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ING TÜRKİYE; HABİTAT DERNEĞİ VE ODTÜ İŞ BİRLİĞİYLE ÖĞRETMENLERE 

YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİM PROJESİ HAYATA GEÇİRİYOR 
 

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI 

HEDEFİYLE “DİJİTAL ÖĞRETMENLER”  

PROJESİ BAŞLIYOR 

 
ING Türkiye, dijitalleşmede liderlik stratejisine paralel olarak toplumsal 

yatırımlarını da öğretmenlere yönelik yeni bir projeyle hızlandırıyor. 

Öğretmenlerin dijitalleşen dünyaya adım atması, yüz yüze ve uzaktan eğitimde 

yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen “Dijital 

Öğretmenler” projesi; ING Türkiye, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İLKSAN’ın 

desteğiyle hayata geçiriliyor. İlk aşamada 10 ilden bin öğretmene ulaşılacak 

eğitim ile öğretmen ve dolaylı olarak da öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası 

haline getirilmeleri ve nihai olarak Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecine katkı 

sunulması da amaçlanıyor. 

 
Dijitalleşmede liderlik hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, bu anlayışla toplumsal 

yatırımlarını öğretmenlere yönelik yeni bir projeyle hızlandırıyor. Bu kapsamda; ING Türkiye, 

Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) desteği ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine 

yönelik “Dijital Öğretmenler” projesi hayata geçiriliyor. Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan 

eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri 

ilkokul–ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen proje ile Ekim 2020-Ocak 2021 

döneminde 10 ilden bin öğretmene ulaşılacak. İlkbahardan itibaren de aynı kapsamda devam 

etmesi planlanan proje ile ODTÜ’lü akademisyenler tarafından hazırlanan ve dijital 

vatandaşlıktan yaratıcı düşünmeye uzanan kapsamlı eğitim içerikleri öğretmenlere 

aktarılacak. 

 

Alper Gökgöz: “Dijitalleşme stratejisiyle faaliyet gösteren bir kurum olarak, Türkiye’nin 

dijital dönüşümüne katkıda bulunmaktan mutluyuz” 

 

Dijital Öğretmenler projesinin ortaya çıkışı hakkında bilgi veren ING Türkiye Genel Müdürü 

Alper Gökgöz, “ING Türkiye olarak stratejimizin omurgasını oluşturan dijitalleşmeyi temel 



alan, odağında da öğretmenlerin olduğu bir projeyi hayata geçirmek istedik. Bu doğrultuda 

öğretmenlerle yaptığımız atölye çalışmalarında, kendilerini en fazla geliştirmek istedikleri 

alanın, öğrencileriyle daha etkili iletişim kurabilmek ve dijital araçları kullanarak verdikleri 

eğitimin etkinliğini artırmak amacıyla dijital okuryazarlık olduğunu gördük. Dijitalleşme, 

ING’nin stratejisinde çok önemli bir yere sahip, bu alanda öncü kuruluşlardan biriyiz. 

Dolayısıyla öğretmenlerin bu talepleri karşısında hemen harekete geçtik. İçinde 

bulunduğumuz pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi de dijital teknolojilerin 

öğretmenler ve öğrenciler için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.  Öğretmenlerin 

eşit dijital becerilere sahip olması hedefini destekleyen ve dijital okuryazarlık alanında hayata 

geçirilen bu projede değerli paydaşlarımız ve destekçimizle beraber yer alarak, Türkiye’nin 

dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.  

 

Sezai Hazır: “Teknoloji üreten ve geliştiren nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz” 

 

Bireyi daha inovatif düşünebilen ve teknolojiyi üretim süreçlerinde daha etkin kullanabilen bir 

hale getirmeyi hedefleyen becerilerin eğitim ile kazanıldığına dikkat çeken Habitat Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, şöyle devam etti; “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 

proje, öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık becerileri geliştirirken, birçok öğrencinin dijital 

becerilerinin de erken bir dönemde geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak. Dijitalleşmenin 

hayatımızın her alanını değiştirdiği ve yeniden şekillendirdiği bu dönemde Türkiye’nin 

dijitalleşmesine değerli bir katkı koyarken aynı zamanda teknolojinin sadece kullanıcısı değil, 

üreticisi ve geliştiricisi olacak nesilleri de yetiştirmeyi hedefliyoruz.” 

 

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay: “Öğretmen, öğrenci ve velileri dijital becerilerle donatmalıyız” 

 

ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma-Uygulama Merkezi ve ODTÜ Uzaktan Eğitim 

Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, “Dijital teknolojilerin eğitim öğretim süreçlerinde 

etkili bir şekilde kullanılabilmesi öğretmenlerin, öğrencilerin ve hatta velilerin çağdaş dijital 

becerilerle donatılması ile mümkündür. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk da bu 

konunun önemine dikkat çekmekte, her öğretmenin dijital teknolojileri kullanabilir olmasını 

hedeflediklerini belirtmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve uluslararası standartlara uygun olarak 

tasarlayıp geliştirdiğimiz bu eğitimler ile öğretmenlerin dijital teknolojileri eğitim-öğretim 

süreçlerinde etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına destek olmayı hedefliyoruz. ODTÜ 

olarak araştırma ve eğitim alanındaki mükemmeliyetimizi, gelecek nesillerimizi yetiştiren 

öğretmenlerimizin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.  

 

Mintez Şimşek: “Eğitimin geleceği dijital okuryazarlık becerileri kazanımında saklı” 

 

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek ise “Eğitimin geleceği teknolojide, bu teknolojilerin etkin 

ve verimli kullanımı ise dijital becerilerin kazanımında saklıdır. Geleceğimizi yönlendiren 

öğretmenlerimizin dijital bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlayan bu proje, başta 

öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimizin etkileşim halinde bulunduğu tüm taraflara 

teknolojik beceriler kazandıracak. Eğitimin ilk basamağını temsil eden ilkokul öğretmenlerimiz, 

hiç şüphesiz eğitimin dijital dönüşümünde de temel öğretici adaylarıdır” açıklamasında 

bulundu.   

 



Bin öğretmene dijital vatandaşlıktan yaratıcı düşünmeye uzanan kapsamlı eğitim 

 

Devlet okullarında ilkokul ve ortaokul kategorisindeki öğretmenlerin dijital okuryazarlık 

becerilerini artırmaya yönelik Dijital Öğretmenler projesi kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, 

Adana, Ağrı, Aydın, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun olmak üzere toplam 10 

ilden bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel 

düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf 

oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarılacak. Bu 

eğitimleri alan öğretmenlerin de yaklaşık 30 bin civarında öğrenci ile temas ederek dijital 

okuryazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor. 

 

Akademisyenlerden dijital platformda canlı dersler 

 

Ekim–Ocak döneminde gerçekleştirilecek ilk faz Dijital Öğretmenler projesi,  çevrim içi ve yüz 

yüze eğitimlerin olduğu iki bölümden oluşacak. Proje sonunda ayrıca projenin etkisi 

ölçümlenecek. Ekim ayında başlayacak çevrim içi eğitim bölümü 10 hafta sürecek. Çevrim içi 

canlı ve video derslerinden oluşan bu bölümde gruplara ayrılan öğretmenler, kendi gruplarına 

atanan danışman akademisyenlerden çevrim içi ortamda bazı dersleri canlı olarak alacak. 

Çevrim dışı video derslerinde ise öğretmenler, bu proje için özel hazırlanmış modülleri, videolar 

üzerinden takip edecek. 

 

Çevrim içi eğitimin ardından değerlendirme sınavı sonuçları, mülakat ve akademisyenlerin 

görüşleri doğrultusunda, bu bölümü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 

öğretmene, ODTÜ öğretim üyeleri tarafından yüz yüze olarak ileri seviye dijital okuryazarlık 

eğitimi verilecek. Yüz yüze eğitimlerin Ocak 2021’de İstanbul’da düzenlenmesi öngörülüyor. 

Eğitime katılan bütün öğretmenlere sertifika verilecek.  

 

Başvuru süreci başladı 

 

Proje kapsamında 750 sınıf öğretmeni ile 250 branş öğretmenine eğitim verilmesi 

hedefleniyor. Projeye MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 22 

Ekim 2020 tarihine kadar https://form.jotform.com/202531295761959 sitesi üzerinden 

başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin 

temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.   

 

ING Türkiye Hakkında 
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla 

gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski 

Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini 

destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham 

veren kadınları destekliyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, 

TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu 

ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının 

Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı. 

https://form.jotform.com/202531295761959


 

ING Grubu Hakkında: 
Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini 

ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını 

sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri 

sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda 

(ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, 

Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX, 

Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerind e yer alıyor.  

 

Habitat Derneği Hakkında: 

Habitat Derneği, dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde 

toplumun tüm kesimlerine yönelik, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki 

odaklı projeler geliştiren bir STK’dır. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü 

kurmak olan Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II 

Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kurulmuştur. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini 

geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiştir. Habitat, 1997’den bu yana 

Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın 

toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaktadır. Tüm toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın 

gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını, toplumsal ve çevresel 

duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen çalışmalar yapmaktadır. 

 

ODTÜ Hakkında:  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle 

mühendislik, mimarlık, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek üzere 1956 tarihinde 

kurulmuştur. Ulaştığı bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin 

ve saygın kurumlarından biri haline gelen ODTÜ’de 28.000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı 

ise 130.000'in üzerindedir. Türk yüksek öğrenim sistemine ve ülkemize birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin 

öncüsü olan ODTÜ, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, 

yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmakta ve topluma hizmet etmektir. ODTÜ 

toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bunların çözümüne yönelik görüşler geliştirmekte, toplumsal sorumluluk 

projeleri yürütmekte, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde 

bulunmaktadır. 

 

İLKSAN Hakkında: 

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), 13 Ocak 1943 tarih ve 4357 sayılı 

Kanunla (Değişik 7117 sy. k.), kurulan ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan İlkokul öğretmenleri ile kanun 

kapsamında sayılan diğer eğitim çalışanı kamu görevlisi üyelerinin, sosyo-ekonomik çıkarlarını korumak ve üyeleri 

arasında dayanışmayı teşvik etmek amacıyla kurulmuş, yaklaşık 300.000 eğitim çalışanı üyesine tamamlayıcı 

(munzam) Sosyal Güvenlik hizmeti veren, mensuplarına karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardımlarda bulunan bir kamu 

kurumudur. 

 

 

Bilgi için: İnsula İletişim / Rukiye Tekdemir / 0549 667 1004 / rukiyetekdemir@insulailetisim.com 
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