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3’üncü yaştan sonra çocuk istiyorsa “bilişime” evet
“Bilişimden kaçış” gibi bir durumun söz 
konusu olmadığının üzerinde duran uzmanlar, 
çocuğun ilgisinin olması halinde; bilgisayar 
programı yapmasının yanlış bir şey olmadığını 
savunuyorlar. Ancak bunun  ebeveynlerin 
isteği ile değil, çocuğun istemesi ile olması 
önem taşıyor.   
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http://www.bilisimdergisi.org/s164

Dosya Çocuk ve bilişim

http://www.bilisimdergisi.org/s164


2014 NİSAN106 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 107

Çocuk gelişimi ve psikolojisi alanında 
çalışan uzman psikologlar, “3 yaşa 
kadar her türlü teknolojiye hayır” 
dediklerinin altını çizerek, çocuğun 
geleneksel uyaranlarla gelişmesinin 

önem arz ettiğine dikkati çekiyorlar. Uzmanlar, 
çocuk ebeveynleri istedi ve onlar için ilginç 
olduğundan değil, yalnızca kendi isteği ve ilgisi 
olduğu için bilişimle ilgilenmesi gerektiğine 
işaret ediyorlar. Bilişim teknolojilerinin 
kullanımından doğabilecek zararlara karşı 
önlem alınmasında da uzmanlar, psikolog ve 
pedagoglarla işbirliği yapılması gerektiğini 
kaydediyorlar.  

Bilişim Dergisi’nin Nisan sayısında “Dosya” 
konusunu “Çocuk ve Bilişime” ayırdık. Konu ile 
ilgili uzmanlarla ve öğretim üyeleriyle etraflıca 
görüştük. 

“Bilişim kültürü 3. ve 4. sınıfta verilmeli” 
diyen, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın FATİH Projesi’ni başlatmış 
olmasına rağmen, projenin başarılı bir şekilde 
yürüdüğünü düşünmediğini dile getirdi. 

Özel Madalyon Merkezi Uzman Psikoloğu Hasra 
Avcı, bir çocuğun bilgisayar programı yapmasının 
yanlış olmadığını belirterek, teknolojinin 
bağımlılık geliştirebiliyor olmasının en tehlikeli 
olumsuz etkisi olduğuna işaret etti. 

Mega Eğitim Danışmanlık Merkezi Kurucusu ve 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Uşak İl Temsilcisi 
Mehmet Aksüt de, “Pedagog gözüyle “Çocuk 
ve Bilişim” başlıklı yazısında çocukların bilişim 
teknolojilerini kullanmasından doğabilecek 
zararlara karşı önlem alınmasında pedagoglarla 
işbirliği yapılması gerektiğinin üzerinde durdu. 

TBD, Mayıs ayında düzenleyeceği “Bilgisayar 
Programlama Çocuk Oyuncağı” etkinliğiyle 
100.000 çocuğun ilk bilgisayar programlarını 
yazmalarını ve Web sitelerini tasarlamalarını 
hedefliyor. Etkinliğin düzenlenmesinde etkin 
rol oynayan TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Selçuk Özdemir, “Çocuklarla, bilişimde tüketim 
toplumundan üretim toplumuna” sloganıyla, genç 
nesillerin bilgisayar ve İnternet teknolojilerini 
sadece tüketim değil, aslında üretim aracı olarak 
görmelerini istediklerini vurguluyor.  

Selçuk Özdemir’in öğrencileri Şahika Selçuk ve 
Utkucan Yazıcı da Bilişim Dergisi adına kendi 
becerileryle bilgisayar programı yazan Doğa Fani, 
Mahir Türk ve Utku Tarhan adlı çocuklarla birer 
söyleşi yaptılar. 

Doğa Fani, 15 yaşında, Etimesgut Ticaret Meslek 
Lisesi Bilişim Bölümü’nde okuyor. 
Mahir Türk, 11 yaşında ve Ali Şir Nevai 
Ortaokulu’nda 5. sınıfa gidiyor. Utku Tarhan ise, 
14 yaşında ve İzmir’de yaşıyor. 

Çocuklar için bilgisayar programlama uygulamaları
MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Laboratuarı’nın yaptığı araştırmalara göre, 
günümüzde her üç çocuktan biri, daha konuşmayı öğrenmeden önce akıllı telefon veya tablet 
kullanıyor. Büyüklerin kullanamadığı birçok teknolojik cihaz çocuklar için tam bir “çocuk oyuncağı”, 
çünkü onlar yeni şeyleri öğrenmeye doğuştan meyilli.
Durum böyleyken, çocuklara kod yazmayı öğreterek bilgisayarları onlar için çok faydalı bir araca 
dönüştürmek mümkün. Üstelik bunun için büyük paralar harcamaya da gerek yok. Bu kaynakların bir 
kısmı hem ücretsiz, hem çocukların İngilizce öğrenmesine yardımcı oluyor hem de problem çözme 
yeteneklerini arttıyor. Kim bilir belki de geleceğin Bill Gates veya Steve Jobs’ı sizin evden çıkar…

MIT Üniversitesi’nin belirlediği çocuklar için bilgisayar programlama uygulamaları şunlar: 
 TYNKER: Görsel programlama dilini kullanan Tynker, en basit yöntemlerle çocuklara ve 

ebeveynlere bilgisayar programlama mantığını öğretiyor. Deneme yapmak için derslerin ücretsiz 
versiyonları var. Sitede öğretmenlerin kendi derslerini oluşturabileceği bir bölüm de mevcut.

 SCRATCH: MIT Media Lab’da geliştirilen bir proje. Özellikle 8 ile 16 yaş grubu için tasarlanmış ama 
her yaştan meraklı kullanabiliyor. Görsel programlama araçlarını kullanarak interaktif hikâyeler, 
oyunlar ve animasyonlar oluşturabiliyorsunuz.

 LIGHT BOT: Bulmaca çözerek programlamayı öğreten bir oyun. Web, iOS ve Android için 
geliştirilmiş farklı versiyonları var.

 KODABLE: Çocuklar için geliştirilmiş bir iPad uygulaması. Oldukça basit bir arayüzüne sahip olan 
uygulamada ücretsiz 30 seviye programlama dersi var. Daha fazla içerik isteyenler uygulama içinden 
satınalma yapabiliyor.

 CODEACADEMY: Java Script, HTML/CSS, PHP, Python, Ruby gibi farklı progmlama dillerini basit 
bir şekilde öğreten bir platform.

 MAKE GAMES WITH US: iPhone için oyun geliştirmeyi öğrenmek isteyenlere yönelik hazırlanmış 
bir platform. Dersleri takip ederek Angry Birds benzeri bir oyun geliştirebiliyorsunuz.

 MICROSOFT’TAN DERSLER: Microsoft’un geliştirdiği Kodu, Touch Develp ve Small Basic 
uygulamaları ile çocuklar oyun yazmayı ve bilgisayar programlamayı en basit şekilde öğreniyor.

 CODE.ORG: Çocuklar, öğrenciler ve öğretmenler için geliştirilmiş sayısız programlama eğitimi 
uygulamasına, kolayca erişebileceğiniz bir platform.

 APP INVENTOR: MIT Üniversitesi tarafından geliştirilmiş bir uygulama. Android yazılım öğretiyor. 
Öğretmenler için de kaynakları var.

 ALICE: Çocuklara 3D grafiklerle programlama öğreten ücretsiz ve açık kaynaklı bir platform.
 CARGO BOT: Bir robota komutlar vererek kodlama öğrenebileceğiniz bir iPad oyun uygulaması. İlgi 

çekici grafikleri var, üstelik ücretsiz.
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