
5 yaşından itibaren kodlama eğitimiyle 
tanışan çocukların aritmetik ve okuryazarlık 
gelişimleri daha iyi olur, problem çözme ve 
iletişim becerileri artar. Kodlama yeni çağın 
alfabesi olarak nitelendiriliyor.

GELECEĞIN DILI

KODLAMA
Sayfa: 4

Küçük yaştan itibaren bilgisayar 

ve kodlama ile tanışan çocuklara 

10 adımda kavramları ve 

kullanma yöntemleri aktarmak 

gerekiyor. Bahçeşehir Koleji 

öğretmenleri bilgisayar ve 

kodlamanın ipuçlarını veriyor.

3

Milli 
yazılıma 
geçmeli 

Kodlama 
eğitiminin 

kazandırdıkları 

26

10 adımda 
kodlama 
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Kodlama ile çocuklar; bilgisayarla 
üretim yapmayı, kendilerini ifade 

etmeyi, problemleri çözmeyi ve projeler 
tasarlamayı öğreniyor. Akademik başarı 
için temel oluşturan sıralama becerileri-
ni kodlama eğitimiyle geliştiren çocuk-
lar, matematik ve dili, anlamlı ve motive 
edici bir bağlamda kullanma becerisi 
kazanıyor.  

Kodlama eğitiminin en önemli kaza-
nımlarından biri de çocuklarda algorit-
mik düşünme becerisini geliştirmektir. 
Algoritmik düşünme becerisine sahip bir 
birey; problemleri bilgisayar veya başka 
bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak 
şekilde formüle edebilir, veriyi mantıksal 
olarak organize edebilir ve analiz edebi-
lir, algoritmik düşünme yolu ile cevapla-
rı otomatikleştirebilir, bu problem çözme 
sürecini diğer farklı problem durumları-
na transfer edebilir ve genelleyebilir. Al-
goritmik düşünme becerisi ayrıca veriyi 
model veya simülasyonlar gibi soyut-
laştırmalar yolu ile gösterimleme, olası 
çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları 
en etkili ve verimli şekilde birleştirerek 

tanımlayabilme, analiz etme ve 
uygulama kazanımlarını sağlar. Bu 
çerçeveden de görüldüğü üzere al-
goritmik düşünme, sadece bilgisayar 
bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanlarında değil, fen,  matematik, sosyal 
bilimler gibi diğer alanlarda da öğren-
cilerin etkin ve verimli düşünmesine 
destek olmaktadır.

Günümüzde 21. yüzyıl becerilerine 
sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM 
eğitiminden geçiyor. 21. Yüzyıl, toplum 
yaşamının ve bireyin hayatının her nok-
tasında çok hızlı değişimlerin yaşandığı 
bir dönemdir. Araştırma becerisi, eleş-
tirel düşünme ve bilgi edinme becerisi 
en çok gereksinim duyulan özelliklerin 
başında gelmektedir ve giderek bu bece-
rilerin önemi artmaktadır.

Dünya ile konuşan, dünya ile çalışan 
ve dünya ile yarışan liderler yetiştirmek 
için öğrencilere 21’inci yüzyıl bilgi ve 
becerileri kazandırılmalı. STEM eğitimi 
projeye dayalı, uygulamaya dönük, 
disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı 
öneriyor. Böylece düşündüğünü hayata 

geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, üret-
ken bireyler yetiştirmek hedefleniyor. 
Matematik, fen bilgisi, Türkçe ve 
hayat bilgisi derslerimizin kazanımları 
sınıf öğretmenleriyle birlikte kodlama 
yaparak pekiştirilmeli. Bu becerilerin 
bazıları şunlar: Sorumluluk ve uyarla-
nabilirlik, iletişim becerileri, yaratıcılık 
ve entelektüel merak, eleştirel düşünme 
ve sistemleri, düşünme, bilgi ve medya 
okuryazarlığı becerileri, kişilerarası ve 
işbirliği becerileri, problemi tanımlama, 
formüle etme ve çözme, öz-yönetim, 
sosyal sorumluluk

Kodlama eğitimi
neler kazandırıyor?

GELECEĞIN DILI
KODLAMA

Bilgisayar 
yazılımlarını oluşturan 

elektronik dile, kodlama deniyor. 
“Geleceğin Dili” olarak önemi gittikçe 

artan kodlama, çağımızın bilgi ve iletişim 
teknolojilerini yönlendiren alanların temeli 

olarak görülüyor. görggörülüyor.
telçıkmaktadır.

Günümüzde üretim şekil-
leri konusunda duyulan 
atılım ihtiyacı doğrultu-

sunda ülkeler, insan gücünü 
daha doğru kullanmak, 
üretimde verimi artırmak ve 
daha refah bir toplum yapısı 
kurmak için yeni yollar arıyor. 
Bu çaba ise insanlığı Endüstri 
4.0 veya 4. Endüstri Devrimi 
olarak anılan strateji planına 
getiriyor. 

DÜNYADA YENİ NESLİ 
GELECEĞE HAZIRLAMAK 
İÇİN EĞİTİM MÜFREDATLARI 
DEĞİŞİYOR

2011 yılında Almanya Han-
nover Fuarı’nda ilk kez kullanı-
lan Endüstri 4.0 terimi, fuardan 
bir yıl sonra, Ekim 2012’de 
Robert Bosch GmbH ve Hen-
ning Kagermann tarafından 
oluşturulan çalışma grubunun 
hazırladığı 4. Endüstri Devrimi 
öneri dosyasının Alman Fede-
ral Hükümetine sunulmasıyla 
yeni bir boyut kazandı. Alman 
hükümeti, üretim endüstrisi-

nin gelecekteki konumunu 
güvence altına almak için 

bu programa uygulama 
önceliği vermeye karar 
verdi. 

“Her şey için inter-
net” veya “endüstriyel 
internet” olarak da ta-
nımlanabilen Endüstri 
4.0’ın temel prensibi, 

insanların, nesnelerin 
ve sistemlerin birbirine 

bağlı hale gelmesi olarak 
açıklanıyor. Dünyanın 

önde gelen endüstrileşmiş 
ülkeleri, yeni nesilleri Endüst-

ri 4.0’a hazırlamak için eğitim 
müfredatlarını köklü şekilde 
değiştiriyor. Bu değişikliğin en 
önemli adımı, STEM eğitimi-
ni yaygınlaştırmak olarak 
öne çıkıyor. STEM (Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics) disiplinlerinin 
bir bütün olarak öğretilmesi il-
kesine dayalı, üretim odaklı bir 
eğitim modeli. STEM eğitimiyle 
öğrenciler araştırma yapmaya, 
proje oluşturmaya ve proje-
lerini üretime dönüştürmeye 
odaklanıyor. Ülkemizde ilk kez 
Bahçeşehir Koleji tarafından, 
bu disiplinlere sanatın da katıl-
masıyla STEM+A olarak haya-
ta geçirilen bu eğitim modeli, 
Türkiye’de Endüstri 4.0’a hazır 
bir nesil yetiştirmek için atılan 
en önemli adımlardan biri. 

STEM 
eğitiminin en 

önemli uygulaması: 
Kodlama eğitimi

Problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme, 
eleştirel düşünme gibi becerilerin öneminin farkına 
varılmasıyla beraber yaygınlaşmaya başlayan STEM 
eğitiminin önemli bir uygulaması olarak kodlama eği-
timi, çocuklara karşılaştıkları problem ya da durum-
larla ilgili farklı düşünce yolları üretebilme, alternatif 

yollar deneyebilme, bu yollar karsısında problem 
çözebilme, ilişki kurabilme gibi yetiler kazandı-
rıyor. Programlamayı öğrenmeye başlayan bir 

çocuk, bir makinenin ya da sistemin isleyi-
şini daha kolay ve hızlı kavrayabiliyor ve 

farklı yollar denerken makinelerin 
çalışma mantığını anlayarak 

farklı çözümler üretebi-
liyor. 
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S
adece oyun oynamak yerine 
oyun tasarlayan, animasyon 
film izlemek yerine bu 
animasyon filmi geliştiren, 

sosyal medyayı kullanmak yerine 
bir sosyal medya aracı geliştiren, 
bilişim ürünlerini geliştirip bunların 
patentini alan, bilişimin kullanıldığı 
her alanda girişim yaparak katma 
değer üreten, dijital dünyanın 
yaratıcı, tasarımcı ve yenilikçi 
bireyleri yetiştirmek için “Kodlama” 
öğretmeliyiz.

Dünyada kodlamanın okul 
öncesinden itibaren öğretimi için 
bir çok çalışma yapılışon, Ülkeler 
öğretim programlarına ders olarak 
eklemekte veya mevcut derslerini 
güncelliyor, okul sonrasında yüz 
yüze atölyeler, çevrim içi kurslar 
ile kodlama öğretimini destekliyor. 
Ülkemizde de benzer çalışmalar 
yapılmaya başlandı.  

NEDEN ÖĞRETMELİYİZ? 
Yetişkin olarak bizlerin eğitim 

hayatımızdan hatırladığımız 
deneyimleri bir düşünelim. Örneğin, 
“Akdeniz’in bitki örtüsü nedir?” 
sorusunun cevabını hepimiz 
biliriz. Belki makinin resmini veya 
kendisini çok sonraları gördük 
ama yine de sorulduğunda hemen 
cevap verebiliriz. Bir diğer konu 
herhâlde pamuklar içerisinde 
fasulye yetiştirmektir. Hatırlayın; 
pamukları ıslattık, fasulyeleri 
özenle yetiştirdik ve sonra sınıfa 
götürüp öğretmenimize gösterdik. 
Şimdiki çocuklarımızın ise fasulye 
yetiştirmekten daha çok bir 
fasulyeden, bin fasulye nasıl yaparız 
da dünyadaki açlık ve 
kıtlık problemine 
çözüm bulabiliriz 
sorusuna cevap 
vermesi gerekiyor. 
Biz bu tür sorunları, 
yetiştiğimiz eğitim 
sisteminden 
edindiklerimiz ile 
çözemedik, ama 
bizden sonraki neslin 
çözmesi için onları 
gerekli donanımlara 
sahip olarak 
yetiştirmeliyiz. İşte bu 
bireyler; bu yüzyılın 
getirdiği teknolojiyi 
hem kullanıp hem de 
üreterek çok yönlü 
sistematik düşünme 
yolu ile farklı bilim 
alanlarını bir potada 
bütünleştirmeli. 
Böylelikle önümüzdeki 
çevre, sağlık, gıda, 
tüketim ve barış 

gibi alanlardaki hayati sorunları 
çözebilir. Bunun için de bilişim 
teknolojilerini kullanarak üretebilen, 
yenilerini öğrenebilen ve hatta 
yüksek teknolojileri üretebilen 
nesiller yetiştirmeliyiz.  

OKUL SONRASINDA DESTEKLENMELİ 
 “Kodlama” kelimesi herkes 

tarafından anlaşılır, kullanılan bir 
kelime ancak öğretim programının 
bir parçası olarak düşünülmeli. 
Öğretim programları incelendiğinde 
bilişimsel düşünme (computational 
thinking), bilişim teknolojileri ve 
bilgisayar bilimlerinin temel alındığı 
benzer bir yaklaşım görülür. 

Genel çerçeve okul öncesinden 
itibaren küçük yaşlarda problem 
çözme, yaratıcı düşünme, iş 
birlikli çalışma gibi becerilerin 
gelişimini temel alarak veri 
toplama, analiz etme yolu ile bir 
problemi tanımlama, buna uygun 
çözümleri tasarlama, algoritma 
geliştirerek çözümleri otomatik hale 
getirme gibi yetkinlikler üzerinde 
odaklanmaktadır. 

Ayrıca araştırma, üretme, iletişim 
ve paylaşma için teknolojiyi doğru, 
sorumlu, güvenli ve etik kullanma; 
temel bilişim teknolojilerini 
ve yazılımlarını kullanarak 
üretme; bilgisayar kullanmadan 
veya blok tabanlı araçlar ile 
kodlama, programlama, fiziksel 
programlama, oyun ve animasyon 
tasarlama, robotik çalışmaları ile 
yenilikçi uygulamalar geliştirme; 
işletim sistemleri, veri yönetimi, 
bilgisayar ağları, zeki sistemler gibi 

bilgisayar biliminin temel 
alanlarını da içeriyor. Bu 
konuların öğretiminin yanı 
sıra diğer dersler ile de 
ilişkilendirip ardından 
bütünleştirerek proje 
temelli çalışmalar 
yapılıyor. STEM 
(Fen, Teknoloji, 
Mühendislik ve 
Matematik) veya 
STEM +A (Sanat) 
yaklaşımları bu 
anlamda güzel 
örnekler. Sadece 
belirli zamanlarda 
zorunlu veya 
seçmeli olarak bu dersi vermek, 
üst düzey üretim kapasitesine 
sahip bireyleri yetiştirmek yeterli 
değil. Dünyadaki ülkeler de 
okul öncesinden itibaren tüm 
kademelerde bu dersin olması 
ve edinilen kazanımların diğer 
alanlar ile bütünleştirerek üretim ve 
girişime dönüştürmek için gerekli 
donanımların sağlanması yönünde 
çalışmalar yapıyor. Ayrıca okul 
içi değil okul sonrasında da atölye 
veya online platformalar ile anne 
ve babalar çocuklarının bu yöndeki 
becerilerinin gelişimini destekliyor. 

MİLLİ YAZILIMA GEÇMELİ 
Ülkemizin milyarlarca dolarlık 

oyun, animasyon, sanal gerçeklik 
gibi yaratıcı endüstrilerde var 
olmasını, dördüncü endüstri 
devriminin gerektirdiği akıllı 
sistemler ile üretim yapabilmesini, 

yüksek teknoloji sektöründeki 
rekabette yerini alabilmesini 
istiyorsak insan kaynağımızı 
güçlendirmeliyiz. Milli yazılım ile 
nesnelerin interneti, giyilebilir 
cihazlar, yüksek teknolojiler 
üreterek ekonomimizde yükselişe 
geçmek için eğitim kademelerinin 
tümünde tutarlı bir biçimde hem 
bilgisayar bilimlerini tüm yönleri 
ile öğretmemiz hem de fen, 
matematik, sosyal bilimler ve sanat 
gibi diğer alanlar ile teknoloji ve 
tasarımı bütünleştirmeliyiz. Aksi 
takdirde bunu yapan diğer ülkelerin 
çocukları ve gençleri üretim, 
yaratıcılık, yenilikçilik becerilerine 
sahip girişimler kurarlarken bizim 
çocuklarımız da TEOG, YGS, LYS 
gibi sınavları geçerek üniversiteden 
mezun olduklarında şanslılar ise 
iş sahibi olabilecekler. Bu eğitimi 
alarak yetişen gençlerin kurduğu 

diğer şirketler oyun üretecek. 
Bizim çocuklarımız da bu oyunları 
tüketmeye devam edecekler. 
Tüketici rolünden üretici rolüne 
geçme kapasitesine sahip 
çocuklarımız için her kademede 
bilgisayar bilimleri eğitimi olmalı. 
Bunun için üzerimize düşen 
görevi yerine getirmemiz adına 
anne, baba, öğretmen ve tüm 
paydaşlar olarak hepimize 
sorumluluk düşüyor. Dikkat 
etmemiz gereken en önemli 
noktalardan biri sadece öğretim 
programı geliştirmenin yeterli 
olmadığıdır. Eğitimi bir sistem 
ve ülkemizin bir alt sistemi 
olarak kuş bakışı görüp alt yapı, 
öğretmen kaynağı, öğretim 
içerikleri, online materyaller, 
ek destek platformları gibi tüm 
yönleri ile geliştirmediğimiz 
sürece yazılı ve harika öğretim 
programlarımız ile gerçekte 
olan arasındaki uçurum 
devam edecek ve kaybeden 
geleceğimizin garantisi olan 
çocuklarımız olacak. 

Prof. Dr. 
Şirin 

Karadeniz
BAU Eğitim 

Bilimleri 
Fakültesi 
Dekanı

KODLAMA ÖĞRETİMİ OKUL 
ÖNCESİNDEN İTİBAREN VERİLMELİ 
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5 yaşından itibaren kodlama eğitimiyle tanışanların 

ARITMETIK BECERILERI ARTAR
Okul öncesi eğitimde ‘kodlama’ 
ile tanışan çocukların akademik 
başarılarının artacağını söyleyen 

uzmanlar, bu çocukların tüm alanlarda 
fark yaratacağının altını çiziyor.

Teknolojiden faydalanan ve geleceğe yönelik 
nitelikli insan yetiştirmenin öneminin arttığı 
bu dönemde, 21. yüzyıl becerileri ile donatıl-

mış yeni nesil bireylerin gelişimi için disiplinler 
arası öğretimin önemi artıyor. Buna bağlı olarak 
farklı sistemler geliştiriliyor. 5 yaşından itibaren 
kodlama eğitimiyle tanışan çocukların aritmetik 
ve okuryazarlık gelişimleri desteklenir. Erken 
yaşlarda kodlama diliyle tanışanlar; sistematik 
düşünme, problem çözebilme, olaylar arasında-
ki ilişkileri görebilme becerilerini erken yaşta 
kazanır. Bu özelikte bireylerin yetişmesi sadece 
bilgisayar, yazılım alanında değil, tüm alanlarda 
fark yaratır. 

ERKEN TANIŞANLAR, YAZILIM DİLİNE 
DAHA KOLAY ADAPTE OLUR

Erken çocuklukta kodlama eğitimi Türkçe, 
matematik gibi alanlarda ve günlük hayatta 
karşılaşılan problemlerde, olaylar arasında 
ilişki kurup daha kısa sürede anlama ve 
sorunu çözebilme becerilerini kazan-
dırır. Çocuklar, geç yaşlarda kodlama 
eğitimiyle tanışan yaşıtlarına göre 
yazılım diline daha kolay adapte 
olurlar.

Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlı-
ğı tarafından açıklanan yeni müfre-
datla Türkiye’de kodlama dersleri-
nin başlatılması önerisi getirildi. 
Teknolojinin yalnızca kullanıcı 
değil, üreticisi olan bir nesil için 
önemli bir adım olan kodla-
ma eğitimini ülkemizde 
ilk uygulayan eğitim 
kurumlarından biri 
de Bahçeşehir Koleji 
oldu. Bahçeşehir 
Koleji’nin Türkiye 
genelindeki tüm 
kampüslerinde 5 
yaştan itibaren 
kodlama dersleri 
uygulanıyor. Öğ-
renciler, erken 
çocukluk eğiti-
minden itibaren 
kodlama diliyle 
tanışıyor ve 
ilerleyen yaşlar-
da kodlama becerilerini 
robotik çalışmalarıyla 
birleştiriyor. Kolejde 
uygulanan kodlama ve 
robotik dersi sayesinde 
birçok öğrenci çalışmala-
rıyla katıldıkları ulus-
lararası yarışmalarda 
ülkemizi temsil ederek, 
ödül kazanıyorlar. 

DOĞRU EĞITIMLE BAŞARI YAKALANIR
Bahçeşehir Koleji yöneticileri bu konuda yap-

tıkları çalışmaları şöyle anlatıyorlar: 
Teknolojik bir dünyaya doğan ve bu aletler-

le hayatlarını sürdüren çocuklarımız bir çok 
ihtiyaçlarını bunların üzerinden karşılıyor. 

Onları telefonlardan ve tabletlerden 
uzak tutmak çok mümkün gözükmü-

yor. Bu yüzden teknolojiyi kullana-
rak yetişen çocuklarımızı doğru 

şekilde eğiterek akıllı cihazları 
kontrolleri altına almalarını 

sağlamalıyız. Kodlama 
eğitimi de bu noktada 
büyük önem kazanıyor.

Erken çocukluk 
döneminde kodlama 

eğitimi verildiğinde, 
çocuklar mantık yürütme, algoritma 

oluşturma, neden sonuç arasında bağlantı 
kurma, eleştirel düşünme, problemler çözme 

becerilerini kazanır ve yaşıtlarından daha 
farklı şekilde gelişirler. Ezber, sorgulamayan, 

eleştiremeyen nesiller yerine 21.yüzyıl beceri-
leri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi 

için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerile-
ri aşılamayı planlanmaktayız.

Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile 
sınırlı değil, disiplinler arası etkileşim yönün-
den de önemlidir. Böylelikle farklı alanlarda 
da sorunlarla karşılaşmaları durumunda daha 
sorgulayıcı ve yaratıcı olabilirler.

Erken çocukluk döneminden itibaren kod-
lama etkinliklerimize bilgisayarsız kodlama ile 
başlıyoruz. İlk önceliğimiz öğrencilerimizin bir 
noktadan başlayarak hedefe ulaşmaları için ge-
rekli olan yolu bulmalarını sağlamak. Böylelikle 
karar verme becerilerini, algoritmik düşünme 
ve proBlem çözme becerilerine katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. Bunu yaparken öğrencilerin sağını 
solunu öğrenmesi ve probleme çözüm bulması 
başlangıç noktamız.

Öğrencilerimizin bilgisayar programı oluştur-
malarında yardımcı olması, problem çözmedeki 
becerilerini geliştirmeleri, zor görevleri yapabil-
meleri ve başkaları ile birlikte çalışabilmeleri 
için tasarlanmış olan studio.code.org sitesinde 
kodlama eğitimine bilgisayarla başlangıç yapı-
yoruz. İlk hafta etkinliğimizde öğrencilerimizin 
fare kullanımını pekiştirmek için sürükle bırak 
etkinlikleri yapıyoruz. Fare kullanımı pekişince 
kod bloklarıyla kodlamaya başlıyoruz.

Kodlama etkinliklerimize ipad uygulaması 
olan “kodable” ile devam ediyoruz. 
Kodable uygulamasında sınıflar oluşturup 
öğrencilerimizi sınıflara atıyor ve böylelikle 
durumlarını öğretmen sayfamızdan takip 
edebiliyoruz. Öğrenciler aynı işlemlerin 
tekrarlandığı bir olay döngü kullanarak kısa 
yoldan hedefe ulaşabiliyorlar. Wedo 1.0 
setlerimizle öğrenciler basit kod bloklarıyla 
yaptıkları lego modellerini ya da kendi 
hazırladıkları materyalleri canlandırabiliyorlar.
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KODLAMA HER BECERIYE 
KATKIDA BULUNUYOR

İlkokul 
seviyesinde verilen kodlama 

eğitimi problem çözme, planlama, karar 
verme ve yaratıcılığa bile faydalı

Kodlama eğitimi çocuklara sadece 
teknoloji becerileri değil; problem 
çözme, iletişim kurma, takım çalış-

ması, planlama, karar verme, değerlen-
dirme, yaratıcılık ve kritik düşünme gibi 
hayatın her alanında faydalı olacak, hem 
bugünün hem de yarının mesleklerini 
yapmak için gerekli olan birçok beceriyi 
geliştirme olanağı da sunuyor. Kodlama 
eğitimiyle algoritmik düşünme becerisi-
ni geliştiren çocuklar, okuma yazma ve 
matematik basta olmak üzere, akademik 
alandaki tüm kazanımlarında kodlama 
eğitiminin faydasını görürler. Bu ka-
zanımlar, ilkokul çağındaki çocukların 
akademik başarılarını destekler. Yeni 
müfredatla birlikte ilkokul seviyesinde 
uygulanması önerilen kodlama eğiti-
minin, ülkemizde PISA sınavlarından 
alınacak sonuçları olumlu yönde etkile-
yeceği öngörülüyor. Uzun yıllardır ilkokul 
seviyesinde kodlama eğitimini sürdüren 
Bahçeşehir Koleji’nde alınan sonuçlar, bu 
öngörülerin haklı olduğunu gösteriyor. 
Kolejde 5 yaşından itibaren kodlama 
eğitimiyle tanışarak, ilkokulda bu eğitime 
devam eden öğrenciler, tüm becerilerin 
yanında akademik anlamda da yaşıtları-
na göre daha başarılı oluyor. 

KODLAMA ASLINDA HAYATIN 
TAM ORTASINDA 

Kodlama aslında kullandığımız 
eşyalarla birlikte hayatımızın tam orta-
sında yer alıyor.  Gelecekte kodlamanın 
yaşamımızda kaplayacağı yerin artacağı 
öngörülüyor. Kodlamayla yetişkinlikte 
tanışanlar için karmaşık gibi görünen 
kavramı anlamak, onun yalnızca ne 
olduğunu bilen değil, projelerini hayata 
geçirmek için kullanan yeni nesillerle 
aynı dili konuşabilmek için de önemli bir 
gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Bu anlam-

da akademisyenlere ve eğitim kurumları-
na da önemli görevler düşüyor. 

Eğitimciler yalnızca yeni nesillere 
kodlama öğretmek için değil, onların ebe-
veynlerini de bu dünyayla tanışmak için 
çaba harcıyor. Türkiye’de kodlama eğiti-
mini yaygınlaştıran bir eğitim kurumu 
olarak Bahçeşehir Koleji de, Bahçeşehir 
Üniversitesi iş birliğiyle bir internet sitesi 
hayata geçirdi. Codingbk.com adresinde 
faaliyet gösteren internet sitesi, kodlama 
ve kodlama eğitimiyle ilgili yararlı içe-
rikler sunuyor. Kodlama kavramının ve 
kodlama eğitiminin dünyadan örneklerle 
anlatıldığı internet sitesinde ayrıca öğren-
ciler başta olmak üzere bu kavramla yeni 
tanışan herkes için basit anlatımlı kod-
lama dersleri de bulunuyor. Öğrenci ve 
öğretmenlere yönelik içeriği ile codingbk.
com aynı zamanda kodlama kavramıyla 
yeni tanışan velilerin de bu konuyla ilgili 
basit ve yararlı bir şekilde bilgi edinmesi-
ni sağlıyor. Kodlama eğitimiyle ilgili aka-
demik görüşlerin de yer aldığı internet 
sitesi, ülkemizdeki kodlama içeriklerine 

akademik bir katkı sunuyor. 
Kolej, erken çocukluk döneminde baş-

lattığı “Kodlama ve Robotik” etkinliklerini 
bir üst basamağa taşıyor. Basit makineler 
setleri öğrencileri günlük hayatta karşı-
laştıkları örneklerin çalışma prensiplerini 
anlamalarını sağlıyor ve sonrasında ken-
di özgün tasarımlarıyla robotik modeller 
yapmalarına fırsat veriyor. Bu aktivite-
lerle, öğrencilerin gözlem, sonuç çıkarma, 
öngörme ve eleştirel düşünme yollarıyla 
oluşan temel bilimsel metodu benimse-
meleri ve sahip olunması beklenen 21. 
yüzyıl becerileri kazandırılıyor. Ayrıca 
birden fazla alan bilgi ve becerisini bir 
arada kullanma fırsatı bularak yapılandı-
rılmış STEM+A eğitimine hazırlanıyorlar. 

Bahçeşehir Okulları’nda uygulanan 
STEM+A eğitiminin amacı temel bilim-
lerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri 
alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile 
harmanlayarak, düşündüğünü hayata 
geçirebilen, hayata değer katacak ürünler 
ortaya koyabilen, 21. yüzyıl becerilerine 
sahip bireyler yetiştirmek.

Veliler bu eğitim ile 
ilgili  

ne düşünüyor?
Bora Özdemir (Bahçeşehir Koleji 

İzmir Güzelbahçe Kampüsü Velisi) 
Kodlama ve robotik geleceğe 

duyulan bir umuttur. Evlatlarımız 
bizim için dünyanın en değerli 
varlıklarıdır. Onların hak ettikleri 
değerlere sahip olabilmesi, ge-
lecekte mutlu, başarılı bir birey 
olarak yine mutlu ve gelişmiş bir 
ülkede yaşamaları imkânını sağ-
layacak kodlama eğitimini küçü-
cük yaşlarda çocuklarımıza veren 
okulumuza teşekkür ederim.  

Emine Sarıoğlu (Bahçeşehir Koleji 
Güzelbahçe Kampüsü Velisi)

Oğlumun çok geniş olan hayal 
dünyasına mucize gibi giren kod-
lama dersi, küçük kalbinin bir kat 
daha hızlı çarpmasını sağlıyor. 
Yaptıkları robotlar ve program-
lar onların her seferinde yeni 
ürünler oluşturmasını sağlayıp, 
yeni hayallerini ortaya çıkarıyor. 
Oğlumun, gözlerindeki ışıltıyı 
görmek bir ebeveyn olarak bizleri 
çok mutlu ediyor. 

Alp Bulut(Bahçeşehir Koleji 
Sancaktepe Kampüsü Velisi) 

Oğlum, eskiden o da şans-
lı olanlar tarafından 15–16 
yaşlarında öğrenmeye başlanan 
temel kodlama bilgisini daha 7–8 
yaşında almaya başladı.  Hem de 
bunu kendisinin çok sevdiği Lego 
parçaları yardımıyla yapıyor.  Ar-
tık endüstriyel toplumlarda dahi 
bir şayia haline gelmiş kodlama 
ve robotik bilgisini, çocuklarımız 
eğlenerek öğreniyorlar. Bu ise 
beni onlar kadar mutlu ediyor. 

İpek Çağlarım (Bahçeşehir Koleji 
Çamlıca Kampüsü Velisi)  

Kodlama eğitiminin çağımızda 
vazgeçilmez bir gereklilik oldu-
ğunu düşünüyorum. Yazılımın 
temelini oluşturan kodlama 
bilgisinin önümüzdeki yıllarda 
tüm hayatımızı etkileyeceği 
öngörülürken, eğitim anlamında 
şimdiden yol almak bence bir 
zorunluluk. Kodlama eğitimi 
kazanımlarının teknolojiye 
zaten çok meraklı olan oğlumu, 
yalnızca teknolojiyi tüketen değil, 
üreten bir bireye dönüştürmeye 
başladığını görüyor ve çok mutlu 
oluyorum. 

Fen Bilimleri: Enerji, kuvvet, hız sor-
gulama, sürtünme etkileri, ölçüm okuma, 
adil test etme, tahmin etme ve ölçme, veri 
toplama ve sonuç belirleme.

Tasarım ve Teknoloji: Dişliler, akslar, 
kasnaklar ve kumanda kollarının incelen-
mesi, ihtiyaç çözüm eşleştirmesi, uygun 
materyallerin seçimi, tasarlama, inşa ve test 
etme, takım işbirliği ve değerlendirme.

Matematik: Ölçüm, zaman, ağIrlık ve 
ölçüm okuma, sayma, hesaplama, şekillen-
dirme ve problem çözme.

Mühendislik: Uygun parçaların bir araya 
getirilerek mekanizmaya işlerlik kazandır-
ma.

Program Modülleri, BT Okur Yazarlık, Bil-
gisayarlar, BT Araçları ve Dijital Sağlık, Temel 
bilgisayar becerileri, Programlama Temelleri, 
Algoritma, Koşullar ve Döngüler, Fonksiyon-
lar ve Hata giderme, Robotik, Akıllı cihazları 
anlama, Mekanik tasarım, Programlama, 
Cihazı Geliştirme, Animasyon ve Tasarım, 
Dijital Hikayeleme Animasyon, Boyutlu 
tasarım, Oyun Tasarımı, Oyun Programlama

Hangi derste hangi kazanımlar veriliyor?
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Küçük yaştan itibaren bilgisayar ve 
kodlama ile tanışan çocuklara 10 
adımda kavramları ve kullanma 

yöntemleri aktarmak gerekiyor. Bahçe-
şehir Koleji öğretmenleri 10 soruda bilgi-
sayar ve kodlamanın ipuçlarını veriyor. 
mları öğretmenleri anlatıyor:

Bilgisayar nedir?
Bilgisayarlar komutları yerine 

getiren elektronik cihazlardır. Komutlar 
yazılı, sözlü, görsel, dokunmatik veya 
başka pek çok yöntemle verilebilir. 
Bilgisayarlar verilen komutların dışına 
çıkamaz. 

Bilgisayarlar nasıl çalışır? 
Bilgisayarların alfabesi bizim 

gibi 29 harften değil sadece iki rakamdan 
oluşur: 0 ve 1. Belirli sayıda 0 ve 1’ler 
bir araya gelerek, bilgisayarın anladığı 
sözcükleri oluşturur. Bizim verdiğimiz 
komutlar özel bir aracı program tara-
fından bilgisayarın anlayabileceği bir 
yapıya çevrilir. Böylelikle bilgisayarla 
iletişime geçebiliriz. Bu şuna benzer, eğer 
İngilizce bilmiyorsak bir çevirmen, bizim 
Türkçe ifadelerimizi İngilizce’ye çevirir. 

Bilgisayarın anladığı bu dillere “prog-
ramlama dilleri” denir.

Programlama nedir? 
Bilgisayarlara verdiğimiz 

komutlar bütününe “program” denir. 
Bilgisayarın nasıl davranacağını anlattı-
ğımız, bilgisayara yön veren komutları 
bir araya getirme sürecine ise “program-
lama” denir. 

Kod nedir?
Bilgisayara verdiğimiz komut-

ların programcılıktaki karşılığı “kod”dur. 
Diğer bir deyişle; bilgisayara verdiğimiz 
“kod”ları bir bütün haline getirmeye”-
kodlama” diyoruz. Programlar yazarak 
içinde bilgisayar olan her şeyi yönete-
biliriz... Harika değil mi?

Bilgisayar nasıl programlanır? 
Peki istediğimiz komutları 

bilgisayara nasıl bildireceğiz? Bizi anla-
malarını nasıl sağlayacağız? 

Bilgisayarlarla aynı dili konuş-
mak için “programlama dilleri”nden 
faydalanırız. Pek çok programlama dili 
vardır. Biz “blok programlama dilleri”-
ni kullanacağız. 

Blok prorgamlama nedir?
“Blok programlama” ya da 

“kodlama” programlama dilinin görsel-
ler ile desteklenerek basitleştirilmiş bir 
halidir.  

Blok Kodlama Araçları neler? 
Tüm dünyada çocuklara kod-

lama mantığını anlatmak üzre birçok 
“blok kodlama araçları” üretilmiştir. 
Bu araçların hemen hepsi temelde her 
biri farklı bir komutu ifade eden kod 
bloklarından oluşur. Farklı renkte ve 
şekilde olan bu blokları alt alta dizerek 
programlarımızı oluştururuz. Şimdi 
en yaygın kullanılanları, bizim de 
derslerimizde kullanacağımız araçları 
tanıyalım. 

Artık 
kodlamaya 

başlayabilirsiniz 
Blok kodlamanın ne olduğunu ve kul-

lanabileceğimiz araçları öğrendik. Artık 
kodlamaya başlamaya hazırız!

Derse devam edeceğimiz, yazılar, videolar 
ve uygulamalar için codingbk.com’a 
girin, gazete ile birlikte size verilen 
şifreyi kullanarak üyelik oluşturun. 

Her hafta açılacak yeni seviye-
lerle adım adım kodla-

ma öğrenin!

HAYDI BAŞLIYORUZ

Tüm kodlama araçlarında, sitelere üye olmanızı tavsiye 
ediyoruz. Böylelikle her seferinde kaldığınız yerden devam 

edebilir, ilerlemenizi kaydedebilir, kendi oluşturduğunuz 
projeleri saklayabilir, hatta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

8) 
Code.org nedir?

Code.org okuma-yaz-
ma bilemeyecek kadar kü-

çük yaştaki öğrencilerden, lise 
seviyesindeki öğrencilere ka-
dar farklı pek çok seviye için 

dersler sunabilen büyük 
bir kodlama öğretim 

platformudur. 

9) 
Scratch nedir?
Scratch çocuklara 

programlamayı öğretmek ve 
sevdirmek için geliştirilmiş bir 

platformdur. Scratch birçok farklı 
kod seçeneği ile kendi özgün 

programlarınıza yazmanınıza, 
hatta animasyonlar 

oluşturmanıza, kodlayarak 
oyun tasarlamanıza 

olanak verir. 

10) 
Blockly nedir?

Blockly, Google’ın oluş-
turduğu bloklarla kodlama 

yapmamızı sağlayan bir plat-
formdur. Blockly’de serbestçe 

kodlama yapabileceğimiz “code 
editor” ve belli senaryolar 

üzerinde alıştırma yapabile-
ceğiniz “blockly games” 

modülleri bulunur. 
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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

bkilekodluyorum1
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