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DİJİTAL YETKİNLİK 
 

ÖĞRETMENLER İÇİN DİJİTAL YETKİNLİKLER 
 

Kavramlar ve Tanımlar 
 

Dijital Yetkinlik/Yeterlik 

Dijital yetkinlik ve dijital yeterlik kavramları farklı kaynaklarda  

   → Zaman zaman eş anlamlı kullanılsa da anlamca farklılıkları vardır. 
 

Dijital yetkinlik → Bir üst kavramdır. 
Dijital yeterlikteki →  Bilgi, beceri ve gerektiği gibi kullanımın ötesinde  

  →Dijital araç, süreç ve olanakların kullanımında  

     → Durum değerlendirmeyi ve karar verebilmeyi de kapsar. 
 

Yeterlik→ Bir işi yapmak için gerekli minimum bilgi ve becerilerdir. 

              → Eğitim-öğretim hizmetini sunan öğretmenlik mesleği de buna dâhildir.  
 

Öğretim alanında yeterlikler → Öğretimde ulaşılması gereken hedeflerdir. 

- Öğretim faaliyetleri ile hedef yetkinliklerin öğrenenlere kazandırılması beklenir.  
 

Öğretimin planlanmasında yeterlikler:  
- Bilgi/beceri tipleri ve seviyelerini belirlemede,  

- Ders içeriklerini oluşturmada,  

- Okul müfredatlarını oluşturmada,  
- Öğretmen adaylarını yetiştirmede,  

- Öğretmen mesleki gelişim programlarını oluşturmada yol göstericidir.  

 
Yeterlikler “Ne öğretmeliyiz?/Öğrenmeliyiz?” sorusunun cevabını vermek için 

     → Program ve öğretim tasarımcılarına yardım eder.  
 

Yeterlikler → Öğreten ve öğrenen fark etmeksizin tüm paydaşları etkiler.  

 
DİJİTAL YETERLİKLER VE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ 

 

Dijital yeterlik:  
- İş, istihdam, öğrenme ve topluma katılım ile ilgili hedeflere ulaşmak amacıyla 

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT)→ Eleştirel ve yaratıcı kullanımıdır. 
 

Dijital yeterlik:  

-Bilgi, iletişim ve iş birliği, medya, bilişim güvenliği, problem çözme ve eleştirel 

düşünme gibi farklı okuryazarlıkları içeren bir yeterliktir.  
 

- Öğretmenlerin eğitim alanında sahip olması gereken yeterliklerdendir. 
 

Öğrenciler akıllı telefonlar, tabletler ve sosyal ağ uygulamaları gibi  
  → Dijital araç ve ortamlarda etkin konumdadır. 
 

Tüm bu gelişmeler 

→ Öğretmenlere yeni zorluklar getirdi ve  

→ Öğrenme konusunda köklü değişiklikleri zorunlu kılmıştır. 
 

Okulların teknolojik araçları yalnızca temin etmeleri yeterli değildir!  

→Aynı zamanda sınıfta kullanımı konusunda dengeyi sağlamalıdır. 
 

Teknoloji eğitimin temelini değiştirdikçe→ Yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır.  
- Öğretmenlerin dijital dönüşüme adapte olması yani 

   → Öğrencilerine yetişmeye çalışması gerekir. 

    → Çünkü geleceğin eğitimi dijital dünya ile şekillenmektedir.  
 
 

DİJİTAL BECERİLER VE DİJİTAL OKURYAZARLIK 
 

İnternet teknolojilerinin  

- Çalışma, öğrenme ve eğlenme yöntemlerimizi değiştireceği öngörüsü 

  → Yeni teknolojiler ile sürekli kendini yenileyerek gerçekleşmektedir.  
 

- Bilişim Teknolojilerinin toplum içinde yaygınlaşması ve 

- Bu teknolojiler ile yapılabilen işlerin çeşitliliği 
  → BT’yi etkili, verimli ve güvenli kullanmayı zorunlu kılmıştır. 

 
DİJİTAL OKURYAZARLIK: 

BT’nin toplum içinde bilinçli kullanılması için → Gerekli bilgi ve becerilerdir. 
 

Dijital Beceri: 
Günlük yaşamda bir sorunu çözmek için  

  → BT becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir.  
 

Dijital beceriler 

- Bilgileri yönetmek, iletişim kurmak, sorunları çözmek ve içerik oluşturmak için  

  →Donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi temel becerilere hâkim olmaktır. 
  → Sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir.  
 

Dijital yeterlikler → Statik bir çalışma alanı değildir!  

- BT’deki hızlı gelişmeler 
- Bu teknolojilerle gerçekleştirilen bireysel amaçların çeşitliliği ve 

- Teknolojilerin yapısından kaynaklı güvenlik açıkları nedeniyle  

         → Bireyler de dijital yeterliklerini güncel tutmalıdır. 
 

DİJİTAL ÇAĞ VE İLGİLİ TANIMLAR 
 

Dijital çağda öğretmenin rolü daha karmaşık ve zordur.  
 

Öğretmenler  

- Dijital çağa ayak uydurabilme 
- Değişimin taşıyıcısı ve dönüşümün bir parçası olabilme gibi  

   → Birçok rol üstlenmektedir.  
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Günümüzde Dijital Ayak İzi, dijital ağ ve dijital kimlik gibi  

 → Yeni kavramlar oluşmakta ve öğretmenlere büyük rol düşmektedir.  
 

Dijital dönüşüm ve beraberinde gelişen  
-Teknolojiler -Dijital vatandaşlık - e-devlet tanım ve uygulamaları dikkat çeker. 

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: 
 

VİAL’e göre Dijital Dönüşüm:  

- Bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanımıyla  
- Bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri tetikleyerek  

    → İyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. 
 

 

Yeni değerler ve yöntemler oluşturmak için  

- Stratejik yapıda, iş süreçlerinde ve iş kültüründe  

       → Dönüşüm gerekir. 
       → Öğretmenlik mesleği bu dönüşümün bir parçasıdır.  
 

Dijital Dönüşüm  

→  Yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alır.  

→ Geleneksel yöntemlerde daha verimli sonuçlar için ortaya çıkmıştır.  
 

Bazen birbirinin yerine kullanılan üç terim ortaya çıkmıştır:  
1) Dijitalleştirme   2) Dijitalleşme    3) Dijital dönüşüm.  
 

1) Dijitalleştirme:  

  -Var olan içeriklerin dijital ortama aktarımıdır. 

2) Dijitalleşme:  

  - Hizmetlerin çevrim içi ortamlarda ve uzaktan gerçekleştirilmesidir. 

3) Dijital Dönüşüm:  
  -Teknoloji adaptasyonu ile veri alışverişi ve otomasyon içeren  

  - Bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve  

    → Daha verimli işletilmesidir. 
    (E-devlet servisleri en öne çıkan dijital dönüşüm araçlarıdır. ) 
 

ISTE (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) 

          (International Society for Technology in Education) 
 

 

Dijital Vatandaşlık: 

ISTE 2008’de öğretmenler için  

 → Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarını güncellemiş ve 

  → Dijital vatandaşlığa dikkat çekmiştir.  
 

 

Özellikle öğretmenler → Dijital vatandaşlığı anlamalı ve öğretmelidir. 

- Teknolojide yaşanan gelişmelerle  
- Eğitim, ticaret, sağlık, iletişim, hukuk ve güvenlik gibi  

   → Vatandaşlık boyutları dijital ortamlara taşındı. 
 

Öğretmenler  
- Öğrencilerini dijital vatandaşlık becerileriyle donatmalı ve 

- Öğrencilerin teknoloji okuryazarı olabilmelerinde yardımcı olmalıdır. 

- Aynı zamanda dijital vatandaşlık ile teknolojinin  
     → Öğrenciler üzerindeki etkisini de bilmelidir. 
 

Teknolojiye okul içi/okul dışı erişim → Büyük riskleri beraberinde getirmektedir: 

Teknolojinin uygunsuz kullanımı / Siber zorbalık / Dijital mahremiyet … 
 

Dijital vatandaşlık 

- Teknoloji erişimi ve becerilerinin yanı sıra →Eğitim yetkinlikleri gerektirir.  

- Teknoloji kullanımına ilişkin davranış normlarıdır. 
- Dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital alışkanlıklardır. 
 

ISTE (Uluslararası ET Topluluğu)’ye göre  → Dijital vatandaşlık: 

 - Öğretmenlerin öğrencilerine öğretmekten sorumlu tutulduğu  

 - Eğitim teknolojisinin temel bir yönüdür. 
  
ISTE bu konuda standartlar belirlemiştir: 
- Öğretmenler olumlu ve sorumlu bir şekilde 

      → Öğrencilerine dijital dünyaya katılmaları için ilham vermelidir. 
 

E-Devlet:  

- Daha iyi bir süreç yönetimine ulaşmak için  
  BİT ve özellikle internetin bir araç olarak kullanılmasıdır. 
 

OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)  
 

 

OECD→  e-Devlet Projesi bağlamında, “e-devlet”i üç grupta tanımlar:  
 

1) İnternet hizmet sunumu ve e-danışmanlık gibi internet tabanlı faaliyetlerdir. 
2) Devlette BİT kullanımına eşittir.  

3) Kamu yönetimini BİT'lerin kullanımı yoluyla dönüştürme kapasitesidir. 
 

Kısaca OECD “e-devlet”i  

 →BİT'lerle inşa edilmiş yeni bir hükûmet biçimini tanımlamak için kullanılır.  
 

Bu genellikle internet kullanımıyla bağlantılıdır.  

E-devlet ile  

-Yeni liderlik biçimleri, yeni tartışma ve karar verme stratejileri oluştu. 
 

BASU’ya göre e-devlet: Vatandaşlara fayda sağlamak için  

- Devlet hizmetlerine erişimi ve bu hizmetlerin sunumunu geliştirmeyi amaçlar.  
- Bir ülkenin kalkınması ve sosyal - ekonomik kaynakları daha iyi yönetmek için 

- Devletin etkili yönetişime ve artan şeffaflığa yönelimini güçlendirmeye  

  → Yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
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Dijital Teknolojiler ve Hukuksal Boyut 

 

Bilişim Hukuku, Etik ve Telif Hakları  
 

- İnternetin yaygınlaşması ve açık erişim ile birlikte  

   →Bilgiye erişim ve bilginin yayılması da hızlanmıştır.  
 

Bilgi toplumu: 

- Temel üretim faktörü bilgi olan bir toplum yapısıdır.  

- Bilginin işlenmesinde ve depolanmasında BİT’i baz alır. 
 

Bilgi toplumu( Bilgi Çağı) bir dizi özellik veya niteliğe sahiptir: 

- Bilgisayar teknolojilerine artan bir bağımlılık 

- Büyük bir bilgi sektörüne yönelik iş gücü ve 
- Büyüyen bir iş bölümü … 
 

Bilişim Etiği: 

-Bilgi toplumunun uyması gereken bazı kurallardır. 

 (Bilgisayar, iletişim ve ağ/internet ortamlarındaki kurallardır.) 
- Amacı: Kişilerin azami fayda ve asgari zarar ile bu ortamları kullanmasıdır. 
 

Telif Hakları → Bilgi toplumunda karşılaştığımız diğer bir kavramdır. 
 

Telif hakkı:  

- Kişinin emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukukî haklarıdır.  

- Özgün ve yaratıcı eser sahiplerine (yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı, vd.)  
  →Belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır.  
 

Telif hakları 

 → Fikirleri değil, fikirleri ifade etme biçimini koruma altına alır.  
 

Telif haklarının Amacı: 

1) Kişisel amaç  2) Toplumsal amaç  
 

1) Kişisel Amaç:  
  - Eser sahiplerini telif hakları aracılığıyla ödüllendirmek ve 

  - Daha fazla eser oluşturmaya teşvik etmektir.  
 

2) Toplumsal Amaç: 

  -Özgün eserleri belirli bir süre sonra toplumun yararlanmasına sunmaktır.  
 

Telif hakkı yasaları: 
- Hangi eserlerin korunup hangilerinin korunmayacağını tanımlar. 

- Eser sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını düzenler. 

- Eser sahibi ile kullanıcı arasında bir denge kurar.  
 

Bilişim hukuku→Etik ve telif haklarıyla birlikte doğmuş olan bir kavramdır.  
 

 - BT kullanımının artması ve riskli kullanımından dolayı  

   →Bilişim suçu dediğimiz bazı suç türleri ortaya çıkmıştır.  
  

Bilişim suçunun  → Hukuki karşılığı vardır: 
- Gayrı kanuni, gayrı ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranıştır. 

- Bilişim etiği ya da telif hakkı ihlalleri bilişim suçları kapsamındadır. 

- Bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenlemeler → Bilişim hukuku kapsamındadır.  
 

Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
 

Kişisel veri→ Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsar. 

( Vatandaşlık numarası, adı ve soyadı, kişinin e-posta adresi, IBAN bilgisi, araç  

  plaka bilgisi, görevine uygun olarak ehliyet bilgisi, kişinin fiziksel özellikleri,  
  öğrencinin almış olduğu not bilgisi, aldığı burs miktarı, hangi yurtta kaldığı…) 
 

Kişisel verilerin korunması 

→Temel bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılıdır.  
 

Kişilerin özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için  

     - Üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin  
         → Hukuken korunması gereklidir.  
 

Anayasa’da, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili detaylı düzenlemelerin  

  → Kanunla yapılacağı belirtilmektedir.  
 

KVKK (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 
 

KVKK →  2016’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

- Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere  

- Temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçtır. 
 

Kişisel Verilerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar: 

1) Kişisel verilerin toplanmasında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyulması  
2) Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması  

3) Kişisel verilerin doğru ve güncel olması  

4) Verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor ve işleniyor olması  
5) Veri toplama amaçlarının açıklanması ve sadece bu amaçlar için kullanılması  

6) Verilerin amaç için kullanıldıktan sonra muhafaza edilmemesi ve silinmesi  

 
Dijital Yeterliklerin Oluşum Süreci ve Değerler 

 

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi  
 

Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm 

    → Tüm dünya için yeni bir çağın kapılarını açmıştır.  
         Bu gelişim süreci  

        →  “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak adlandırılır. 

            → İnsanlık için önemli imkânlar sunar. 
            →  Ülkeler düzleminde tüm dengeleri değiştirmiş ve  

            → Rekabet koşullarını yeniden şekillendirmiştir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı→2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini hazırladı 
 

 

 Amaç: Ülkemizde bu yeni dönemde 

           - Küresel rekabette daha güçlü olmak 

               - Sürdürülebilir ekonomik kalkınmak 
                     - Toplumsal refah artışını sağlamak  
 

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde 

- Türkiye’nin “Millî Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede  

    → Yol haritası çizilmiştir. 
-Bu belgede 5 ana bileşenden oluşan stratejik bir yapı esas alınmıştır: 

1) “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”      2) “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi” 

3)  “Girişimcilik”                                     4) “Beşerî Sermaye”  

5) “Altyapı”  
 

 
                   Şekil 1. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ana bileşenleri  

 

Strateji Raporunda  
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin  

- Kamu ve özel sektör politikalarının dijitalleşmeye uyumu 

- Küresel tedarik zincirlerine entegrasyon ve  
- İş gücü piyasası yetenek havuzunun ihtiyaçları karşılaması gibi konularda 

      → Yeni problemleri de beraberinde getirmiştir. 
 

Rapora göre  

- Ülkeler ve toplumlar önceki dönemlerden farklı olarak 

    → Yeni sınama ve zorluklar ile karşılaşmaktadır.  
 

- Bir yandan sanayi ve teknolojide gelişim sağlanırken  

- Diğer taraftan bunların yol açtığı yeni nesil problemlere 

      →  Çözüm üretilmesi gerekmektedir.  
 
 

Eğitim-öğretim süreci ve bunun önemli paydaşı olan öğretmenler 

 → Bu dijital dönüşümün bir parçasıdır.  
 

Öğretmen  

- Dijital yeterliklerini geliştirmeli 

- Tüm paydaşlarıyla toplumu harekete geçirmeli 
- Toplumda dijital dönüşümü gerçekleştirebilmelidir. 

    → Bu aynı zamanda Devlet politikasıdır. 
 

TEDMEM Türkiye’de Öğretmen Dijital Yeterlikleri Raporu  
 

2021’de TEDMEM bir rapor hazırladı: 

-“Öğretmen dijital yeterlikleri” kavramını inceledi. 
-Türkiye’de bu çerçevesinin oluşturulması sürecine yönelik öneriler geliştirmiştir. 
 

Raporda  

-Uluslararası kuruluşların  
  →Öğretmen dijital yeterlik çerçeveleri ve eylem planları incelendi.  

-Özellikle pandemi döneminde öğretmen dijital yeterliklerine 

     Nasıl bakıldığı - Hangi gelişmelerin ortaya konulduğu 
     Uygulamalar yapılan eğitim politikaları ve sınırlılıklar incelenmiştir.  
 

- Türkiye'de merkez düzeyde  

 -Ulusal ihtiyaçlara göre belirlenmiş bir  

   →Öğretmen dijital yeterlik çerçevesine ihtiyaç olduğu sonucuna varmışlardır.  
 

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte  

  →Öğretmenlerin dijital yeterlikleri önem kazanmıştır.  
 

Araştırma sonuçlarına göre dijital yeterlik 
- Tüm öğretmenler ve diğer eğitim personelleri için temel bir beceri olmalı ve 

  → Aday öğretmen eğitimi de dâhil olmak üzere  

      → Öğretmenlerin meslek gelişiminin tüm alanlarına yerleştirilmelidir.  
 

 

Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027)  
 

- AB üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin 

- Dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için 

    → Yenilenmiş bir politika girişimidir.  
- Öğretmenlerin dijital yeterliklerine dair en güncel politika belgelerindendir.  
 

Bu plan ile amaçlanan: 
- Yüksek kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir bir dijital eğitim sunmak 

- Pandeminin teknolojik açıdan fırsatlarını ve zorluklarını ele almak 

- Dijital eğitim konusunda daha güçlü bir iş birliği sağlamak 
- Dijital teknolojilerle ilgili öğretimin kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi 

- Öğretim yöntemlerinin ve pedagojilerin dijitalleştirilmesi için destek vermek … 
 

 

Eylem Planı bu hedeflere ulaşmak için öncelikli iki alan belirlemiştir:  
 

1-Yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosisteminin gelişimini desteklemek  
 

Öğretmenler ile tüm eğitim personelinin dijital olarak  

  - Yetkin ve kendine güvenen olması 

  - Yüksek kaliteli öğrenme içeriği oluşturulması 

  - Altyapı, bağlantı ve dijital ekipman sağlanması ve  

- Dijital kapasite planlaması yapılması gerekliliğinin altı çizilmiştir.           → 


