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Öncelikle milenyumda bireyde bulunması gerekli görülen XXI. Yüzyıl becerilerini ele alalım.

XXI. yüzyıl becerileri

Günümüzde birey, hangi ülkede yaşıyor olursa olsun küreselleşen dünyanın vatandaşı olmak 
durumundadır. Küresel dünya vatandaşlığı ise, bireyin asgari ortak beceri ve niteliklere sahip olmasını 
gerektirmektedir. Bunlar; 

•	 Temel beceri kazanma ve beceriyi kazandığını (en azından genel eğitim aldığını)

 ispatlayan diploma, 

•	 Bilişim araçlarını kullanabilme, sanal dünyada / dijital ortamda yaşayabilme, 

•	 Ana dili dışında küresel ölçekte geçerli bir yabancı dili konuşabilme-yazabilme, 

•	 Yeni işler için esneklik ve hızlı uyum sağlama, 

•	 Ekip çalışmasına yatkınlık ve

•	 Girişimcilik becerilerini bu asgari seviyede öne çıkan vasıflar olarak sayabiliriz. Genelde burada 
sayılan beceriler üzerinde mutabık kalınmış ortak XXI. yüzyıl becerileridir.

Değişim ve beceri arayışları

Teknolojik değişim hız olarak 2000’li yılların başlaması ile gerçekten baş döndürücü bir ivme 
kazanmıştır. 2000’li yıllar aynı zamanda teknolojide de bir değişim kırılması olarak karşımıza çıkmıştır. 
Bu teknolojideki kırılma ise kendini hard teknolojilerden soft teknolojiye kayma olarak kendini 
göstermiş, kendini analog yapı kurgusundan dijital yapıya geçiş olarak önceliklendirmiştir. Teknolojideki 
hızlı değişime elektronik ve dijital açıdan bakarak konumuz ile ilgili olanlarından bazılarını sıralayacak 
olursak;

•	 Dijital içeriklerde çok hızlı artış

•	 Dijital içerik ortamlarında değişim

•	 Dijital bilginin kaydedilme teknolojilerinde (yazılım / donanım) gelişim ve ucuzlama

Tunay Alkan 
Mesleki ve Teknik Maarif Müfettişi

XXI. yüzyılda “e-skills” 

ve birey (*)

“İnsanoğlunu diğer 
canlılardan ayıran en 
önemli özellik, bilinç 
kaynaklı değişim ve 
yenilenme ihtiyacıdır. 
Günümüzde sayısal 
dünyadaki baş döndüren 
gelişim hızı XXI. Yüzyıl 
becerilerinin arasından 
ICT becerileri olarak 
adlandırılabilecek 
e-skills’e odaklanma 
ihtiyacını ortaya 
koymaktadır.”
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•	 Bilgi depolama teknolojilerinde genişleme ve ucuzlama

•	 Bulut bilişim

•	 İletişim ortamlarında değişim ve hızlanma

•	 Bilişim donanımlarında (PC’den tablet’e) dönüşüm

•	 Girdi/Çıktı arabirimi değişimi dokunma/3D Printer ve kalem

•	 Bilişimde insan makine arayüz değişimi

•	 Dijital elektronikte fuzzy logic (nisbi mantık) kullanımı

•	 Mekatronik bilim dalının ortaya çıkışı 

•	 Nanoteknolojik gelişmeler 

•	 Daha çok robot teknolojisi kullanımı

•	 Biyomimetik (doğayı taklit bilimi) bilim dalının ortaya çıkışı

•	 Yazıdan resim ve videoya içerik geçişi

•	 Kuşak değişimi (dijital yerlilerin ortaya çıkışı)

İşte bu hızlı değişim sebebi ile ortaya çıkan yeni kuşakları, kuşak sınıflandırması içinde ele almak 
gerekmektedir. 2000 yılı civarı ortaya çıkan dijital kavşak baz alınarak yapılan kuşak sınıflandırmalarına 
göre 2000 yılı öncesi doğanlara “Analog göçmenler” ve 2000 yılı sonrasını doğanlara ise “Dijital yerliler” 
ismi verilmiştir.

Dijital yerli ve zaman-mekân ilişkisi

Dijital yerli adı verilen yeni ve yakın geleceği şekillendirecek olan kuşağa ait belirgin özellikler: 

•	 Internet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyüdüler.

•	 Mobil ya da yüz yüze görüşme haricinde sanal görüşmeyi de tercih edebiliyorlar.

•	 Yokluk bilgileri yok, sabırsızlar.

•	 Teknoloji dostu olmalarının ötesinde bireysel, zor beğenen küresel dünya vatandaşlarıdır. 

•	 Özgürlüğüne düşkün, 
sadakatsiz ve 
tatminsizdirler.

•	 Kendilerini iyi ifade eder ve 
tercihlerini açıkça ortaya 
koyarlar.

•	 Sosyalliği ve çalışmayı çok 
sevmezler.

Bu özellikler analog göçmen 
bakış açısı ile yazılmış olması 
bir zorunluluk ve gerçektir. Pek 

tabii ki bu değerlendirme yaş ve kıdem açısından analog göçmenler tarafından yapılacaktır. 

İnsanoğlu, insanlığın yaşadığı farklı dönem ve değişim süreçlerini belli bakış açıları ile 
isimlendirmiştir. Gelişmeye dayalı değişim sebebi ile Milenyumda bu zamanın dijital doğanları olan Z 

kuşağındaki dijital yerlilere yeni XXI. yüzyıl becerileri tanımlamak ve bu beceriler içerisinde e-skills’e 
odaklanmak ihtiyacı duyuyoruz. 

Şekil 1. Milenyuma Analog Göçmen Bakışı

Şekil 1’de Milenyum olarak adlandırılan XXI. yüzyıl başlangıcında gerçekleşen kuşak değişimi 
bir bakış açısı oluşturmak üzere zaman(t) çizelgesine yerleştirilmiş ve analog göçmen gözü ile 
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu şemanın XXI. yüzyıl becerileri içerisinden odaklanılan e-skills’ın 
oluşturulması ve kavranması için açıklanması gerekmektedir. Şekil 1’e bakıldığında t zaman çizgisi 
üzerine yakın XX. yüzyıl kuşak sınıflandırmalarının tarihsel akışı içerisinde Emekliler (1925 öncesi 
doğanlar), Kurucu kuşak (1926 – 1945 arasında doğanlar), Bebek patlaması (1946 – 1964 arasında 
doğanlar),X Kuşağı (1965 – 1981 arasında doğanlar), Y Kuşağı (1982 – 1994/2000 arasında doğanlar), Z / 
Milenyum Kuşağı (1995/2001 ve sonrasında doğanlar) şeklinde yerleştirildiği görülecektir.
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2000 yılı civarında (t) zaman ekseninin teknoloji ve kuşaktaki ani değişimler sebebi ile bir 
dönüşüm/kırılma yaşadığı görülmektedir. Bu dönüşüm ve kırılmanın hangi teknolojik gelişmelerden 
kaynaklandığına dair örnekler verilmişti. Burada ‘dijital yerli’, ‘analog göçmen’ ve sorumlu kuşaklar 
kavramından bahsetmemiz gerekir. Ayrıca dönüşümün ‘olay ufku’nu gören analog göçmen gözü de 
açıklanması gerekir.

Dijital yerli
İngilizce de “digital natives” olarak isimlendirilen bu kuşak bilim adamları tarafından farklı bakış 

açıları ile farklı tarihler başlangıç olarak alınsa da belli bir tarihten sonra, yani genel olarak 2000 
yılından sonra doğanlara verilen isimdir. Dijital yerli veya dijital doğan, kuşak sınıflandırmasında Y 
kuşağından sonra gelen yani Z kuşağında doğanlara verilen isimdir. Şeklinde tarihsel bakış açısı ile 
tanımlansa da psikolojik, pedagojik, teknolojik ve sosyolojik gibi birçok açıdan bilimsel tanımlanma 
çalışmaları yapmaya muhtaç bir kuşaktır. Ancak şunu vurgulamak gerekir ki; bu kuşak iletişim 
probleminin kalmadığı, ulaşım imkânlarının artarak çok kolaylaştığı bilişim imkânlarının doğal dünyanın 
bir parçasıymış gibi algılandığı bir dijital dünyaya doğdular. 

Analog göçmen
Z kuşağı tabir edilen dijital yerlilerin, dijital doğan olarak dünyaya geldikleri zaman dilimi başlangıcında 
hayatta olan kimselere ve/veya y kuşağı ya da öncesinde doğmuş ve halen yaşamakta olan insanlara 
verilen isimdir. Bu kişiler dijital dünya ya doğmayıp, yaşarken dijital dünya ile karşılaştıkları 
için geldikleri zaman diliminin özelliklerini taşımaktadırlar. Bu sebeple analog göçmen olarak 
adlandırılmaktadırlar. Yani analog dünyaya doğup dijital dünyaya yaşarken göçmüş kişilerdir. Bu analog 
göçmenleri oluşturan kuşaklardaki bireylerin öne çıkan özelliği analog dünyayı bilmeleri ve dijital 
dünyada bu analog dünyayı baz alıp atıfta bulunmalarıdır. Bu kaşağın dijital dünyayı da içselleştirerek 
zamanın anlamını en fazla çözenleri ise, daha çok X ile Y kuşağı arasına sıkışan bireylerden 
oluşmaktadır. 

Sorumlu kuşaklar
1940 ile 1990 yılları arasında doğmuş olan yaşanmışlık ve entelektüel birikim olarak analog dünyayı 

özümsemiş ve dijital dünyayı da yaşayarak kavramış; Bebek Patlaması ve X kuşağının tamamını 
oluşturan bireyler ile Kurucu ve Y kuşağının bir kısmını kapsayan bireylerden oluşan yukarıda verilen yaş 
aralığındaki kuşaklardan oluşmaktadır. Sorumlu kuşağın en önemli görevi ise analog dünyayı bilmeyen 
Z kuşağına tecrübelerini aktarmak ve Z kuşağına tasarlayacağı dünyanın gerçekçi olması için yardımcı 
olmaktır.  
Analog göçmen gözü

Analog Göçmen tanımından da anlaşılacağı üzere yaşadığı zaman dilimi itibarı ile hem analog dünyayı 
hem de dijital dünyayı görmüş kişilerdir. 

Olay ufku
Analog göçmenin gözü doğum ve ölüm tarihi aralığındaki olay ufkunu tanımlamaktadır. Olay ufku 

insan için bu dönüşüm zamanında geçirdiği dönemdir. Bir insan için yaklaşık maksimim 100 yaş ömür 
alınsa bir insan için olay ufkunun yüz yıl olacağı anlamına gelir. Ancak uygun zaman diliminde doğan 
insanlar için olgunluk yaşı olan kırk yaşlarını 2000 yılı civarında geçiren insanlar en uygun ve verimli 
dönemlerinde olay ufkundadırlar ve -eğer gerekli bilince ve tecrübeye sahiplerse- en faydalı sorumlu 
kuşakları temsil etmiş olurlar. Olay ufku bireyler ve değişen dünya için geçici bir süredir. Bu süre 
1940 ile 1990 arasında doğanların yüz yıllık ömürleri olduğu düşünüldüğünde 2040 ile 2090 arasında 
değişmekte ise de verimli oldukları yaşlar dikkate alındığında çocukluktan ve ihtiyarlıktan 30’ar yıl 
çıkarılırsa 1970 ve 2060 arasındaki 90 yıllık bir zaman dilimindeki verimli olay ufku karşımıza çıkar. 

Uzaydaki karadeliklerin uzay-zaman bükülmesi sonucu ortaya çıkan olay ufkuna giren gezegenlerin, 
kara delik tarafından yutulma sürecine kadar, kara deliğin oluşturduğu olay ufkundan görebildiği 
açı gibi bu olay ufkuna giren her birey de ömrünün son bulacağı 2000 yılı sonrasındaki nihayetine 
doğru ilerlemektedir. İşte bu süre içerisinde verimli yaşlardaki dijital yerliler için dünyanın dijital 
transformasyonunun doğru gerçekleşmesi için gerekli sorumluluğu taşıyan bireylerin artması gerekir. 
Bu noktada şu anda yaşayan analog göçmenlerin tamamının olay ufkuna girdiklerini ve önemli zaman 
dilimi olan 2000 yılı civarını yaşadıklarını ve bunlar arasından olgunluk yaşı civarı ve sonrasındaki 
bilinçli ve entelektüel kişilerin sorumluluğunun daha yüksek olduğunun bilinmesi gerekir. Bu durum, 
bu kişilerden XXI. yüzyıl becerileri ve e-skills konusunda çalışanlarına daha fazla bir sorumluluk 
yüklemektedir. İşte bu sorumlu kuşaktaki kişilerin XXI. yüzyıl ve bunun içerisinde yer alan ICT 
becerilerini doğru tanımlamak gibi bir görevleri vardır.

E-skills

e-skills, kavram olarak elektronik beceriler olarak kullanılmakla beraber, “Aktif dünya hayatına 
teknolojiyi kullanarak katılmak ve böylece güçlü olmak” olarak tarif edilmektedir. Yukarıda anlatılanlar 
göz önüne alındığında e-becerileri Dijital dünyada yaşamak için öncelikle, dijital yerlilerin kazanması ya 
da dijital yerlilere kazandırılması önem taşımaktadır. Bir ülkenin XXI. yüzyılda dünya ülkeleri içerisinde 
başat rol oynaması için, sadece dijital yerliler değil sırası ile -yine de öncelikle- Z kuşağı olmak üzere 
Y, X ve Bebek Patlaması kuşakları bireylerine de uygun yöntemler ile bu becerilerin kazandırılması 
gerekmektedir. Ayrıca 21 yüzyıl becerileri ile beraber düşünülmesi gereken Türkçesi ince yetenekler/
beceriler olan “Soft Skills” kısmen bireyin duygusal zekâsı ile ilgili olmasının yanında, sosyal alandaki 
değerleri uygulama becerileri olarak ifade edilebilecek bir terimdir. Davranışlar, sosyal zarafet, 
iletişim, dil, alışkanlıklar, arkadaşlık ve iyimserlik gibi konularla daha çok ilgilidir. İnce beceriler bireyin 
iletişimini, iş performansını ve kariyerini etkiler. Bireyin ince beceriler yeteneği bir organizasyonun 
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başarısına doğrudan etki eder.’ Bir başka atlanmaması gereken beceri ise Türkçesi yeşil beceriler 
olan “Green Skills”tir. Bireyin daha yaşanabilir bir yeşil dünya için yeryüzüne daha az karbon ayak izi 
bırakacak şekilde kişisel ve iş hayatında dönük davranış kazanmasını sağlayan bilgiler edinme ve pratik 
yapma alışkanlığı ile bunun farkındalığını kazanma becerisi olarak tanımlanabilir. Tüm bunların yanında 
Türkçesi yenileşim olan inovasyon da bu becerilere paralel olarak biraya kazandırılması gerekmektedir. 

Bu bakış açıları ile;

•	 Kültürüyle toplum içinde,

•	 Kişisel hayatında,

•	 Arkadaş guruplarında,

•	 Çalışma ve iş hayatında,

•	 Devlet ve Kamusal kurumlar ile 
iletişime geçmede,

•	 Öğrenme ve kendini geliştirmede,

•	 Üretmenin yeni yollarını keşfetmede, 
teknolojiyi kullanarak hayata katılmak 
ve daha güçlü olmak şeklinde e-skills’i 
tanımlamak gerekmektedir.

Kısaca e-skills XXI. yüzyılda bu zamanın imkân ve teknolojilerinden kimsenin 
yardımına ihtiyaç duymadan faydalanabilmek, bu teknolojileri kullanarak katma değer 
üretebilmek ve bu beceriler ile hayata daha güçlü bir birey olarak katılmanın vasıflarıdır.  

E-skills tartışmaları XXI. yüzyıl becerilerinin aslında halen belirlenemediğini 
göstermektedir. Belki de çağımızda statik bir beceriler tanımlaması yapılması 
(değişimin hızı sebebiyle) mümkün olmayacaktır.  Sonuçta beceriler konusunda doğru 
yola çıkaran da bu durum olabilir. Çünkü değişimin bu kadar hızlı olduğu bir dönemde 
kalıcı beceri tanımlaması çağın ruhuna aykırı görünmektedir. Ancak yine de zamanın 
yukarıda bahsedilen dinamik değişimleri göz önünde bulundurularak bir temel beceriler 
tanımlaması yapıp bu becerilere zamanın teknolojik gelişmelerinin etkisi ile kendini yeni 
şartlara hızla uydurabilen esnek, kendini ve dünyayı tanıma gerekliliği bilincine erişmiş 
dinamik birey tanımlaması çerçevesinde e-skills çalışmaları yapılmalıdır. Değişime ayak 
uydurabilmek için kendini ve dünyayı tanıma bilincine erişmeyi hedef olarak belirlemiş 
bireyin beceri tanımlamasını çalışmak bu konuda nihai hedef olsa gerek.

*Tunay Alkan (Mesleki ve Teknik Maarif Müfettişi) Tarafından Hazırlanıp TBD 31. 
Bilişim Kurultayında Sunulan  “XXI. YÜZYILDA E-SKILLS VE BİREY” Adlı Bildiriden 
Derlenmiştir
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