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Üretim odaklı teknoloji eğitimi, MucitlerGaraji.com’da mümkün
Alanındaki bir ilk olan 
MucitlerGaraji.com’da, 9-16 yaş 
arasındaki çocuklar, milli eğitim 
sistemi tarafından sunulmayan 
“üretim odaklı teknoloji eğitimi” 
ni online alıp sertifika sahibi 
olabilecek.

Okulların tatile girmesiyle birlikte, 
çocukların spor ve eğlencenin yanı 
sıra en fazla zaman ayırdıkları 
bilgisayar ve İnternet dünyasında artık 

yeni bir portal var. Dünyada ve ülkemizde, 
alanındaki ilk örnek olan MucitlerGaraji.com, 
keyif alırken çocukların, düşünsel yetenekleri 
geliştirmeye yönelik etkinlikler sunan bir 
eğitim portalı. 
Uzun zamandır “Çocuklarımızın bilgisayar ve 
İnternet teknolojilerini tüketim amaçlı değil 
de üretim amaçlı kullanması için bir şeyler 
yapmamız gerekiyor” diye düşünen Doç. 
Dr. Selçuk Özdemir ve ekibinin geliştirdiği, 
MucitlerGaraji.com Eğitim Portalı, 9-16 
yaş arasındaki çocuklar için üretim odaklı 
teknolojinin kullanılabileceği bir eğitim 
portal. MucitlerGaraji.com,  milli eğitim 
sistemi tarafından sunulmayan “üretim odaklı 
teknoloji eğitimini”, “bizim evimizin garajı yok 
ki!” bahanesini ortadan kaldırarak 9-16 yaş 
grubundaki çocuklarımıza online eğitimler 
vermeyi amaçlıyor.
Portalın temel felsefesi, çocuklara var 
olan bir teknolojiyi hızlı ve kolay bir şekilde 
kullandırmak değil, öğrendikleri teknolojinin 
altyapısını, çalışma prensiplerini ve onu 
oluşturan bileşenleri de görmeleri ve 
öğrenmelerini sağlamak. MucitlerGaraji, 
Programlama, 3D Görsel Tasarım, Web 
Tasarımı, Robot Tasarımı ve Üretimi, Oyun 
Programlama ve Girişimcilik gibi 21. yüzyıl 

iş ve sosyal dünyasının yeni nesillerden 
beklediği çeşitli bilgi ve becerileri 
çocuklara kazandırmayı hedefliyor.
Doç. Dr. Selçuk Özdemir, İbrahim Bayır, 
Uğur Taşdelen, Cansu Yıldırım, Merve 
Altınsoy, Behiye Gök ve Mehmet Can 
Ünal’ın geliştirdiği MucitlerGaraji.com 
Eğitim Portalı’nda gençler, ilk etapta 
Programlama, 3D Tasarım ve Web 
Tasarımı öğrenirken, yakın zamanda 
Robot Tasarımı, Oyun Programlama 
ve tüm bu eğitim içerikleri ile entegre 
çalışacak Girişimcilik bilgi ve becerileri 
kazanacaklar. 

Sertifika da alınabilecek
MucitlerGaraji.com Eğitim Portalı’nda gençler, 
aldıkları eğitim konusuyla ilgili projelerini 
arkadaşları ile paylaşabilecek, diğer 
arkadaşlarının yaptıklarını yorumlayabilecek, 
bilgi ve proje yarışmaları ile sık sık video-
konferans şeklinde düzenlenecek eğitimlere 
katılabilecekler. Ve, eğitimini tamamlayanlar, 
istedikleri zaman değerlendirme sınavı 
ve projesini vererek sertifika almaya hak 
kazanacak.
 
 “Neden MucitlerGaraji.com?” sorusunu, Doç. 
Dr. Özdemir,  kısaca şöyle yanıtlıyor:
“Bilişim teknolojilerinin kısa tarihine 
baktığımızda, başarılı olan isimlerin hemen 
hemen tamamının programlama, görsel 

tasarım ve elektronik devrelerle ilgili bilgi 
ve becerileri 9-10 yaşlarında kazandıklarını 
görürüz. 

Peki, ‘üretim odaklı’ olarak 
adlandırabileceğimiz bilgisayar ve İnternet 
kullanım becerilerini sadece ileride 
bilişim uzmanı olacak çocuklar mı almalı? 
Programlama becerisi kazanmak veya üç 
boyutlu tasarım yapabiliyor olmak veya çeşitli 
sensör, devre, işlemci gibi parçaları birleştirip 
robot üretebiliyor olmak bilişim dışında 
bir alanda meslek sahibi olmayı planlayan 
çocuklarımızın zihinsel gelişimine yardımcı 
olmaz mı?
Bilişim teknolojilerini üretim odaklı öğrenmek, 
çocukların; neden-sonuç ilişkilerini 
görebilmelerine, problem çözme becerileri 

kazanmalarına ve bilimsel 
düşünebilmelerine yardımcı 
olacak.” 
Özdemir, “bilişim becerileri 
çok önemli olsa da, çocukların 
bilgisayarın başından kalkıp 
arkadaşları ile zaman geçirmesi, 
oynaması ve spor yapması onların 
fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi 
için büyük önem taşıyor” vurgusu 
yapıyor.

MucitlerGaraji.com eğitim portalı 
kurucusu Doç. Dr. Özdemir, 

yaklaşık 22 yıllık bilişim ve 14 yıllık akademik 
hayatı boyunca ulusal ve uluslararası birçok 
ticari ve eğitim içerikli yazılım projesinde 
görev aldı. Eğitim ortamlarında teknoloji 
kullanımıyla ilgili uluslararası saygın 
dergilerde yayınlanan makalelerine yine 
uluslararası birçok atıf alan Dr. Özdemir, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın ve büyük ölçekli çeşitli 
şirketlerin eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili 
projelerine danışmanlık yapıyor.

Özdemir, halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü’nde tam zamanlı ve Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü’nde ise yarı zamanlı öğretim üyeliği 
görevini sürdürüyor.

Doç. Dr. Selçuk Özdemir

http://www.bilisimdergisi.org/s145


