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’21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği 

yanlışlardan vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak.” Alvin Toffler  

 

Dünyamız hızla değişiyor, gelişiyor. Bu değişimi pandemiyle birlikte farklı bir şekilde de 

deneyimledik. Teknolojinin önemini tekrar anladık. Teknoloji ile ilgili gelişmeler devam 

ediyor. Bilgi kaynakları değişiyor, öğrendiklerimizi sorguluyoruz.  Peki ya gençler? 

Öğrendikleri yeterli mi? Yeni öğrendikleri neler? Kendilerine katabilecekleri yetkinlikleri 

neler?  

 

21. yüzyılda her alanda kendini gösteren değişimler, bireylerin gelişen ve hızla değişen 

dünyaya uyum sağlayabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri de 

farklılaştırmıştır. 

Yeterlilik; herhangi bir iş için kişinin yeteneğinin, sahip olduğu bilgi, becerilerin 

göstergesi iken; yetkinlik; organizasyon beklentilerini karşılayabilmeyi sağlayan 

kişinin ayırt edici nitelikleri ve kişisel özellikleridir. Kişinin potansiyelinin yetkinlikleri 

ölçüsünde olacağı ileri sürülmektedir. O nedenle bir kişinin yetkinliğini ortaya 

çıkarabilmek adına kendi kişisel güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi gerekmektedir.  

Öğrenciler açısından baktığımızda; günümüzde yetkinlikler, akademik başarı veya 

yüksek puanlar kadar önem kazanmaktadır. Yetkinlik öğrenci başarısının gelişmesine 

yardım eden üst düzey düşünme becerileridir. Yetkinlikler bilgi ve becerinin 

özümsenmesini, öğrenilen bilgiyle doğrudan bağlantısı olmaksızın bireye özgü ve 

yaratıcı eylemlerin yapılabilmesini içerirler. Lise mezuniyetinden sonra öğrencilerin fark 

yaratmaları için yetkinliklerini arttırmaları gerekmektedir. Öğrenciler hızla gelişen 

dünya düzenine hazır olmak istiyorlarsa kendilerinde de yenilikler yapmaları 

gerekmektedir. 21. yüzyıl yetkinlikleri gelişen ve değişen bu dünya düzenine 

hazırlanmalarına yardımcı olur. 
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Erhan Erkut’un 21.YY.Yetkinlikleri çalışmasında bahsettiği ve çeşitli üniversite 

kaynaklarından yararlanarak hazırladığı farklı alanlardaki yetkinliklere baktığımızda,  

 Küresel bilinç 

 Finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı 

 Yurttaşlık okuryazarlığı 

 Sağlık okuryazarlığı 

 Çevre okuryazarlığı 

 Yaratıcılık ve inovasyon 

 Kritik düşünme ve problem çözme 

 İletişim ve işbirliği 

 Bilgi okuryazarlığı 

 Medya okuryazarlığı 

 Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı 

 Esneklik ve uyum sağlayabilirlik 

 İnisiyatif alma ve öz yönlendirme 

 Sosyal ve kültürlerarası yetkinlikler 

 Üretkenlik ve hesap verebilirlik 

 Liderlik ve sorumluluk 

 Dijital çağ okuryazarlığı 

 Eleştirel düşünme ve problem çözme 

 İletişim 

 Yaşam boyu öğrenme, öz yönlendirme ve kişisel yönetim 

 İşbirlikçi çalışma ve liderlik 

 Yaratıcılık ve inovasyon 

 Sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel ve çevre farkındalığı 
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 Liderlik 

 Birlikte çalışmak 

 Uyum sağlayabilirlik 

 Küresel vatandaşlık 

 Kritik düşünce 

 İletişim 

 Üretkenlik ve hesap verebilirlik 

 Bilgiye ulaşım, analiz ve sentez 

 Girişimcilik 

 

Gençler,  yukarıda sayılan yetkinlikleri geliştirmeye çalışırken aslında gerçek hayat 

deneyimlerini de görmektedirler.  Kendilerini yeterli gördükleri güvenli alanlarından 

çıkmalarını sağlayarak, farklı deneyimlerle yetkinliklerini oluşturmalarına destek 

olabilirsiniz. Sosyal sorumluluk çalışmaları, becerilerini geliştirecekleri kurslar, 

araştırma yapmaları, farklı alanlarda okuma yapmaları gibi örnekler verilebilir.  

 

Günümüzde toplum yaşamında gençler bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve etkin 

olma ihtiyacı içindeler, çünkü insan ile yaşam arasındaki en kuvvetli bağ, ‘’iş’’ tir. 

Freud’a göre, ‘’iş, bireyin gerçekle bağlantısı’’ dır. Bireyin yaptığı iş/meslek, onun 

kimliğini oluşturan ve onu tanımlayan en önemli ögedir, çünkü yapılan iş, yaşamdaki 

diğer rolleri ve yaşam içindeki tüm konumları etkiler. Bu etkileme sürecinde de 

yetkinlikler önem kazanmaktadır.  
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