; 

Bilgi o ,  
, çevreleri 

millî

etmeleri

ve (6) teknolojinin 
okul

beklenmektedir. 
de 

Politika Kavrama: konu 
- ki 

,

  
Politika Uygulama:  planlarken millî

, arlar.

millî
  

Alan 2: Müfredat 
Temel Bilgi:

,

Bilgi Uygulama: ,

’

Bilgi Toplumu Becerileri:
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; 
yönet

etmeleri
k etmeleri

beklenir. 
-

:

yöntemlerini

becerileri göstermeleri beklenir.
:

problemlere çözüm üretme süreçlerini destekler, uygular ve izler. Bu yeterlik seviyesinde 

etkinliklerini tasarlamalar
Öz Yönetim: ,

; , yönetip
edebilir. Bu yeterlikte 

çevrim ; 

    

Uygulama:
ve yönetim amaçla dâhilinde Burada 

beklenen, , en 

kullanabilmesidir.  
Ekleme:

kullanabilmeleri beklenir.
: Bu

mekândan
o

etmeleri
beklenmektedir. 

Alan 5: Organizasyon ve Yönetim
:

ahtar nokta,
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izleyip korumak bu beklentilerdendir. 
:

: Bu yeterlikte,

organizasyonel yönünü 

beklenir.  

:

:

i beklenir.
: ,

ki 
planlamalar ile etkinlikleriyle

olarak dijital 
    

Çerçevesi,
; bu teknolojilerin 

 insanlar 

yeterlik ’nun bu çerçeve ile 

ik

3.6. Gereken Ortak 
Sorular 

da muhtemelen yer alacak dijital yeterlikler 
hedeflerine

, çerçeve 
gereken ilk sorudur. Burada bahsedilen elbette , genel 
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ecerileri hedefidir. Bu hedefler 

  

k müfredat
a izin verecek veya teknoloji 

tmenlerin dijital 

gerekt dijital yeterlik

,

,
eya çevrim içi düzenleyebilmek için 

,

de kullanmak için gerekli teknolojilerin 
, konusunda ça

gerektirmektedir.  
mesleki desteklenmesi

,
veriminin
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desteklenmesi için 

tüm dijital yeterlik çerçevelerinin cevapla
4.

4.1. Dijital Yeterliklerin Güncellenmesi

; 

 sonucu teknolojiyi günlük 
hayatta vey

talepkâr .
Bunlar: 

(Kaynak: https://medium.com/predict/moores-law-is-alive-and-well-eaa49a450188)

iga Hertzler mertebesinde ifade edilen 

, iletken 
9’daki grafikte bir 

,

servisler ve platformlar demektir. Grafikteki t

 bunun  
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rn -

ikinci önemli faktör,

, çerik ve 

, yeni dijital 
yeterlikler gerektirmektedir; 

4.2.

.
en ; ödevler,  ev ödevleri verir ve bunlardan sorumludur. Öte 

n ve süre belirlenir

ve bunlar 

,
-

modelleri vb.) hem de teknolojik (e-

Tittenberger, 2009).  

internet 
çin bir sertifika alabilmeleri ya da bilgi ve becerilerini 

çevrim
içi 
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Özenle 

Formal (biçimsel), informal ve non-

- ncilerin mobil 

%75’ ; 

; 

, kökl
özellikle Covid-

hâliyle

-
- - Uzaktan 

,
içi olarak ger

-

yöntemin en 
,

Covid-
konferans sistemlerini ve web 

em 

zorunludur. Pek çok çevrim
  

; 
imkânlar

ölçme yönteml
, yeterli bir 
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ve oyunlar gibi çeldirici içeriklere yönelmesini de 

,
içi 

, yüz yüze ve çevrim

g
; 

  

çevrim endirmenin ise yüz yüze 

,
imkân

gereklidir.
4.3. - 

G ekonominin ve/veya toplumun çok 
.

sahip bilim temelli 

/ (Rotolo, Hicks ve Martin, 2015). 

,

,

gerektirir. Mevcut ve y
da bulunmaktayarar var: listenin 

gelecekte hangi 

iler, 
  

Mobil ve Bulut Teknolojileri:
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mekân

Veri Bilimi: 

Ver
istatistik, veri

Yapay Zekâ:  benze

zekâ makine 

Finans Teknolojileri ve Blok Zincir:

sistemlerdir. Blok zincir,

Otonom Araçlar ve Sistemleri: , her

, neredeyse tüm 

makinelerin

Nesnelerin : erisi 

hareket enerjisine çeviren cihazlar) kontrol etmeye izin veren uygulamalar her geçen 

; bu tip sistemlerin en temel örneklerinden biridir. Nesnelerin interneti 

isteyecektir.

,
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Sosyal Medya:

içi uygulama

a sosyal medya; 

(Mills, 2011). D

r.

, ekranlar üzerindeki grafik arayüzdür. Grafik arayüz 
üzlemde bilgisayara 

“sanal 
gerçeklik” gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine sanal olarak 

: etkinlikler 

geçen teknolojilerin 
yeni bilgi ve 

dan kendi mesleklerindeki yenilikler 

abilmesi için bu teknolojilerde yeterliklere sahip 

4.4.

•    
,

: 
.

üzerinden sunulan servisler örnek olarak sunulabilir. 
•    

yeterliklerdendir. Video oynatma
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Snagit, 

•     Ö
,

üç boyutlu sanal 
dünyalarda ( de 
kodlama etkinlikleri ile mobil uygulama
Inventor, Thunkable, Appypie, Andromo, O

lanarak 

,
•   

kullanabilmek: , 

in ni 

•   

,

,

•    

Covid-

önetim sistemleri ve 
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mektedir.   
•    

konusu bu durum “ imiz kavramla ifade edilir. 

e

[ EBA  ( ] yükleyebilmeleri için yeterliklere sahip olm
gerekmektedir.  

•    
; 

teknolojilerini kullanarak problem çözme ve üretim yeterliklerine sahip 
bireyler 

kullanma 
olojilerinin bu amaçlar 

temelli

,  problemi çözecek bir ürün veya hizmet tasarlayarak cevap 

plinler
hâline 

hikâyeler

erin

•    
malumat (information) ve ondan elde edilen bilgi (knowledge); finansal, politik, hukuki, 

nin 

en karar vermeye 

, n
içi araçlarda veri toplama f

Google

, elde edilen verinin güvenilir ve geçerli 

409



 

ital araçlar ve istatistik modeller kullanarak verinin analiz edilmesi gereklidir. 
-Studio, Python, RapidMiner, 

ö
•    zekâ

erden toplanan veriler, büyük veri 

Veri oku

kullanarak yapay zekâ
n H2O veya Tensorflow 

platformu) sahip olmak,
ilerlemektedir. 

•    
uygulayabilmek: - i yaparken ya da problemleri çözerken 
b sistemleri ; 

gibi sanal dünyada da 
ve kanunlara uygun olarak , benzer 

bu tehditlerin hangi yollardan gelebilece
.

kul
•    bilgisayar ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmek:

imkân

yapmak için prototipleme ve dijital prototipleme,

•     organizasyon 
ye
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cek nesil 

olabilecektir. 
5.

5.1.
MEB'e

süreçlerde
kullanarak hem süreç yönetimini 

s

: (1) 

iki gruba . Bunlardan

- servislerine

servisinde trafik

tasarrufuyl

5.2. Teknik Destek
,

Teknik destek, hizmet 

okullara okul düzeyinde servis sunacak 

yükseltme,
içinde mali kaynak 
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5.3. Müfredat 

Etkinlikler, belli
yapabilmek için aranan 

5.4.
,

, özellikle e Var olan 

deste
belirlenmelidir.

5.5.
ö yönetim sistemidir. Pek çok 

: Moodle, Google Classroom, 

yapabilmesidir

n im

beklenir. MEB’e -okul 
-okul daha çok bir bilgi

, e girerek okul idaresi ve 

gereken içerik payla
sistemlerine rastlamak mümkündür.

5.6.
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bilgilerinin yükseltilmesi, dijital yetkinlik için önemli desteklerdir.
5.7.

MEB'in e-
okul , özellikle 

Projesi

’e
, -EBA 

kesintiye u
hâlen en 

sistemi ,
ilk

6. Özet 

hayat boyu için 8 temel yeterlikten biri olarak

hâline 
-Gómez-

e

(Basilotta-Gómez-

Millî Teknoloji Stratejisi ve Millî
tmenlerin dijital 

etmeksizin dijital yeterlik çerçeveleri; 

dijital yeterlik çerçeveleri, -
eder ancak hangi 
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ifade etmez
hâline 

in
alanlarda, 

in de bu beklentileri 
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