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ÖĞRETMENLER İÇİN DİJİTAL YETKİNLİKLER 

 Dijital yetkinlik → Değerlendirmeyi ve karar verebilmeyi de kapsar.  
 

 BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri  )  
 

 

 Dijital yeterlik: BİT’in eleştirel ve yaratıcı kullanımıdır. 
 → Farklı okuryazarlıkları içeren bir yeterliktir.( Bilgi, iletişim, medya …) 

 → Öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerdendir. 

 → Statik bir çalışma alanı değildir! Güncel olmalıdır! (BT’deki hızlı gelişmeler) 
 

 

DİJİTAL BECERİLER VE DİJİTAL OKURYAZARLIK 

 İnternet teknolojileri→ Çalışma, öğrenme ve eğlenme yöntemlerimizi değiştirdi. 

                                   → Yeni teknolojilerle kendini yenileyerek gerçekleşmektedir.   
 

 

 BT (Bilişim Teknolojileri  )  
 

 BT → Toplum içinde yaygınlaşmaya başladı. ( Yapılan işlerin çeşitliliği arttı.)  
 

 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.   
 

 

 

DİJİTAL ÇAĞ VE İLGİLİ TANIMLAR 
 

Dijital Dönüşüm: 

 → Bilgi, bilişim ve ağ teknolojileriyle→ İyileştirme ve geliştirme sürecidir. 

 → Süreçleri dijital ortama taşıma ve daha verimli işleme… 

 → Geleneksel yöntemlerde daha verimli sonuçlar için ortaya çıkmıştır. 

 → Yaratıcılığı ve inovasyonu(yenilik) merkeze alır.  
     ( E-devlet servisleri en öne çıkan dijital dönüşüm araçlarıdır.) 
 

 
 

Öğretmenlik mesleği → Bu dönüşümün bir parçasıdır.  
 
 

 Dijitalleştirme: Var olan içeriklerin dijital ortama aktarımıdır. 
 

 Dijitalleşme: Hizmetleri çevrim içi ortamlarda ve uzaktan gerçekleştirme. 
 

 
 

ISTE (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) 
 

ISTE → Dijital vatandaşlığa dikkat çekmiştir.  

 2008’de öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarını güncelledi. 
 
 

 

 Dijital Vatandaşlık: 
 

 Teknolojide hızlı gelişmeler → Vatandaşlık boyutları dijital ortamlara taşındı. 
 

 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 2)Devlette BİT kullanımı 3)Kamu yönetimi BİT'lerle dönüşüm 
 

 E-devlet ile →Yeni liderlik biçimleri, tartışma ve karar verme stratejileri oluştu. 
 
 

Bilişim Hukuku, Etik ve Telif Hakları 
      

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

 Bilgi toplumu:Temel üretim faktörü bilgidir. ( İşlemlerde BİT’i baz alır.)  
 

 Bilişim Etiği: Bilgi toplumunun uyması gereken kurallardır. 

                         → Amaç:  Azami fayda ve asgari zarar Amaçlıdır.  
       

Telif Hakları: Kişinin emeği olan ürünler üzerinde hukukî haklarıdır. 

         → 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 sahibini ödüllendirmek ve eser yönünden teşvik etmektir.  
 

2)Toplumsal Amaç:Özgün eserleri 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. 
 

Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
     

  Kişisel veri: Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (Vatandaşlık no, ad, e-posta) 
 

    Kişisel verilerin korunması: Özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılıdır.  
  
 Kişilerin özel hayatının gizliliği için verilerin → Hukuken korunması gereklidir.  
 

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

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

 

 

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

 Öğretmenlerin dijital yeterliklerine dair en güncel politika belgelerindendir.   
 

Dijital Eğitim Eylem Planı → 2021-2027 yılları için öngörülmüştür. 
   → Bu plan ilk Dijital Eğitim Eylem Planı (2018- 2020) üzerine kurulmuştur.   
 

 STEM: Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik  

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

İnsan ihtiyaçları sınırsızken bu ihtiyaçları giderecek kaynaklar sınırlıdır.    
  → Dolayısıyla insan ihtiyaçlarının verimli şekilde giderilmesi gerekir. 

  Bu durum yeni ihtiyaçları ortaya çıkarır. 

  Etkili ve verimli çözüm → 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. 
 

Yeterliklerin Belirlenme Süreci  (İhtiyaç analizi ) 

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

 Meslek Yeterliklerinin Belirlenmesinde 4 basamaklı bir süreç izlenir: 

 Ön bilgi / Anket /  Eğitim programları / uygulama -değerlendirme ve iyileştirme 

 → Bu süreçler döngüsel olarak işleyen süreçlerdir. (Pozitif besleme ile) 
 

 

Yeterlikler İçin Temel Değerler 
 

Teknolojik yeterliklerin çalışılması için temel değerler üç farklı açıdan incelenir: 

 1. AÇI: “21. Yüzyıl Becerileri Listesi”    [FRYER(1997)] 

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

3. AÇI:  UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştiren değerlerdir. 

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

Yeterlikler oluşturulurken temel alınan bu değerler  

  - Bireylerin formal eğitim ortamlarında →Bilgilerini güncellemek yerine  
         →Yaşam boyu öğrenmeyi garanti altına alan yaklaşımları önermektedir.  
 

 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) DigCompEdu (Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi) ve  

 3) UNESCO → Öğretmen Yeterlikleri Çerçeveleridir.  

 - Bu çerçeveler  
  → Dijital teknolojiler kullanılarak yapılacak görevleri tarif eder ancak  

  →Hangi teknolojileri kullanarak bu görevlerin gerçekleştirileceği vermez! 

ÇÜNKÜ  ( Bunun nedenlerinden biri ve en önemlisi) 

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

 JISC → “Dijital Yeterlikler Çerçevesi” 

 -Eğitimcilerin ve öğrencilerin sahip olması gereken dijital yetkinlikleri 
   → 6 alanda ve 15 yetkinlik başlığında açıklamaktadır.  
 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi 

 

Etkili Öğretim İçin Gerekli 

Olan Bileşenler:  

 
1) Öğrenci psikolojisi bilgisi  

 

2) Alanında yeterelilik   
 

3) Teknoloji bilgisi ve takibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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.  
 
 

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

→ TPAB ile uyumlu hâle getirilmiştir. 

 

 4) DigCompEdu “Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi”  

- AB Birleşik Araştırma Merkezi tarafından ortaya konuldu. 

  DigCompEdu çerçevesi eğitimcilerin →Eğitim-öğretim faaliyetlerini    
  Gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken 6 alanda 22 yeterliği tanımlar. 
 

DigCompEdu çerçevesinde iki nokta dikkat çekmektedir:  

1) Yeterliklerin seviyelendirilmesi  2) Yeterlikler arasında ilişki kurulması 
 
 
 

 Öğretmen Yeterliklerin Seviyelendirilmesi : 

BT bilgi ve beceri seviyesinde eğitime ihtiyacı olan Öğretmenlerin belirlenmesidir. 
  → Elbette ki yukarıdaki dijital yeterliklerde tüm öğretmenler aynı olamaz! 

 Dolayısıyla DigCompEdu 

   → Öğretmenler için dijital yeterlikleri 6 seviyede değerlendirmiştir: 

 A1 → YENİ GELEN  B1→ BİRLEŞTİRİCİ   C1→ LİDER 

 A2 → KEŞFEDİCİ  B2→ UZMAN   C2→ ÖNCÜ 
 

 A1→ Dijital teknolojilerin öğretimi, mesleki uygulamaları …nın farkındadırlar.  

 A2→ Dijital teknolojileri deneme ve keşfetme aşamasındadır.  

 B1→ Dijital teknolojileri mesleki uygulamalarına entegre ederler.  

 B2→ Dijital teknolojilerde öneriler verecek derecede uzmanlaşmak. 

 C1→ Dijital kullanımları konusunda tutarlı ve geniş bir yaklaşıma sahiptirler.  

 C2→ Güncel dijital teknolojilerin ve yeterliğinin sorgulamalarını yapabilme 
 

Öğretmenlerin çoğunluğu için B1 ve B2 seviyesi tavsiye edilir. 
 

5) UNESCO “Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi” 

Matriste öğretmen yeterlikleri ( 6 alanda ve 3 farklı seviyede 18 yeterlik ) 
 

Şekil 8. Öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevelerinin ortak bileşenleri  
, 

DİJİTAL ÖĞRENME ORTAMLARI 
 
 

Dijital Yeterliklerin Güncellenmesi  
 

Dijital teknolojiler ve gerekli yeterlikler → Zamanla gelişir. 
 

BİT donanımlarının kapasiteleri sürekli artmaktadır. 
 

 Soru: Bu yeterliklerin yıllara göre neden önemi artmaktadır? 

   BİT konusunda iki anahtar değişimi anlamak gereklidir.  

     Bunlar: a) Donanım kapasitesindeki artış hızı b) Veri hacmindeki artış hızı 
 

İnternette yer alan verinin %90 'ı geçtiğimiz 2 Yılda Oluştu!  

  → 2010’dan 2020’ye veri aktarımı 50 kat büyümüştür! 
 

 Gelişmiş internet servislerinin ve internete bağlı sensörlerden akan verinin 

  →Güvenli şekilde işlenmesi ve kullanılması yeni dijital yeterlikler gerektirir. 

  →Eğitimde teknoloji kullanımı ve öğretmenlik mesleği de bununla alakalıdır. 
 
 

Teknoloji Destekli Öğrenme  
 

 Geleneksel öğretim→ Eğitim sistemlerinde yüzyıllardır kullanılmaktadır.    
 Geleneksel öğretim → Öğretmeni eğitimin merkezine koyar.  

  -Aktif olan ve içeriğe karar veren öğretmendir. ( Öğrenciler sınıfta pasiftir.) 
      

 Mobil Öğrenme (m-öğrenme): 
  

Formal (biçimsel), informal(doğal) ve non-formal(yaygın) öğrenme etkinlerinin    

  - Teknoloji desteğiyle bütünleştirilebileceği fırsatlar dönemi yaşanmaktadır.  

      → Bunların içinde en öne çıkan yöntemlerden biri mobil öğrenmedir.  
 

 Mobil öğrenme öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak 

  - Her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri üreten bir öğrenme modelidir. 
 

Öğrenmede %75’lik bir oranla → İnformal öğrenme ortamları öne çıkmaktadır.  
 
 

 İnformal öğrenme:  Konuşma, gözlem, deneme yanılmalarla….. olur. 

 Mobil öğrenme özellikleri→ İnformal öğrenme ile daha iyi konumlanabilir: 

 Mobil öğrenme ilk bakışta → Örgün öğrenmeye ters gelebilir. Ama 

 Hem mobil bilgisayarlar hem de cep telefonları ve  

  → Aynı işlevlerden yararlanan diğer cihazlar mobil öğrenmede kullanılabilir.  
 
 

 Uzaktan Eğitim: 
 

 Öğreten ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunduğu öğretim yöntemidir.  
   - Özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte daha geniş bir uygulama alanı buldu. 

-  Uzaktan eğitim de formal öğrenme ortamlarında kullanılmaya başlamıştır.  
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Uzaktan eğitim farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir: 
 1) Eş zamanlı uzaktan eğitim 2) Eş zamansız uzaktan eğitim  
 

 1) Eş zamanlı Uzaktan Eğitim Yaklaşımı: 

 Öğrenci ve öğretmen bir video konferansında, sanal bir sınıftadır. (çevrim içi) 
 

2) Eş zamansız Uzaktan Eğitim Yaklaşımı: 

 - Daha önceden hazırlanmış video kayıtlarının izlenmesi ( Çoklu ortam …) 
 

 → En önemli avantajı, içeriklere erişim farklı zamanlarda gerçekleşebilir. 

 Öğrencilerin ders içeriğine zihinsel katılımının düşük olması  

 Uzaktan eğitim için  → Önemli bir risktir. 

Bu nedenle→ Çevrim içi uygun öğretim yöntemleri de kullanılmalıdır. 
 

 Karma (Hibrit) Öğrenme: 
 

-Yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortam ve yöntemleri → Bir arada kullanılır. 
 ( Web destekli öğrenme, katışık öğrenme, tersyüz edilmiş öğrenme …) 

  → Bu yöntemler karma öğrenme şemsiye terimi altında birleşmektedir. 
 
 

 

Gelişen Teknolojiler - Mevcut ve Yakın Gelecekteki Teknolojik Eğilimler 
 

 Gelişen teknolojiler yeni bir endüstri veya  

  → Mevcut olanı dönüştürme potansiyeline sahip bilim temelli yeniliklerdir.  

  Dijital dönüşüm → Öğretmenleri gelişen teknolojilerle tanıştırmaktadır.  
 

 

Mevcut Olan ve Yakın Gelecekte Göreceğimiz Bazı Teknolojiler: 
 

 Mobil ve Bulut Teknolojileri: Verilerin her yerden ve her cihazdan erişim… 

 Yapay Zekâ:  Bilgisayarların insan öğrenme ve zekâsının benzeşimini yapması. 

 Otonom Araçlar ve Taşıma Sistemleri: Tüm bilişim teknolojilerinin bir arada… 

 Nesnelerin İnterneti: Akıllı evler ve şehirler  … 

 İleri İmalat Teknolojileri:  3D yazıcılarla tasarım ve imalat veya otonom imalat  

 İş Zekâsı: Toplanan veriden karar vericilere yardımcı olması için oluşturulan  

                  → Doğru ve güvenilir veri görselleştirme teknikleridir.  
 

  Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimler 
 

 Altyapı Gereksinimleri → Sürdürülebilir teknoloji yapıları kurulmalıdır.  
 
 

 Okullarda bilişim altyapısı üç bileşenle ele alınabilir:  

  1) Aygıtlar      2) Ağ ve bağlantılar     3) Yazılımlar ve Servisler 

 Üç bileşenin sürekli Yönetilme, güncellenme ve hazır bulundurulması gereklidir.  
 

Aygıtları iki gruba ayrılır: 
1) Öğrenci, öğretmen ve idarecilerin kullandığı son kullanıcı aygıtlarıdır.  

   ( Taşınabilir veya masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tablet …)  

2) Sunucular, yazıcılar, tarayıcılar, güvenlik kameraları gibi destek cihazları 
 

  Teknik Destek 
 

 -Teknoloji kullanımında → Teknoloji desteğinin yetersizdir. 

  Yapılan hizmet içi ve diğer eğitimlerle  

  -Öğretmenler ve öğrencilerin donanım ve yazılım sorunları giderebilir.  

 Ancak olası tüm sorunların giderilmesi kullanıcılardan beklenemez.  

   → Bu nedenle okullarda teknik servis bulundurulması önem taşımaktadır.  
 

 

  Öğretim Yönetim Sistemleri 
 

Teknoloji destekli eğitiminde öğretim yönetim sistemi çok önemlidir. 

 (Google Classroom  gibi İçerik sunumu, ders yönetimi, sınav ve test oluşturma, 

ödev verebilme ve takibi, notlandırma ve içerik paylaşımı yapabilme… 

  E-OKUL→ MEB okullarında en yaygın kullanılan öğretim yönetim sistemidir. 
 

  Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
 

 e-okul sisteminde içerik paylaşım sınırlılığını  → EBA belirli ölçüde giderdi. 
   

 EBA canlı ders uygulamasıyla video konferans yazılımı kullanarak 

  → Eş zamanlı ders vermeye de uygundur. ( Hâlen en büyük içerik paylaşımı) 
 

 YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)  
 

 EBA → MEB’e bağlı YEĞİTEK tarafında yönetilir. 

 

ÖZET 
 

 Dijital yetkinlik 

 → Öğretmenlerin sahip olması ve ustalaşması gereken temel yeterliklerdendir. 
 

  “Temel Yetkinliklere İlişkin Avrupa Tavsiyesi”ne göre  

   Dijital yetkinlik → AB tarafından hayat boyu öğrenme için  

                               → 8 temel yeterlikten biri olarak kabul edilmiştir.  

 - BİT’in sürekli yenilenmesi 
 - Bilginin katlanarak artması 

 - Dijital medyanın kullanılması ve benzeri görülmemiş şekilde tüketilmesi 

 - Uzaktan eğitim destekli eğitim platformlarına olan talep  
     → Bu gerekliliklerin başlıca sebeplerindendir. 

 Öğretmenler eğitimin dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi sürecinde 

 →Teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlayacak noktada kilit konumdadır. 
 → Sınıfta BİT'in benimsenmesi ve uygulanmasında çok önemli bir rol oynar. 

 Öğretmen dijital yetkinliklerini belirlemede temel alınan “21. yüzyıl becerileri” 

   - Birleşmiş Milletler Eğitim Değerleri 
   - Millî Teknoloji Stratejisi ve  

   - MEB vizyonu yeterlikleri oluşturacak çerçevelerin temellerini oluşturmaktadır.  

 Öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlik çerçeveleri 

 - Güncel teknolojinin eğitim-öğretim ile ilgili alanlarda  
  →Nasıl uygulanacağı konusunda rehberlik eder.  Ancak  

  →Hangi teknolojilerin kullanılması gerektiğini belirgin bir şekilde ifade etmez! 

 


