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KILAVUZ 

ASK4JOB PROJESİ KAPSAMINDA İŞ ORYANTASYONU 

AKTİVİTELERİNİN UYGULANMASI İÇİN YOL HARİTASI  

 

  

1. Giriş 

 
Ask4Job, düşük vasıflı, uzun süreli işsiz 
yetişkinlerde dijital yeterliliklerin ve 
bilişsel becerilerin geliştirilmesini 
destekleyen bir yol haritasıdır. İtalyan 
Ulusal Ajansı INDIRE (2017-1-IT02-KA204-
036755) tarafından Erasmus+ programı 
kapsamında finanse edilen ve Roma 
merkezli istihdam ve eğitim ajansı ERIFO 
tarafından koordine edilen “Adult Skills for 
Job Oriented Breakthrough” (Yetişkinlerde 
İş Odaklı Atılım için Kullanılacak Beceriler) 
projesi kapsamında geliştirilmiştir.  
ASK4JOB, bir açık eğitim kaynağıdır. Bu 
kaynak işgücü piyasasında yer alanlara ve 
yetişkin eğitimcilere ve eğitmenlere  
yöneliktir. İş arama süreçlerini ve kişisel 
gelişim yollarını kişisel ve mesleki düzeyde 
desteklemeyi amaçlar. 
 
 
 

 

Projedeki ortak ülkeler:  
 
İTALYA – ERIFO www.erifo.it 
İSPANYA - FYG CONSULTORES 
www.fygconsultores.com 
TÜRKİYE – TURGUTLU KAYMAKAMLIGI 
http://www.turgutlu.gov.tr 
YUNANİSTAN - BEST CYBERNETICS 
www.bestcybernetics.com 
İSVEÇ – FOXPOPULI - 
www.foxpopuli.org 
LİTVANYA - BITE SMC - www.gpbite.eu 
POLONYA - AKADEMIA 
HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W 
LODZI www.ahe.lodz.pl 
POLONYA – ÖZEL GİRİŞİM VE 
DEMOKRASİ ENSTİTÜSÜ www.iped.pl 
YUNANİSTAN – MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ, HANYA 
http://dide.chan.sch.gr 
BULGARİSTAN - BUSINESS 
FOUNDATION FOR EDUCATION 
www.fbo.bg 
BELÇİKA – ALL DIGITAL 
http://www.alldigital.org 
 

http://www.erifo.it/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.turgutlu.gov.tr/
http://www.bestcybernetics.com/
http://www.foxpopuli.net/
http://www.gpbite.eu/
http://www.ahe.lodz.pl/
http://www.iped.pl/
http://dide.chan.sch.gr/
http://www.fbo.bg/
http://www.alldigital.org/
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Dijital yetkinliklerin ve bilişsel yeteneklerin güçlendirilmesi sayesinde 
hedef grubumuz eleştirel düşünme becerisini geliştirecek, bilgi toplumu 
için teknolojiler konusundaki bilgisini arttıracak ve bunları profesyonel ve 
kişisel gelişim için nasıl kullanabileceği konusunda farkındalık 
kazanacaktır. 
ASK4JOB yol haritası, Vatandaşlar için Dijital Yetkinlik Çerçevesi DIGCOMP 
2.1 belgesini temel almaktadır. Yolumuz, dijital bilginin ilk 4 yeterlilik 
seviyesi (Temel ve Orta Düzey) üzerine inşa edilmiştir ve daha 
uzmanlaşmış yeterlilik düzeylerine doğru ilerleme olasılığı içermektedir. 
 

Ask4Job üç etkinlikten oluşur: 
-  İlk etkinlik, dijital yeterlilikler konusunda bir öz 
değerlendirme yapmayı mümkün kılan çevrimiçi bir testten 
oluşur. Testin sonunda, sistem dijital becerilerin yeterlilik 
seviyesini değerlendirir ve kullanıcının profiline göre 
uyarlanmış, ileriye dönük bir yol haritası önerir. Kullanıcı belli 
bir yetkinlik seviyesine erişmişse bu etkinlik gereksiz olabilir. 

 
-   İkinci etkinlik, iki bölüme ayrılmış Kitlesel Çevrimiçi Açık 

Kurstur: birincisi, dijital yeterliliklere dayalıdır; ikincisi ise bilişsel 
yeteneklerin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Kullanıcı 
yeteneklerine göre derslerin temel seviyesini veya orta 
seviyesini takip edebilir. 
 

-  Üçüncü etkinlik, hem yüz yüze hem de uzaktan 
gerçekleştirilebilen Yetenek Laboratuvarlarından oluşur. 
Laboratuvarlar, kullanıcıyı dijital yeterlilikler konusunda 
bilgilendirmeyi ve bunları iş arama sürecinde ve kariyer 
gelişimi için nasıl kullanacakları konusundaki farkındalığını 
artırmayı amaçlamaktadır. 

 

Kitlesel 
Çevrimiçi Açık 
Kurs 

Yetenek 
Laboratuvarları 

Çevrimiçi 
Değerlendirme 
Testi 
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Yetenek Laboratuvarları bir kullanıcı ile veya bir grupla gerçekleştirilebilir. 
DIGCOMP 2.1’de belirtilen yetkinlik alanları temel alınarak 
uygulanmalıdır. Hem gençlerle hem de yetişkinlerle gerçekleştirilen 
oryantasyonlarda benzer amaçlar hedeflenmelidir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIGCOMP - Alan 1: Bilgi ve Veri Okuryazarlığı 

• Yeni iş fırsatları bulmak için interneti kullanma 

DIGCOMP - Alan  2: İletişim ve İşbirliği 

• Kariyer hedefi tanımını desteklemek 

DIGCOMP - Alan 3: Dijital İçerik Üretme 

• İş için materyal oluşturulmasını desteklemek 

DIGCOMP - Alan  4: Güvenlik 

• Farklı cihazları kullanırken veri ve bilgileri korumanın 
önemi konusunda farkındalığın artırılması 

DIGCOMP - Alan  5: Problem Çözme 

• Bir kariyer hedefine ulaşmak için strateji 
oluşturulmasını desteklemek 
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Burada, işgücü piyasasında rol alanların ASK4JOB tarafından oluşturulan 

araçları kullanmasını kolaylaştırmak için bazı öneriler ve talimatlar 

bulabilirsiniz. 

 

1. Katılımcıların Hazırlanması 

 

 

Karşılıklı veya sanal olarak bireysel veya grup görüşmeleri yoluyla yapılan 

seçimden sonra Ask4Job yol haritası her kullanıcıya açıklanmalıdır. 

Özellikle, dersin amaçlarını, değerlendirme testine nasıl erişileceğini, 

değerlendirme testinin geri bildiriminin nasıl kullanılacağını göstermek 

gerekir. Tüm katılımcılara kursun e-broşürlerini video veya PDF 

formatında verilmesi tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

       

2. Değerlendirme testi ve e-öğrenme kursu (MOOC) 
 

 

Dijital yeterlilik seviyelerini kontrol etmek isteyen kullanıcılar, platforma 

kayıt olduktan sonra teste erişebilirler. 

Kurs iki bölümden oluşur: ilk bölüm, dijital yeterlilikleri temel alır; ikinci 

bölğm ise bilişsel yeteneklerin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

 

 

VIDEO  Ebrochure   
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Dijital beceri alanı, temel seviye (seviye 1 ve 2) ve orta seviye (seviye 3 ve 

4) olmak üzere iki beceri seviyesi bakımından DIGCOMP alt alanlarına 

giren eğitim içeriği ile düzenlenmiştir. Kullanıcı her iki seviyeyi 

tamamlayabilir veya değerlendirme testi ya da istihdam uzmanı 

tarafından önerilen seviyeleri kullanabilir. 

İkinci bölüm bilişsel yetenekleri güçlendirmeyi amaçlar ve atölye 

çalışmaları için hazırlık görevi gördüğü için herkes için zorunludur. 

 

Etkinliklerin gruplar halinde gerçekleştirilmesi durumunda, işbirlikli 

öğrenmeyi desteklemek ve kullanıcıların eğitmenlerinden hızlı geri 

bildirim istemelerini sağlamak için bir Whatsapp grubu oluşturulması 

önerilir. 

 

3. Yetenek Laboratuarları 
 

Atölye çalışmaları bireysel olarak veya kullanıcı becerilerinin oldukça 
homojen olduğu gruplar halinde yapılabilir. Buna ek olarak, kullanıcıyla 
sürekli etkileşimi (örneğin Skype) sağlamak için eşzamanlı olması şartıyla 
uzaktan da gerçekleştirilebilir. 
DIGCOMP 2.1'in her tematik alanına bir laboratuvar ayrılmıştır. Her 
laboratuvarın süresi, katılan kullanıcı sayısına bağlı olarak değişir. 

 
Tematik alan başına ortalama 4 saat olmak üzere toplamda 20 saatlik bir 
süre önerilir. 
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Laboratuarlar, kullanıcının MOOC aracılığıyla edinilen bilgiler ve kavramlar 
hakkında ve bunların işyerinde gerekli performansla nasıl ilişkili olduğu 
konusunda düşünmesini sağlamayı amaçlar. Laboratuarlar, kişisel ve 
mesleki gelişim için bir yol haritası oluşturulmasında, becerileri ve 
yetenekleri doğrultusunda kullanıcıyı destekler. Laboratuarların nihai 
amacı, kullanıcının dijital becerilerinin farkına varmasını ve iş ararken veya 
kariyerini geliştirirken bu becerileri nasıl kullanacağını anlamasını 
sağlamaktır. 
 

 
Atölye çalışmalarının alıştırma yaparak ve doğru geri bildirimde bulunarak 
yapılması önerilir. Hedefin özgüllüğü için, belli bir alanda iş arama veya 
kariyer yapmayı konu alan atölyelerin yapılması tavsiye edilir. 
 
Eğitmen veya moderatör, laboratuvarın konu aldığı Digcomp 2.1 tematik 
alanının önemini gösteren ve bu alanın iş ararken veya kariyerini 
geliştirirken neden önemli olduğunu açıklayan çalışmaları tanıtmalıdır. 
 
Ek 2'de Digcomp 2.1 tanımlayıcıları detaylandırılmıştır. Bunu yaparken 
projenin pilot uygulamasından kazanılan deneyimlere dayanarak eylem 
fiilleri ve yeterliliklerin tanımlayıcıları gözden geçirilmiş ve ASK4JOB 
tarafından incelenen ilk dört yeterlilik seviyesi referans alınmıştır. 
 
Ek olarak, atölye çalışmaları sırasında gerçekleştirilebilecek bazı faaliyet 
(alıştırma) örnekleri aşağıdadır. Elbette örnekler kullanıcıların özel 
ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Bu kılavuzda önerilen tüm alıştırmaların her 
laboratuvarda mutlaka yapılması gerekmez, ayrıca bu alıştırmaların yanı 
sıra yenilerinin yapılması gerekecektir. Gösterilen alıştırmalar sadece 
atölye çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek etkinlik türlerine örnektir. 
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Her ne kadar alıştırmalar kullanıcı veya çalışma grubunun ihtiyaçlarına 
göre özelleştirilip uyarlanabilse de, her laboratuvarın net olarak belirlenen 
bir eğitim ve/veya kariyer ve/veya kariyer yönelimi hedefi olması 
önemlidir. 
 
Çalışmaların aşağıdaki sırayla yapılması önerilir: 

 
 

1. 1. Laboratuvar - Bilgi ve veri okuryazarlığı alanı: Etkinlik 

örnekleri 

 

 İlgilendiğiniz sektördeki en az 5 iş ilanını arayın ve 

bağlantıları kaydedin; 

 Uzmanlaşmış veya güvenilir olduğunu düşündüğünüz 

en az 3 çevrimiçi kurs platformu bulun ve bağlantıları 

kaydedin; 

 Profilinizi tanıtmak ve bağlantıları kaydetmek için 

CV'nizi gönderebileceğiniz en az 2 ücretsiz platform 

bulun; 

 

Amaç: İş bulmak için İnternet taramasının kullanımını teşvik 

etmek 

Objective: To Stimulate the use of Internet browsing to find a job  
 

2. Laboratuvar - Dijital içerik oluşturma alanı: Etkinlik örnekleri 

 CV'nizi Europass platformunda veya aradığınız iş türüne 

uygun görünen diğer çevrimiçi araçlarla (örneğin Canva) 

oluşturun; 

 İstediğiniz iş alanını tanımlamak için, tercih ettiğiniz 

yazılımla bir görüntü kolajı oluşturun; 
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 İş arama sürecinde size zarar verebilecek bir görüntü veya 
yorum olup olmadığını belirlemek için dijital itibarınızı 
inceleyin. 

 

 

Amaç: Belirlenen yol seçimini desteklemek. 

 
 

3. Laboratuvar - İletişim ve işbirliği alanı: Etkinlik örnekleri 

 CV'nizi istihdam hizmetine adanmış bir veya daha fazla 
ücretsiz platformda paylaşın; 

 Randevularınızı kaydetmek için bilgisayarınız ve akıllı 
telefonunuz arasında senkronize edilmiş bir takvim 
oluşturun; 

 Linkedin sitesinde bir profil oluşturun ve CV’nizi 
yayınlayın.  

Amaç: Kariyer hedefinin tanımını desteklemek. 
   

 

4. Laboratuvar - Problem çözme alanı: Etkinlik örnekleri 

 Seçtiğiniz iş pozisyonlarını dikkate alarak, işin gerektirdiği 
fakat sizin sahip olmadığınız ya da sahip olduğunuz ancak 
uzun zamandır kullanmadığınız yeterlilikleri belirleyin; 

 İşletmelerin gerektirdiği yeterlilikler ile halihazırda sahip 
olduğunuz yeterlilikler arasındaki boşluğu doldurabilecek 
en az 3 kurs belirleyin; 

 Tanımladığınız kurslar arasında objektif ölçütlere 
dayanarak kalitesi açısından daha güvenilir görünen 
eğitim sağlayıcısını seçin. Genel olarak, eğitim teklifinin 
kalitesi şu ölçütlerle belirlenir: a. Eğitmenlerin niteliği, b. 
Kurs sonunda verilen belgenin türü, c.  Staj veya iş dünyası 
ile bağlantıları. Bu ölçütler örnek olarak verilmiştir. Bu 
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alıştırmada siz kendi koşullarınız için en uygun olan 
ölçütleri belirleyebilirsiniz. 

Amaç: Kariyer hedefine ulaşmak için bir strateji tanımını 
desteklemek. 

 
 
 

5. Laboratuvar - Güvenlik alanı: Etkinlik örnekleri 

 E-posta, sms, mesaj, sohbet gibi uygulamaların 
cihazlarınıza veya kişisel verilerinize zarar vermesini 
önlemek için hangi önlemleri kullandığınızı açıklayın; 

 PC'nizin güvenliğini koruyup korumadığınızı, koruyorsanız 
nasıl koruduğunuzu açıklayın; 

 Akıllı telefonunuzun güvenliğini koruyup korumadığınızı, 
koruyorsanız nasıl koruduğunuzu açıklayın. 

Amaç: Internet’te gezinmek için kullanılan cihazların güvenliğini 
sağlamak için alınacak önlemlerin önemi konusunda farkındalığı 
artırmak. 

 

 
Her laboratuvarın sonunda, her bir kullanıcının, edinilen ve yeniden 
kullanılabilir yeterliliklerin tanımlanması için hazırlanan formu (EK A)   
laboratuvarı yöneten eğitmen yardımı ile doldurarak ASK4JOB 
deneyiminden neler öğrendiğini açıklamasına yardımcı olunmalıdır. 
 
Bu form önemlidir, çünkü bu aşamada kullanıcının içinde bulundupu 
öğrenme sürecine özel bir anlam vermesi talep edilecektir. Hikaye 
anlatımı tekniği, kullanıcının olaylara ve kendi hayatına anlam 
yüklemesine yardımcı olarak anlamın yaratılması için temel 
olacaktır. 
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Öğrenmeyi tanımlayabilmek şunları kolaylaştırır: 
- Yaşam deneyiminin yansıması ve paylaşımı ile sonuçlanan bir 
bağlamın yaratılması, 
- Görünürlüğüne dikkat ederek, kullanıcının sahip olduğu çapraz 
yeterliliklerin öz-değerlendirmesi, 
- Ulaşılan öğrenme çıktılarının nasıl değerlendirileceğine dair öz 
farkındalığın arttırılması. 
 
Örnek olarak, Ek 1’de doldurulmuş bir A Formu bulabilirsiniz. 
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5.  Bir sertifika ile öğrenme sürecinin değerlendirilmesi veya 

tanınması 

Sürecin sonunda, pilot uygulamayı yapan kuruluş her kullanıcıya Digcomp 

2.1 yeterlilikleri ile ilgili olarak elde edilen yeterlilik seviyesine ilişkin bir 

sertifika verebilir. 

Sürecin değerlendirmesi, laboratuvarı yöneten öğretmen tarafından 

yayınlanan bir belgedir.  

Dokümanın bir şablonu bu linkten indirilebilir. Laboratuvar faaliyetlerine 

rehberlik eden öğretmen tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Bunu 

yaparken şu noktalar dikkate alınmalıdır: 

- Dijital bilgi testinin sonuçları 

- MOOC değerlendirme sınavları sırasında elde edilen öğrenme 

- Kabiliyet Laboratuvarlarının değerlendirmesi 

ASK4JOB yol haritası, her kullanıcının sahip olduğu dijital yeterliliklerle 

ilgili öz farkındalık yaratmaya ve bunları iş arama sürecine nasıl 

uygulayacağına yönelik olduğundan, belge potansiyel işverenlerin 

kullanıcının profilini değerlendirmesine yardımcı olabilecek bilgiler 

içermelidir. 

Ek 2, her bir tematik alan için gerekli yeterlilikleri ve daha fazla 

yeterliliklerin nasıl geliştirileceğine ilişkin bilgileri barındırmaktadır. 

Kullanıcının yeterlilik seviyesini analiz etmek için yararlı bir araç olabilir. 
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PART 2 

EK 1 – DOLDURULMUŞ FORM C ÖRNEĞİ 

EDİNİLEN YETKİNLİKLERİ ONAYLAYAN DOKÜMAN 

 

İsim-Soyisim    ………………………….…………………. 

Doğum Yeri ……………………….….  Tarihi ..…………………………. 

Uyruk  ……………………………………………………………. 

Formu doldururken yardımcı olan eğitmen: 

……………………………………………………………………………… 

Referans veren kurum: ………………………………………… 
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 ÖĞRENDİKLERİM 

 

 

Her tematik alan için ASK4JOB 

sürecinden öğrendiklerinizin 

mevcut bilgilerinize katkısını 

açıklayınız. 

ÖĞRENDİKLERİMİ NEREDE 

KULLANABİLİRİM? 

ASK4JOB sürecinde edindiğiniz 

kavramların / bilgilerin hangi 

bağlamlarda (iş, aile, boş zaman) 

kullanılabileceğini açıklayınız. 

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı 
 
1.1 Verilere göz atma, arama 
ve filtreleme, 
bilgi ve dijital 
içerik 
1.2 Verilerin 
değerlendirilmesi, 
bilgi ve dijital 
içerik 
1.3 Verileri yönetme, 
bilgi ve dijital 
içerik 

Bilgi ararken kullanılacak anahtar 

kelimeleri düşünmeyi öğrendim. 

İstişare edilen bilgi kaynaklarının 

güvenilirliğini değerlendirmede 

çok yüzeysel olduğumu fark 

ettim.  

Öğrendiklerim, iş arama 

sürecinde hangi iş tekliflerinin 

benim için uygun olmadığını ve 

hangilerinin yararlı olabileceğini 

anlamak için yararlıdır.  

İletişim ve İşbirliği 

 
2.1 Dijital teknolojiler 
aracılığıyla iletişim kurma 
2.2 Dijital teknolojiler 
aracılığıyla paylaşımda 
bulunma 
2.3 Dijital teknolojiler 
aracılığıyla vatandaşlık 
uygulamaları 
2.4 Dijital teknolojiler 
aracılığıyla işbirliği 
2.5 Netiket 
2.6 Dijital kimliğin yönetilmesi 

 

Netiket gibi yeni bilgi ve 

kavramlar edindim, aynı 

zamanda bilgi paylaşmak ve 

üretmek için şu ana kadar 

bilmediğim birkaç dijital kaynak 

öğrendim.   

 

Dijital kimliğin ne olduğunun 

farkına vardım. Hem işte hem de 

özel hayatta tanıştığım her 

muhatabı etkileyebileceğini ve 

kişinin kendi dijital itibarını 

korumasının ne kadar önemli 

olduğunu fark ettim. 

Dijital içerik üretimi 
 
3.1 Dijital içerik geliştirme 
 
 
3.2  Dijital 

Tüm konular beni yeni bilgilerle 

zenginleştirdi, ancak her şeyden 

önce, telif Hakkı ve lisanslar 

hakkındaki ders, şu ana kadar 

bilinçsizce yaptığım sonsuz 

ihlallerden haberdar olmamı 

İnternetten edindiğim veri, bilgi 

ve görüntüleri kullanmak ve 

düzenlemek için geçmişe kıyasla 

daha bilinçli hareket ediyorum. 

Özellikle gelecekteki 

çalışmalarımda benim için yararlı 
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İçeriği birleştirme ve 
düzenleme 
3.3 Telif hakkı ve lisanslar 
3.4 Programlama 

sağladı.  olacak bir farkındalık 

kazandığıma inanıyorum.   

Güvenlik 
 
4.1 Cihazları koruma 
4.2 Kişisel verileri koruma ve 
mahremiyet 
4.3 Sağlığın ve refahın 
korunması 
4.4 Çevrenin korunması 

Bu tematik alanda, en ilginç 

bulduğum konu sağlık ve refah 

konusudur.  Bu konu benim 

teknolojilerin insanların psiko-

fiziksel refahı için nasıl bir risk 

oluşturabileceğini düşünmemi 

sağladı. Bu tematik alanda, ayrıca 

PC ve akıllı telefonumu 

potansiyel olarak zararlı e-

postalardan veya SMS'lerden 

korumak için neler 

yapabileceğimle ilgili yararlı 

bilgiler de öğrendim. 

Bu modülde yer alan bilgilerin 

profesyonel yaşamım için çok 

yararlı olacağına inanıyorum. Bir 

bilgisayarı en yaygın tehditlerden 

koruyabilmek, şirkette 

kullandığım cihazları korumama 

da yardımcı olabilir.   

Problem çözme 
 
5.1 Teknik 
Problemleri çözme  
5.2 İhtiyaçları belirleme 
ve teknolojik 
çözümler 
5.3 Digital technolojileri 
yaratıcı şekilde kullanma 
5.4 Dijital beceri farklılıklarının 
bilincinde olma 

Her şeyden önce, profesyonel 

profilimi güçlendirmek ve 

yaratıcılığımı tam olarak ifade 

edebilmek için neyi öğrenmem 

gerektiğinin farkına vardım. 

Sadece dijital yeterliliklerle ilgili 

olarak değil, aynı zamanda iş 

dünyasının gelişen her bir 

yeterlilik alanı ile ilgili olarak 

neler yapabileceğimi ve neler 

yapmam gerektiğini eleştirel bir 

şekilde analiz etme yöntemini 

öğrendim.   
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EK 2 – ASK4JOB SÜRECİNE DIGCOMP 2.1 ETKİSİ  

ASK4JOB projesinin hedef kitlesi, temel veya orta-temel becerilere sahip uzun süreli 

işsiz yetişkinlerden oluşur. Kursun kullanıcıyı dijital yeterlilikler ve bunların iş arama 

sürecinde ve/veya kariyer basamaklarında nasıl kullanacağı konusunda 

bilgilendirmeyi amaçladığı göz önünde bulundurulursa, sertifikanın potansiyel 

işverenlerin kullanıcıyı daha iyi değerlendirmesini sağlayacak yararlı bilgileri içermesi 

gerekir. ASK4JOB'un nihai hedefinin daha zayıf işgücü gruplarına iş arama ve / veya 

kariyer yollarının geliştirilmesi amacıyla dijital yeterlilikleri ve bilişsel yetenekleri 

geliştirmek için bir yol haritası sunmak olduğunu lütfen unutmayın. 

Değerlendirme ızgarasının eğitmen tarafından kullanılmasını kolaylaştırmak için, 

aşağıda DIGCOMP 2.1 yetkinlik alanlarının her bir tanımlayıcısı için kullanıcının sahip 

olması gereken yeterlilik seviyesini bulabilirsiniz. Izgaradaki tanımlar, gerekirse, 

kullanıcıya verilecek değerlendirme tablosunu doldurmak için uygun uyarlamalar ve 

özelleştirmelerle kullanılabilir. Bunun ardından da, pilot öncesi aşamada yer alan bir 

kullanıcının izlediği yolu temel alarak ERIFO eğitmeni tarafından derlenen bir form 

örneği gelecektir.  

Digcomp 2.1'in EQF (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) yapısından ve kelime 

dağarcığından esinlenerek sekiz yeterlik yeterlilik seviyesi (eylem fiilleriyle) biçiminde 

yapılandırıldığı unutulmamalıdır. ASK4JOB sürecininin hedeflediği kitle genellikle 

temel bir yeterlilik seviyesine sahiptir ve bu yolun sonunda bir ara seviyeye doğru 

gelişmelidir. Bu nedenle, ASK4JOB kullanıcısı, temel yetikinliklerin eksikliğinin uzun 

süreli işsiz yetişkinler arasında yaygın olarak gözlemlenmesi nedeniyle DigComp 2.1 

giriş seviyesi 1 veya 2. seviyeler ile görevlendirilir ve 3. seviyeye ulaşmak amaçlanır. 
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MAKRO 
SEVİYELER 

DigComp 2.1 seviyeleri 
İşlemlerin karmaşıklık 
seviyesi 

Özerklik Bilişsel alanlar 

Temel 

1 Basit işlemler Rehberlik ile 
Hatırlama, 
konsantre olma 
yeteneği, doğruluk 

2 Basit işlemler 
Özerklik ve 
Gerektiğinde 
rehberlikle 

Hatırlama, anlama, 
güvenilirlik 

Orta 

3 

Basit problemlerin 
çözümünü gerektiren iyi 
tanımlanmış ve rutin 
görevler (bütünün değerini 
biliyorum ve bir veya daha 
fazla kısmının değerini 
öğrenmek istiyorum) 

Kendi başına 

Anlama, biliş, 
pragmatizm, 
yapacağı işleri 
düzenleyebilme 

4 
İyi tanımlanmış ve rutin 
olmayan işlemler ve 
sorunlar 

Bağımsız ve 
ihtiyaçlarıma 
göre 

Anlama, problem 
çözme, çoklu görev, 
uygulama, bilgi 

 

Bu DIGCOMP 2.1 seviyeleri aşağıdaki açıklamalarla özetlenebilir: 

Seviye 1 - Kullanıcı basit dijital görevleri birisinin yardımıyla gerçekleştirebilir. 

Seviye 2 Kullanıcı basit dijital görevleri bağımsız olarak, ancak bir öğretmenin 
gözetiminde gerçekleştirebilir. 

Seviye 3 Kullanıcı rutin dijital işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilir. 

Seviye 4 Kullanıcı ortalama zorluk derecesine sahip dijital işlemleri bağımsız olarak 
gerçekleştirebilir. 

ASK4JOB içeriği temel veya orta dijital yetkinlik seviyesine sahip kullanıcılar için 
tasarlanmıştır. Bu nedenle daha gelişmiş seviyelere, örneğin Digcomp 2.1.’e göre 
5,6,7,8 seviyelerine sahip kullanıcılara önerilmez. 
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MAKRO 
SEVİYELER 

DigComp 2.1 
seviyeleri 

İşlemlerin karmaşıklık 
seviyesi 

Özerklik Bilişsel alanlar 

İleri 

5 
Farklı işlemler ve 
problemler 

Başkalarına yol 
gösterebilir. 

Uygulama, analiz ve 
değerlendirme 
doğruluk, programlama, 
işbirliği 

6 En uygun görevler 
Karmaşık bir bağlamda 
başkalarına uyum 
sağlayabilir. 

Değerlendirme, sentez, 
entegrasyon, planlama 

Uzmanlaşmış 

7 
Sınırlı çözümlerle 
karmaşık sorunları çözme 

Profesyonel 
uygulamaya katkıda 
bulunmak ve 
diğerlerine rehberlik 
etmek için entegre 
olabilir. 

Yaratılış, sistemik vizyon, 
proaktivite, Tasarım 

8 
Birçok etkileşen faktörle 
karmaşık sorunları çözme 

Belirli bir alana yeni 
fikirler ve süreçler 
önerebilir. 

Yaratım gücü, projeksiyon 
ve evrim yeteneği 
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DIGCOMP 2.1 TANIM IZGARASI 

Aşağıdaki tabloda, 1 ile 4 arasındaki seviyelere ilişkin tanımlayıcıları göreceğiz. 

DİJİTAL OKURYAZARLIK 

Yetkinlik alanı ve ilgili 
tanımlayıcılar 

Yeterlilik seviyeleri ve kullanım örnekleri 

Temel seviye 1 Temel artı seviye 
2 

Orta seviye 3 Orta artı seviye 4  

1.1 Verilere, bilgilere 
ve dijital içeriğe göz 
atma, arama ve 
filtreleme -   Bilgi 
ihtiyaçlarını ifade 
etmek, dijital 
ortamlarda veri, bilgi 
ve içerik aramak, 
bunlara erişmek ve 
bunlar arasında 
gezinmek. Kişisel 
arama stratejileri 
oluşturmak ve onları 
güncellemek.   

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir:  

Kullanıcı kendi 
başına, fakat bir 
eğitmen 
gözetiminde şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 
 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- bilgi ihtiyaçlarını tanımlamak, 
- dijital ortamlarda basit bir 

arama yaparak veri, bilgi ve 
içerik bulmak, 

- verilere, bilgilere ve içeriklere 
erişim ve bunlar arasında 
gezinmek, 

- basit kişisel arama stratejileri 
belirlemek. 

- bilgi ihtiyacını 
tespit etmek, 
- dijital ortamlarda 
veri, bilgi ve içerik 
bulmak için arama 
yapmak, 
- basit veri arama 
stratejileri 
üretmek.  
 

-  bilgi ihtiyaçlarını 
analiz etmek, 
- dijital ortamlarda 
veri, bilgi ve içerik 
aramalarını organize 
etmek, 
- dijital ortamlarda 
veri arama 
stratejilerini 
açıklamak. 
 

1.2 Veri, bilgi ve dijital 
içeriğin 
değerlendirilmesi-  
Veri, bilgi ve dijital 
içerik kaynaklarının 
güvenilirliğini ve 
inanılırlığını analiz 
etmek, bu kaynakları 
karşılaştırmak ve 
eleştirel olarak 
değerlendirmek. Veri, 
bilgi ve dijital içeriği 
analiz etmek, 
yorumlamak ve 
eleştirel olarak 
değerlendirmek.  

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir:  

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- veri ve dijital içerik kaynağını 
güvenilir ve inanılır kılan temel 
unsurları tanımak.  

- ana dijital kaynakların 
güvenilirliğini ve inanılırlığını analiz 
etmek, karşılaştırmak ve 
değerlendirmek, 

- veri, bilgi ve dijital içeriği analiz 
etmek, yorumlamak ve 
değerlendirmek. 

 

1.3 Veri, bilgi ve dijital 
içeriği yönetme-  
Dijital ortamlardaki 
verileri, bilgileri ve 
içeriği düzenlemek, 
depolamak ve geri 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 
 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 
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çağırmak. Bunları 
yapılandırılmış bir 
ortamda düzenlemek 
ve işlemek. 

- veri, bilgi ve dijital içeriği 
düzenleme, depolama ve 
kurtarma yollarını çoğaltmak, 

- bilinen dijital ortamlarda 
dijital verilerin düzenlenmesini 
sağlamak. 

- belirli bir amaç için veri, bilgi ve 
içerik seçmek,  

- farklı dijital ortamlarda veri, bilgi 
ve içerik düzenleme, saklama ve 
geri çağırmak. 

İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ 

Yetkinlik alanı ve ilgili 
tanımlayıcılar 

Yeterlilik seviyeleri ve kullanım örnekleri 

Temel seviye 1 Temel artı seviye 
2 

Orta Seviye 3 Orta artı seviye 4 

2.1 Dijital 
teknolojilerle 
etkileşim kurma - 
Çeşitli dijital 
teknolojiler aracılığıyla 
etkileşim kurmak ve 
belirli bir bağlam için 
uygun dijital iletişim 
araçlarını 
kullanabilmek 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir:  

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- dijital ortamlarda etkileşim 
için basit dijital teknolojileri 
kullanmak, 

- faaliyet göstermesi gereken 
bağlam için uygun olan basit 
iletişim araçlarını kullanmak. 

-  dijital teknolojiler 
aracılığıyla 
sistematik etkileşim 
kurmak, 
- en yaygın dijital 
iletişim 
araçlarından, içinde 
çalışmak zorunda 
olduğu bağlam için 
en uygun olanını 
seçmek. 
 

- belirli bir etkileşim 
türüne en uygun 
teknolojiyi seçerek 
dijital teknolojilerle 
işbirliği yapmak, 
- çok çeşitli dijital 
iletişim araçları 
arasından içinde 
çalıştığı bağlam için 
en uygun olanını 
seçmek. 

2.2 Dijital teknolojiler 
aracılığıyla bilgi 
paylaşımı-  
Verileri, bilgileri ve 
dijital içeriği uygun 
dijital teknolojilerle 
başkalarıyla 
paylaşmak. Doğru 
referans ve atıf 
uygulamalarını 
benimsemek. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- veri, bilgi ve dijital içerik 
paylaşmak için basit 
teknolojiler kullanmak, 

- basit telif hakkı koruma 
uygulamalarını uygulamak. 

- veri, bilgi ve dijital 
içerik paylaşmak 
için kullanılan 
teknolojilerden en 
uygun olanını 
seçmek, 
- dijital bilgi ve 
içerikle ilgili telif 
hakkı 
kısıtlamalarını 
tespit etmek. 

- veri, bilgi ve dijital 
içerik paylaşmak için 
en uygun teknolojiyi 
seçmek, 
- telif hakkı 
kurallarına uyarak 
bilgilerin ve dijital 
içeriğin nasıl 
paylaşılacağını 
açıklamak.   
 
 
 
 

2.3 Dijital Kullanıcı yardım Kullanıcı kendi Kullanıcı rutin Kullanıcı kendi 
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teknolojilerle 
vatandaşlık 
uygulamaları -  
Dijital hizmetlerle 
topluma katılmak. En 
uygun dijital 
teknolojiler aracılığıyla 
kendini güçlendirmek 
ve katılımcı vatandaşlık 
için fırsatlar aramak.  

alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- sosyal yaşama katılmak için 
basit dijital hizmetleri 
kullanmak, 

- kişisel ve profesyonel gelişim 
için basit dijital teknolojiler 
kullanmak. 

- sosyal yaşama en 
uygun olan dijital 
hizmetlerden birini 
seçmek, 
-kişisel ve iş 
alanındaki gelişim 
için yaygın olarak 
kullanılan dijital 
teknolojilerden 
kendisi için en 
uygun olanı 
seçmek. 
 

- sosyal yaşama 
katılım sağlamak için 
dijital hizmetler 
arasında kendisi için 
en uygun olanı 
belirlemek,   
- mevcut dijital 
teknolojiler arasında 
kişisel ve mesleki 
gelişim için en uygun 
olanları belirlemek.  

2.4 Dijital 
teknolojilerle işbirliği 
yapma -  
İşbirliğine dayalı 
süreçlerde ve veri, 
kaynak ve bilginin 
birlikte oluşturulması 
ve ortaklaşa 
yaratılması için dijital 
araç ve teknolojileri 
kullanmak. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- ortak yürütülen süreçleri 
etkinleştirmek için basit dijital 
araçlar ve teknolojiler 
kullanmak. 

-  işbirlikçi süreçleri 
etkinleştirmek için 
kullanılan basit 
dijital araçlar ve 
teknolojiler 
arasından seçim 
yapmak. 

- işbirlikçi süreçleri 
etkinleştirmek için 
kullanılan çeşitli 
dijital araçlar ve 
teknolojiler 
arasından seçim 
yapmak. 
 
 

2.5 Netiket - 
Dijital teknolojileri 
kullanırken ve dijital 
ortamlarda etkileşim 
kurarken davranış 
normlarının farkında 
olmak. İletişim 
stratejilerini belirli bir 
kitleye uyarlamak ve 
dijital ortamlardaki 
kültürel ve kuşak 
çeşitliliğinin farkında 
olmak. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- dijital ortamlarda etkileşim 
için basit davranış kurallarını 
uygulamak, 

- bilinen bir hedefe yönelik basit 
iletişim yöntemlerini 
uygulamak, 

- dijital ortamlarda var olan 
kültürel ve kuşak 
farklılıklarının bilincine 
varmak.   

 

-  dijital ortamlarda 
etkileşim için uygun 
davranış kurallarını 
belirlemek, 
- belirli bir hedef 
için en uygun 
iletişim 
yöntemlerini 
tanımlamak,  
- dijital ortamlarda 
var olan kültürel ve 

- dijital ortamlardaki 
etkileşim için en 
uygun davranış 
kuralları hakkında 
tartışmak, 
- belirli bir hedef için 
en uygun iletişim 
yöntemlerini 
açıklamak,  
- dijital ortamlarda 
var olan kültürel ve 
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kuşak farklılıklarını 
tanımlamak. 

kuşaksal farklılıkları 
analiz etmek. 

2.6 Dijital kimliği 
yönetme -  
Farklı dijital 
ortamlarda verileri ve 
itibarlarını koruyarak 
bir veya birden fazla 
dijital kimlik 
oluşturmak ve bunları 
yönetmek. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- dijital bir kimlik kullanmak, 
- çevrimiçi itibarı korumak için 

basit uygulamaları 
gerçekleştirmek, 

- dijital kimlik verilerini 
koruyacak şekilde davranış 
sergilemek. 

-  farklı dijital kimlik 
türlerini ayırt 
etmek, 
- çevrimiçi itibarını 
nasıl koruyacağını 
açıklamak, 
- dijital kimlik 
verilerinin nasıl 
korunacağını 
açıklamak. 

- farklı dijital kimlik 
türlerini korumak, 
- çevrimiçi itibarı 
koruma stratejilerini 
doğrulamak, 
- dijital kimlik 
verilerinizi koruma 
stratejilerini 
doğrulamak. 

DİJİTAL İÇERİK ÜRETMEK 

Yetkinlik alanı ve ilgili 
tanımlayıcılar 

Yeterlilik seviyeleri ve kullanım örnekleri 

Temel seviye 1 Temel artı seviye 
2 

Orta Seviye 3 Orta artı seviye 4 

3.1 Dijital içerik 
geliştirmek  – 
Farklı biçimlerde dijital 
içerik oluşturmak ve 
düzenlemek, kendini 
dijital yollarla ifade 
etmek.  

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- basit içerikleri en yaygın 
formatlarda oynatmak ve 
düzenlemek,  

- yaratıcılığı ifade etmek için 
basit dijital araçlar kullanmak. 

-  yaygın 
formatlarda dijital 
içerik üretmek ve 
bunları 
düzenlemek, 
- yaygın kullanılan 
dijital araçlar 
arasında 
yaratıcılığını ifade 
etmek için en 
uygun olanları 
seçmek. 

-  dijital içeriğin en 
yaygın kullanılan 
formatlarda nasıl 
üretileceğini ve 
düzenleneceğini 
açıklamak, 
- bir dizi farklı dijital 
araç arasında, 
yaratıcılığını ifade 
etmek için en uygun 
olanları seçmek. 
 
 
 
 
 
  

3.2 Dijital içerikleri 
birleştirme ve yeniden 
düzenleme –  
Orijinal ve amacına 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 
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uygun içerikleri 
oluşturmak amacıyla, 
mevcut bilgi kümesi 
içindeki bilgileri ve 
içerikleri düzenlemek, 
birleştirmek ve 
geliştirmek. 

gerçekleştirebilir: 

- yeni bir şey oluşturmak 
amacıyla bilinen dijital 
içerikleri düzenlemek, 
iyileştirmek ve birleştirmek 
için basit pratik işlemler 
uygulamak. 

- yeni bir şey 
oluşturmak için 
bilinen dijital 
içerikleri 
düzenlemenin, 
geliştirmenin ve 
entegre etmenin 
yollarını açıklamak. 

-  yeni bir şey 
oluşturmak için 
bilinen dijital 
içerikleri düzenleme, 
geliştirme ve 
birleştirme yollarını 
analiz etmek. 

3.3 Telif hakları ve 
lisanslar –  
Telif hakkı ve 
lisansların veri, bilgi ve 
dijital içeriklere nasıl 
uygulandığını 
anlamak. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- dijital veriler, bilgiler ve 
içeriklerle ilgili basit telif hakkı 
kurallarını ve lisanslarını 
uygulamak. 

- dijital veriler, 
bilgiler ve 
içeriklerle ilgili telif 
hakkı kurallarının 
ve lisansların 
farkında olmak.  

- belirli dijital verileri, 
bilgileri ve içeriği 
korumak için hangi 
telif hakkı 
kurallarının ve 
lisanslarının daha 
uygun olduğunu 
değerlendirmek. 

3.4 Programlama -  
Bir bilgisayar 
sisteminin belirli bir 
sorunu çözmesi veya 
belirli bir görevi yerine 
getirmesi için bir dizi 
anlaşılır talimat 
planlamak ve 
geliştirmek. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- basit bir işlemi 
gerçekleştirmek veya sorunu 
çözmek için bir BT sistemi 
tarafından tanınabilen temel 
talimatları üretmek. 

-  basit bir rutin 
işlemi 
gerçekleştirmek 
veya sorunu 
çözmek için bir BT 
sistemi tarafından 
tanınabilen 
talimatları 
tanımlamak. 

- çeşitli işlemleri 
gerçekleştirmek veya 
sorun çözmel için bir 
BT sistemi tarafından 
tanınabilen 
yönergelerini 
belirlemek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜVENLİK 

Yetkinlik alanı ve ilgili 
tanımlayıcılar 

Yeterlilik seviyeleri ve kullanım örnekleri 

Temel seviye 1 Temel artı seviye Orta Seviye 3 Orta artı seviye 4 
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2 

4.1 Cihazları koruma -   
Cihazları ve dijital 
içeriği korumak, dijital 
ortamlardaki riskleri ve 
tehditleri anlamak. 
Emniyet ve güvenlik 
önlemleri hakkında 
bilgi sahibi olmak, 
güvenilirlik ve 
mahremiyet hakkında 
bilgi sahibi olmak. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- cihazları ve dijital içeriği 
korumak için basit eylemleri 
uygulamak, 

- dijital ortamlardaki basit 
riskleri ve tehditleri tanımak, 

- verileri ve bilgileri korumak 
için basit güvenlik önlemlerini 
uygulamak.  

-  cihazları ve dijital 
içeriği korumak için 
doğru işlemleri 
belirlemek, 
- dijital 
ortamlardaki 
riskleri ve tehditleri 
tespit etmek, 
- verileri ve bilgileri 
korumak için en 
uygun güvenlik 
önlemlerini 
seçmek.  

- cihazları ve dijital 
içeriği korumak için 
stratejiler 
düzenlemek, 
- dijital ortamlardaki 
riskleri ve tehditleri 
analiz etmek, 
- veri ve bilgilerin 
güvenilirliğinin ve 
gizliliğinin nasıl 
değerlendirileceğini 
açıklamak. 

4.2 Kişisel verilerinizi 
ve gizliliğinizi koruma -  
Dijital ortamlarda 
kişisel verilerinizi ve 
gizliliğinizi korumak. 
Kendinizi ve başkalarını 
zararlardan korurken, 
kişisel olarak 
tanımlanabilir bilgileri 
nasıl kullanacağınızı ve 
paylaşacağınızı 
anlamak. Kişisel 
verilerin nasıl 
kullanıldığını 
açıklamak için dijital 
hizmetlerin bir “Gizlilik 
politikası” kullandığını 
anlamak. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- dijital ortamlarda kişisel 
verileri ve gizliliği korumak için 
basit eylemler 
gerçekleştirmek, 

- kendinizi ve başkalarını 

zararlardan korurken, kişisel 

olarak tanımlanabilir bilgileri 

kullanmak ve paylaşmak için 

basit eylemler 

gerçekleştirmek, 

- kişisel verilerin nasıl 
kullanıldığını kontrol etmek 
için “Gizlilik politikası” nın 
basit maddelerini tanımak.   
 

- dijital ortamlarda 
kişisel verilerinizi ve 
gizliliğinizi korumak 
için en uygun 
işlemleri 
belirlemek,  
- kendinizi ve 
başkalarını 
zararlardan 
korurken, kişisel 
olarak 
tanımlanabilir 
bilgileri kullanmak 
ve paylaşmak için 
en uygun eylemleri 
belirlemek,  
- kişisel verilerin 
nasıl kullanıldığını 
kontrol etmek için 
“Gizlilik 
politikası”nın 
standart 
maddelerini 

- dijital ortamlarda 
kişisel verilerinizi ve 
gizliliğinizi korumak 
için en uygun 
işlemleri açıklamak,  
- kendinizi ve 
başkalarını 
zararlardan 
korurken, kişisel 
olarak tanımlanabilir 
bilgileri kullanmak ve 
paylaşmak için en 
uygun eylemleri 
açıklamak, 
- kişisel verilerin nasıl 
kullanıldığını 
anlamak için bir 
“Gizlilik politikası” 
hükümlerini 
incelemek. 
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incelemek. 

4.3 Sağlığı ve refahı 
korumak -  
Dijital teknolojileri 
kullanırken sağlık 
risklerinden ve fiziksel 
ve psikolojik sağlığa 
yönelik tehditlerden 
kaçınabilmek. Kendinizi 
ve başkalarını dijital 
ortamlardaki olası 
tehlikelerden (örn. 
siber zorbalık) 
koruyabilmek. Sosyal 
refah ve sosyal içerme 
için kullanılabilecek 
dijital teknolojilerin 
farkında olmak. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- dijital teknolojileri kullanırken 
sağlık risklerini ve fiziksel ve 
psikolojik sağlığa yönelik 
tehditleri önlemek için basit 
eylemleri uygulamak, 

- kendini ve diğerlerini dijital 
ortamlardaki olası 
tehlikelerden korumak için 
basit eylemleri uygulamak, 

- sosyal refah ve sosyal içerme 
için dijital teknolojileri 
kullanmak. 

- dijital teknolojileri 
kullanırken sağlık 
risklerini ve fiziksel 
ve psikolojik sağlığa 
yönelik tehditleri 
önleyebilecek 
temel eylemleri 
açıklamak, 
- kendini ve 
diğerlerini dijital 
ortamlardaki olası 
tehlikelerden 
korumak için uygun 
davranışların 
farkına varmak, 
- sosyal refah ve 
sosyal içerme için 
kullanılabilecek en 
uygun dijital 
teknolojileri ayırt 
etmek. 
 

- dijital teknolojileri 
kullanırken sağlık 
risklerini ve fiziksel 
ve psikolojik sağlığa 
yönelik tehditleri 
önleyebilecek en 
etkili eylemleri 
tanımlamak, 
- kendini ve 
diğerlerini dijital 
ortamlardaki olası 
tehlikelerden 
korumak için uygun 
davranışları 
tanımlamak, 
- sosyal refah ve 
sosyal içerme için 
kullanılabilecek 
dijital teknolojileri 
tanımlamak.  
 

4.4 Çevreyi korumak - 
Dijital teknolojilerin ve 
bunların 
kullanımlarının 
çevresel etkilerinin 
bilincine varmak. 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- Dijital teknolojilerin ve 
bunların kullanımlarının 
çevresel etkilerinin farkına 
varmak. 

- dijital 
teknolojilerin ve 
bunların 
kullanımlarının 
çevresel etkilerini 
açıklamak. 

- dijital teknolojilerin 
ve bunların 
kullanımlarının 
çevresel etkilerini 
tanımlamak. 
 
 
 
 
 

PROBLEM ÇÖZME 

Yetkinlik alanı ve ilgili 
tanımlayıcılar 

Yeterlilik seviyeleri ve kullanım örnekleri 

Temel seviye 1 Temel artı seviye 
2 

Orta Seviye 3 Orta artı seviye 4 
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5.1 Teknik problemleri 
çözme –  
Aygıtları çalıştırırken 
ve dijital ortamları 
kullanırken teknik 
sorunları tanımlamak 
ve çözmek (basit 
sorunlardan daha 
karmaşık sorunları 
çözmeye kadar). 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- cihazları çalıştırırken ve dijital 
ortamları kullanırken teknik 
sorunların farkına varmak, 

- bu sorunlar için basit 
çözümleri uygulamak.  

- cihazları 
çalıştırırken ve 
dijital ortamları 
kullanırken teknik 
sorunları 
açıklamak,  
- sorunları çözmek 
için basit çözümler 
üretmek. 

-  cihazları 
çalıştırırken ve dijital 
ortamları kullanırken 
teknik sorunları 
tanımlamak, 
- bu sorunları 
çözmek için en 
uygun çözümleri 
tanımlamak. 

5.2 İhtiyaçları ve 
teknolojik yanıtları 
belirlemek – 
ihtiyaçları 
değerlendirmek ve 
dijital araçları ve olası 
teknolojik yanıtları 
tanımlamak, 
değerlendirmek, 
seçmek ve kullanmak 
ve sorunları çözmek.  

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- basit teknolojik sorunları 
çözmek için standart 
çözümleri uygulamak, 

- dijital ortamları 
kişiselleştirmek için standart 
prosedürler uygulamak. 

- basit teknolojik 
problemleri 
çözmek için basit 
çözümler üretmek, 
- dijital ortamları 
kişiselleştirmek için 
standart 
prosedürler 
gerçekleştirmek. 
  

- basit teknolojik 
problemleri çözmek 
için standart 
çözümleri açıklamak, 
- dijital ortamları 
kişiselleştirme 
prosedürlerini 
açıklamak. 
 

5.3 Dijital teknolojileri 
yaratıcı bir şekilde 
kullanmak –  
Bilgi oluşturmak, 
süreçleri ve ürünleri 
yenilemek için dijital 
araç ve teknolojileri 
kullanmak. Dijital 
ortamlardaki 
kavramsal sorunları ve 
problemleri anlamak 
ve çözmek için 
uygulanan bilişsel 
süreçlere bireysel 
olarak ve grubun bir 
parçası olarak 
katılmak. 
 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- teknik bilgi üretmek ve 
süreçleri ve ürünleri 
kopyalamak için dijital araçları 
ve teknolojileri kullanmak.  

 

-  teknik bilgi 
üretmek ve 
süreçleri ve 
ürünleri yenilemek 
için dijital araçları 
ve teknolojileri 
kullanmak, 
- dijital 
ortamlardaki 
kavramsal sorunları 
ve problemleri 
anlamak ve çözmek 
için uygulanan 

- bilgi birikimi 

oluşturmak ve 

süreçleri ve ürünleri 

yenilemek için 

kullanılabilecek 

dijital araçları ve 

teknolojileri 

belirlemek, 

- dijital ortamlardaki 
kavramsal sorunları 
ve problemleri 
anlamak ve çözmek 
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 bilişsel süreçlere 
bireysel olarak ve 
grubun bir parçası 
olarak katılmak. 

için uygulanan 
bilişsel süreçleri 
teşvik etmek. 

5.4 Dijital yeterlilik 
farklılıklarını 
belirlemek –  
Kişinin kendi dijital 
yeterliliği ile ilgili 
iyileştirilmesi veya 
güncellenmesi gereken 
noktaları anlamak. 
Dijital yeterlilik gelişimi 
konusunda başkalarını 
destekleyebilmek. 
 

Kullanıcı yardım 
alarak şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı rutin 
faaliyetler için 
kendi başına şu 
işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

Kullanıcı kendi 
başına şu işlemleri 
gerçekleştirebilir: 

- kişinin kendi dijital 
yeterliliğinin geliştirilmesi veya 
güncellenmesi gerektiğini fark 
etmek, 

- dijital ortamlarda kişisel ve 
profesyonel gelişim fırsatlarını 
ayırt etmek. 

- kendi dijital 
yeterliliğinin 
geliştirilmesi veya 
güncellenmesi 
gerektiğini 
kabullenebilmek, 
- dijital ortamlarda 
kişisel ve mesleki 
gelişim fırsatlarını 
bulabilmek.   
 

-  kendi dijital 
yeterliliğinin 
geliştirilmesi veya 
güncellenmesi ile 
ilgili plan yapmak, 
- dijital ortamlarda 
kişisel ve profesyonel 
gelişim fırsatları 
sağlamak. 

 

 


