
İlk “Çocuklar 
İçin Bilişim 
Zirvesi” 
yapıldı

Çocuk ve gençlerin teknolojide 
“üretici” olmayı öğrenmesi 
ve ebeveynlerin bu konuda 
bilgilendirilmesi amacıyla, 
23-24 Mayıs’ta Türkiye’de bir 
ilk gerçekleştirildi. Zirvede, 
“teknolojiyle büyüyen” değil, 
“teknolojiye doğan” çocukların 
bugün ve yarını ele alınırken 
konunun uzmanları, STK’ları ve özel 
sektör temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye’nin ilk “Çocuklar İçin Bilişim 
Zirvesi’15- ICT Summit NOW for KIDS” 
İstanbul’da düzenlendi. Çocuk ve gençlerin 

teknolojide kullanıcı olmaktan bir adım öteye 
geçmesi, “üretici” olmayı öğrenmesi ve 
ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmesini 
amaçlayan zirve, 23-24 Mayıs 2015’te Kadir Has 
Üniversitesi Cibali Kampusü’nde yapıldı. Birçok 
BT şirketinin yer aldığı etkinliği resmi etkinlik 
sponsoru Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) oldu. 
“Teknoloji, Güvenlik, Gelecek, Eğitim, Sanat ve 
Eğlence, Sağlık” kategorilerinde uzmanların 
katılımıyla ailelere yeni bir bakış açısı sunan, 
çocuk ve gençlerin uygulamalı takım çalışmaları 
ile ebeveynler için 100’e yakın oturumun 
gerçekleştiği zirve, “Teknolojiye Doğan Çocuklar” 
mottosuyla hayata geçirildi. 

“Teknolojiyle büyüyen” değil, “teknolojiye doğan” 
çocukların bugün ve yarınını ele alan etkinlikte 
teknolojinin gelecekteki rolü, önlem ve tehdit 
konuları paylaşıldı. Aynı zamanda kuşaklar arası 
iletişimde anne-babaların bilgilendirildiği zirvede, 
5-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerle onların 
aileleri, konunun uzmanı isimler, sivil toplum 
kuruluşları (STK) ve özel sektör temsilcileri bir 
araya getirildi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Aydın ile Kadir Has Üniversitesi ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay’ın 
konuşmalarıyla başlayan zirve, Türkiye Bilişim 
Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın”‘üretici 
e-gençlik” temalı konuşmasının ardından 
CSID Avrupa Direktörü Andrew Thomas’ın 
“Çocuklarımızın Dijital Dünyası” başlıklı bir 
konuşmasıyla devam etti. 
Etkinlikte, on yıldan uzun süren bir araştırma 
ve hazırlık döneminin ardından kurulacak olan 
Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Oyun ve Konsolları 
Müzesi-DOYKOM Sergisi de görücüye çıkıp 
meraklıları ile buluştu.  İçeriğinde 200’den fazla 
konsol ile binlerce oyun bulunan koleksiyonda, 
ziyaretçiler en değerli parçalarından örnekleri 
görme ve deneme şansına sahip oldu. Bunlar 
içinde dünyanın ilk oyun konsolu Magnavox 
Odyssey, Atari Ultra Pong ve Arcadia 2001 gibi 
ürünlerin yanı sıra, Dedektif Fırtına ve İstanbul 
Efsaneri: Lale Savaşçıları gibi tamamen yerli 
üretim ve emekle ortaya çıkan ürünler de yer aldı.

Birçok başlıkta atölyele çalışmalarının 
gerçekleştirildiği zirve, Down Sendromlu 
Çocukların oluşturduğu müzik grubu Bremen 
Mızıkacıları Perküsyon Grubu ve Dostları’nın küçük 
konseriyle son buldu. 

Eğitim sistemi tepeden tırnağa değişmeli

Zirvenin açılışında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 
Avrupa Birliği ve A.B.D.’de çocuklara beş yaşından 
itibaren kod yazma eğitimi verildiğine dikkat 
çekip “Eğitim sistemimiz, gençlerimizi veri 
temelli ekonomiyi anlayıp yönetecek becerilerle 
donatamazsa, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve 
hele sosyal kalkınması tehlikeye girecek” dedi. 

Eczacıbaşı,  bu tehlikeyi gidermek için öğrencinin, 
çağdaş bilimsel düşünceyi temel ölçüt olarak alan 
bir insan olarak yetişmesini sağlayacak bir eğitim 
sistemi istediklerini bildirip “Teknolojiyi tüketen 
değil, üreten e- ve hatta m- gençlik hedef olmalı. 
Erken yaşta kod yazımı ile eğitim sistemimizde 
tepeden tırnağa reform şart. Türkiye’nin doğal 
kaynağı, sadece sosyal sermayesidir. Gençlerimizi 
çağdaş küresel değer ve bilgiyle donanmış olarak 
eğitirsek, bu sosyal sermaye Türkiye’yi şahlandırır” 
diye konuştu.

Nusrat’ın lansmanı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Nusrat oyununun 
lansmanının yapıldığı zirvede konuşan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Huzeyfe Yılmaz, günümüzde herkesin bilgiye 
ulaşabilmesinin mümkün olduğunu belirterek 
eğitim anlamında donanımlı olmanın önemine 
işaret etti. Yılmaz, “Bakanlık olarak tarihimizi ele 
alan önemli projeler geliştiriyoruz. Nusrat burada 
öne çıkıyor. Zaferin ruhunu, 100’üncü yılında siz 
gençlere ulaştırmak için bu oyunu geliştirdik, bu 
zirvede de onu kullanıma açtık” dedi

“Çocuğunuz hacker olmak zorunda”

Zirvede konuşmacı olarak yer alan Bager 
Akbay, “Geleceği Kodlayan Çocuklar” başlıklı 
konuşmasında çocukları gelecekte nasıl bir dijital 
dünya beklediğini anlattı. Akbay, konuşmasında şu 
ifadeleri kullandı:

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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“Çocuğunuz artık hacker olmak zorunda, her 
zaman ‘hack’ etmek için değil ama gerektiğinde 
ona sunulanla yetinmek zorunda kalmamak 
için. Çocuğunuz ‘coder’ olmak zorunda, ama 
bunu programcı olmak için değil, sistemleri 
anlayabilmek için. ‘Maker’ olmak zorunda, 
çünkü üretme becerisi olmayanın, oradan oraya 
savrulacağı bir yüzyıla giriyoruz.”

Çocuk ve gençlerin önemli bir bölümü için sosyal 
medya fenomeni olan Orkun Işıtmak ise gelişen 
dijital yetenekler ve hayat becerileri konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Özellikle çocukların 
eğitimlerinde kullanılmaya başlayan ve zihin 
dinlendirme, dikkat eksikliği, sakinlik gibi 
konularda eğitici olan Mandala kişisel gelişim 
çizim öğretileri de etkinlikte yer aldı.

Teknoloji eğitiminin yaşı küçülmeli

“Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi” etkinliği 
kapsamında, “Download Toplumundan Upload 
Toplumuna” isimli çalışması ile yer alan Gazi 
Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. 
Selçuk Özdemir ise, zirvenin hedefini ortaya 
koyan “Çocukları Kodlamayın, Onlara Kodlamayı 

Öğretin” başlıklı sunumunda 
bulundu. Oturum kapsamında, 
3D baskı cihazlarından prototip 
üretme, “Hayalimdeki Elektronik 
Eşya Tasarımı” gibi eğlenceli ve 
bilgilendirici aktiviteler de yer 
aldı.

Çocukların bilişimle üretim 
yapma becerisi ve bunun 
öneminin farkındalığını erken 
yaşlarda kazandırılmasını öneren 
Özdemir,  teknolojik aletlerin 
kullanım yaşının düştüğüne dikkat 
çekti. Özdemir,  artık teknolojiyi 
kullanan ve tüketen değil üreten 
ve pazarlayan bir toplum olmamız 
gerektiğinin altını çizdi. 

“Çocukların ‘doğru’ ve ‘dengeli’ kullanmaları 
kaydıyla dönemin teknolojileri ile mümkün olan 
en erken yaşlarda tanışmalarında hiçbir sakınca 
bulunmamaktadır” diyen Özdemir, böylesine bir 
kullanımın, çocukların erken yaşlarda bilgisayar 
ve türevi cihazların, eğlence ve iletişimin yanında 
“değer yaratma” ve “problem çözme” amaçlı 
kullanımını da fark etmelerine yardımcı olacağını 
vurguladı. 

Aileler ve eğitimciler, çocuklarının bilişim 
araçlarını “doğru” ve “dengeli” bir şekilde 
kullanmasını sağlamak yerine “yasaklamayı” 
tercih ettiklerini göründüğüne değinen Özdemir, 
“Aileler ve eğitimcilere bu işin nasıl olması 
gerektiği ile ilgili ‘çalışan doğru modeller’ 
sunulması gerekiyor. Teknolojinin sadece zararlı 
yönünü yaşamış bir toplumun sahip olduğu 
‘kirli algıyı’ temizleyecek başarılı modeller ve 
rol modeller, anne-babaların ve eğitimcilerin 
farkındalığının düzeltilmesine yardımcı olacağına 
inanıyorum” dedi.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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