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Bu yıl 60 ülkede 170 bin 
çocuğun katıldığı First 
Lego Ligi turnuvalarını 
düzenleyen Habip, her 

ülke daha çok  “bilişim becerili” 
çocuk- genç talep ettiğine dikkat çekip 
robotik eğitimin hızla tüm ülkelerin 
ilköğretim/lise müfredatlarının içinde 
yerini bulduğunu söylüyor.

Selçuk Özdemir

Çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, bu alandaki 
yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla 13 yıldır 
düzenlenen First Lego Ligi (First Lego League-

FLL), bu yıl 7. kez Türkiye’de de ulusal turnuvalarla 
gerçekleştirildi. Çocukların robotlarını kullanarak 
yarıştıkları dünyanın en prestijli organizasyonları 
arasında yer alan FLL turnuvalarını düzenleyen Hakan 
Habip ile hem bu turnuvalar hakkında hem de robotların 
eğitimde kullanımı hakkında konuştuk.

9-16 yaş arası çocukların takımlar halinde yarıştığı FLL 
turnuvalarında, katılan takımlardan belirlenen global 
bir problemin çözümüne yönelik projeler geliştirmeleri 
bekleniyor. Çalışmalarını tamamlayan takımlar bir seri 
görevi yerine getirmek üzere robotlarını tasarlıyor ve 
programlıyorlar. Sonrasında takımlar çalışmalarını 
ve tasarımlarını jüri üyelerine sunarak derece için 
yarışıyorlar.
Çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, yaratıcılıklarını 
artırmak ve zihinsel gelişimlerini artırmak amacıyla 
FIRST Vakfı (Foundation For Inspiration and Recognition 
of Science and Technology) ve LEGO firmasının 
işbirliğinde oluşturulan First Lego Ligi, ilk kez 1998’de 
ABD’de pilot uygulama olarak başladı. 

FLL robot turnuvalarını  düzenleyen Hakan Habip:

5-10 yılda, her ilkokulda robotik sınıfları 
görürsek şaşırmam
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-Bize kısaca FLL’yi tanıtabilir misiniz?

-FLL, çocukları bilim, teknoloji ve takım çalışmasıyla yoğurmak isteyen başarılı bir mühendis olan
Amerikalı Dean Kamen’in 1989’da FIRST Vakfı’nı (Foundation For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology) kurarak çıktığı yolda bir durak. Kamen, önce bu amaçla liseler arası 
bir robot turnuvası başlatıyor. Program çok başarılı olunca benzer bir programı ilköğretimde 
denemeye karar veriyor. O sırada LEGO’nun Massachussetts Institute of Technology (MIT ) 
tarafından geliştirilmiş MINDSTORMS robot platformuyla tanışıyor. 1998’den beri First LEGO Ligi 
(First LEGO League - FLL) ismi altında bir robot turnuvası yapılıyor. Bu yıl 60 ülkede 170 bin çocuk 
bu yolculuğa katılmış durumda. Katılım her yıl yüzde 15-25 arası büyüyor. Ama, FLL sadece bir 
robot turnuvası değil.

- Peki, ne?

- FLL’de tasarım var, programlama var, beyin fırtınası var, her sene farklı bir tema hakkında 
derinlemesine araştırma var, uzmanlarla tanışma, özgün çözüm üretimi, paylaşım, sunum 
hazırlama, unutulamayacak takım çalışması, hepsinin sonucu olarak farkındalık, özgüven inşaatı 
ve herkesin değeri var. Fikirden başlayan, tasarım ve ürüne doğru giden süreç odaklı bir yol var. 
Daha az bariz, ama çok önemli FLL’de yoğun bir enerji içinde paylaşılan şiir var, müzik var, tiyatro 
var, sanat var, eğlence var, ilham veren çocuklar, umut dolan seyirciler var. 

Unutmayalım, FLL deneyimini paylaşan dünyada 1 milyon kadar öğrenci var. Bu deneyim çocukların 
CV’lerinde yerini bulacak. Hatta yurtdışı üniversite başvurularında yerini buldu bile. Şöyle bir 
hayal edelim ki tüm katılımcılar sanal ortamda buluşuyor: zamanla, fikirlerini, yeteneklerini, 
kaynaklarını çözüm üretir şekilde bir araya getiriyor. Paylaştıkları deneyim birbirlerine güvenin 
çimentosu oluyor.
Bu hayal hızla gerçek olabilir. Bu kavramların hepsini içeren bir etkinlik bilmiyorum.

- Bugüne kadar hangi temalar işlendi?

-Türkiye’de tema olarak bugüne kadar bedensel engellilere çözüm 
üretebilme, denizler
ve ekoloji, nanoteknolojiler, alternatif enerjiler, iklim değişikliği, akıllı 
ulaşım sistemleri ve sağlık.
Gelecek sezonun teması:  Gıda güvenliği.

- Türkiye’de FLL turnuvalarını kaç yıldır yürütüyorsunuz? İlgi 
nasıl?

-7 sezon bitti. Neredeyse hiç tanıtım yapılmadan, kulaktan kulağa 
büyüyerek 110 takıma eriştik. Bu sezon 22 ilden 1000 kadar çocuk 
katıldı. Gelecek sezon beklentimiz 1500 çocuk. Katılan çocuklar, velileri, 
öğretmenleri, her turnuva günü katkı veren yüzlerce gönüllü çok 
memnun kaldılar. Doğru tanıtım ve destek sayesinde önümüzdeki 10 yıl 
boyunca her yıl yüzde 50 büyüme olabilir.

- Doğru destek nasıl olabilir, olması için ne yapıyorsunuz?

-Deneyimlerime göre sonuçları bu kadar anlamlı çok öğrenim aktivitesi yok. Bu şu demek: gerek 
kamu, gerek özel sektör, gerek normal yurdum insanı, yani her birey ve kurum bu deneyimin 
sonuçlarından faydalanabilir. Paylaşmasını ve üretmesini bilen gençleri kim istemez? Başta 
kamu, sanayi ve ticaret odaları, borsalar, sanayi kuruluşları olmak üzere bu ülkenin daha zengin 
olmasını isteyen herkesin zamanla destek olacağını düşünüyorum.

Bu sezon bir dernek kuruyoruz. Bu derneğin amacı en kısa sürede “kamu yararı” statüsü için
başvurup alınca destek bulmayı kolaylaştırmak olacak.

- LEGO Education’ın ürettiği MINDSTORMS NXT robotları bir tür oyuncak mı? Çocuklar 
bu robotlarla neler yapabilmektedir?

-Kutudan çıktığı şekliyle NXT’nin 3 motoru ve 4 sensörü var. Bu 7 parçayı ve LEGO tuğlalarını 
kullanarak çok farklı çözümler üreten robot tasarımları yapmak mümkün. “Oyuncak” diyelim 
isterseniz. “Oyuncak” kelimesi “farklı beceri seviyelerinin faydalanması mümkün” imasını taşıyor 
ve NXT için bu doğru: 9 yaşında çocuk da, üniversite öğrencileri de, anne babalar da MINDSTORMS 
kullanarak farklı şeyler öğrenebiliyor. Çocuklar NXT kullanarak matematik, fen konularını daha 
iyi anlıyorlar, mühendislik kavramlarıyla tanışıyorlar, bu konularda içten gelerek, anlam bularak 
çalışıyorlar. Çocuklar NXT ile çalışırken takım çalışması yapıyorlar, tamamlayıcılığın önemini, 
paylaşımı yaşıyorlar. Bu özellikler hem ilköğretim, lise, üniversite ve iş yaşamlarında çok değerli 
olabilecek kavramlar. NXT, yaşam becerileri geliştiren bir “oyuncak.”
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- LEGO MINDSTORMS robotlarının diğer ülke eğitim sistemlerindeki kullanım durumu 
nedir?

-FLL bu sezon 60 ülkede yapılıyor. Hiç değilse bu kadar ülkede kullanılıyor diyebiliriz. Her ülke 
daha çok STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce’deki baş 
harfleri) ve bilişim becerili çocuk, genç talep ediyor. Robotik, çocukların bu konulara içten gelerek 
eğilim olmasını sağladığı için çok değerli. NASA bu işi başlatan ve organize eden FIRST Vakfı’na 
bu yıl 20 milyon, Google ise 3 milyon dolar bağışladı. Kanımca robotik eğitimi hızla tüm ülkelerin 
ilköğretim/lise müfredatların içinde yerini buluyor.

- LEGO MINDSTORMS robotlarının Türk Milli Eğitim sistemlerindeki kullanım durumu 
nedir? Milli Eğitim Bakanlığı okullarında yaygın olarak kullanılıyor mu?

-Hayır, yaygın olarak Türk Milli Eğitim sisteminde kullanılmıyor. Ancak, kullanmış olan okulların 
çok memnun kalmış olduğunu düşünüyorum. Zamanla aynı okuldan katılan takım sayısının artmış 
olmasını memnuniyetin ölçütü olarak yorumlamak mümkün. Bu yıl ilköğretim müfettişleri, MEB, 
EĞİTEK, gibi kurumlara sunumlar yaptık, 10 kadar eğitim konferansına katıldık. Farklı sanayi 
kuruluşlarına FLL’yi tanıttık. Türkiye’nin demografik fırsat penceresini kullanabilmesinin çok 
etkin bir yolu STEM ve bilişim becerili gençlik olmasından ve bu gençliğin içten gelerek bu konuları 
benimsemesi de robotik öğreniminin en genç yaşta kullanımıyla kolaylaşacak diye düşünüyorum. 
7 sezon boyunca Türk takımları uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar aldılar. Türkiye’nin 
daha iyi bir tanıtımı olabilir mi?

Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye’de her ilköğretim kurumunda robotik sınıfları görürsek ben 
şaşırmam.
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