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Çocuklara öğretmek için geç kalmayın 
Bilgi ve iletişimteknolojileri hızla 
gelişirken çocukların şimdiden buna 
hazırlanması gerekiyor. Sayfa: 52
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Kurtuluş savaşının ilk ve 
son uçuşunu yapan Vecihi 
HÜRKUŞ, savaşta kazandığı 

üstün başarılarla İstiklal Madalyası 
kazandı. 29 yaşındayken “Vecihi 
K6” adlı ilk uçağını bitirdiğinde 
umut ve heyecan doluydu. Uçağı 
için uçuş izin sertifikası almak 
istediğinde, bu belgeyi verebilecek 
yetkinlikte kimse olmadığı için 
uçması yasaklandı. 1930’da ilk Türk 
sivil uçağı olan “Vecihi 14”ü yaptı. 
Yine sertifika verilmedi. Tüm uçağı 
parçalarına ayırdı ve Ankara’dan 
trenle Prag’a kadar götürdü; tekrar 
birleştirdi. Uçak Çekoslovakya’da 
uçuş izni aldı. Yurda döndüğünde 
onu yine engeller bekliyordu; 2’inci 
uçağı da uçuştan men edildi.

Vazgeçti mi? Tabii ki hayır...

50 SENE ÖNCE UÇAK FABRİKASI 
KURMUŞ BİR MİLLETİZ 

1932’de ilk Türk sivil havacılık 
okulunu kurarak yetiştirdiği başarılı 
öğrencileriyle iki uçak daha yapan 
Vecihi Hürkuş’un okulu, maddi 
imkânsızlıklar sebebiyle kapandı. 
16 Temmuz 1969 yılında; Apollo 
11 uzay aracı ay yüzeyine doğru 
yol alırken tüm ömrünü Türk 
havacılığını ilerletmek ve gençlere 
havacılığı sevdirmek için harcayan 
Vecihi Hürkuş; yoksulluk içinde 
hayata gözlerini yumdu. 

Ülkemizde ilk uçuş okulları 
ve uçak fabrikalarının açıldığı 
1920’li yıllarda bugün “Dünya 
Havacılık Devleri” olarak nitelenen 
birçok firmanın yeni kurulmakta 
olduğunu; hatta birçoğunun 
daha izinin bile olmadığını da 
eklemeliyim. Airbus’tan 50 sene 
önce bir uçak fabrikası kurmuş 
bir milletin bireyleriyiz hepimiz 
aslında… Bugün, Türkiye olarak, 
“Boeing” gibi dünya devi bir 

şirketimizin olmayışının sebebi 
eğitim anlayışımızdan ve yine 
ağırlıklı olarak eğitimdeki yanlış 
uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Bernoulli prensibini, 
momentumun korunumunu, enerji 
korunumunu, bir öğrenci kendi 
kendine neden öğrenmek istesin? 
Bir gün yataktan kalkıp “Newton’un 
hareket kanunlarını öğrenmem 
lazım” diyen var mı? Okullarda 
binlerce saat dirsek çürütürken 
“Bunu nerede kullanacağım ki?” 
diye soranların ve öğrenmemeyi 
tercih edenlerin / öğrenemeyenlerin 
sayısı (benimle birlikte) sizce de ciddi 
rakamlara ulaşmıyor mudur?

 “Heyecan” ve “ihtiyacın” 
oluştuğu yerde öğrenme çok 
daha verimli olmaz mı? Peki, biz 
öğrencilerimizi heyecanlandıracak 
neleri kendi derslerimize ekliyoruz? 
40 küsur yıldır -Harvard’a giriş 
yapmaktan bile daha zor bir 
süreç gerektiren- üniversite giriş 
sisteminde milyonlarca ter döken 
öğrenci arasından ilk 100’de olan 
dehalarımızı doğru ve çok yönlü 
yetiştirmiş olsaydık acaba bugün 
bilim adına yapılan işlerde önemli 
bir yerlerde olamaz mıydık? Yanıtı 
basit; olabilirdik; hâlâ da olabiliriz; 
başlamak için hiçbir zaman geç 
değil.

İşte bu işi başarmanın basit 
reçetesinin adı STEM’dir. 

Tüm bunların ışığında Bahçeşehir 
Fen ve Teknoloji Lisesi’nde son 
7 senedir havacılık faaliyetleri 
kapsamında uzaktan kumandalı 
model uçaklar ve insansız hava 
araçları üzerine çalışmalar 
sürdürmekteyiz. Bu sayede hem 
merak oluşturup hem de farklı 
disiplinlerle ilgili çalışmaları 
öğrenmek için ihtiyaç oluşturarak 
hepsini bir arada öğrencilerimize 
uygulatabiliyoruz.

STEM, DİSİPLİNLER ARASI SIKI 
ÇALIŞTIRMAYI GEREKTİRİR 

Havacılıkla ilgili - ortaya ürünlerin 
çıktığı - işler; birçok dersin aynı 
anda uygulanması için ihtiyaç 
oluşturmaktadır ve daha da ötesinde 
STEM anlayışı kapsamında el ele 
ve çoğunlukla da disiplinler arası 
sıkı bir çalışmayla bizleri üretime/
ortaya yeni şeyler koymaya ihtiyaç 
duymamıza neden olur. Ulusal 
ve uluslararası alanda onlarca 
yarışmadan en üst derece başarılar 
elde eden öğrencilerimiz, bu 
sayede de dünyanın en önde gelen 

üniversitelerinden 
kabuller 

almayı başarmışlardır. Tüm bu 
sürecin tamamı “yerde ararken 
gökte bulduğumuz” ve başarıyla 
STEM uygulamaları kapsamında 
yürüttüğümüz işlerin katkısıyla 
gerçekleşmektedir. “İstikbal 
göklerdedir!” sözü eğitimin geleceği 
için de geçerlidir bizler için. 

Çağımızda öğretimin eğitime 
evirilmesi hayat boyu sürecek 
merak etme, sorgulama ve 
üretme alışkanlıklarının öğrenciye 
kazandırılmasıyla mümkün 
olmaktadır. Uluslararası robotik 
yarışmalarında şampiyon olan, 
TÜBİTAK’ın proje yarışmalarında 
birincilikler kazanan ve tüm 
bunları yaparken üniversite giriş 
sınavlarında Türkiye’nin yüksek 
derecelerini elde eden Türk çocuğu, 
STEM temelli eğitim sayesinde 
hayat bulur. Bu gençlerin kafa 
yorduğu, ellerinin değdiği her 
alan onların bir parçası haline 
gelir ve STEM’in dört branşı gibi 
birbirinden ayrılamaz. Uzun lafın 
kısası, imkân verilen Türk genci 
hedef olarak belirlenen, parmakla 
gösterilen okulları, sistemleri, eğitim 
modellerini bile uçağın kanadına 
takıp yükseklere taşıyor. 

İstikbal Göklerdedir...
İstikbal STEM’dedir...
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Teknoloji Lisesi Müdürü)



· Oyunun çocuk 
gelişimindeki yeri nedir? 

Oyun oynamak özellikle 
çocuklar için çok değerli bir 
aktivite. Sadece çocuklar için 
değil, yetişkinler için bile çok 
önemli bir etkinlik. Oyun oynayan 
çocuklar, sosyalleşme, iletişim 
kurma, inisiyatif kullanma, 
girişimcilik, yaratıcılık, takım 
olarak birlikte hareket edebilme, 
el-göz koordinasyonu, strateji 
geliştirme, kazanma-kaybetme, 
empati kurma, sırasını bekleme, 
gözlem yapma, deneme-yanılma, 
vazgeçmeme, toplama, çıkarma, 
sayma, sıralama gibi ve daha 
sayamadığım birçok beceri ve 
kazanım elde ediyorlar. 

· Oyun duygusal gelişimi 
de destekliyor mu? 

Bu noktada Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisini baz 
aldığınızda oyun oynarken bir 
gruba ait olma hissinden tutun, 
o gruptaki insanlar tarafından 
kabul edilme, benimsenme, 
sevme, sevilme gibi ihtiyaçlarınız 
karşılanır. Oyun oynarken 
kazandığınızda bir üst basamakta 
yer alan kendine saygı, güven, 
başarı, saygı duyma, saygı görme 
gibi ihtiyaçlar karşılanabilir. 
Çocukların ait olma, sevme-
sevilme ihtiyacını karşılamazsanız 
çocuklarda yalnızlık, umutsuzluk, 
yabancılaşma gibi duygular ortaya 
çıkarken; saygı, güven, başarı gibi 
duygularını karşılamadığınızda 
zayıflık, çaresizlik, değersizlik 
gibi duygular ortaya çıkabilir. 
Örneğin, bir oyunu kaybettiğinde 
sinirlenen hatta ağlayan, ya 
da her zaman en önde olmak 
isteyen, kurallara uymayan, 
sorumluluk üstlenmeyen çocuklar 
(daha birçok örnek sayabiliriz) 
büyük olasılıkla yeterince oyun 
oynamamışlardır diyebiliriz.

BİLGİSAYARDA OYNAMAK YERİNE 
KARŞILIKLI GERÇEK OYUNLARI 
TERCİH EDİN

· Günümüzde çocuklar 
sokakta oynamak yerinde 
bilgisayar başında veya 
ellerinde tabletlerle vakit 
geçiriyor. Dijital oyunlar, 
eski oyunların sağladığı 
kazanımları sağlayabilir mi? 

Kesinlikle hayır. Bir işin dijital 
değil fiziksel versiyonu var ise 
her zaman fiziksel olanını seçin. 
Oyun konusunda da tablette/
bilgisayarda oyun oynamak yerine 
her zaman fiziksel olarak karşılıklı 

oynadığınız gerçek oyunları tercih 
edin. Aslında bu cümlem bile 
yeterli değil, çünkü artık bunun 
yerine “birlikte” vakit geçirmenin 
önemi daha büyük. Yani çocuklar 
elbette teknolojik cihazlarla vakit 
geçirecekler ancak artık veliler 
bunu da çocuklarıyla birlikte 
yapmalılar. Yani artık anne ya 
da baba, çocuklarıyla “birlikte” 
dijital oyunlar da oynamalı, 
onlarla internette de gezinmeli, 
videolar da izlemeli. Bu sayede 
hem içeriği görme şansına sahip 
olacaklardır hem de çocuklarıyla 
ortak bir dil oluşturabileceklerdir. 
Oyun oynamak elbette önemli 
bir etkinlik, ancak çocuğun 
ne oynadığı ve ne kadar süre 
boyunca oynadığı da bir o 
kadar önemli. En önemli nokta 
çocukların oynadığı oyunları 
araştırmaktır. Çocuk yaşına uygun 
oyun oynamıyorsa kendisi için 
zararlı bir şey yapıyor demektir. 
Öğrencilere de şunu söylüyorum, 
“oyunu herkes oynar” önemli 
olan “kendi oyununuzu 
tasarlamak”. Çünkü oyun 
tasarlamak yaratıcılık, hayal gücü, 
adım adım düşünebilme, empati 
kurabilme ve bunlar gibi birçok 
becerinin gelişmesine de yardımcı 
olur. 

· Çocukların kendi 
oyunlarını tasarlamaları ne 

gibi kazanımlar getiriyor? 
Bu kazanımları sağlamak 
için ne yapılması 
gerekiyor? 

Çocuklarınız kendi 
oyunlarını kuruyorlarsa, 
hayal güçlerini kullanıyorlar 
demektir ancak oyun 
kurma becerileri zamanla 
körelebiliyor, bu beceriyi 
köreltmek yerine bunu 
geliştirmek için çaba sarf 
etmeliyiz. Oyun oynamanın 
yanında çocukların 
oyun tasarlamalarını 
sağlamalıyız. Bununla ilgili 
olarak yapılabilecek birçok 
etkinlik var. Örneğin küçük 
yaşlar için kendi oyuncaklarını 
tasarlamaktan başlayarak, yerde/
masanın üstünde bir platform 
oyununa, kâğıt üstünde bir oyun 
tasarlamaya, hatta kutu oyunları 
tasarlamaya varana kadar birçok 
yaratıcı oyun tasarlama aktiviteleri 
yapılabilir. Daha büyük çocuklar 
da hem gerçek nesneleri hem de 
dijital ortamları birlikte kullanarak 
çocukların yaratıcılıklarını da 
işe dâhil ederek çok güzel dijital 
oyun tasarımları oluşturulabilirler. 
Ortaokul öğrencilerini de biraz 
daha programlamaya yakın olan 
dijital araçlarla birlikte tasarım 
odaklı düşünmelerini sağlayacak 

oyun tasarımı etkinliklerine teşvik 
etmek, onların oyunları sürekli 
olarak tüketmelerindense üretim 
odaklı çalışmalarına olanak 
sağlayabilir. 

· 21. yüzyıl becerilerinden 
biri de doğrudan üretim 
araçlarını kullanabilmek ve 
tasarım yapabilmek. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 

21. yüzyılın en önemli kelimesi 
“tasarım”dır. Tasarlayabilen 
öğrenciler ise bu yüzyılda 
konu ister oyun, ister sanatsal 
çalışmalar olsun her zaman bir 
adım önde olacaklardır. Buna 
yönelik etkinliklere öğrencileri / 
çocuklarınızı yönlendirmek sizin 
kararınız! 

ÇOCUĞUNUZ KENDI  
OYUNUNU  TASARLAYABILIR

Yrd. Doç. 
Dr. Yavuz 
Samur

(Bahçeşehir 
Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi 

Bilgisayar 
ve Öğretim 
Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü)
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Çocukları küçük yaşta geleceğe hazırlamanın formülü:

OYUNLA KODLAMA
Teknolojik hayat içerisine doğan 

çocuklar eğlenme, oyun ve ders 
çalışma gibi aktivitelerini tekno-

lojik hayatın parçaları olan tablet veya 
bilgisayarlarla gerçekleştiriyor. Bütün 
ebeveynler bu aletlerin çocukları 
tarafından kullanılmasından endişe 
duyuyor. Ancak bizler çocuklara bu 
aletleri kendi kontrolleri doğrultusun-
da çalışmayı öğretebiliriz. Kontrolleri 
kendisinin yönetmesi aşamasında da 
kuşkusuz  bizim en önemli başlığık 
“KODLAMA” dır. 

Çocukların kodlama öğrenmesi 
onların yalnızca tablet veya bilgisayar 
kontrollerini denetim altına almaları 
değildir. Tam tersi yaratıcı, tasarım 
odaklı, eleştirel ve analitik düşünme, 
problem çözme, olaylar arasındaki 
ilişkileri görebilme gibi becerilerini 
destekler ve geliştirir. Ayrıca kodlama, 
gelecekte hayatlarını sürdürmeleri 
konusundaki en önemli dayanakların-
dan biridir. Çünkü kodlama geleceğin 
bir parçası ve yönlendiricisi olarak 
görülüyor.  Kodlama öğrenmek kolay 
değil,  ama zaman içerisinde çalış-
mayla gelişim gösterir.  Bu doğrultuda 
küçük yaşlardan itibaren kodlama ile 
tanışma, çocukların atmış olduğu her 
bir sonraki adım için kendini daha da 
geliştirmesi ve tamamıyla kendi prog-
ramını oluşturma aşamasına gelmesi 
anlamını taşır.

FİZİKSEL VE DİJİTAL OYUNLARDA 
BİRÇOK KAZANIM ELDE EDİLEBİLİR  

“Kodlama bilmek bu kadar 
önemliyken çocukları kodla-
ma eğitimine nasıl yönlen-
direbiliriz?” sorusunun 
cevabı olarak da karşımıza 
“OYUN “  çıkıyor. Çünkü 
oyun; her ne yaşta 
olursa olsun bireyin 
kendini içinde buldu-
ğu bir etkinliktir.

Ebeveynlerde 
dijital ortamda oyun 
teknolojik aletler 
gibi endişe 
yaratır-
ken, 

çocuklarıyla fiziksel oyun da zamanla-
rının olmaması gerekçesiyle gerçekleş-
tiremedikleri bir eylem olarak gözükür.  
Oysaki çocukların fiziksel veya dijital 
ortamlarda oynayarak farklı kazanım-
lar elde edecekleri eğitsel pek çok oyun 
vardır. Kodlama öğrenimi de bu eğitsel 

oyunlar ile her yaş seviyesi için ger-
çekleştirilebilir. Dijital ortamda 

kodlama öğretimine yardımcı 
olacak birçok oyun seçeneği 

bulunmaktadır. Çocuklar 
bunları kendi başlarına 

veya öğretmenleri ile de 
uygulayabilirler.

KUTU OYUNU İLE 
KODLAMA ÖĞRETİMİ 

YAPILABİLİR 
Peki ama bütün kodla-

ma öğreten oyunlar dijital 
platformda mı olmalı? 

Elbette hayır. Bir kutu 
oyunuyla da yaş grubu-

na bağlı olarak kodlama mantığı ve 
becerisi dolaylı bir şekilde ya da direkt 
kodlama dili kullanılarak verilebilir.  
Robot Turtle bunun bir örneğidir. Kutu 
oyunu ile kodlama öğretimi konusun-
da verilebilecek bir diğer örnek ise 
çocuklara “algoritmik düşünmeyi” ka-
zandırmayı hedefleyen kutu oyunudur.  
Bu kutu oyunu sayesinde çocuklar hem 
oyunun hikayesi içerisinde yolculuk 
yapabiliyor hem de seviye itibariyle 
basit yön komutlardan başlayıp farklı 
döngü türlerinin kullanımını kolay-
ca öğrenebiliyor. Bu kutu oyunun 
düşünme becerilerine katkısının yanı 
sıra çocukların grup olarak oynamaları 

doğrultusunda işbirlikçi çalışma ve 
iletişim becerilerini geliştirmelerine de 
yardımcı olur.

ÇOCUKLARA ALGORİTMİK DÜŞÜNME 
BECERİSİ KAZANDIRILMALI 

Çocuklar erken yaştan itibaren 
algoritmik düşünme becerisine sahip 
olduğunda ise çeşitlik özellikler taşıyor 
olur. Bu kazanımları şunlardır: 1)
Yenilikçi olma 2) Tercih ve kararlarını 
açıkça dile getirme 3)Esnek düşünceye 
sahip olma  4)Farklı fikirler üretme 5) 
Kendine güvenme 6) Eleştirel düşü-
nebilme 7)Yaratıcı ve üretken olma 
8) Gerçek hayatta karşılaşmış olduğu 
problemleri tanımlayarak çözüm için 
etkili yolu bulur Bu edinimler öğrenci-
lerin STEM(Science (Fen), Technology 
(Teknoloji ), Engineering (Mühendis-
lik) ve Mathematics (Matematik)) 
bütünselliği içerisinde disiplinler 

arası düşünmesini sağlayarak Fen 
ve Matematik alanlarında olduğu 

kadar Sosyal Bilimler ve Sanat 
gibi alanlarda da yetkinliklerini 
geliştirmelerine destek olur.

Kısacası çocukların küçük 
yaşlardan itibaren kodlama ile 
oyun yoluyla tanışıp hayatının 
bir parçası haline getirmesi 

gerekir. Bu getiri ile çocuk hem 
kodlama becerilerinin geliştirir 

hem de kazanmış olduğu bece-
rilerini farklı alanlarda gösterme 

imkanına sahip olur. Bu da kodlama, 
oyun ve STEM üçlüsü doğru uygulan-
ması ile çocukların şu an ki gelecekteki 
becerilerini kazandırmada oldukça 
önemli bir yere sahiptir. 

Çocuklara 
kodlama öğretmek 

kolay değil, ancak zaman içinde 
çalışmayla gelişim gösterir. Onlara 
teknolojik aletleri kendi kontrolleri 

doğrultusunda öğretebilirsek kodlama 
konusunda önemli bir adım 

atılmış olur.
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ÇOCUKLARA ÖĞRETMEK IÇIN GEÇ KALMAYIN

GELECEK KODLAMA     
        EĞITIMINDEBilgi 

ve iletişim 
teknolojileri hızla 

gelişirken, gelecek bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin çağı 

olarak nitelendiriliyor. Bunun 
için 21’inci yüzyıl becerilerinin 
kazandırılmasında en önemli 

faktörlerden biri de 
kodlama eğitimi. 

21’inci yüzyıl, toplum yaşamının ve 
bireyin hayatının her noktasında 
baş döndürücü bir hızda değişimle-

rin yaşandığı bir dönem.  Bu değişim, bir 
kısmı öngörülebilen, büyük bir kısmı ise 
öngöremediğimiz bir şekilde artarak da 
devam ediyor. Buna bağlı geliştirmele-
rin özellikle bilgi ve iletişim teknolojile-
rinde olacağı tartışılmaz bir gerçek.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu 
kadar hızlı gelişmesi de bilgiye ulaşmayı 
çok daha kolay kılıyor. Bilginin teknolo-
jik gelişmeler ile çok farklı metotlarla ve 
çok hızlı dağıtılması ise sayısal (diji-
tal) okur yazarlığı çok önemli bir hale 
getirdi.  

Bu anlayışla bakıldığında, geçtiğimiz 
yüzyıla ait eğitim yaklaşımlarının sür-
dürülebilir olmaktan uzak olduğu açıkça 
anlaşılıyor. 21’inci yüzyıl becerileri ile 
donanmış, gelişen ve değişen yarının 
toplumuna uyumlu çocuklar yetiştir-
mek ve onlara bu yetkinlikleri kazandır-
mak tartışılmaz bir zorunluluk. 

BİLGİYİ YENİ DURUMLARA 
UYARLAMALI 

Artık bu yüzyılda araştırma becerisi, 
eleştirel düşünme ve problem çözme 
becerisi en çok gereksinim duyulan 
özelliklerin başında geliyor ve giderek 
bu becerilerin önemi daha da artıyor.  
Hızla değişen ve gelişen teknolojiler 
karşısında deneyimlerinden sonuçlar 
çıkarmak, bilinçli kararlar vermek, 
bilgiyi yeni durumlara uyarlamak, bir 
takım ile işbirliğinde yeni bilgi üretip 
bu bilgiyi paylaşırken verimli katılımda 
bulunmak ve kişisel gelişim sağlamak 
da gereksinim duyulan diğer önemli 
yetkinliklerdir. 

Çocuklarımıza 21.yüzyıl becerile-
rinin kazandırılması bakımından en 
önemli yaklaşımlardan biri de kodlama 
eğitimidir. 

KODLAMA EĞİTİMİNİN TETİKLEYİCİ 
BİR ROLÜ VAR

Kodlama sürecinin içerisinde doğal 
olarak oluşan probleme çok yönlü 
bakabilme, algoritmik düşünebilme, 
yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi birçok 

yetkinlik 21.yüzyıl becerilerinin yapı 
taşlarını oluşturuyor. Bu süreç çocukla-
ra hem sistematik düşünmeyi öğre-
tecek hem de onları sadece kullanıcı 
olmaktan çıkararak bir şeyler üretebilen 
konuma getirecektir. Bu seçenek değil, 
kaçınılmaz bir zorunluluk olan STEM 
eğitim modelleri içerisinde kodlama 
eğitimi, tetikleyici olarak en önemli role 
sahiptir.

Bu sebeple eğitim sistemleri ge-
lişmiş birçok ülkede yeni bir öğretim 
modeli olarak kodlama eğitimi, erken 
yaşlardan itibaren uygulanan bir 
model olarak ön plana çıkıyor. Ülke-
mizde de bu konuya verilen önem gün 
geçtikçe artmakta ve birçok farklı eğitim 
kurumu tarafından destekleniyor. 

Küçük yaştan itibaren çocuklar 
da kodlama öğrenebilir. Çünkü onlar 
sandığımızın çok ötesinde bilişsel yete-
neklere sahipler. Yeter ki onlara doğru 
araçları ve bu becerilerini ortaya çıkara-
bilecekleri ortamları sunalım. Çocuklar 
için blok programlama temelli gelişti-
rilen Scratch, Blockly vb.  platformlarla 
bunu sağlamak artık çok kolay. 
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KODLAMA 
ÖĞRENELIM 

1

Scratch programını daha iyi tanımak 
için www.codingbk.com’a girin, bu dergideki şifre 

ile üye olun. Scratch ile ilgili videolara, uygulamalara 
ve yazılara erişin. Böylelikle kodlama dersine 

devam edebilirsiniz. 

Scratch’le 
tanışalım

İlk dersimizde Code.org web 
“blok kodlama” aracını kullanarak 
kodlama öğrenmeye başlamıştık. 

Bu Reste ise Scratch’le kodlamaya 
başlıyoruz. 

Web sitesine girelim: https://scratch.
mit.edu/

Daha önce üyelik açmadıysak 
üyelik açalım. Çalışmalarımızı 

kaybetmemek için giriş yapalım.
Projemizi başlatmak için 
“oluştur”u tıklayalım. 

Farklı kodlama araçlarındaki döngü 
bloklarına bakalım. 

Scratch’le döngü örneklerine ve 
videolarına www.codingbk.com 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Programımızın Karar Vermesini 
Sağlayalım: Koşul Yapıları

Programımızın farklı durumlara 
göre farklı işlemler yapmasını istiyor-
sak koşul yapısını kullanırız. 

Koşul yapıları ile programımızın 

bir durum karşısında ne yapması 
gerektiği konusunda onu yönlendi-
rebiliriz. 

Günlük hayatımızdan birkaç 
örnekle anlamaya çalışalım.
' Eğer karnın acıktıysa, yemek ye.
' Dışarı çıkarken pencereden bak. 

Eğer yağmur yağıyorsa, şemsiyeni al.
' Eğer ders başlama zili çalıyorsa, 

sınıfa gir. 
' Ders programını kontrol et. 

Eğer resim dersi varsa, çantana boya 
kalemlerini koy.  

Koşul yapıları ile ilgili daha fazlası için  
www.codingbk.com’u ziyaret edebilirsin. 

İlk kodumuzu 
aşağıdaki gibi dizelim. Çalıştıralım ve kedinin 

ilerlediğini görelim.Scratch ana ekranı tanıyalım
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Tekrarlanan 
işlemler için:  

Döngü 
Döngü, tekrarlanan işlemleri 
anlatmak için kullanılan bir 

kavramdır. 

Programcılıkta da aynı işlemi çok 
defa tekrarlatmamız gerekirse bu 
işlemleri alt alta defalarca yazmak 

yerine “döngü” bloğu içine 
yerleştiririz. Böylelikle 

komutu sadece bir defa 
yazmış oluruz. 
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Aşağıdaki şifreyi kullanarak www.codingbk.com adresine giren kullanıcılar, her hafta ücretsiz 
10 adet kodlama eğitim videosuna erişecek. Tüm videoları izleyerek uygulamaları 

tamamlayan ilk 1000 kişi, STEM&Maker dergisine 1 yıl boyunca ücretsiz dijital dergi aboneliği kazanacak.

BAHÇEŞEHIR KOLEJI, HÜRRIYET GAZETESI 
IŞ BIRLIĞIYLE GELECEĞIN DILI 

KODLAMAYI ÖĞRETIYOR

6. sayfadaki dersi 
tamamla

ERİŞİM ŞİFRESİ *

Erişim şifreni al

Tüm eğitimleri tamamladığın 
4 haftanın sonunda
dijital sertifikanı al

1 yıl boyunca STEM&Maker 
dijital dergi aboneliği kazan

“Kodlamaya Giriş” 
eğitimini tamamla

Eğitimleri tamamlayan 
ilk 1000 ziyaretçinin arasına gir

www.codingbk.com’a girerek 
her hafta ücretsiz 10 adet 
kodlama eğitimi videsouyla
kodlama öğrenmeye başla

* Bu şifreyle önceki haftalarda kaçırdığınız eğitim videolarına da erişebilirsiniz.

bkilekodluyorum2
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• Disiplinlerarası çalışma
• Proje bazlı eğitim

• Tasarım odaklı
   yaratıcı süreç

• Üretim
• Robotik ve Kodlama

STEM+A ile hayal ettiklerini 
hayata geçirebilecek 
bir nesil yetiştiriyoruz

Science - Technology - Engineering - Mathematics + Art

Bahçeşehir Koleji,
başta ABD olmak üzere gelişmiş 
ülkelerin uyguladığı STEM eğitimine 
Türkiye’de öncülük ediyor.    

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nde 11 yıldır 
başarıyla uygulanan STEM eğitimi artık anaokulundan 
itibaren tüm kademelerde uygulanıyor. Bahçeşehir Koleji 
kampüslerinde oluşturulan STEM+A merkezlerinde 
disiplinlerarası çalışma ortamında; düşündüğünü 
projelendirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya 
koyabilen, üretim süreçlerini deneyimlemiş, 
21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetişiyor.

www.bahcesehir.k12.tr
444 51 22


