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ticari unvanıdır. CEPIS logoları Tescilli Markalardır ve açık izin olmadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. CEPIS e-Yetkinlik Karşılaştırması, BİT Becerileri konusundaki CEN 

Çalıştayı tarafından yayınlanan ve ortak finansmanı Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Bİ T yetkinliklerine dair bir kaynak çerçevesi olan 

Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesi temelinde geliştirilmiştir. www.ecompetences.eu ve www.cen.eu adreslerinden indirilebilir. 
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1 Giriş 
Araç, bireylerin BT yetkinliklerini, geçerli standart Avrupa çerçevesiyle karşılaştırarak kendilerinin 

değerlendirmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Araç, BİT Becerileri konulu CEN Çalıştayı 

tarafından geliştirilen Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesi 2.0 (e-CF 2.0) tarafından desteklenmektedir. 

Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.ecompetences.eu/  

2 Nasıl Kayıt Olunur 
e-Yetkinlik Karşılaştırmasışu URL'den ulaşabilirsiniz: http://www.cepisecompetencebenchmark.org. 

Kayıt olmak için aşağıdaki adımları tamamlayınız: 

• 1. Adım: 'Kayıt Ol' butonuna tıklayınız 

 

• 2. Adım: Gereken bilgileri doldurunuz (tüm alanlar zorunludur). Seçtiğiniz kullanıcı adınızı ve 

parolanızı giriniz (lütfen bu ayrıntıları unutmayınız). 'Kaydet' butonuna tıklayınız. Şu mesaj 

görünecektir: 'Kayıt Başarılı. Giriş sayfasına yönlendirileceksiniz'.  
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• 3. Adım: Kullanıcı adınızı ve parolanızı girdikten sonra, gizlilik bildirimi sayfasına 

yönlendirileceksiniz. Ankete devam etmek için, bildirimi kabul ediyorsanız 'Evet' butonuna 

tıklayınız. Not: gizlilik bildiriminin kabul edilmesi araca erişim için zorunludur.  

 

 

• 4. Adım: Gizlilik bildiriminden sonra sizden bazı kişisel ve mesleki ayrıntıları girmeniz 

istenecektir. 

• 5. Adım: Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Devam' butonuna tıklayınız. Kıyaslama anketine 

yönlendirileceksiniz. 

Kullanım notları: 'Geçerli Profili Seçin' menüsünün solundaki  resmine tıklandığında, 23 Avrupa 

BİT Mesleki Profilinin tümüne ait açıklamaların olduğu bir PDF dosyası açılır. Not: profil tercihi sizin 
Kıyaslamanızın sonuçlarını etkilemez. Sonuçlar ve sorular, hangi profilin seçildiğinden bağımsız 
olarak, sizin sorulara verdiğiniz cevaplara dayanmaktadır. Bir profil girerek, elde edilen yaklaşık 
profilin (yetkinlikler temelinde en yakın profilinizin), güncel unvanınız/pozisyonunuz/faaliyetiniz ile ne 
ölçüde eşleştiğini değerlendirmeniz mümkün olacaktır. 
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Ekranın sağ üst köşesindeki ÇIKIŞ resmi çıkış butonudur. Ona tıklayarak otomatik olarak kayıt 

işleminden çıkarsınız ve aracı kullanmanız mümkün olmayacaktır.  

3 Belirlenen Parolanızı Kullanarak İlk Giriş 
Eğer sizin için bir kullanıcı adı ve parola belirlendiyse, ilk kez giriş yapmak için aşağıdaki adımları 

tamamlayınız: 

• 1. Adım: http://www.cepisecompetencebenchmark.org adresine gidiniz. 
• 2. Adım: Kullanıcı adınızı ve parolanızı giriniz ve 'Giriş' butonuna tıklayınız.  

• 3. Adım: Kullanıcı adınızı ve parolanızı girdikten sonra, gizlilik bildirimi sayfasına 

yönlendirileceksiniz. Ankete devam etmek için, bildirimi kabul ediyorsanız 'Evet' butonuna 

tıklayınız. Not: gizlilik bildiriminin kabul edilmesi araca erişim için zorunludur.  
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• 4. Adım: Gizlilik bildiriminden sonra sizden bazı kişisel ve mesleki bilgileri girmeniz 

istenecektir. 

• 5. Adım: Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Devam' butonuna tıklayınız. Ankete 

yönlendirileceksiniz. 

 

Kullanım notları: 'Geçerli Profili Seçin' menüsünün solundaki resmine tıklandığında, 23 Avrupa 

BİT Mesleki Profilinin tümüne ait açıklamaların olduğu bir PDF dosyası açılır. Not: profil tercihi 
Kıyaslamanızın sonuçlarını etkilemez. Sonuçlar ve sorular, hangi profilin seçildiğinden bağımsız 
olarak, sizin sorulara verdiğiniz cevaplara dayanmaktadır. Bir profil girerek, elde edilen yaklaşık 
profilin (yetkinlikler temelinde en yakın profilinizin), güncel unvanınız/pozisyonunuz/faaliyetiniz ile 
ne ölçüde eşleştiğini değerlendirmeniz mümkün olacaktır. 

Ekranın sağ üst köşesindeki LOGOUT resmi çıkış butonudur. Ona tıklayarak otomatik olarak kayıt 

işleminden çıkarsınız ve aracı kullanmanız mümkün olmayacaktır. 

4 Kıyaslamanın Kullanımı 
CEPIS e-Yetkinlik Karşılaştırması, Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesi (e-CF V2.0) tarafından 

desteklenmektedir. Aşağıdaki seçenekler arasından seçerek yetkinlik düzeyinizi belirtmeniz 

istenen, kıyaslanacak 36 yetkinlik vardır: Hiç, Bilgi, Deneyim, veya Bilgi ve Deneyim.  
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resminin üzerine tıkladığınızda söz konusu yetkinlik için gereken bilgi ve becerilere ait örnekleri 
gösteren bir mesaj görünecektir. 
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• 36 yeterliğin tümü değerlendirildikten sonra 'Kaydet' butonuna tıklayınız.  
• Tüm cevaplarınızı verdikten sonra, şu metni gösteren bir pencere açılacaktır: 'Veri 

kaydedildi'; şimdi 'Kişisel sonuçları göster' butonuna tıklayarak sonuçlarınızı 
görebilirsiniz. 

• Sayfada beş buton görünür. Bunlar: 
 'Kullanım kılavuzunu indir' butonu, istediğiniz zaman Kullanım 

Kılavuzunu PDF formatında indirmenize imkan tanır. 
 'Kişisel bilgileri değiştir' butonu, kişisel ve mesleki bilgilerinizin yanı sıra 

parolanızı da değiştirmenize imkan tanır. 
 'Cevapları PDF'e çıkar' butonu, kişisel değerlendirmelerinizi, (seçilen 

yetkinlik düzeyleri de dahil olmak üzere) 36 yetkinlikle kıyaslayarak 
gösteren bir PDF dosyası çıkarmanıza imkan tanır. 

 'Kişisel sonuçları göster' butonu, sonuçlarınızı, yani beyan ettiğiniz 
yetkinliklerinize en yakın profili, fark analizini ve her e-CF mesleki profili için 
yetkinlik radar grafiğinizi görüntülemenize imkan tanır. Bu buton, 36 
değerlendirmenin tümü tamamlandığında etkin hale gelir. 

 'Kaydet' butonu, değerlendirmenizi kaydetmenize imkan tanır. 

© 2013 CEPIS CEPIS e-Yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu Sayfa 8 / 11 

www.ecompetences.euwww.cen.euCEPIS, Avenue Roger Vandendriessche, 18, 1150 Brüksel, Belçika adresine sahip Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyini n tescilli 

ticari unvanıdır. CEPIS logoları Tescilli Markalardır ve açık izin olmadan kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. CEPIS e-Yetkinlik Karşılaştırması, BİT Becerileri konusundaki CEN 

Çalıştayı tarafından yayınlanan ve ortak finansmanı Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan BİT yetkinliklerine dair bir kaynak çerçevesi olan 

Avrupa e-Yetkinlik Çerçevesi temelindedir. www.ecompetences.eu ve www.cen.eu adreslerinden indirilebilir. 

• Bir yetkinlik için 'Deneyim' veya 'Bilgi ve Deneyim' radyo butonunu seçtiğinizde, yeterliğin 
hemen altında yeni bir satır görünecektir. Bu satırda şu mesaj görüntülenecektir; 'Lütfen 
halen geçerli tüm deneyim seviyelerini seçiniz (gereğince bir veya daha fazlasını 
seçiniz)'. Bu satırda bu yeterliğe ilişkin tüm e-CF yetkinlik seviyeleri görüntülenecektir. 

Bir seçim yaptıktan sonra, ankete devam etmek için  butonuna tıklayarak satırı 
kapatınız. 

http://www.ecompetences.eu/
http://www.ecompetences.eu/


  

 

4 Kişisel Sonuçlarınız 
'Kişisel sonuçları göster' butonuna tıklandığında, sistem yeni bir sayfanın ortasında yetkinlik 

radar grafiğinizi görüntüler. Bu sayfa, beyan ettiğiniz yetkinliklerinize en yakın profili gösterir. Bu 

grafiğin altında, seçilen profile tam uyması için geliştirilmesi gereken tüm yetkinliklere ait bir liste 

görüntülenir. Profilin gerektirdiğinden daha fazlasına halihazırda sahip olduğunuz yetkinliklerin 

bir listesi de gösterilmektedir. 

 

• Not: Kişisel bilgilerinizin parçası olarak seçtiğiniz profil, Kıyaslamanızın sonuçlarını etkilemez. 

Sonuçlar ve sorular, hangi profilin seçildiğinden bağımsız olarak, sizin sorulara verdiğiniz 

cevaplara dayanmaktadır. Bir profil girerek, elde edilen yaklaşık profilin (yetkinlikler temelinde 

en yakın profilinizin), güncel unvanınız/pozisyonunuz/faaliyetiniz ile ne ölçüde eşleştiğini 

değerlendirmeniz mümkün olacaktır. 
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• Sayfanın sağ tarafındaki bir sütun, profilinizin yanıtlarınıza göre bütün mesleki profiller 

yelpazesine ne kadar yakın olduğunu gösterir. Bu sonuçlardan herhangi birini ayrıntılı haliyle 

görüntülemek (ve belirli bir profile göre sahip olmadığınız veya fazlasına sahip olduğunu e -

yetkinlikleri görmek) için, sadece küçük radar simgesine veya profil adının kendisine tıklayınız. 

İlgili meslek profilinin bir açıklamasını görmek için, sadece profil adının sağındaki küçük 

'Avrupa E-Yetkinlik Çerçevesi' logosuna tıklayınız.  

• resmine veya profil adına tıklayarak, sütunun sol tarafından başka herhangi bir profili 
seçebilir ve seçilen profile göre durumunuzu görebilirsiniz. 

• 'Ankete geri dön' butonu, ankete geri dönmenize veya 36 yetkinlik alanı için 

değerlendirmelerinizi görüntülemenize veya değiştirmenize imkan tanır. 

• 'PDF'ye Aktar' butonu, kişisel sonuçlarınızı, radar grafiği, yakınlık düzeyi ve profesyonel 

profilin gerektirdiği seviyeye göre eksik ve fazlasıyla sahip olduğunuz tüm yetkinlikleri içeren 

yazdırılabilir bir PDF dosyası olarak aktarmanızı sağlar. 

 

• Radar grafikteki farklı renkler, profilin gerektirdiği yetkinliklerin farklı seviyelerini gösterir. 

Ayrıntılı olarak: 

 Yeşil: sahip olduğunuz profilin gerektirdiği yetkinlikleri temsil eder. 

 Kırmızı: profilin gerektirdiği ancak sizde eksik olan yetkinlikleri temsil eder. 

 Mavi: sahip olduğunuz ama profilin gerektirmediği yeterlikleri temsil eder. 

 Dış halkadaki kırmızı renk, karşılık gelen alanın seçilen profil için önemli olan yetkinlik 

eksikliklerini gösterdiğini ifade eder. 

 Dış halkadaki yeşil renk, karşılık gelen alanın seçilen profil için önemli olan yetkinlik 

eksikliklerini göstermediğini ifade eder. 

6 Parola Kurtarma 
Sistem, kayıtlı kullanıcılara, kaybetmeleri veya unutmaları durumunda, parolalarını kurtarma fırsatı 

verir. Parolanızı kurtarma prosedürü aşağıdaki gibidir: 
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• Ana sayfadaki 'Parolanızı mı unuttunuz?' bağlantısına tıklayınız.  

• Kullanıcı adınızı, ilk adınızı, soyadınızı ve e-posta adresinizi gireceğiniz aşağıdaki sayfaya 
yönlendirileceksiniz. 'İsteği Gönder' butonuna tıkladıktan sonra, sistem otomatik olarak e -posta 
adresinize yeni bir parola gönderecektir. 

 

7 Tarayıcı Uyumluluğu 
Bu araç, tüm büyük tarayıcılar için geliştirilmiş ve optimize edi lmiştir: 

• Internet Explorer (Sürüm 6.0 veya üstü) 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Safari 

Önerilen ekran çözünürlüğü: 1360 x 768. 
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