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1. Yönetici Özeti 
 
Son yıllarda dijital yeterlilik terimi bilgi toplumu içinde giderek daha fazla önem kazanmıştır: 
İnternet ve Sosyal Medya'nın günden güne iş yaşamındaki varlığını arttırması nedeniyle 
vatandaşlara giderek daha fazla dijital yeterlilik gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, 18 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Hayat Boyu Öğrenme 
İçin Temel Yeterlilikler Konusunda Tavsiyesi (2006/962 / EC), bilgi toplumu için vatandaşlık 
adına temel olarak 8 ana dijital yeterlilik becerisi tanımlamıştır. Ayrıca, son yıllarda Avrupa 
için Yeni Beceriler Gündemi/Dijital Beceriler ve İşler Koalisyonu gibi AB tarafından birçok 
program ve girişim başlatılmış, Dijital Yeterlilik Çerçevesi (DigCom 2.0) gibi bilgi toplumu ve 
işgücü piyasasında gerekli olan dijital becerileri ve bunları edinme yollarını açıklayan dijital 
yeterliliklerle ilgili kavramsal çerçeveler geliştirilmiştir. 
 
Sosyal Ağların artık sadece arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmak için bir araç olmadığı, iş 
dünyası ve işyerleri için de ilgili bir iletişim kanalı olduğu tartışılmaz bir gerçektir: suiTablo 
örneği işe alma, seçme ve istihdam etme yolunda önemli bir değişikliktir. Günümüzde işe 
alım uzmanları, Sosyal Medya ve Ağlarını çalışanları işe alma ve aradıkları nitelere uygun 
yeteneği bulmak için etkili bir araç olarak görmektedir. Buna ek olarak, işe alım süreçlerinde 
çalışanların seçilmesinde kilit bir kanal olarak kullanılanan sosyal ağların ana avantajları 
arasında düşük maliyetlere ve yanıtlama hızına olan yüksek ilgi de yer almaktadır.  

Bu bağlamda, işçilerin daha iyi işgücü fırsatları için çaba sarf etmeleri ve iş aramalarından 
başlayarak dijital bilgi gerektiren küresel bir pazarda işlerini daha rekabetçi bir şekilde 
gerçekleştirmeleri için dijital beceriler edinmeleri gerektiği açıktır. 

“LINK-UPS”  projesinin temel amaçlarından biri, özellikle 45 yaş üstü düşük nitelikli / düşük 
vasıflı ve işsiz kişilerin dijital ve medya becerilerini yenilikçi araçlar aracılığıyla geliştirmek, 
istihdama erişimlerini güçlendirmek, güçlü bir profesyonel kimlik oluşturmaları için onları 
motive etmek ve hazırlamaktır. Bu nedenle, proje hedef gruplarını dijital yeterliklerini 
güçlendirmek üzere proje içinde oluşturulacak yenilikçi bir araç olan Çevrimiçi Kaynak 
Platformunun öğrenme çıktılarını ve metodolojik çerçevesini tanımlamak gerekmektedir. 

Bu amaca ulaşmak için, projenin ortakları projenin ilk 7 ayı boyunca, proje hedef gruplarının 
(45 yaşın üzerindeki düşük vasıflı, düşük nitelikli, işsiz insanlar) dijital becerilerinin gelişimi  
ve ayrıca eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. İlgili 
araştırma kapsamında her bir ülkede en çok kullanılan iş platformlarının analizi 
gerçekleştirilmiş ve her bir ülkenin iş piyasasının dijital yeterlilikler açısından ihtiyaç ve 
gereksinimleri kendi yerel bağlamlarında belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Ortak ülkelerde yapılan araştırma aşağıdakileri öne çıkarmıştır: 

 Yaş, dijital beceri ve bilgi ile ilgili önemli bir faktördür. Dahası, özellikle e-
becerilerin seviyesi genellikle yaş ile ters orantılıdır: yaş arttıkça dijital beceriler 
azalmaktadır. Bu durum özellikle 55 yaşın üzerindeki insanlar arasında fark 
edilebilir ve bu da dijital açığı yükselmektedir.  

 Eğitim seviyesi aynı zamanda dijital becerilerin kazanılması için kilit bir faktördür: 
genellikle e-becerilerin seviyesi artarken bireyler arasında örgün eğitim seviyesi 
de artmaktadır.  

 Genellikle erkeklerden daha az dijital bilgiye sahip olan kadınların yaş veya eğitim 
seviyelerinden bağımsız olarak dijital açıdan aralarında farklar mevcuttur.  

 Analiz edilen ortak ülkeler arasında Bulgaristan ve Türkiye iki zıt kutuplu 
senaryolara sahip ortak ülkelerdir: bir yandan, e-beceri ortalamasının en düşük 
olduğu, diğer yandan ise dijital yeterliliği olmayan daha az insanın bulunduğu 
ülkelerdir (0%). İtalya, İspanya ve Portekiz genel olarak AB 28 ortalamasına benzer 
değerler sunmaktadır. 

 İş tekliflerine ilişkin mevcut genel bakış karşı karşıya iki senaryo ile karakterize 
edilmiştir: bir yandan, proje hedef grubundan (45 yaşın üzerindeki yetişkinler) 
yapılan en yüksek işe alım oranı, uzun yıllar boyunca mesleki deneyime sahip olan 
üst düzey işler için yaratılmıştır ve bilgi gerektirir; diğer yandan, tecrübenin gerekli 
olmadığı düşük vasıflı pozisyonlar için bu durum farklılaşmıştır. Bu nedenle, 
ortalama vasıflara sahip kişiler şu anda daha az istihdam edilme imkânı olan 
kişilerdir. 

 İş platformları temel e-beceriler gerektirir ve bu platformlara erişebilmek için 
dijital okuryazarlık gereklidir. Ancak bu da 45 yaş üzeri çalışanlarda her zaman 
bulunmamaktadır. 

Sosyal medyada çalışanların seçim ve işe alım süreçlerinde Sosyal Medya'nın rolüne ilişkin 
öngörüleri bilmek amacıyla her bir ortak ülkedeki 15 İnsan Kaynakları uzmanı ile görüşülerek 
araştırma etkinliği arttırılmıştır. Yaygın bir sonuç olarak, gittikçe artan bir dijital toplumda 
insanların, işgücü alanındaki dijital ortamlarda ve kişisel yaşamlarında başarılı olabilmeleri 
için dijital okuryazarlık sosyal ve profesyonel entegrasyona ulaşmanın bir yolu olarak 
değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, görüşülen İK profesyonellerinin tamamı dijital okuryazarlığı yalnızca 45 yaş üzeri 
yetişkinlere özel olarak değil, tüm çalışanlara hitap eden bir gereklilik olarak 
değerlendirmişlerdir. Ancak, hepsi gerekli okuryazarlık becerileri seviyesinin potansiyel 
çalışanın türüne, şirket pozisyonuna ve şirketin ekonomik sektörüne bağlı olduğunu kabul 
etmiştir.  
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Son olarak, görüşülen İnsan Kaynakları profesyonelleri, dijital becerilerin uygunluğu ile ilgili 
olarak Dijital Yetkinlik Çerçevesi 2.1 (Bilgi İşlem, İletişim, İçerik Oluşturma, Sorun Çözme ve 
Güvenlik) kapsamında belirlenen Yetkinlik alanlarına göre bir değerlendirme yapmışlardır. 
Proje tarafından belirtilen beceriler, farklı okuryazarlık seviyelerinde ve işçilerin ait oldukları 
şirketteki iş performansları temelinde ele alınmıştır.  

Her bir proje ülkesinde yapılan değerlendirme analiz edilerek, her bir Yeterlilik alanı için ilk 5 
ortak yeterlilik ortaklık esasında şu şekilde seçilmiştir:  

Tablo 1. LINK-UPS araştırma alanında değerlendirilen ilk 5 ortak yeterlilik 

YETERLİLİK ALANI YETERLİLİKLER 

Bilgi işlem 

Bilgileri bulmak için dosya ve klasörleri kullanarak bilgiyi metodik bir şekilde 
sınıflandırabilme. 

Dosyaları veya içerikleri (örneğin, metin, resimler, müzik, videolar, web 
sayfaları) kaydedip saklayabilmek ve kaydedildikten sonra geri alabilmek. 

Tüm bilgilerin güvenilir olmadığını bilmek. 

İnternette bulunan bilgileri farklı formatlarda kaydedebilmek. 

Bir arama motorunu kullanarak çevrimiçi bilgi arayabilmek. 

İletişim 

Bir cep telefonu kullanarak IP üzerinden Ses (örneğin, Skype) e-posta veya 
sohbet - temel özellikleri kullanarak (örneğin sesli mesajlaşma, SMS, e-posta 
gönderme ve alma, metin değişimi) başkalarıyla iletişim kurabilmek.  

Basit araçları kullanarak dosya ve içerik paylaşabilmek. 

Dijital araçları kullanırken (örneğin yorum yaparken, kişisel bilgileri 
paylaşırken), belli iletişim kurallarının uygulandığının farkında olmak. 

İşbirliği araçlarını kullanabilmek ve örneğin başka birinin oluşturduğu 
paylaşılan belgeler / dosyalara katkıda bulunabilmek. 

Çevrimiçi iletişim için çok çeşitli iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, SMS, 
anında mesajlaşma, bloglar, mikro bloglar, sosyal ağlar) aktif olarak 
kullanabilmek. 

İçerik Oluşturma 

Dijital araçlar kullanarak en az bir formatta basit dijital içerik (örneğin, metin, 
Tablolar, görüntüler, ses dosyaları) üretebilmek. 

Başkaları tarafından üretilen içeriğe temel düzenlemeler yapabilmek. 

Üretilen içeriğe temel biçimlendirme (örneğin dipnot, grafik, Tablolar) 
ekleyebilmek.  

İçeriğin telif hakkı kapsamında olabileceğini bilmek. 

Karmaşık dijital içeriği farklı formatlarda (örneğin metin, Tablolar, görüntüler, 
ses dosyaları) üretebilmek. 

Problem Çözme 

Bazı rutin problemlerin nasıl çözüleceğinin farkında olmak (ör. Programı 
kapatmak, bilgisayarı yeniden başlatmak, programı tekrar kurmak / 
güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek). 

Dijital becerilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinin farkında olmak. 

Kendi dijital becerilerini düzenli olarak güncelleyebilmek. 

Kendi sınırlarının farkında olmak ve boşlukları doldurmaya çalışmak. 

Dijital araçların problem çözmede yardımcı olabileceğinin farkında olmak. Aynı 
zamanda, dijital araçların sınırlamaları olduğunu bilmek. Teknolojik veya 
teknolojik olmayan bir problemle karşılaştığında çözmek için bilinen dijital 
araçları kullanabilmek. 

Güvenlik 

Kendi kimlik bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) çalınabileceğinin farkında olmak. 

Özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmediğinin farkında olmak. 

Tüm çevrimiçi bilgilerin güvenilir olmadığının farkında olmak. 

Cihazları korumak için (ör. Antivirüs ve şifreler kullanarak) temel adımları 
atabilme. 
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Bilgisayara virüs bulaşmışsa nasıl tepki vereceğinin farkında olmak. 

Kaynak: Kendi detaylandırması. İK profesyonelleriyle yapılan görüşmelerin sonuçları. 

 
Ek olarak, her ortak ülke için en iyi 5 ulusal yeterlilik aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
 
Tablo 2. Her bir uzmanlık alanı ve ortak ülke başına en iyi 5 ulusal yeterlilik 

BİLGİ İŞLEM 

BULGARİSTAN: 

7. Bilgileri bulmak için dosya ve klasörleri kullanarak bilgiyi metodik bir şekilde sınıflandırabilmek. 

8. Saklanan bilgilerin veya dosyaların yedeklerini yapabilmek. 

2. Tüm bilgilerin güvenilir olmadığını bilmek. 

3. Dosyaları veya içerikleri (örneğin, metin, resimler, müzik, videolar, web sayfaları) kaydedip saklayabilmek 
ve kaydedildikten sonra geri alabilmek. 

13. İnternette bulunan bilgileri farklı formatlarda kaydedebilmek. 

İTALYA: 

3. Dosyaları veya içerikleri (örneğin, metin, resimler, müzik, videolar, web sayfaları) kaydedip saklayabilmek 
ve kaydedildikten sonra geri alabilmek. 

8. Saklanan bilgilerin veya dosyaların yedeklerini yapabilmek. 

13. İnternette bulunan bilgileri farklı formatlarda kaydedebilmek. 

14. Bulut bilgi depolama hizmetlerini kullanabilmek. 

7. Bilgileri bulmak için dosya ve klasörleri kullanarak bilgiyi metodik bir şekilde sınıflandırabilmek. 

PORTEKİZ: 

2. Tüm bilgilerin güvenilir olmadığını bilmek. 

1. Bir arama motorunu kullanarak çevrimiçi bilgi arayabilmek. 

4. Bilgi bulmak için farklı arama motorlarını kullanabilmek. 

3. Dosyaları veya içerikleri (örneğin, metin, resimler, müzik, videolar, web sayfaları) kaydedip saklayabilmek 
ve kaydedildikten sonra geri alabilmek. 

9. İnternette güvenilir bilgi bulmak için ileri arama stratejilerini (örneğin, arama operatörleri) 
kullanabilmek.  

İSPANYA: 

7. Bilgileri bulmak için dosya ve klasörleri kullanarak bilgiyi metodik bir şekilde sınıflandırabilmek. 

3. Dosyaları veya içerikleri (örneğin, metin, resimler, müzik, videolar, web sayfaları) kaydedip saklayabilmek 
ve kaydedildikten sonra geri alabilmek. 

1. Bir arama motorunu kullanarak çevrimiçi bilgi arayabilmek. 

8. Saklanan bilgilerin veya dosyaların yedeklerini yapabilmek. 

11. Bilginin geçerliliği ve güvenilirliğini çeşitli kriterler kullanarak değerlendirebilmek. 

TÜRKİYE: 

13. İnternette bulunan bilgileri farklı formatlarda kaydedebilmek. 

7. Bilgileri bulmak için dosya ve klasörleri kullanarak bilgiyi metodik bir şekilde sınıflandırabilmek. 

1. Bir arama motorunu kullanarak çevrimiçi bilgi arayabilmek. 

6. Bulunan bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmek için farklı kaynakları karşılaştırabilmek. 

2. Tüm bilgilerin güvenilir olmadığını bilmek. 
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İLETİŞİM 

BULGARİSTAN: 

1. Bir cep telefonu kullanarak IP üzerinden Ses (örneğin, Skype) e-posta veya sohbet - temel özellikleri 
kullanarak (örneğin sesli mesajlaşma, SMS, e-posta gönderme ve alma, metin değişimi) başkalarıyla 
iletişim kurabilmek.   

2. Basit araçları kullanarak dosya ve içerik paylaşabilmek. 

3. Dijital araçları kullanırken (örneğin yorum yaparken, kişisel bilgileri paylaşırken), belli iletişim 
kurallarının uygulandığının farkında olmak. 

8. Çevrimiçi iletişim kurallarının ("netiquette" internet etiği) bilinmesi ve kullanılması. 

5. İşbirliği araçlarını kullanabilmek ve örneğin başka birinin oluşturduğu paylaşılan belgeler / dosyalara 
katkıda bulunabilmek. 

İTALYA: 

1. Bir cep telefonu kullanarak IP üzerinden Ses (örneğin, Skype) e-posta veya sohbet - temel özellikleri 
kullanarak (örneğin sesli mesajlaşma, SMS, e-posta gönderme ve alma, metin değişimi) başkalarıyla 
iletişim kurabilmek.  

2. Basit araçları kullanarak dosya ve içerik paylaşabilmek. 

3. Dijital araçları kullanırken (örneğin yorum yaparken, kişisel bilgileri paylaşırken), belli iletişim 
kurallarının uygulandığının farkında olmak. 

5. İşbirliği araçlarını kullanabilmek ve örneğin başka birinin oluşturduğu paylaşılan belgeler / dosyalara 
katkıda bulunabilmek. 

9. Çevrimiçi iletişim için çok çeşitli iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, SMS, anında mesajlaşma, bloglar, 
mikro bloglar, sosyal ağlar) aktif olarak kullanabilmek. 

PORTEKİZ: 

1. Bir cep telefonu kullanarak IP üzerinden Ses (örneğin, Skype) e-posta veya sohbet - temel özellikleri 
kullanarak (örneğin sesli mesajlaşma, SMS, e-posta gönderme ve alma, metin değişimi) başkalarıyla 
iletişim kurabilmek.  

9. Çevrimiçi iletişim için çok çeşitli iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, SMS, anında mesajlaşma, bloglar, 
mikro bloglar, sosyal ağlar) aktif olarak kullanabilmek. 

2. Basit araçları kullanarak dosya ve içerik paylaşabilmek. 

6. Çevrimiçi hizmetlerin bazı özelliklerini (örneğin, kamu hizmetleri, e-bankacılık, çevrimiçi alışveriş) 
kullanabilmek. 

3. Dijital araçları kullanırken (örneğin yorum yaparken, kişisel bilgileri paylaşırken), belli iletişim 
kurallarının uygulandığının farkında olmak. 

İSPANYA: 

1. Bir cep telefonu kullanarak IP üzerinden Ses (örneğin, Skype) e-posta veya sohbet - temel özellikleri 
kullanarak (örneğin sesli mesajlaşma, SMS, e-posta gönderme ve alma, metin değişimi) başkalarıyla 
iletişim kurabilmek.  

10. İşbirliği araçlarıyla (ör. Elektronik takvimler, proje yönetim sistemleri, çevrimiçi provalar, çevrimiçi 
elektronik tablolar) içerik oluşturabilir ve yönetebilir.  

5. İşbirliği araçlarını kullanabilmek ve örneğin başka birinin oluşturduğu paylaşılan belgeler / dosyalara 
katkıda bulunabilmek. 

9. Çevrimiçi iletişim için çok çeşitli iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, SMS, anında mesajlaşma, bloglar, 
mikro bloglar, sosyal ağlar) aktif olarak kullanabilmek. 

2. Basit araçları kullanarak dosya ve içerik paylaşabilmek. 

TÜRKİYE: 

6. Çevrimiçi hizmetlerin bazı özelliklerini (örneğin, kamu hizmetleri, e-bankacılık, çevrimiçi alışveriş) 
kullanabilmek. 

3. Dijital araçları kullanırken (örneğin yorum yaparken, kişisel bilgileri paylaşırken), belli iletişim 
kurallarının uygulandığının farkında olmak. 

7. Bilgileri çevrimiçi olarak başkalarıyla (örneğin, sosyal ağ araçları veya çevrimiçi topluluklarda) 
çevrimiçi olarak aktarabilmek veya paylaşabilmek. 
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9. Çevrimiçi iletişim için çok çeşitli iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, SMS, anında mesajlaşma, bloglar, 
mikro bloglar, sosyal ağlar) aktif olarak kullanabilmek. 

5. İşbirliği araçlarını kullanabilmek ve örneğin başka birinin oluşturduğu paylaşılan belgeler / dosyalara 
katkıda bulunabilmek. 

 

 
 

İÇERİK OLUŞTURMA 

BULGARİSTAN: 

1. Dijital araçlar kullanarak en az bir formatta basit dijital içerik (örneğin, metin, Tablolar, görüntüler, ses 
dosyaları) üretebilmek. 

2. Başkaları tarafından üretilen içeriğe temel düzenlemeler yapabilmek. 

7. Üretilen içeriğe temel biçimlendirme (örneğin dipnot, grafik, Tablolar) ekleyebilmek.  

3. İçeriğin telif hakkı kapsamında olabileceğini bilmek. 

5. Karmaşık dijital içeriği farklı formatlarda (örneğin metin, Tablolar, görüntüler, ses dosyaları) üretebilmek. 

İTALYA: 

1. Dijital araçlar kullanarak en az bir formatta basit dijital içerik (örneğin, metin, Tablolar, görüntüler, ses 
dosyaları) üretebilmek. 

2. Başkaları tarafından üretilen içeriğe temel düzenlemeler yapabilmek. 

4. Yazılım ve uygulamaların basit fonksiyonlarını ve ayarlarını uygulayabilme ve değiştirebilmek (örneğin, 
varsayılan ayarları değiştir). 

7. Üretilen içeriğe temel biçimlendirme (örneğin dipnot, grafik, tablolar) ekleyebilmek. 

5. Karmaşık dijital içeriği farklı formatlarda (örneğin metin, tablolar, görüntüler, ses dosyaları) üretebilmek. 

PORTEKİZ: 

3. İçeriğin telif hakkı kapsamında olabileceğini bilmek. 

1. Dijital araçlar kullanarak en az bir formatta basit dijital içerik (örneğin, metin, tablolar, görüntüler, ses 
dosyaları) üretebilmek. 

7. Üretilen içeriğe temel biçimlendirme (örneğin dipnot, grafik, tablolar) ekleyebilmek.  

8. Telif hakkı kapsamındaki içeriğe nasıl başvurulacağını ve yeniden kullanılacağını bilmek. 

2. Başkaları tarafından üretilen içeriğe temel düzenlemeler yapabilmek. 

İSPANYA: 

3. İçeriğin telif hakkı kapsamında olabileceğini bilmek. 

1. Dijital araçlar kullanarak en az bir formatta basit dijital içerik (örneğin, metin, tablolar, görüntüler, ses 
dosyaları) üretebilmek. 

7. Üretilen içeriğe temel biçimlendirme (örneğin dipnot, grafik, tablolar) ekleyebilmek.  

2. Başkaları tarafından üretilen içeriğe temel düzenlemeler yapabilmek. 

4. Yazılım ve uygulamaların basit işlevlerini ve ayarlarını uygulayabilmek ve değiştirebilmek (örneğin, 
varsayılan ayarları değiştirmek). 

TÜRKİYE: 

7. Üretilen içeriğe temel biçimlendirme (örneğin dipnot, grafik, tablolar) ekleyebilmek.  

2. Başkaları tarafından üretilen içeriğe temel düzenlemeler yapabilmek. 

3. İçeriğin telif hakkı kapsamında olabileceğini bilmek. 

5. Karmaşık dijital içeriği farklı formatlarda (örneğin metin, tablolar, görüntüler, ses dosyaları) üretebilmek. 

1. Dijital araçlar kullanarak en az bir formatta basit dijital içerik (örneğin, metin, tablolar, görüntüler, ses 
dosyaları) üretebilmek. 
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PROBLEM ÇÖZME 

BULGARİSTAN: 

2. Bazı rutin problemlerin nasıl çözüleceğinin farkında olmak (ör. Programı kapatmak, bilgisayarı yeniden 
başlatmak, programı tekrar kurmak / güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek). 

9. Kendi dijital becerilerini düzenli olarak güncelleyebilmek. 

1. Teknik bir problem ortaya çıktığında veya yeni bir cihaz, program veya uygulama kullanırken destek ve 
yardım bulabilmek. 

4. Dijital becerilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinin farkında olmak. 

10. Kendi sınırlarının farkında olmak ve boşlukları doldurmaya çalışmak. 

İTALYA: 

2. Bazı rutin problemlerin nasıl çözüleceğinin farkında olmak (ör. Programı kapatmak, bilgisayarı yeniden 
başlatmak, programı tekrar kurmak / güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek). 

10. Kendi sınırlarının farkında olmak ve boşlukları doldurmaya çalışmak. 

4. Dijital becerilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinin farkında olmak. 

6. (Teknik olmayan) problemleri çözmek için dijital teknolojileri kullanabilmek. 

3. Dijital araçların problem çözmede yardımcı olabileceğinin farkında olmak. Aynı zamanda, dijital araçların 
sınırlamaları olduğunu bilmek. Teknolojik veya teknolojik olmayan bir problemle karşılaştığında çözmek 
için bilinen dijital araçları kullanabilmek. 

PORTEKİZ: 

2. Bazı rutin problemlerin nasıl çözüleceğinin farkında olmak (ör. Programı kapatmak, bilgisayarı yeniden 
başlatmak, programı tekrar kurmak / güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek). 

10. Kendi sınırlarının farkında olmak ve boşlukları doldurmaya çalışmak. 

3. Dijital araçların problem çözmede yardımcı olabileceğinin farkında olmak. Aynı zamanda, dijital araçların 
sınırlamaları olduğunu bilmek. Teknolojik veya teknolojik olmayan bir problemle karşılaştığında çözmek 
için bilinen dijital araçları kullanabilmek. 

4. Dijital becerilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinin farkında olmak. 

13. Yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olmak. 

İSPANYA: 

2. Bazı rutin problemlerin nasıl çözüleceğinin farkında olmak (ör. Programı kapatmak, bilgisayarı yeniden 
başlatmak, programı tekrar kurmak / güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek). 

3. Dijital araçların problem çözmede yardımcı olabileceğinin farkında olmak. Aynı zamanda, dijital araçların 
sınırlamaları olduğunu bilmek. Teknolojik veya teknolojik olmayan bir problemle karşılaştığında çözmek 
için bilinen dijital araçları kullanabilmek. 

14. Yeni araçların nasıl çalıştığını anlayabilmek. 

10. Kendi sınırlarının farkında olmak ve boşlukları doldurmaya çalışmak. 

4. Dijital becerilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinin farkında olmak. 

TÜRKİYE: 

4. Dijital becerilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinin farkında olmak. 

9. Kendi dijital becerilerini düzenli olarak güncelleyebilmek. 

7. İhtiyaçlara uygun dijital bir araç seçebilmek ve etkinliğini değerlendirebilmek. 

2. Bazı rutin problemlerin nasıl çözüleceğinin farkında olmak (ör. Programı kapatmak, bilgisayarı yeniden 
başlatmak, programı tekrar kurmak / güncellemek, internet bağlantısını kontrol etmek). 

3. Dijital araçların problem çözmede yardımcı olabileceğinin farkında olmak. Aynı zamanda, dijital araçların 
sınırlamaları olduğunu bilmek. Teknolojik veya teknolojik olmayan bir problemle karşılaştığında çözmek 
için bilinen dijital araçları kullanabilmek. 
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GÜVENLİK 

BULGARİSTAN: 

3. Kendi kimlik bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) çalınabileceğinin farkında olmak. 

1. Cihazları korumak için (ör. Antivirüs ve şifreler kullanarak) temel adımları atabilmek. 

4. Özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmediğinin farkında olmak. 

14. Bilgisayara virüs bulaşmışsa nasıl tepki vereceğinin farkında olmak. 

8. Ekipmanlara, cihazlara ve dijital servislere erişmek için farklı şifreleri kullanabilmek ve periyodik 
olarak değiştirebilmek. 

İTALYA: 

4. Özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmediğinin farkında olmak. 

14. Bilgisayara virüs bulaşmışsa nasıl tepki vereceğinin farkında olmak. 

10. Kimlik avı e-postasını tanımlayabilmek. 

9. Dolandırıcılık için kullanılabilecek web sitelerini veya e-posta mesajlarını tanımlayabilmek. 

5. Dijital teknolojiyi çok fazla kullanmanın kendi sağlığını etkileyebileceğinin farkında olmak (örneğin 
ergonomi, bağımlılık riski). 

PORTEKİZ: 

3. Kendi kimlik bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) çalınabileceğinin farkında olmak. 

2. Tüm çevrimiçi bilgilerin güvenilir olmadığının farkında olmak. 

4. Özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmediğinin farkında olmak. 

1. Cihazları korumak için (ör. Antivirüs ve şifreler kullanarak) temel adımları atabilmek. 

5. Dijital teknolojiyi çok fazla kullanmanın kendi sağlığını etkileyebileceğinin farkında olmak (örneğin 
ergonomi, bağımlılık riski). 

İSPANYA: 

3. Kendi kimlik bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) çalınabileceğinin farkında olmak. 

4. Özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmediğinin farkında olmak. 

14. Bilgisayara virüs bulaşmışsa nasıl tepki vereceğinin farkında olmak. 

1. Cihazları korumak için (ör. Antivirüs ve şifreler kullanarak) temel adımları atabilmek. 

10. Kimlik avı e-postasını tanımlayabilmek. 

TÜRKİYE: 

4. Özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmediğinin farkında olmak. 

7. Bu programları düzenli olarak çalıştırabilmek ve düzenli olarak güncelleyebilmek. 

2. Tüm çevrimiçi bilgilerin güvenilir olmadığının farkında olmak. 

1. Cihazları korumak için (ör. Antivirüs ve şifreler kullanarak) temel adımları atabilmek. 

8. Ekipmanlara, cihazlara ve dijital servislere erişmek için farklı şifreleri kullanabilmek ve periyodik 
olarak değiştirebilmek. 

Kaynak: Kendi detaylandırması. İK profesyonelleriyle yapılan görüşmelerin sonuçları. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bu şekilde, LINK-UPS metodolojik çerçevesinin ve eğitim materyallerinin, hedef kitlelerin ve 
yerel işverenlerin gereksinimlerini karşılaması, ortak ülkelerin ulusal bağlamlarına 
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uyarlanması ve 45 yaş üstü Düşük Vasıflı / Düşük Nitelikli İşsiz Kişilerin dijital becerilerinin  
geliştirilmesi ve böylece istihdama erişimlerinin pekiştirmesi amacı gerçekleşmiş olacaktır. 
  

 


