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“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” sosyal sorumluluk projesiyle, 
genç nesillerin bilgisayar ve İnternet teknolojilerini sadece tüketim değil de 
üretim aracı olarak görmelerini istediklerini belirten Özdemir,  Mayıs 2014’te 
5 günlük sürecek bir etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve 
Gazi Üniversitesi (GÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir 
dernek olarak “Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” adlı bir 

sosyal sorumluluk projesi düzenlediklerini söyledi. Özdemir, projeyle, 
ilk, orta ve lise öğrencilerinin, her gün büyük keyifle oyun oynadıkları 
ve sosyalleştikleri bilgisayar ve İnternet teknolojileriyle aslında kendi 
programlarını da yazabileceklerini öğrenmelerini amaçladıklarını dile 
getirdi.  Özdemir, proje ile ayrıca genç nesillerin yoğun bir biçimde 
kullandıkları bilgisayar ve türevi cihazlarla İnternet teknolojilerinin 
sadece bir tüketim değil, aslında bir üretim aracı olduğu algısını erken 
yıllarda kazanmalarını sağlamayı hedeflediklerini de ifade etti. 
2014 yılı Mayıs ayının ilk haftasında 5 gün sürecek bir dönemde 
çocukların okullarından veya evlerinden katılabilecekleri bir etkinlik 
düzenleyeceklerini dile getiren Özdemir, uluslar arası isim yapmış 
kişilerin bu etkinlikte çocuklarla bir araya geleceklerini kaydetti. 
Etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Boğaziçi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ), Bahçeşehir, Özyeğin, İstanbul Aydın ve Ankara 
Atılım Üniversitesi’nin desteklediğini belirten Özdemir,  Sebit Vitamin 
TBD Genç ekibi ve ODTÜ IEEE Öğrenci kollarının da projenin hayata 
geçirilmesinde önemli rol oynadıklarını vurguladı. 

TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdemir: 

Çocuklarla, bilişimde tüketim toplumundan üretim toplumuna 

-Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı Projesi’ne kimler katılıyor?

-“Bilişimde Tüketim Toplumundan Üretim Toplumuna” sloganıyla başlattığımız 
“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı”, sosyal sorumluluk projemizde, ilk 
yıl 7-17 yaş arasındaki 100.000 çocuğumuzun ilk bilgisayar kodlarını yazmalarını 
sağlayacağız. Yıl boyu devam edecek projemiz içerisinde çeşitli etkinlikler 
düzenleyeceğiz. Projemizin yıllar içerisinde süreklilik kazanmasını sağlayacağız.
“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” sosyal sorumluluk projesine ilkokul 2. 
sınıftan lise son sınıfa kadar tüm çocuklarımız ve gençlerimiz katılabilecekler. Proje 
etkinliklerimize okullar kurumsal olarak katılabilirken, isteyen çocuklarımız bireysel 
olarak da katılabilecekler. 
Etkinliğimiz çevrimiçi ortamda olacağı için internet bağlantısı olan tüm okullar 
ve çocuklar katılabilecekler. Etkinliklerimiz sınıf ortamında tek bir bilgisayar 
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ve projeksiyon cihazı kullanılarak tüm 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilebileceği 
gibi, her bir öğrencinin kendi bilgisayarına 
sahip olduğu bilgisayar laboratuarlarında da 
uygulanabilecektir. Ayrıca, bireysel katılan 
çocuklarımız ve gençlerimiz sahip oldukları 
bilgisayar ve İnternet bağlantısı üzerinden 
etkinliklerimizi uygulayabilecekler.

-Öğrenciler etkinlikte neler yapacak?

-“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” 
projesi yıl boyu devam edecek ve her yıl belli bir 
zaman diliminde etkinliklerimiz yoğunlaşacak. 
2014 yılı için Mayıs ayının ilk haftasında 5 gün 
sürecek bir dönemde çocuklarımızın okullarından 
veya evlerinden katılabilecekleri etkinliklerde, 
bilişim sektöründe ortaya koydukları ürünlerle 
uluslar arası isim yapmış isimler çocuklarımızla 
video-sohbetlere katılacaklar. Bunun yanında 
yine bu hafta boyunca çocuklarımız siyaset, iş, 
sanat, spor ve bilim dünyasının ünlü simalarının 
katılımıyla çekilen kısa tanıtım videolarını 
izleyecekler.  Bunun ardından, çocuklarımız 

“programlamacocukoyuncagi.org” sitesi 
üzerinden yayınlayacağımız programlama 
içeriklerini adım adım takip ederek, ilk kodlarını 
yazacaklar. Bu aşamada, “bilgisayar benim 
verdiğim komutları yerine getiriyor” duygusunu 
yaşayan çocuk ve gençler, daha sonra öğrenmeye 
devam etmek isterlerse yine aynı adres üzerinden 
sağlayacağımız eğitim içeriklerini ve etkinliklerini 
kullanarak öğrenmeye devam edebilecekler.
         
-Bu etkinliğin amacı nedir, neden böyle bir 
etkinliğe gerek duydunuz?

-Gelişmiş ülkelerde, çocukların bilişimle 
mümkün olan en erken yaşlarda üretim 
becerileri kazanarak tanışmalarına yönelik 
çok büyük etkinlikler yapılmaktadır. ABD’de 
geçtiğimiz Aralık yanında beş gün süreyle yapılan 
“Hour of Code” etkinliğine ana sınıfından liseye 
bir milyon çocuğun katılması beklenirken 20 
milyon öğrenci katıldı. Projenin amacı, ABD’li 
gençlerin mümkün olan en erken yaşlarda 
programlama becerisi kazanarak, bilişim 
dünyasına katılmalarını sağlamaktı. ABD’nin en 

büyük bilişim firmalarının desteğiyle yürütülen 
“Hour of Code” etkinliğinin açılış konuşmasını 
yapan Başkan Obama, genç nesillere, 
“programlama” becerisini erken yaşlarda 
kazanmanız sadece sizin değil, ülkemizin 
teknoloji üreten lider ülke olarak kalabilmesi 
için büyük önem taşımaktadır. Çocuklar lütfen 
sadece oyun oynamayın, bir oyun da siz geliştirin” 
mesajlarını içeren bir konuşma yaptı. İlk dersleri 
online ortamda sembolik olarak Bill Gates’in ve 
Marc Zukerberg’in verdiği etkinliklerin ardından 
sadece 13 eyalette zorunlu olan bilgisayar 
programlama dersi 33 eyalette zorunlu hale 
getirildi. ABD’deki etkinlikten sadece 15 gün 
önce çeşitli Avrupa ülkelerinde “7’den 77’ye 
programlama” sloganıyla düzenlenen “Code 
Week EU” kapsamında 300 civarında etkinlik 
düzenlendi.

Dünyada bu şekilde çocukların bilişimle mümkün 
olan en erken yaşlardan itibaren üretim yapmaya 
başlaması çalışmaları yürürken, ülkemizin 

en eski bilişim derneği TBD olarak böylesine 
bir süreci ülkemize taşıma sorumluluğunu 
omuzlarımızda hissettik. 

-Uzmanlar, aileleri çocuklarının bilgisayar 
ve İnternet kullanımı konusunda uyarıyor. 
Sınır getirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz?

-Uzmanların aileleri uyarmasını teknoloji 
felsefesi alanında önemli eserler bırakan 
Nermi Uygur hocamızın “Teknik iki yanı 
keskin bıçak gibidir. Marifetli ellerde çok 
güzel işlere vesile olurken, acemi ellerin 
kendisini de doğrar” sözünü hatırlıyorum. 
Burada sorun olan çocukların bilgisayar veya 
İnternet’i kullanıp kullanmaması değil, nasıl 
kullandığıdır. Böylesine renkli ve eğlenceli 
araçları kolaylıkla satın alıp çocuklarımızın 
eline tutuşturursak, onlardan bunları doğru 
kullanmalarını bekleyemeyiz. Gelişmiş ülkeler, 
çocuklarına bu teknolojileri teslim ederken, 

http://www.bilisimdergisi.org/s164

Dosya Çocuk ve bilişim

http://www.bilisimdergisi.org/s164


2014 NİSAN112 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 113

onlara aynı zamanda bunları nasıl kullanmaları 
gerektiği yönünde farkındalık da kazandırıyorlar. 
Elbette, çocuğun bilişimin dışında sosyal hayata 
katılması, arkadaşları ile beraber oyun oynaması, 
spor etkinliklerine katılması onların gelişimi 
açısından çok önemli. Ancak, çocuklarımıza 
bu gelişmiş araçları teslim ederken, nasıl 
kullanmaları gerektiği, bu cihazların gerçek 
kullanım alanları ve teknoloji ile üretim yapma 
konularında herhangi farkındalık, bilgi ve beceri 
kazandıramazsak, ortaya çıkan sorunun sebebi 
bilgisayar veya İnternet teknolojileri olmaz. 
Bilgisayar ve İnternet’in aslında bir üretim 
ve problem çözme aracı olduğunu fark eden 
çocuklar, bilişim araçlarını sadece bir oyuncak 
olarak görmeyi bırakıyorlar. 
   
-Etkinlik, bilgisayar ve İnternet kullanımı 
açısından çocuklara neler kazandıracak?

-Çocuklarımıza algoritma geliştirmeye yönelik 
etkinlikler, kodlamaya yönelik ve Web tasarımına 
yönelik içerikler sunacağız. Böylece çocuklarımız, 
Massachusett Institute of Technology (MIT)  
tarafından geliştirilen Scratch programlama 
ortamında yazılımların temelini oluşturan 
koşul, döngü, değişken gibi temel kavramlarla 
tanıştıktan sonra Microsoft Small Basic 
ortamında yazacakları kodlarla mevcut yazılım 
dünyasının temelini oluşturan “nesne” kavramı 
ile tanışacaklar. Web tasarımı içeriklerimizle 
de çocuk ve gençlerimiz ilk etapta, bir Web 
sitesinde bulunan Web sayfalarını geliştirmek 
için kullanılan HTML ve DHTML kavramları ile 
tanışacaklar.
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