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Teknolojinin gelişimi, 
toplumların yaşamlarını 
da dönüştürdü. 18. 

yüzyılda tarım üretiminden su 
ve buhar gücünden yararlanarak  
mekanik üretime, 19. yüzyılda 
elektrik enerjisi ile seri üretime, 
1970’lerde elektronik ve bilişim 
alanındaki gelişim ile otomasyon 
üretime hep teknoloji ile geçildi. 
Teknolojinin gelişimi ve evrimi 
artık daha hızlı bir devinim 
göstermekte. Artık bu devinim ile 
dördüncü endüstri devriminden 
ve akıllı üretim evresine geçme 
sürecinde olduğumuzdan 
bahsediliyor. 

TEKNOLOJİYİ ANLAYAN, ÖĞRETİP, 
GELİŞTİREN VE ÜRETEN 
EKONOMİLER ÖNE ÇIKACAK

Nesnelerin interneti, zeki 
sistemler ile insana bağlı olmayan 
kendi kendine iletişim kuran, 
kontrol eden ve karar veren 
nesneler sayesinde üretim zaman 
ve maliyetinde azalma olurken 
kalite ve verimde artış yaşanacağı 
öngörülüyor. Bu sistemler 
güvenlik, sağlık, ulaşım, uzay 
ve savunma gibi alanlarda 
geliştirilmiş ve kullanılmaya 
da başlandı. Bu nedenle iş 
dünyasında rutin yapılan 
mesleklerin çoğunluğunun 
kaybolacağı ve var olan 
mesleklerin bilişimin kullanılması 
ile farklı şekilde icra edileceği de 
öngörülüyor. Teknolojinin iş ve 
yaşamın her alanına girdiği böyle 
bir gelecekte sadece var olan 
teknolojiyi kullanabilmek yeterli 
olmayacak. Bu teknolojileri 
anlayan, öğrenen, bunları 
geliştiren ve üreten ekonomiler 
öne çıkacakr. Bu dönüşüme 
ayak uyduramayan eknomiler 
ise küresel rekabette yer 
alamayacaklar.

KODLAMA SADECE  
KOD YAZMAK DEĞİLDİR

Bunun için de ilk adım nitelikli 
insan kaynağına sahip olmaktır. 
Gelecekte ülkemizi bu rekabette 
yer almasını sağlayacak insan 
kaynağının yeterliklerinden 
başında karmaşık teknolojik 
sistemler ile çalışabilmek ve 
bu sistemleri geliştirebilmek 
gelmektedir. Bu bireyleri 
yetiştirmede kodlama önemli bir 

yere sahiptir. Kodlamayı sadece 
kod yazmak olarak düşünmemek 
gerekir. Örneğin kol saati gibi 
giyilebilir cihazlar ile günlük 
fiziksel aktivitelerimiz, kalp atışları 
ve  tansiyon gibi sağlığımıza 
ilişkin tüm verilerin kayıt edilerek 
analiz edilip bize öneriler verildiği 
ve bunların doktorumuza 
gönderildiği, hangi ilacı ne zaman 
alacağımızın hatırlatıldığı ve 
acil bir durumda yakınlarımızın 
otomatik olarak haberdar edildiği 
ve bulunduğumuz noktaya 
ambülans çağrıldığı bir sistemi 
geliştirecek bireyler, böyle bir 
sistemi kodlamanın da dahil 
olduğu birçok yeterlikler ile 
geliştirebilir. 

EĞİTİM SİSTEMLERİNİ TEKRAR 
TASARLAMAK VE GELİŞTİRMEK 
GEREKİR 

Bu yeterliklerin arasında hayal 
etmek, tasarlamak, işbirliği ile 
takım halinde birlikte üretmek, 
başarana kadar sebat etmek, 
bu sistemin 

donanım ve yazılım 
geliştirmelerini yapmak, 
yenilik ve girişimde Ar-
GE süreçlerini yönetmek 
ve kendi öğrenme 
sürecini düzenlemek 
sayılabilir. Bu 
yeterliklerin eğitim 
sistemimizin her 
kademesinde 
yer verilmesi, 
kodlamanın 
diğer disiplinler 
ile birlikte 
düşünülerek proje 
temelli öğrenme 
deneyimlerinin kurgulanması 
gerekir. Bu süreçlere çoktan 
başlamış olan ülkeler ile rekabette 
ülkemizin yerini alması için 
bütünsel bir bakış açısıyla çok 
yönlü olarak dönüşüm sürecinde 
gerekli politikaların geliştirmesi 
ön plana çıkmaktadır. Hali 
hazırdaki iş gücünün sürekli 
mesleki gelişiminin hayat boyu 
öğrenme fırsatları ile erişilebilir ve 

kaliteli kılmak; mesleki ve teknik 
eğitimi güçlendirmek; bilişimin 
hukuk, ekonomi, eğitim, güvenlik 
gibi diğer alanlarda kullanımıyla 
gereklilik haline gelen mesleklerin 
yeni yeterliklerini belirleyip eğitim 
sistemlerini tekrar tasarlamak 
ve geliştirmek, kodlama ile 
farklılaşacak olan dünyada 
yer almak için atılacak diğer 
adımlardır. 

Ülkemizin Geleceği 
KODLAMADA

Prof. 
Dr. Şirin 

Karadeniz 
(BAU Eğitim 

Bilimleri 
Fakültesi 
Dekanı )
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Adına 4. Sanayi Devrimi 
ister katma değeri yüksek 
ekonomi de diyebilirsiniz. 

Her şeyin akıllısının makbul 
olduğu yeni bir üretim tarzına 
geçiyor dünya. Bizim bu 
yarıştaki başarı şansımız biraz da 
çocuklarımıza bu çağın alfabesi 
olan kodlamayı öğretmekten 
geçiyor. Peki bunu nasıl 
başaracağız? İşe evden, aileden 
başlayarak tabii ki... 

İki adaşıma danıştım!
Bu alan benim uzmanı 

olduğum bir alan değil. O nedenle 
gerek NYU’da birlikte proje 
geliştirdiğim NYU Create Lab 
ekibine gerekse de Türkiye’den iki 
kıymetli akademisyen, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nden meslektaşım 
Doç. Dr. Şirin Karadeniz’e 
ve Gazi Üniversitesi’nden 
meslektaşım Doç. Dr. Selçuk 
Özdemir’e danıştım. İşte onlardan 
gelen 5 somut öneri!

Hayal ettiğini üretebilme 
aracı olarak kodlama
Kodlama bir araç. Eğer 

çocuklarımıza bu aracın 
ne işe yaradığını somut 
örneklerle inandırıcı bir 
şekilde anlatamaz isek 
bu yazının devamında 
anlatacaklarımın bir 
anlamı kalmaz. Çünkü 
motivasyon olmadan 
öğrenme olmuyor. Selçuk 
Özdemir hocanın dediği 
gibi kodlamayı “hayal 
ettiğini üretebilme” becerisi 
olarak anlatmak gerek 
çocuklarımıza. 

Bilgisayarsız kodlama 
mümkün!
Şirin hoca: “Yeterli 

teknolojik malzememiz 
yoksa da kodlama mantığını 
edinmek için evde yapılacak 
çok şey var.” diyor. 
Başlangıç için önerdiği 
site “www.csunplugged.
org” ki burada aktivitelerle 
bilgisayarsız kodlama 
etkinlikleri mevcut. Aynı 
şekilde “www.bilgekunduz.
org” adresinde de geçmiş 
bolca Türkçe kaynak var. Bu 
iki kaynak dışında çocuklara 
kodlama öğretimi için 
yayınlanan Türkçe kitaplar, 
dergiler ve bloglar da mevcut. 

Evde kodlamaya nereden 
başlamalı?

Aşağıdaki tabloda Eda 
Karaçelebi’nin blogunda (http://
www.egitimbilisim.net)  blogunda 
paylaştığı kodlamaya başlangıç 
programlarının listesi var. Evde 
kodlamayı bilgisayar aracılığıyla 
öğrenmek için akla gelen ilk 
kaynaklar şunlar: https://tr.code.
org/ , khanacademy.org dersleri, 
kodris.com, appinventor.mit.
edu vb. Bunların dışında Scode, 
Kodable gibi tablet uygulamaları 
ve Alice, Scratch, Kodu gibi 
bağımsız programlar da mevcut. 
Fiziksel programlama araçları 
(Ardunio, Rasperry Pi vb.) 
veya Robotik setleri ile STEM 
(Fen, Teknoloji, Mühendislik  
ve Matematik) çerçevesinde 
kodlamayı ilerletmek de mümkün. 
Şirin hoca bu programların yaş 
ve deneyime göre seçilmesini ve 
ilk kez başlayacaklar için blog 

tabanlı programlama araçlarını 
öneriyor. 

Kodlama sosyal bir uğraş!
Evde kodlama 

üzerine konuştuğum 
herkesin üstünü 
çizdiği ortak bir nokta 
var. Kodlama tek 
başına öğrenilen bir beceri ama 
gelişmesi aile ve akran desteğine 
bağlı. Kodlama etkinliklerini 
ailelerin çocuklarıyla yapması 
kadar çocukların kodladıkları ilk 
programları hem aileleriyle hem 
arkadaşlarıyla paylaşmalarının 
zemini muhakkak yaratılmalı. 
Selçuk hoca kodlama alanında 
ilerleyen çocukları kuzenleri, 
arkadaşları ile bir araya getirerek, 
onlara minik minik oyun 
hedefleri koymayı öneriyor. Bu 
oyunu beraber geliştirmeleri için 
onlara süre vererek belli bir ödül 
mekanizması kurmayı öneriyor. 

Her çocuk kodlamada 
ilerleyecek diye bir kural yok!

Kodlama becerisi önümüzdeki dö-
nemde kıymeti hızla artacak önemli 
bir beceri. Ancak tıpkı fen ya da 
matematik becerisi gibi kimi çocuk 
kodlama becerisini kavramak için 
daha çok uğraşacak kimisi de sıkılıp 
bırakacak. Yani her çocuk kodla-
mada ilerleyecek diye bir kural yok. 
Ebeveynin görevi zorla bir beceriyi 
kazandırmak olamaz. Bize düşen ço-
cuğumuza öğrenme fırsatı vermek. 
Gerisini onları deneyerek bulur. 

Evde kodlama için anne babalara 
5 SOMUT ÖNERI Doç. Dr. 

Selçuk 
Şirin 

3

(New York 
Üniversitesi 

öğretim 
üyesi)
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Türkiye’de  hizmet içi 
eğitimlerin süresi konusunda 
bilgi birikimi oluşmuş değil. 

Kısa süreli ve kuramsal çerçevesi 
belirsiz öğretmen eğitimlerinin 
öğrenme üzerinde etkisi olduğuna 
inanmak istiyoruz. Daha fazla 
araştırmaya ve veriye dayalı 
çıkarımlara ihtiyacımız var.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan ve 
sekiz ay sürmesi planlanan 
Bütünleşik Öğretmenlik 
Projesi’nde, hizmet içi öğretmen 
eğitimine sürdürülebilir ve 
araştırma odaklı bir mesleki 
gelişim bakış açısıyla yaklaşılıyor. 
Son sekiz senedir STEM (Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics) üzerine Amerikalı 
öğretmenlerle,  sonrasında ise 
Türkiye’de yaptığımız akademik 
ve mesleki gelişim çalışmalarında 
gözlemlerimiz kuram ve uygulama 
arasındaki kopukluğu gidermek 
gerektiğini işaret ediyor. Bu amaç 
doğrultusunda beraber çalıştığımız 
öğretmenlerimizin uygulamalarını 
incelemekte fayda var. 

Proje içerisinde olmayan 
ancak STEM – FeTeMM 
(Fen, Teknoloji, Mühendislik, 
Matematik) Eğitimi üzerine benzer 
yaklaşımlara sahip öğretmenlerin 
sınıf içi uygulamalarını da geniş 

ölçekte paylaşmak istedik. Kuram 
ve uygulama arasındaki bağların 
güçlenmesi, aynı zamanda 
öğretmenler arasındaki iletişimi de 
güçlendireceği inancındayız. 

ARAŞTIRMACILAR FARKLI
MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

STEM – FeTeMM Eğitimi adı 
altında tüm dünyada yaygınlaşan 
yaklaşım üzerine araştırmacılar 
farklı kavramsal modeller 
geliştirmektedir. Araştırmacılar 
tarafından geliştirilen farklı STEM 
– FeTeMM Eğitimi modellerinin 
en önemli özelliği, geliştirildiği 
bağlamlara özgü oluşları ve 
aşağıdan yukarıya –yani sınıf 
içinden müfredata ve ülke 
çapında eğitim politikalarına- etki 
edebilme potansiyeli taşımalarıdır. 
Bu yüzden kuram ve uygulama 
arasındaki bağların güçlenmesi 
önemlidir. Ancak bu yerellik ve 
bağlamın önemine yapılan vurgu 
farklı ülkelerden araştırmacılar 
ile olan iletişim ihtiyacımızı 
yadsımayı gerektirmemesine 
rağmen kültürler arası iletişimin 
ülkemize fayda getirebilmesi 
için ise öncelikle Türkiye’deki 
araştırmacılar arasındaki iletişimin 
güçlü olması gerekir. 

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ YAKLAŞIM OLMALI 
Bütünleşik Öğretmenlik 

Projesi’nin benimsediği STEM – 
FeTeMM Eğitimi Eğitimi anlayışı, 
her disiplinin kendine özgü 
özelliklerini ihmal etmeden branşa 
ait bilgi, beceri ve inançların 21. 
yy’a ait bağlamlar içerisinde – 
disiplinler arası bir yaklaşım ile- 
bütünleştirilerek öğretilmesini 
gerektirir. Son sekiz 
senedir araştırmalarımıza 
dayanarak bu 
bağlamların merkezi bir 
müfredat ya da ders 
kitapları tarafından 
belirlenmesini değil, öğretmen 
ve öğrencilerin ilgi alanlarından 
kendileri tarafından seçilmesi 
gerektiğini savunduk. STEM – 
FeTeMM Eğitimi’nin sınıf içinde 
otantik etkinlikler ile başlayıp, 
müfredatın ötesinde devam etmesi 
gerektiğini iddia edebiliriz. Kısaca 
STEM – FeTeMM Eğitimi’nin 
öğretmenlerin öğrenecekleri 
değil, branşlarına ait öğretmenlik 
bilgi ve becerilerini artırdıkları ve 
meslektaşları ile iş birliği içerisinde 
çalıştıkları ölçekte paylaşarak 
katkıda bulunacakları ve bu 
şekilde araştırmacılar tarafından 
uygulamaya dayanarak kuramsal 

olarak geliştirilecek Türkiye’ye 
özgü bir yaklaşımın temelinde ise 
öğrenme olmalıdır;

· Öğrencilerimizin fen ya da 
matematiği sevmeleri değil,

· Fen ve matematik 
derslerine ilgi duyarak daha fazla 
çalışmalarını (daha fazla soru 
çözebilmelerini) sağlamak değil,

· Bu alanlarda kariyere 
yönelmelerini sağlamak değil,

STEM – FeTeMM Eğitimi 
Eğitimi’nde ölçme-değerlendirme 
de öğrenme içindir; öğretme 
de. Öğrenmeyi temel alan 
bir öğretmenlik yaklaşımı ile 
öğretmenlerimizin mesleklerinden 
zevk alabileceklerine inanıyoruz. 

STEM IN DOĞRU UYGULANMASI 
IÇIN ÖNCELIK ÖĞRETMEN EĞITIMI

Doç. Dr. 
Sencer 
Çorlu 

(Bahçeşehir 
Üniversitesi 

BAUSTEM Merkezi 
Direktörü )
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Dijital vatandaşlık (Digital Citizens-
hip); ISTE (Uluslararası Teknoloji 
Eğitimi Topluluğu)’nun 2012 yılında 

okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci için 
tanımladığı yeterlikler arasında bir alt 
başlık olarak yer alır.

Okul yöneticisi yeterlikleri için: http://
www.iste.org/docs/pdfs/20-14_iste_stan-
dards-a_pdf.pdf

Öğretmen yeterlikleri için: https://
www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Stan-
dards-T_PDF.pdf

Öğrenci yeterlikleri için: https://www.
iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standar-
ds-S_PDF.pdf

ISTE tanımına göre öğrencilerin dijital 
vatandaşlık standartları (yeterlikleri) 
şunlar:

Öğrenciler; teknoloji ile ilgili insani, 
kültürel ve toplumsal konuları anlar ve 
hukuki ve etik davranış gösterir.

a) Bilgi ve teknolojinin güvenli, yasal ve 
sorumlu kullanımını savunur ve uygular.

b) İşbirliğini, öğrenmeyi ve üretkenliği 
destekleyecek şekilde teknolojinin kullanı-
mına ilişkin olumlu tutum sergiler.

c) Yaşam boyu öğrenme için kişisel 
sorumluluk gösterir.

d) Dijital vatandaşlık için liderlik 
sergiler. 

DİJİTAL VATANDAŞLIĞIN 9 YOLU 
ISTE tarafında yayınlanan kitaplarda; 

Dijital Vatandaşlığın 9 alt bileşeni bulun-
maktadır (Ribble, 2011, 2015):

1) Dijital Erişim: Topluma elektronik 
olarak tam katılım sağlama.

Herkesin teknolojiye erişim için aynı 
olanaklara sahip olamayacağına ilişkin 
farkında olma; herkes için dijital haklar ve 
eşit erişim için çalışma; engelli olan kişile-
re göre uygun içerik ve erişimin olmasını 

fark etme.
2) Dijital Güvenlik: Güvenliği sağlamak 

için elektronik önlemler alma.
Dijital araçlarda (pc, laptop, mobil tele-

fon) dijital güvenliği sağlamak için virüs 
vb. koruma yazılımlarını kullanma, veri 
yedekleme, kişisel bilgilerin ne olduğunu 
bilme ve paylaşmama, sosyal medyada 
güvenliği sağlama, interneti güvenli 
kullanma.

3) Dijital İletişim: Bilginin elektronik 
olarak değiş tokuşu etkili yönetme.

Dijital araçlar ile farklı iletişim yolları 
(sosyal medya, anlık mesajlaşma, e-posta 
vb..) nasıl etkili, güvenli ve etik kullanıl-
ması gerektiği.

4) Dijital Sağlık ve iyi olma hali: Dijital 
teknoloji dünyasında fiziksel ve psikolojik 
olarak iyi olma (well-being).

Ergonomi, sağlığını koruyarak ve belirli 

süreler zarfında teknoloji kullanımı; inter-
net, oyun bağımlılığı ne olduğu ve kendile-
rini nasıl sınırlandırıp nasıl koruyacakları.

5) Dijital Okuryazarlık: Teknolojiyi 
kullanma ve teknolojinin öğrenilmesi 
öğrenme süreci yönetebilme.

Dijital bir toplumda yeni olan bir tekno-
lojiyi veya öğrenmek istenilen bir bilginin 
nasıl öğreneceğini öğrenme, teknolojiyi 
etkili ve verimli kullanarak üretme.

6) Dijital haklar ve sorumluluklar: 
Dijital bir toplumda haklarını ve sorumlu-
luklarını bilme.

Dijital vatandaşların haklarını bilme: 
özerklik, konuşma özgürlüğü vb. Bu haklar 
ile birlikte gelen sorumlulukların farkında 
olma: herhangi bir teknolojiyi kullanırken 
ne tür sorumlulukları olduğunu bilme.

7) Dijital Ticaret: Elektronik satın alma 
ve satma süreçlerinin farkında olma ve 

etik davranış sergileme.
Elektronik olarak ticaretin nasıl oldu-

ğunu kavrama ve dijital ekonomide etkili 
bir tüketici olma. Ticaret ile ilgili temel 
konularda (yasal olmayan indirme, kumar 
vb.) bilgi sahibi olma ve kendini koruma 
ve güvenliğini sağlama.

8) Dijital Hukuk: Elektronik işlemler 
için sorumluluklarını bilme.

Çalmanın, diğer kişilerin kimliklerine 
veya online herhangi bir içeriğe zarar ver-
menin bir suç olduğunu; diğer kişilerin di-
jital araçlarını haklemenin,  illegal müzik, 
oyun vb. indirmenin, aşağılamanın, trojan 
veya virüs oluşturma ve bilinçli yaymanın 
etik dışı olduğunu ve bunların birer bilişim 
suçu olup TCK’da yeri olduğunu bilmeleri.

9) Dijital Etik: Dijital dünyada işlemler 
için ortak standartların olduğunu bilme ve 
bunlara göre davranış gösterme.

Dijital etik, netetik gibi teknoloji 
kullanırken dikkat edilmesi gereken etik 
kurallar ve süreçleri bilme ve uygulama. 

Ribbens, M (2011). Raising a Digital 
Child. ISTE.

Ribbens, M. (2015). Digitial Citizenship 
in Schools. ISTE

Dijital vatandaşlık hakkında aileleri 
bilinçlendirmek için BÖTE öğrencilerim ile 
gerçekleştirdiğim proje sonucunda oluşan 
web sayfasında bazı ek bilgiler bulunabilir: 
http://kodlamasaati.org/dijital-vatandaslik

Güvenlik konusunda aile, çocuk ve 
öğretmen eğitim içerikleri içeren Common 
Sense Media adlı topluluğu önerebilirim. 
Burada Dijital okur yazarlık ve vatandaş-
lık olarak geçmekte, isterseniz bu şekilde 
de veya dijital fluency (akıcılık vb..) ve 
vatandaşlık da denilebilir. Common Sense 
Media Eğitim Programı şu linkten incele-
nebilir: https://www.commonsensemedia.
org/educators/scope-and-sequence

DIJITAL VATANDAŞLIK
DÜNYA VATANDAŞI OLMANIN YOLUNU AÇIYOR
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A
ynı gezegeni paylaşan 
dünya vatandaşları 
yetiştiriyoruz. Yeni 
dünya ölçeğinde 

teknoloji vazgeçilmezimiz. 
Ancak çocuklarımız  teknolojiyi 
sadece takip eden değil üreten 
bireyler olsunlar istiyoruz. 
Kodlama eğitimimizin de amacı 
çocuklarımızın yaratıcı ve eleştirel 
düşünme becerilerini, bilgisayımsal 
düşünme (computational thinking) 
ile harmanlayarak 21’inci yüzyılın 
becerilerini edinmelerine destek 
olmaktır. 5 yaş grubunda öğretim 
programımız, üniversite öğretim 
üyeleri ve okul öncesi ve bilgisayar 
öğretmenleri ile birlikte geliştirildi. 
Program içeriği küçük yaş 
gruplarında hikayelerle desteklendi. 

Teknolojiyi üreten bireyler 
yetiştirmeliyiz

Çocuklarımızın bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı 
olmalarının yanı sıra yaratıcı 
fikir oluşturarak bunu teknoloji 
ile üretebilen bireyler olarak 
yetişmeleri için özellikle algoritmik 
düşünme becerilerinin gelişimini de 
sağlamayı hedefliyoruz.

Programımız ilkokulda haftada 
2 saat olarak bilgisayar ve sınıf 
öğretmenlerimizin işbirliği ile iPad 
uygulamaları, sınıf içi etkinlikler 
ile zenginleştirerek uygulanıyor. 
Öğretim programı; dijital 
teknolojilerin doğru ve sağlıklı 
kullanımı, teknolojik aletlerin 
çalışma prensipleri, basit algoritma 

geliştirme, programlama, dijital 
hikayeleme, animasyon tasarımı 
ve dijital oyun tasarımı modüllerini 
içeriyor. Öğretim programımız 
21.yy becerileri, programlama 
öğretimi, tasarım  ve düşünme 
eğitimine ilişkin uluslararası 
literatür ve uygulamalar 
incelenerek çocuklarımızın 
yaş özelliklerine uygun 
olarak tasarlandı. 

Kodlama öğretim 
programımız,  dijital bir 
toplumda yaşayan ve 
çalışacak olan çocuklarımızın, 
bilişim teknolojileri ile problem 
çözebilen, üretken, yaratıcı ve 
eleştirel düşünebilen bireyler 
olmalarına katkı sağlıyor. 

(Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve 
Bahçeşehir Kolejleri İşbirliği İle)

MINIKLERE KODLAMA EĞITIMI
Hale 

Güneş 

(Bahçeşehir 
Koleji 

Okulöncesi 
ve İlkokul 
Eğitimden 
Sorumlu 

Genel Müdür 
Yardımcısı) 
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KODLAMA  ÖĞRENELIM
ARTIK KENDI OYUNUMUZU 

PROGRAMLAYABILIRIZ!

Dergimizin önceki bölümlerinde prog-
ramlamanın temel ilkelerini öğrendik. 
Bu temel ilkeleri pekiştirmek amacıy-

la konu odaklı örnekler yaptık. Artık farklı 
uygulamalar yaparak daha önce öğrendiğimiz 
kavramları beraber kullanacağız. Bununla 
birlikte Scratch yapılarını ve bloklarını daha 
yakından tanıyacağız.

Programlamada ne kadar çok örnek ya-
parsak konuya o kadar hakim oluruz. Bun-
dan sonra yapacağımız örneklerde de hangi 
kodu neden yazdığımızı iyi düşünmenizi, bu 
kodlarda yapacağımız ufak değişikliklerin so-
nucu nasıl etkileyeceğini denemenizi tavsiye 
ediyoruz. Sonrasında verdiğimiz örneklerle 
sınırlı kalmayıp bambaşka programlar yaza-
bilirsiniz. 

Scratch, özellikle görsel hikaye ve oyun 
geliştirebileceğiniz bloklara sahip. Artık kendi 
oyununuzu programlayabilir ve keyifle oyna-
yabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşıp onların 
da sizin tasarladığınız oyunu oynamalarını 
sağlayabilirsiniz. Beğenmediğiniz, sıkıcı bul-
duğunuz yerlerde oyununuzu değiştirebilir, 
daha eğlenceli hale getirebilirsiniz!

Mesela su altında balıkları yakalayabilece-
ğin bir oyun programlamaya ne dersin? 

Scratch’le yapabileceğiniz uygulama ve 
oyunlar için www.codingbk.com’u ziyaret 
edebilirsiniz. 

Hatırlayalım / İpuçları  (Madde madde 
veya kutu kutu son notlar) 

' Blok kodlama sadece çocuklar için 
değil, kodlamaya merak salan yetişkin-

ler için de temel kavramları öğrenebilecekleri 

bir araçtır. Anne babalarınızı sizlerle beraber 
öğrenmeleri için teşvik edebilirsiniz!

' Program yazmaya başlamadan önce 
yapılacak işi iyi analiz edin. İhtiyaçları, 

özellikleri ve yapılacakları iyi belirleyin ve 
tanımlayın. Buna göre “algoritma”nızı bir kez 
doğru kurarsanız, devamı kolaylıkla gelir.  

' Aynı kodları defalarca yazmak yerine 
“döngü” kullanmayı alışkanlık haline 

getirin. Gerektiği yerde iç içe döngüler kurarak 
programınızı kısaltabilirsiiz. Unutmayın, iç içe 
döngülerde program öncelikle en içteki dön-
güden başlayarak komutlarınızı yerine getirir. 

' Koşul blokları, programımızın seçim-
lere göre yönlenmesini yani karar ver-

mesini sağlar. “Akıllı” bir program için koşul 
yapılarını kullanmaktan çekinmeyin. 

' Programlar yukarıdan aşağı doğru 
çalıştırılır ve yorumlanırlar. Siz de 

daha önce yazılmış bir kodu yorumlamak 
isterseniz, yukarıdan aşağı doğru satır satır 
takip etmelisiniz. 

' Aynı değer birden fazla yerde kullanı-
lacaksa değişken kullanın. Böylelikle 

kodları değiştirmeden, sadece değişkenin 
değerini güncelleyerek programınıza farklı 
değerler için iş yaptırabilirsiniz. 

' Programı tasarlarken aynı sonuca 
ulaşmak için farklı çözüm yolları üre-

tebiliriz. Bu durumda her zaman daha az kod 
yazacağınız yöntemi tercih edin. 

' Programlama yaparken her an bir deği-
şiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kolayca 

değişiklikler yapabileceğiniz şekilde program-
lamalısınız. 



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.
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