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ÖĞRETMENLER İÇİN DİJİTAL YETKİNLİKLER 

 Dijital yetkinlik bir üst kavramdır. 
 - Hem yeterli olmak hem de dijital araç, süreç ve olanakların kullanımında  

   → Değerlendirmeyi ve karar verebilmeyi de kapsar.  
 

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

              → Eğitim-öğretim hizmetini sunan öğretmenlik mesleği de böyledir.  
 

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

                  → Program ve öğretim tasarımcılarına yardım eder.  
 

 BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri  )  
 

 

 Dijital yeterlik → BİT’in eleştirel ve yaratıcı kullanımıdır. 
       (İş, istihdam, öğrenme ve topluma katılım ile ilgili hedeflere ulaşmak amaçlı)  
 

 Dijital yeterlik → Farklı okuryazarlıkları içeren bir yeterliktir. 

                            ( Bilgi, iletişim, medya, bilişim güvenliği ….gibi) 
 

 

 Dijital yeterlik → Öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerdendir.  
 

 

 Dijital yeterlikler → Statik bir çalışma alanı değildir! Güncel olmalıdır! 
 -BT’deki hızlı gelişmeler 

 -Bireysel amaçların çeşitliliği ve 

 -Güvenlik açıkları nedeniyle→ Bireyler de dijital yeterliklerini güncel tutmalıdır.  
 

 

 Okulların → Teknolojik araçları temin etmeleri yeterli değildir!  

                  → Aynı zamanda sınıfta kullanımı konusunda dengeyi sağlamalıdır.  
 Teknoloji eğitimin temelini değiştirdikçe→ Yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır.  
    → Öğretmenlerin ve okulların dijital dönüşüme adapte olması gerekir. 
 

 

DİJİTAL BECERİLER VE DİJİTAL OKURYAZARLIK 

 İnternet teknolojileri  

 - Çalışma, öğrenme ve eğlenme yöntemlerimizi değiştirmektedir. 

  → Yeni teknolojiler ile sürekli kendini yenileyerek gerçekleşmektedir.   
 

 

 BT (Bilişim Teknolojileri  )  
 

 BT → Toplum içinde yaygınlaşmaya başladı. 
 BT ile→ Yapılabilen işlerin çeşitliliği arttı. 

  → Bu sebeple BT’yi etkili, verimli ve güvenli kullanma zorunludur.  
 

 DİJİTAL OKURYAZARLIK 

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

 

 

 DİJİTAL BECERİ: 

 - Bir sorunu çözmek için → BT becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir.   
 - Temel becerilere hâkim olmaktır. (Donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi) 

 - Sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir.  
 

 

 

DİJİTAL ÇAĞ VE İLGİLİ TANIMLAR 

 Öğretmenin rolü → Dijital çağda daha karmaşık ve zordur.  

 Öğretmenler → Dijital çağa ayak uydurabilmelidir. 
 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: 

 - Bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanımıyla  

 - Bir varlığın özelliklerinde → İyileştirme ve geliştirme sürecidir.  
   Stratejik yapıda, iş süreçlerinde ve iş kültüründe → Dönüşüm gerekir. 

Öğretmenlik mesleği → Bu dönüşümün bir parçasıdır.  
 

 Dijital Dönüşüm  

 →  Yaratıcılığı ve inovasyonu(yenilik) merkeze alır.  

 → Geleneksel yöntemlerde daha verimli sonuçlar için ortaya çıkmıştır.  
 

 Dijitalleştirme: Var olan içeriklerin dijital ortama aktarımıdır. 
 

 Dijitalleşme: Hizmetleri çevrim içi ortamlarda ve uzaktan gerçekleştirme. 
 

 Dijital Dönüşüm: Süreçleri dijital ortama taşıma ve daha verimli işleme… 

                               (E-devlet servisleri en öne çıkan dijital dönüşüm araçlarıdır.) 
 

 ISTE (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) 
 

ISTE → Dijital vatandaşlığa dikkat çekmiştir.  
 2008’de öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarını güncelledi. 
 

ISTE’ye göre Dijital vatandaşlık: 

- Öğretmenlerin öğrencilerine öğretmekten sorumlu tutulduğu  
- Eğitim teknolojisinin temel bir yönüdür. 

 
 

 Dijital Vatandaşlık: 

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

 Teknolojide hızlı gelişmeler yaşandı. (Eğitim, ticaret, sağlık, iletişim, güvenlik…)  
   → Vatandaşlık boyutları dijital ortamlara taşındı. 
 

→ Özellikle öğretmenler → Dijital vatandaşlığı anlamalı ve öğretmelidir. 
 

 Teknolojiye okul içi/okul dışı erişim → Büyük riskleri ortaya çıkarır: 

 (Teknolojinin uygunsuz kullanımı / Siber zorbalık / Dijital mahremiyet …) 
 

 

 E-Devlet: 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 tabanlı faaliyetlerdir.(İnternet hizmet sunumu ve e-danışmanlık gibi) 
2) Devlette BİT kullanımıdır.   3) Kamu yönetimini BİT'lerle dönüştürmedir. 

 

 E-devlet ile  

 →Yeni liderlik biçimleri, tartışma ve karar verme stratejileri oluştu. 

 → Devlet hizmetlerine erişimi ve hizmet sunumunu gelişti. 

 → Devletin etkili yönetişime ve artan şeffaflığa yönelimini güçlendirdi. 
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Dijital Teknolojiler ve Hukuksal Boyut 
 

Bilişim Hukuku, Etik ve Telif Hakları 
      

 İnternet ve açık erişim ile→ Bilgiye erişim ve bilginin yayılması hızlanmıştır.   
       

 Bilgi toplumu: Temel üretim faktörü bilgi olan bir toplum yapısıdır.  

                          - Bilginin işlenmesinde ve depolanmasında BİT’i baz alır.  
       

 Bilgi toplumunun özellikleri: 
  - Bilgisayar teknolojilerine bağımlılığı artmıştır. 

  - Büyük bir bilgi sektörüne yönelik iş gücü ve 

  - Büyüyen bir iş bölümü vardır.  
       

Bilişim Etiği: Bilgi toplumunun uyması gereken kurallardır. 

                        (Bilgisayar, iletişim ve ağ/internet ortamlarındaki kurallar...) 

                       - Azami fayda ve asgari zarar Amaçlıdır.  
       

Telif Hakları: Bilgi toplumunda karşılaştığımız diğer bir kavram… 
 

 - 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.  

         → 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 ile ödüllendirmek ve eser yönünden teşvik etmektir.  
 

 2) Toplumsal Amaç: 
   Özgün eserleri belirli bir süre sonra toplumun yararlanmasına sunmaktır.   
 

TELİF HAKKI YASALARI: 

   Eser sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını düzenler. 
 

 Bilişim Hukuku→ Etik ve telif haklarıyla birlikte doğmuş bir kavramdır.   
 

 BT kullanımının artması ve riskli kullanımıyla →Bilişim suçları oluştu.                                                                         
 

 

 

 

 Bilişim suçu: Gayrı kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı 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 bilgidir. 

                    (Vatandaşlık no, ad, e-posta, IBAN, araç plaka, aldığı not …)  
 
    

 Kişisel verilerin korunması 

 → Temel bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılıdır.  
  
 Kişilerin özel hayatının gizliliği için verilerin → Hukuken korunması gereklidir.  
 

 Kişisel verilerin korunması Anayasa’da→ Kanunla yapılacağı belirtilmektedir.  
 

  KVKK (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 
 

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

 

Dijital Yeterliklerin Oluşum Süreci ve Değerler 
 

 

Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüme→ “Dördüncü Sanayi Devrimi” denir.  

 

  2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ) 

  Küresel rekabette güç -Sürdürülebilir ekonomik kalkınma - Toplumsal refah        
 

 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde 

 Türkiye’nin “Millî Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunun yol haritasıdır. 

  → 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”  

 
 

 Eğitim-öğretim süreci ve bunun önemli paydaşı olan öğretmenler 

   → Bu dijital dönüşümün bir parçasıdır.  
 
 

 

 TEDMEM → Türkiye’de Öğretmen Dijital Yeterlikleri Raporu (2021) -

“Öğretmen dijital yeterlikleri” kavramını inceledi. ( Özellikle pandemi dönemi) 

  (Uluslararası boyutta öğretmen dijital yeterlik çerce  ve eylem planlarını …)  
 Araştırma sonuçlarına göre dijital yeterlik 
→ Tüm öğretmenler ve diğer eğitim personelleri için temel bir beceri olmalıdır. 

 
 

AB (Avrupa Birliği) Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027)  

 Öğretmenlerin dijital yeterliklerine dair en güncel politika belgelerindendir.  

 - Pandeminin teknolojik açıdan fırsatları ve zorlukları da ele alınır.  
 

Eylem Planı bu hedeflere ulaşmak için öncelikli iki alan belirlemiştir:  

1-Yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosisteminin gelişimini desteklemek  

2-Dijital dönüşüm için dijital becerilerin ve yeterliklerin geliştirilmesi  
 

 Dijital Eğitim Eylem Planı → 2021-2027 yılları için öngörülmüştür. 

   → Bu plan ilk Dijital Eğitim Eylem Planı (2018- 2020) üzerine kurulmuştur.   
 

 STEM: Bilim(Science), teknoloji(Technology), mühendislik(Engineering) ve 

matematik(Mathematics)  

 → 4 disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır.  
 Bu eylem planlarında dijital yeterlikler ve beceriler üzerinde durulmuştur. 

 → Her eylem planının ana kahramanı → Öğretmenlerdir. 

 → Bu nedenle yeterliklerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekir. 
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İnsan ihtiyaçları sınırsızken bu ihtiyaçları giderecek kaynaklar sınırlıdır.    
  → Dolayısıyla insan ihtiyaçlarının verimli şekilde giderilmesi gerekir. 

 Toplum ihtiyaçlarının verimli giderilmesi için  

    - Kullanılması gereken kaynakların elde edilmesi ve  

    - Sürekliliğini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi 
             →  Teknoloji kullanımı ve geliştirilmesi ile mümkündür.  
 

 Etkin teknoloji kullanımı → Yetkin bir toplum ve bireyler ile mümkündür.  
 Bireyin yeterliği→Sistemik ve sistematik eğitim-öğretimle mümkündür. 

 - Bu durum yeni ihtiyaçları ortaya çıkarır. 

  Ortaya çıkan ihtiyaçların da etkili ve verimli olarak çözülmesi  
   → Yine yeni teknolojiler ile mümkündür.  

 Bu durum tüm elemanların birbirini pozitif beslediği → Bir döngüdür. (Şekil 2) 

 

Şekil 2. Teknoloji, toplum ve eğitim ilişkisi 
 

Makro seviyede bu durum toplumların ekonomi 

anlamında 3 çağa ayrılması ile ifade edilir:  
1)Tarım toplumu 2)Sanayi top. 3)Bilgi toplumu 
 

→ İhtiyaç ve çözüm döngüsü sürekli işler… 
  

→ Benzer ilişki Sanayi Devrimi süreçlerinde de görülmektedir.  
1.Sanayi Devrimi’nde buhar gücü ile üretim teknolojisi ön planda iken  

2.Sanayi Devrimi’nde içten yanmalı motor ve elektrik teknolojileri ile üretim,  

3.Sanayi Devrimi’nde bilişim teknolojileri ile verimli üretim ve son yaşadığımız  

4.S.D.de (endüstri 4.0) otonom sistemler ile üretim kavramları ön planda. 
 

Yeterliklerin Belirlenme Süreci  (İhtiyaç analizi ) 

 Bireylerin eğitim yoluyla elde edecekleri yeterliklerin belirlenme süreci 

  → Bilimsel olarak işletilen bir süreçtir.  
 

  Bu süreç → Çok basamaklı olarak yürütülür. 

 “İhtiyaç analizi” → Veri toplama ve analizi süreci olarak gerçekleştirilir. 
   

Meslek Yeterliklerinin Belirlenmesinde 4 basamaklı bir süreç izlenir: 

 1.Basamak: Yeterlikleri analiz için ilgili uzmanlardan  ön bilgiler edinmek… 
                        Bilgiler derlenir → Yöneticilere anket hâlinde sunulur.  
 2.Basamak: Yöneticiler yeterlikleri (kendi) önem derecesine göre işaretlerler. 

 3.Basamak: Müfredat geliştirenler yeterliklerle eğitim programları oluşturur. 

 4.Basamak: Eğitim-öğretim faaliyetleri uygulanır -değerlendirilir ve iyileştirilir 

     → Bu süreçler döngüsel olarak işleyen süreçlerdir.  

     → Bu süreç birbirini pozitif besleyen bir sistem döngüsüdür. 
 

Yeterlikler İçin Temel Değerler 
 

Teknolojik yeterliklerin çalışılması için temel değerler üç farklı açıdan incelenir: 

 1. AÇI: “21. Yüzyıl Becerileri Listesi”    [FRYER(1997)] 
                                       → Yetkinlikleri çalışmak için temel değerleri gösterir: 

a)Eleştirel düşünme 

b)Problem çözme 

c)Takım çalışması 

d)Teknoloji okuryazarlığı 

   e) Sürekli öğrenme ve gelişim  

   f) Yenilikçilik 
 
 
 

 2. AÇI:  “Gelecek İçin 5 Zihin” eseri    [GARDNER (2007) ] 

- Bireylerin eğitimleri için temel alınan değerler 
       → Hayat boyu öğrenme ve gelişim fırsatı sunar. 

 a) Alan bilgisinde zihin 

 b) Sentezleyen zihin 

 c) Yaratıcı zihin  

 d) Saygı duyan zihin 

e) Etik zihin 

 
 

3. AÇI:  UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştiren değerlerdir. 

         → Bu değerler de FRYER ve GARDNER’in değerler ile paraleldir. 

 a) Temel mesleki bilgilerde yetkin olma 

 b) Kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma 

 c) İnsani becerileri kazandırma 
 ç) Öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma 
 

Yeterlikler oluşturulurken temel alınan bu değerler  

  - Bireylerin formal eğitim ortamlarında →Bilgilerini güncellemek yerine  

         →Yaşam boyu öğrenmeyi garanti altına alan yaklaşımları önermektedir.  

 Meslek ile ilgili sürekli öğrenmeyi mesleğin bir parçası hâline getirmek 

  → Stratejik bir üstünlük olarak görülmektedir.  
 
 

Her üç değer grubunun  (Yeterliklerin belirlenmesinde ortak değerleri)  
 

 1) Problem çözmede uzmanlık bilgisini ve diğer bilgileri sentezleyen  

 2) Problem çözmede başkalarının da kullanabileceği yöntemler geliştirebilen  
 3) Sürekli öğrenmeyi ve tecrübeden ders çıkarmayı sistematik hâle getirebilen  

 4) Farklılıklara saygı duyan  

 5) Hayatında etik ve insani değerleri ön planda tutan bireylerin yetiştirilmesi  
 

 

Dijital Yeterlikler Çerçeveleri 
 

 Bilişim teknolojileri okuryazarlığına → Hangi bilgi ve beceriler dâhil edilmeli? 
 

- Güncel bilişim teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak  

    → Amaçları gerçekleştirecek beceriler bu listeye dâhil edilmektedir.  
 

 Bu konuda yapılan çalışmalar: 
 

 1) JISC (Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi) 
 2)  Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi (DigCompEdu) ve  

 3) UNESCO → Öğretmen Yeterlikleri Çerçeveleridir.  
 

 - Bu çerçeveler  

  → Dijital teknolojiler kullanılarak yapılacak görevleri tarif eder ancak  
  →Hangi teknolojileri kullanarak bu görevlerin gerçekleştirileceği vermez! 
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ÇÜNKÜ  ( Bunun nedenlerinden biri ve en önemlisi) 

Teknoloji sürekli gelişiyor→ Yazılımlar ve alt yapı sürekli değişmek zorundadır. 

(Dijital teknolojiler çabuk eskiyor ve yerini yeni yazılım ve donanımlar alıyor)   

    → Önerilen teknoloji zamanla yetersiz kalacaktır! 
 

 JISC (Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi)  
 

 JISC “Dijital Yeterlikler Çerçevesi” 

 -Eğitimcilerin ve öğrencilerin sahip olması gereken dijital yetkinlikleri 

   → 6 alanda ve 15 yetkinlik başlığında açıklamaktadır.  
 

BİT KULLANIM YETERLİKLERİ 
 

 1.BİT yetkinliği: BİT kullanımı ve güncelliği koruyabilme  
 

 

    BİT verimliliği: BİT’i etkili, verimli ve kaliteden ödün vermeden kullanabilme. 
 

 2. Bilgi, veri ve medya okuryazarlıkları  
 

a.Bilgi okuryazarlığı: Dijital bilgileri bulma, doğrulama, düzenleme ve paylaşma 

b.Veri okuryazarlığı: Dijital veriyi bulma, yönetme…  Analiz ve yorumlama… 

c.Medya okuryazarlığı: Dijital medya mesajlarını alma ve yanıtlama...  
 

 3. Dijital üretim  
 

a.Dijital yaratıcılık: Dijital araçları kullanarak dijital materyaller geliştirme. 

b.Dijital araştırma ve problem çözme: Dijital kanıtları kullanma ve prob. Çözümü 

c. Dijital yenilikler: Dijital teknoloji ile yeni uygulamalar üretebilme (+adapte …) 
 

 4. İletişim, iş birliği ve katılım  
 

a.Dijital iletişim:  Dijital ortam ve araçları kullanarak etkili iletişim kurabilme.  

b.Dijital iş birliği: Dijital araçları ve platformları kullanarak takım çalışmaları… 

c.Dijital katılım: Dijital sosyal ağ ile sosyal ve kültürel hayata katılım…  
 

 5. Dijital öğrenme ve gelişim  
 

a.Dijital öğrenme: Dijital araç ve pl. kullanarak öğrenme fırsatlarını arama  

b.Dijital öğretme: Öğretim görevlerinde öğretim materyali geliştirme… 
 
 

 6. Dijital kimlik ve iyi oluş  
 

a.Dijital kimlik yönetimi: Kimlik ve profilleri dijital platformlarda geliştirme … 

b. Dijital iyi oluş: Dijital araç ve pl. kullanarak sağlık ve spor etkinlikleri … 
 

 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi 
 

Şekil 4. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) çerçevesi ve bileşenleri 
 

 Etkili Öğretim İçin Gerekli Olan Bileşenler:  

 1) Öğrenci psikolojisi bilgisi 2) Alanında yeterelilik  3) Teknoloji bilgisi ve takibi 
 

 

Öğretmen eğitiminde çeşitli yaklaşım ve çerçeveler benimsenmeye başlanmıştır: 
 

 

1) “Pedagojik Alan Bilgisi (PAB)” modeli   [SHULMAN (1986)] 

Öğretmenin edineceği bilgileri 
 a) Alan bilgisi  b) Pedagojik bilgi  c) Pedagojik alan bilgisi biçiminde ele alır. 
 

 

Birçok zorlukla karşı karşıya kalan öğretmenlerin  

→ Teknolojiyi öğretimleriyle bütünleştirmeleri için yollar aranmaya başlandı: 
 

 

 2) “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)” modeli doğdu. 
  - Bu modelde teknolojiyle iyi öğretimin merkezinde üç temel bileşen vardır:  

  1) Alan  2) Pedagoji  3) Teknoloji ve  arasındaki ilişkiler ve etkileşimler.  

 TPAB çerçevesi, öğretmenlerin eğitim teknolojilerini anlamalarının temelidir. 
 

 

  3) “Geniş tabanlı öğretmen dijital çerçeve”    [FALLOON (2020)] 

  → Öğretmen dijital yeterliğine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunar.  

 TPAB ile uyumlu hâle getirilmiştir: 
 1) Öğretim programı yeterlikleri        2) Bireysel-etik yeterlikler 

 3) Bireysel-mesleki yeterlikler 

 4) Bireysel-etik ve bireysel-mesleki yeterliklerin bütünleştirilmesi kapsamında    
          → “Geniş tabanlı öğretmen dijital çerçeve”sini sunmuştur.  (FALLOON) 
 


