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Aslında programlama çocuk oyuncağı mı?

5. sınıf öğrencisi Mahir Türk, büyüklere “Bizler teknolojiden 
korkmuyoruz, sizler de korkmayın” diye seslenirken Sobee CEO’su 
Dinç, oyun sektörüne öncelikli alan olarak önem verilmesi gerektiğini 
belirtip üniversitenin çok geç olduğunu, çok küçük yaşlardaki 
çocuklara uygun ortamların sağlanmasını önerdi.

“Genç nesillerin yoğun bir biçimde kullandıkları bilgisayar ve türevi cihazlarla İnternet 
teknolojilerinin sadece bir tüketim değil, aslında bir değer yaratma aracı olduğu algısını erken 
yıllarda kazanmalarını nasıl sağlarız? İlk, orta ve lise öğrencileri, her gün büyük keyifle oyun 
oynadıkları ve sosyalleştikleri bilgisayar ve İnternet teknolojileriyle aslında kendi programlarını 
da geliştirebileceklerini ve bunun çok basit bir şey olduğunu fark etmelerini nasıl sağlarız? 
Böyle bir farkındalığın bireysel ve sosyal anlamda etkileri ne olur?” bütün bu soruların yanıtları 
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) organize ettiği 30. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda bulunmaya 
çalışıldı.
TBD Ankara Şubesi YK üyesi ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in 
yönettiği  “Programlama Çocuk Oyuncağı” paneline katılan bilgisayar oyunları üreten Mevlüt 

Dinç, Gazeteci Özgür Bolat, lise öğrencisi Doğa Erdem Fani ve tüm 
etkinliğin en küçük konuşmacısı olan 5. sınıf öğrencisi Mahir Yılmaz 
Türk, bilgisayar ve İnternet’in bir değer yaratma aracı olduğu algısını 
erken yaşta kazanmanın önemini vurguladılar. 
25 yaş ve altındaki neslin doğru bir şekilde yönlendirilirse bilişimde 
değer yaratan ve üreten bir nesil yetiştirilebileceğini vurgulayan 
oturun başkanı Özdemir, çocukların merakının tetiklenmesi amacıyla 
TBD çatısı altında 14-18 Nisan 2014’te bir etkinlik düzenleyeceklerini 
bildirdi. Okullarla yürütülecek etkinlikle, çocuklara bir saatlik eğitimle 
programlama, kodlama ve yazma öğretilip Silikon Vadisi’ndeki 
yetkililerle tanışmaları sağlanacak.
Özdemir’in “5-6 yıl sonrasının Türkiye’sinin Steve Jobs’u olarak görmek 
istediği” 5. sınıf örencisi Mahir Türk, bilgisayar ile ilgili “deneyimlerini” 
kısaca paylaştı. Bilgisayarla tanışan her çocuk gibi kendisinin de 
oyunlar oynadığı, zamanla içinde bu oyunların nasıl yapıldığına dair bir 
merak duygusu uyandığını anlatan Türk, bunu öğrenmek için kendince 
günlük araştırmalar yaptığını ve oyun yazılmasını sağlayan programlar 
olduğunu öğrendiğini söyledi.
“İzlediğim bir görselde, başlangıç seviyesindeki bir programın yapılış 
aşamasından esinlenerek, küçük çapta deneme, yanılma yöntemi ile 
kendi program kodumu yazarak, çalıştırmayı başardım” diyen Türk, 
programcılığa karşı ilgi ve merakının edindiği her yeni deneyimde, 
katlanarak arttığını belirtti. Türk, “İlerde hayalim, dünyanın tanıdığı, 
benim de ayrıca hayranlık duyduğum ünlü programcıların yeteneklerine 
ulaşabilmek” dedi.
Çocukların, teknolojinin sürekli kendini yenilediği bir dönemde 
yaşadığına işaret eden Türk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Merakımızın sınırları yok. Ailelerimizin destek ve teşvikleri ve ayrıca bizlere sunulacak 
olan imkânlarla başarabileceğimiz, güzel projelerin de sınırları yok. Yeter ki yanlış 
yönlendirmelerle efendisi olduğumuz teknolojinin, ona bağımlı köleleri olmayalım. 
İçlerimizdeki yaratıcı potansiyeli çıkartabilmemiz için öncelikle ebeveynlerimizin kuşkucu 
sınırlamalarını kaldırıp bizleri teşvik etmeleri gerekiyor. Büyüklerimize ‘Çocuklarınıza 
güvenin, içimizdeki yaratıcı potansiyelin yok olmasına müsaade etmeyin, bizler 
teknolojiden korkmuyoruz, sizler de korkmayın’ diye seslenmek istiyorum.”
Daha sonra konuşan Doğa Erdem ise, program geliştirme süreçlerinden söz edip 
isteyenlere her türlü yardımı yapacağını bildirdi. Erdem, projeleri olduğunu ve 
bunları gerçekleştirmeyi düşündüğünü belirtti.
“Çocuk öğrenmek üzere tasarlanmış. Biz ise bilgileri sadece hafızasında 
tutsun diye çalışıyoruz” diyen Gazeteci Bolat, pasif kullanıcılıktan aktif 
üreticiliğe geçilmesi gerektiğini vurguladı. Okulların çoğunlukla 
çocuklardaki öğrenme motivasyonunu kaybettirdiği kaydeden 
Bolat, okulların öğrenmeyi öğreterek motivasyonu artırması 
gerektiğinin altını çizdi.
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Türkiye’nin tersine Güney Kore’de 
tüketilen oyunların yüzde 95’i yerli

Halen Sobee’de CEO olarak görevini sürdüren 
Mevlüt Dinç, 1983’te İngiltere’de tesadüfen 
girdiği oyun sektöründeki 30 yıllık macerasını 
anlatıp “Kültürümüz, özgüvenimizi çok çabuk 
törpülüyor” dedi.

İlk oyunu EnduroRacer’ı İngiltere’de 1987’de 
geliştirdiğine değinen Dinç birçok oyun 
geliştirdiğini belirten Dinç, 21 yıl kaldığı 
İngiltere’de dünya çapında oyunlar yazıp 
ödüller aldığını bildirdi. 2001’de Türkiye’ye 
döndükten sonra “olmayan bir sektörün” 
önünü açmaya çalıştığına değinen Dinç, 
Semih Saygıner’le Magic Bilardo (2004), 
İstanbul MMO (2006), C4 Robot (2008), I can 
Football (2009), Süpercan (2011) ve 1 Man 1 
Team (2012) oyunlarını geliştirdiğini kaydetti. 

“Artık Türkiye’de de bir oyun sektörümüz var 
diyebilirim” diyen Dinç, oyun sektöründe 1 
milyardan fazla oyuncu olduğunu ve oyuncu 
yaşının giderek küçüldüğü 2-3 yaşa indiğine 
dikkat çekti. 

Dünya oyun sektörünün 70 milyar Dolar 
olduğundan söz eden Dinç, oyun sektörünün 
30 yılda sinemayı geçmeyi başardığının altını 
çizdi. Oyun sektörünün krizlerden minimum 
etkilenen ve yatırıma en yüksek geri dönüş 
sağlayan bir alan olduğunu vurgulayan Dinç, 
Facebook’ta artık yüzde 80 oyun oynandığını 
anımsatıp “Listelerde adımız bile yok. 
Facebook’ta tüketilen içeriklerin ne kadarını 
biz üretiyoruz?” diye sordu.

22 milyonu aşkın oyuncu bulunduğunu 
bildiren, lisanslı dijital oyuncu yaşının 6 
olarak tescillendiğine işaret eden Dinç, “Oyun 
sektörünün çok önemli bir alan olduğunun 

ve öncelikli alan olmasına önem vermeliyiz. 
Üniversite, oyun gibi alanlar için çok geç. 
Liseler öğrenmenin en iyi zamanı. Çok 
küçük yaşlardaki çocuklara uygun ortamları 
sağlamamız lazım. Ve en önemli sıkıntımız biz 
paylaşmayı bilmiyoruz” diye konuştu. 

“Oyun inanılmaz bir tanıtım aracı aslında” 
diyen Dinç, Türkiye’nin tam tersine Güney 
Kore’de tüketilen oyunların yüzde 95’inin 
yerli olduğuna dikkat çekip oyun sektörünün 
önemini şöyle sıraladı:

“Aynı anda 100 binler ortam ve birbirleri ile 
etkileşim kurabiliyor; Fiziksel sınırları, dil, din 
ve ırk farklarını ortadan kaldırıyor; Başarılı bir 
oyun yıllarca kullanımda kalıyor; Filmlerden 
çok daha yaygın ve etkili; Ülkemizin sahip 
olduğu her türlü zenginliği tanıtma aracı 
olabilir; Yerli yetenek, kültürel ve geleneksel 
içerikler teşvik edilmeli.”

Birkaç önemli yönlendirmede de bulunan 
Dinç, mobil oyunların geliştirmenin nispeten 
daha ucuz, kolay ve çabuk olduğunu belirtip 
oyuncuya ulaşmanın kolay ama oyunda 
tutmanın çok zor olduğunu söyledi. Dinç’e 
göre “başarının sırrı”nın formülünü şöyle: 
Yüzde 50 Heves + Bir o kadar yetenek +
İkisi kadar da çaba = Tutku. 
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