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P R O G R AM L A
Mayıs ayının okullarda bilişim haftası olarak kutlanması için verdiğimiz 
dilekçenin üzerinden on yılı aşkın süre geçti. İlkini 1998 yılı mayıs ayında 
düzenlediğimiz Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) etkinliklerinin 
yapıldığı haftanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda “Bilişim Haftası” 
olarak kutlanması için TBD olarak dilekçe verdik.

TBD’nin eğitim alanındaki ilk girişimi okullarda bilişim haftası kutlanması 
isteği değildi. 1997 yılı aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Bilişim 
Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) etkinliğinin düzenli olarak yapılması 

ile, bilişim toplumuna dönüşümü hızlandırmak için eğitim alanında atılması gereken 
adımlar masaya yatırıldı.

Kasım ayı başında, Bilişim 2014 sırasında yinelenecek olan bu etkinliğe katılımın yüz 
bini aşmasını beklemekteyiz.
Bilişim alanında tüketici olmak yerine üretici olmayı hedefleyen bu çalışmalarla 
elde edilecek beceriler yaşam kalitesini kolaylaştırıcı etki yapacaktır. Programlama 
dört işlem öğrenmek kadar kolaydır ve isteyen herkes kolayca uygulayabilir. 
Programlama öğrenen bireyin analitik düşünme, sistematik öğrenme ve sorun 
çözme yetileri gelişir. Sürücü ehliyeti alan herkesin yaşamını taksicilik ya da şoförlük 
yaparak kazanmadığı gibi, yazma öğrenen herkesin yaşamını tıpkı Yaşar Kemal ya 
da Orhan Pamuk gibi yazarlık yaparak kazanmadığı gibi, programlama öğrenenler 
de yaşamlarını yazılımcı olarak kazanmak zorunda değildir. Mesleğinizin ne olduğu 
önemli değil, siz de program yazabilirsiniz.

Ankara, 06.06.2014

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, klavye kullanımının fare kullanımının 
önüne geçmesi gerektiğini belirterek bilgisayarı kullanmaktan çok bilişim 
alanında, özellikle yazılım konusunda üretici olmamızı her fırsatta ortaya 
koymuştur.

Aklın yolu birdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişimle kalkınmanın 
yolu eğitimden geçmekte. Bu amaçla, TBD olarak bilgisayar okur-yazarlığı 

seferberlikleri ilan edip bilgisayarın etkin 
biçimde kullanılmasını sağlamak üzere 
kampanyalar düzenledik. Bu kampanyalarda 
ana tema “okur-yazarlık” olmasına rağmen, 
yalnızca “okuma” kısmına ilişkin çalışmalar 
yaptık. ECDL (avrupa bilgisayar okur-
yazarlığı yetkinliği sertifikası) ile bilgisayar 
okur-yazarlarını taçlandırdık.

2014 yılını “ÇİP Yılı”, yani “Çocuklar İçin 
Programlama Yılı” olarak gündeme 
getirmemiz ile birlikte mayıs ayının ilk 
haftasında ilkini gerçekleştirdiğimiz 
“Programlama Çocuk Oyuncağı” 
etkinliğinde yaklaşık kırk bin çocuğa 
eriştik. Programlama öğrenmelerinin, 
bilişim alanındaki üretime katılmalarının, 
yani klavyeyi kullanmaya başlamalarının 
zamanının geldiğini, hatta geçtiğini anlattık. 
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