


2/42 

Zamanının çoğunu 

bilgisayar oyunları ile geçiren 

çocuklarımızın, bu zamanı kendi 

istekleriyle eğlenerek 

öğrenmeye ayırması için…  

   NEDEN KODLAMA ? 



Çocuklarımızın bilgisayar 
karşısında tüketici olmaktan 
çıkıp üretici konumuna 
gelmesi için… 

   NEDEN KODLAMA ? 
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Her kesimden öğrencinin 

bilgisayar programlama ile 

tanışmasını sağlamak için… 

   NEDEN KODLAMA ? 
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•Kodlama eğitimleri ile kod 

okuryazarlığı bilincinin 

yayılması için… 

   NEDEN KODLAMA ? 
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•Çocukların Analitik düşünme 

becerisini geliştirmesi için… 

 

    NEDEN PROGRAMLAMA ? 

«Analitik Düşünme: Bir problemi çözmek için, bilgileri ayrıştırarak ve sorunu 
oluşturan öğeleri göz önüne alarak sonuca varmak için yürütülen sistematik 
düşünme tarzı» 
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Sebep sonuç ilişkisi kurma ve 

takım halinde çalışma 

yeteneklerini geliştirmesi için… 

   NEDEN KODLAMA ? 
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• İnovatif düşüncelerini arttırıp 

girişimcilik becerilerini 

geliştirmesi için…  

« İnovatif düşünme: bilgiyi yararlı ve ekonomik olarak toplumun yararına 
dönüştürme şeklidir. Bunu yapmak için de kişinin değişime istekli, yeniliklere açık, 

girişimci ruhu olan bir kültüre sahip olması gerekir. » 

   NEDEN KODLAMA ? 
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•Matematik, Fen gibi (disiplinler) 
dersler arası bağlantı kurarak 
günlük hayattaki sorunlara 

• çözüm üretmek için… 

   NEDEN KODLAMA ? 

9/42 



Okullarda 
5 - 6. Sınıf Öğrencileri 

Kodlama Atölyelerine 
Yönlendirilen Öğrenciler 

   HEDEF KİTLE – PROJE SÜRESİ 
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• Bilişim Teknolojileri ve 
Yazılım dersine giren tüm 
öğretmenlerin derslerde 
kodlama eğitimi vermesini 
sağlamak. 

 

• Öğretmenlere de eğitmen 
eğitim verilmesini sağlamak 

   HEDEFLER- KODLAMA EĞİTİMİ 
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• Yetenekli çocukların 
seçilip okul dışı 
zamanlarda kodlama 
yapabileceği ortamlar 

 

• Yetenekli çocukların 
daha ileri aşamalara 
geçmesini  sağlamak. 

KODLAMA ATÖLYELERİ 
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• Algoritma mantığını kavratmak 

• Dersi alan tüm öğrencilerin çevrimiçi 
kodlama eğitimi veren internet 
sitelerine kayıt yaptırmasını 
sağlamak… 

• Kodlama yaparak ürün 
oluşturabildikleri programları 
kullanmak 

   EĞİTİM NASIL VERİLEBİLİR?  
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   HEDEFLER- ÖZGÜN ÜRÜNLER OLUŞTURMAK 

• Kodlama programlarını kullanarak 
özgün ürünler üretmelerini sağlamak: 
 

• Kendi oyunlarını yazabilmelerini, 

• Derslerini destekleyen eğitim 
yazılımlarını oluşturabilmeleri 

• Yaşadıkları çevreyi tanıtan 
animasyonlar hazırlayabilmeleri 

• Robotik kodlama yapabilmeleri 
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« Çocuklarımızı bundan sonra 

bilgisayarlı makinelerin 

yapamayacağı işler, becerilerle 

donatmalıyız, aksi takdirde ileride 

onları çok sıkıntılı günler bekliyor. » 
 

     
Howard Gardner 
 Çoklu Zeka 
Kuramı Kurucusu 
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«Kodlamak sadece bilgisayar dehaları 
için değil, Kodlamak herkes için.»  

 

Başlama Tarihi : 2007 

Hedef Kitlesi  : Okuma yazma bilen her 
     çocuk (8-16 Yaş) 

 

Amacı :   Karşılaştıkları gerçek hayat problemleri 
karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı 
çözümler ortaya koymaları. 

 

AMERİKA (Örnek 1) 

MIT Medya Laboratuvarı'ndan Mitchell Resnick 
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AMERİKA (Örnek 1) 
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İranlı yazılımcı Hadi PARTOVİ 

AMERİKA (Örnek 2) HOUR OF CODE 
9 Aralık 2013’de Amerikan Başkanı 
Barrack Obama’yla birlikte pek çok ünlü 
ismin video çağrısıyla başlamıştır. 

170 ülkede 20 milyondan fazla öğrenci 
kampanyaya katılmıştır. 
 

Hedef Kitlesi : 5 yaş ve üzeri herkes 

Amacı  :Bu alanda ihtiyaç duyulan 
nitelikli eleman eksikliğinin belirtilmesi 
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2015 Hour of Code etkinliğine dünyanın her yerinden 
katılım sağlanmış 

https://hourofcode.com/tr  20/42 

https://hourofcode.com/tr
https://hourofcode.com/tr


Avrupa Birliği, üye ülke eğitim bakanlarına 
kodlama eğitiminin erken yaşta başlatılmasına 
yönelik tavsiye mektubu göndermiştir 

AVRUPA 
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AVRUPA KOD HAFTASI 

 2013 Yılından itibaren Avrupa Birliği 10-18 
Ekim tarihlerini “Avrupa Kod Haftası” 
olarak belirtmiştir.  

 Başlama Tarihi    : 10 Ekim 2013 

 Hedef Kitlesi      : 5 yaş ve üzeri herkes 

 Amaçları      : Matematik, Fen Bilgisi gibi 
müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı 
kurarak gerçek yaşam sorunlarına çözüm 
üretmektir.  

 

AVRUPA 

http://codeweek.eu/ 

10 – 18 , 2015   
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İNGİLTERE ve ESTONYA AVRUPA 

« Estonya en küçük Baltık ülkesi olmasına rağmen diğer iki Baltık 
ülkesi İsveç ve Norveç’e göre birçok konuda daha inovatif bir 
ekonomiye sahip. Ülkenin bilişim başarısının temellerinde 1950’li 
yıllarda bilişim üssü olarak seçilmesi, bu alana yatırım yapılması ve 
eğitime verilen önem yatıyor. » 

İngiltere’de  

23/42 



Avustralya’da kodlama ilköğretim 
müfredatına girdi. 

 Avustralya eğitim alanında bir devrime imza attı.  

 “Programlama” dersinin ilköğretim öğrencileri için 
tarih ve coğrafya derslerinin yerine verilmesi 
önerisi Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi.  
 
Avustralyalı öğrenci 7 yaşında temel programlama 
mantığını çözmüş olarak hayatına devam edecek. 
 

 Bu projenin başlangıç aşaması için 12 milyon dolar 
bütçe ayırıldı. 
 

 Kaynak: htps://www.facebook.com/bilisimhaberleri.co/photos/a.295040067269021.59300.295034473936247/747043848735305/?type=3  

AVUSTRALYA 
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GÜNEY KORE ASYA 

Güney Kore’de eskiden okullarda seçmeli 
ders olarak verilen yazılım dersleri 
zorunlu hale getirilip, içeriği 
zenginleştirilecek. 
 
Güney Kore’de İlkokul beşinci ve altıncı 
sınıflardaki bilgisayara giriş dersi, 12 
saatten 17 saatin üstüne çıkarılacak ve 
içeriğine temel programlama kodları da 
konulacak. 
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 Daha fazla bilgi için: https://codeweekturkey.wikispaces.com/Kaynak+ve+Rehberler 26/42 

https://codeweekturkey.wikispaces.com/Kaynak+ve+Rehberler
https://codeweekturkey.wikispaces.com/Kaynak+ve+Rehberler
https://www.codecademy.com/
https://coderdojo.com/
https://www.codeschool.com/
http://www.scratchjr.org/
https://studio.code.org/hoc/1
http://www.funlearning.com/
http://www.kodugamelab.com/hour-of-code/
http://csunplugged.org/
http://lightbot.com/compete.html
https://scratch.mit.edu/
https://www.tynker.com/


Dünyada kodlamanın okuma yazma gibi 
çok önemli bir beceri olduğu kabul edilmiş 

ve kodlama eğitimi konusunda büyük 
adımlar atılmıştır. 
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 05.09.2012 tarih ve 150 sayılı kararında Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım dersinin  

5., 6. sınıflarda 2 ders saati  zorunlu;  

7 ve 8. sınıflarda 2 saat  seçmeli olarak okutulacağı belirtilmiştir. 

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için bir çerçeve planı yayınlanmış ve  

“Ders kapsamına örnek olarak ele alınabilecek bazı öğrenme alanları belirtilmiştir. 
Ancak asla buradaki kapsamla sınırlı kalınmaması gerektiği, hedef kitlenin beklentileri 
ve gereksinimleri doğrultusunda bu önerilerin genişletilebileceği ve 
güncellenebileceği unutulmamalıdır.”  

notu çerçeve plana eklenmiştir. 
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  Programlama Çocuk Oyuncağı 
  Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor 
  Bu Yaz Kod Yaz 
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Programlama 
Çocuk  Oyuncağı 

 Başlama Tarihi     : Mayıs 2014 

 Hedef Kitlesi       : 1. sınıf hariç ilk okul, 
ortaokul, lise öğrencileri 

 Amaçları: 
◦ İlk, orta ve lise öğrencilerinin, her gün büyük keyifle 

oyun oynadıkları ve sosyalleştikleri bilgisayar ve 
internet teknolojileriyle aslında kendi programlarını 
da yazabileceklerini ve bunun çok basit bir şey 
olduğunu fark etmelerini sağlamak. 

 

TÜRKİYE (Örnek 1) 

Öncüsü Gazi Üniversitesi BÖTE Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR 

30/42 



 http://buyazkodyaz.org/ 

 Başlama Tarihi : Haziran 2015 

 Hedef Kitlesi : 7 yaş ve üzeri  

 Proje Tarihi  : 2015 Yaz Tatili 

 Amaçları: 
◦ Gençlerimiz 2015 yaz tatili süresince haftada sadece 2 saat 

harcayarak, basit seviyede kendi bilgisayar oyunlarını 
yazabilecek seviyede kodlama öğrenmesini hedeflemektedir.  

 

◦ Eğitimleri tamamlayanlar bilgisayar kodlamanın en temel 
bileşenleri olan döngü, koşul, koordinat, klavye/fare ile 
etkileşim, nesne kullanımı ve basit animasyon gibi kavramları 
tanıyacak ve bunlara yönelik kodlar yazabilecekler, Bu 
becerilerle beraber çocuklarımız hayallerindeki bilgisayar 
oyunlarını geliştirebilecekler. 

TÜRKİYE (Örnek 3) 
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 Başlama Tarihi : Haziran 2015  

 Hedef Kitlesi : 8-12 yaş arasındaki çocuklara 

 Proje Ortakları : Microsoft Türkiye, Finansbank ve 
Habitat 

 Amaçları: 
◦  Projenin bugün itibariyle binde 8 olan Türkiye’nin bilişim 

üretimindeki payını yukarılara çekmek, dijital dönüşümü 
yakalamak, ülkemizi bir bilişim merkezi haline getirmek 
vizyonuyla hayata geçirildi. 

 

◦ Çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp 
üretici konumuna gelmesini hedefleyen proje, çocukların 
yaratıcılığını ve bilgisayar becerilerini geliştirmek, ve onları 
programcılık ile tanıştırarak, kod okuryazarlığı bilincini 
yaymak. 

  

TÜRKİYE (Örnek 4) 
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TÜRKİYE (Örnek 5) 

GE, ‘Kızlar Kodluyor’ eğitimi ile öğrencileri 
dijital dönüşüme hazırlıyor. 
GE (General Electric) Türkiye, ülkemizde dijital 
dönüşümün hızlanması ve 
geleceğin kadın mühendislerinin yetişmesine 
katkı sağlanması hedefiyle Türkiye İnovasyon 
Merkezi’nde 25 kişilik 4 gruptan oluşan, 9-11 
yaşları arasındaki avantajlı ve dezavantajlı 
toplam 100 kız öğrenciye, Robincode.org’un 
“Kızlar Kodluyor” programı altında temel 
programlama eğitimi sundu. 
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TÜRKİYE (Örnek 6) 

Türkiye Vodafone Vakfı, "Dijital Kalkınma 
Seferberliği" kapsamında "Yarını 
Kodlayanlar" isimli bir proje başlattı. 
Habitat Derneği'nin işbirliğiyle hayata 
geçirilecek olan projeyle İstanbul, Samsun, 
İzmir, Kayseri ve Mardin'de, yaşları 7-14 
arasında değişen çocuklara kodlama 
eğitimi verilecek. 2 ayda bin çocuğa 
ulaşılacak. 
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TÜRKİYE (Örnek 7) 

Elit Cambridge Okulları, öncülüğüyle bir 
ilke imza atarak, kodlama eğitimini 
Türkiye’ye getirdi. 
 
 Elit Cambridge Okulları, müfredatını 
algoritmik düşünce becerisini geliştiren 
kodlama dersleriyle zenginleştiriyor. 

35/42 



TÜRKİYE (Örnek 8) 

Çocuklara Türkçe Kodlama Öğreten 
Platform: HackerCan 
 
Milli kodlama eğitimi platformu 
HackerCan, çocuklara basit ve pratik 
bir şekilde kodlamanın temellerini 
atmayı öğretmeyi hedefliyor. 
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