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Android Geliştirici Günleri yapıldı
Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden teknoloji 
gruplarının gönüllü olarak gerçekleştirdiği 
Android Geliştirici Günleri’ne 20 farklı ülkeden 
2053’ü aşkın katılım gerçekleşti. 32’si yabancı 
toplam 63 konuşmacı, dört farklı salonda android, 
mobil teknolojiler ve yazılım geliştirme üzerine 
tecrübe ve bilgilerini paylaştılar

ODTÜ, Android Geliştirici 
Günleri (AGG) etkinliğine 
bu yıl üçüncü kez ev 

sahipliği yaptı. 16-17 Mayıs 2014’te gerçekleşen 
organizasyona katılımcılar, İnternet üzerinden 
ücretsiz kayıt yaptırdı. İki gün süren organizasyon 
GDG (Google Developer Group) İstanbul, GDG 
Eskişehir, GDG Konya, GDG Ankara ve IEEE 
ODTÜ öncülüğünde 20 farklı ülkeden geliştirici 
gruplarının işbirliğiyle gerçekleşti.
Açık konferans niteliği taşıyan AGG, dünya ve 
Türkiye’ye değer katmak amacıyla, teknolojiye 
ilgi duyan öğrenci ve farklı mesleklerden kişilerin 
birlikte düzenlediği bir organizasyon olarak 

Konferansta ayrıca İndir.com Mobil Uygulama 
Ödülleri Yarışması’nın ödül töreni ve Programlama 
Çocuk Oyuncağı etkinliği gerçekleşti. Sponsor 
firmalar açılış konuşmalarına katılanlar arasından 
seçtikleri kişilere hediyeler verdi. Konferansın 
resmi mobil uygulaması (AGG14) kullanıcıları da 
telefon ve tablet gibi ödüller kazandılar. 
Android Geliştirici Günleri’nin ikinci gününde, 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genç Grup’tan 
Erdem Lafçı-Çocuklar için Appinventor ile 
Uygulama Geliştirme’yi anlattı. Appinventor, 
çocuklara mobil uygulamaları nasıl 
geliştireceklerine ilişkin bir araç. 
Gelecek öngörüleri paylaşılıyor

gelenekselleşmeye başladı. Farklı ülke, meslek 
ve yaş gruplarından yoğun katılımın olduğu 
konferansa katılamayanlar da sunumları paylas.
com üzerinden canlı izleme olanağına sahip 
oldular. Ayrıca tüm oturumlar paylas.com web 
sitesine yüklendi.  
Etkinlik esnasında bir de Hackathon adı verilen 
bir mobil uygulama geliştirme yarışması 
gerçekleşti. 24 saat aralıksız süren yarışmaya yurt 
dışından da ekipler katıldı. Beş dilin konuşulduğu 
yarışmada, 11 yaşında ortaokul öğrencisinden 
doktora mezunlarına kadar geniş bir yelpazede 
47 kişiden oluşan 17 ekip yeteneklerini sergiledi. 
Yarışmada kazanan ekiplere ödülleri verildi. 

AGG, mobil, web, sunucu ve yazılım 
teknolojilerindeki gelişmelerin ve gelecek 
öngörülerinin paylaşıldığı, renklilik oluşturabilmek 
adına her firmaya ve katılımcıya açık olan ve 
katılımın ücretsiz olduğu, her geçen yıl daha 
uluslararası hale gelen açık konferans. 
Teknoloji alanında çevrenin ve dünyanın 
gelişmesine katkıda bulunmak için AGG organize 
ediliyor. Uluslararası hale gelmiş bu tür 
konferanslar katılımcılara daha çok bilgi, daha çok 
tecrübe, daha çok ilham aşılarken, katılımcılar 
arasında daha çok sinerji oluşturuyor ve daha çok 
uluslararası ürünler ve markalar çıkarılmasına 
katkısı oluyor. 
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Sorummatik uygulamasını yazan Sergen Gönenç, 11 
yaşında ve TED Ankara Koleji’nde okuyor. 10 yaşında 
program yapmaya ilgi duydu. İlk olarak seçmeli 
bilgisayar dersinde gördü programlamayı. Sonra 
Turkcell Geleceği Yazanlar Platforu’na üye oldu. iOS 
yazılım geliştirmeyle ilgili eğitim aldı. 
Sorummatik, her yerde İngilizce çalışmak için içinde 
İngilizce sorular bulunan uygulama AGG’ne diyet 
yapanlar için öğün ve egzersiz hatırlatıcı uygulaması ile 
katıldı.
 
Küçük yaşlarda teknik konulara ilgisi vardı. 4 yaşında 
bilgisayar kullanabiliyordu. İnternet’e girip oyun 
oynuyordu. Amacı, geleceği ilişkin daha çok yazılım 
yazmak ve yazılım geliştirici olmak. Şimdilerde iki 
uygulama üzerinde daha çalışıyor. 
Birkaç iyi arkadaşı var, diğer arkadaşları ile arası 
iyi değil. Tartışma çıkıyor aralarında kendisini 
yanlış anlıyorlar. Ancak bunu yazılım yapması ile 
ilgili bir kıskançlık olmadığını söylüyor. Arkadaşları 
ve öğretmenleri yazılım geliştirdiğini biliyorlar. 
Öğretmenleri kendisine çok iyi davranıyor. İlk 
uygulaması çıktığında bütün öğretmenleri kendisini 
tebrik etti. 

Sorummatik’i kullananların sayısı az. Yaygılaşması 
konusunda bir beklenti içerisinde değil. Sorummatik 
uygulaması ile ilgili Hürriyet Gazetesi’nde röportajı 
yayınlandı. 

Küçük ev aletleri tasarlıyordu
Annesi Hanife Gönenç, Sergen Gönenç’i 
şöyle anlattı:
“Doğdu doğalı teknolojiye bilgisayara 
meraklıydı. 6 yaşından beri TÜBİTAK’ın 
yayımladığı Bilim Teknik Dergisi’ne 
abone. 4-5 yaşlarında elektronik cihazlara 
ilgi duymaya başladı. Küçük ev aletleri 
tasarımcısı olmak istiyordu. Küçük ev 
aletlerinin mekanizmasına meraklıydı. 
Masal kitabı okumuyor, küçük buluşlarıyla 
uğraşıyordu. El yıkama makinesi ve 
müzikli buzdolabı tasarladı. Büyüdükçe 
bilgisayara merakı daha da arttı.  Yazılımla 
uğraşmaya başladı. Programları insanların 
yaptığını düşünmeye başladı. Yurtdışındaki 
yazılımcıları araştırdı. Neyi öğrenmesi 
gerektiğini biliyordu. 9 yaşında Turkcell’in 
Geleceği Yazanlar Platformunu’na üye 
oldu; Teknoloji Zirvesi’ne katıldı. Kendisine 
eğitmen atandı. 2 ay birebir eğitim aldı. 2 ay 
sonra ilk (Sorummatik) uygulamasını yazdı. 
Şimdilerde ikinci (Obezite) uygulamasını 
yazıyor. Ayrıca, Google Maps’in Türkiye 
uygulamasının üzerinde çalışıyor.  Hedefleri 
büyük. Yurtdışında Harvard ya da MTI’da 
okumak istiyor. Gelecekte yazılımcı olarak 
Microsoft ya da Google’da çalışmak istiyor.”

Sorummatik ile her yerde İngilizce

Programlama Çocuk Oyuncağı projesinin 
Android Programlama ayağı 16-17 Mayıs 
tarihlerinde ODTÜ KKM’de gerçekleştirilen 

Android Geliştirici Günlerinde (ADD) yapıldı. Orada 
öğrencilere ve eğitmenlere APP Inventor ile Mobil 
Uygulama Geliştirme eğitimi verildi. Android 
Geliştirici Günlerinin bize gösterdiği bir başka 
önemli konu ise çocuklarımızın aslında ne kadar 
yetenekli ve fırsat verilirse neler yapabileceklerini 
göstermesi oldu. Birçok ülkeden konuşmacının 
yer aldığı ADD’de 16 yaşındaki Alper Kürşat 
Ünver, Robot Teknolojileri ve Arduino üzerine 
bir konuşma yapmış aynı zamanda 11 yaşındaki 
Sergen Gönenç uluslararası düzeyde yapılan 
hackathon yarışmasına katılmıştır. 

Programlama Çocuk Oyuncağı projesi Türkiye 
Bilişim Derneği çatısı altında bulunan ‘Çocuk ve 
Bilişim’ uzmanlık grubu,  TBD Genç ve IEEE ODTÜ 
tarafından organize edilmektedir. 
Programlama Çocuk Oyuncağı projesi ilk, orta 
ve lise öğrencilerinin, her gün keyifle oynadıkları 
ve sosyalleştikleri bilgisayar ve İnternet 
teknolojileriyle aslında kendi programlarını da 
yazabileceklerini ve bunun aslında çok basit ve 
eğlenceli olduğunun farkındalığını yaratmayı 
amaçlayan bir projedir. Çocuklarımıza bilgisayarın 
sadece oyun oynamamızı ve İnternet’te 
gezebilmemize yardımcı olan bir araç değil 
hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz bir platform 
olduğunu göstermek istiyoruz.

Etkinliğe resmi olarak Bilişim’13 etkinliğinde 
gerçekleştirilen ‘Programlama Çocuk Oyuncağı’ 
oturumunda başlanmış olup bugüne kadar on 
binlerce öğrenciye ulaşılmış birçok üniversite ve 
eğitim kurumunda etkinlikler düzenlenmiştir. 
Etkinlik için IEEE ODTÜ öğrenci kolu ile birlikte 
eğitim içerikleri hazırlanmış ve bu videolar www.
programlamacocukoyuncagi.org sayfamıza 
yüklenmiştir. Öğrenciler sayfaya kayıt olup 
eğitim içeriklerini izleyebilir ve aynı zamanda 
gerçekleştirdikleri projeleri sayfaya yükleyip 
arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Eğitim içerikleri 
Scratch ve Small Basic dillerinde hazırlanmıştır. 
Yaz ayı içerisinde Android programlama ve Html 
kısımları eklemeyi planlıyoruz.

Projemizde ayrıca 5-9 Mayıs tarihleri arasında 
canlı video konferanslar düzenlenmiştir. Intel, 
Microsoft, Google ve Amazonda çalışan Türk 
bilişimcilerle öğrenciler canlı konferans yapma 
şansı bulmuş onların tecrübelerini dinlemiş ve 
diledikleri soruları kendilerine yöneltmişlerdir. 
Video konferanslarımızı kasım ayında 
gerçekleştireceğimiz projenin ikinci ayağında 
devam edeceğiz. 

TBD Genç olarak çocuklarımızın bilişim 
teknolojilerini daha etkili kullanmalarını sağlamak, 
toplumumuzu teknolojiyi sadece etkin kullanan 
değil aynı zamanda onu üreten bir toplum haline 
getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 

Programlama Çocuk Oyuncağı 

Android günlerindeydi Erdem Lafcı
TBD GENÇ Başkanı
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