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Özet: Programlama eğitimine tüm dünyada ağırlıklı olarak lisans düzeyinde yer verilmektedir. Ancak son zamanlarda, 

özellikle gelişmiş ülkelerde, yazılımı sevdirmek, öğrencilerin programlama becerilerini geliştirmek ve bu sürece 

öğrencileri daha erken yaşta başlatarak programlama eğitimini daha geniş bir alana yaymak maksadıyla birtakım 

düzenlemeler yapılmaktadır. Bu süreçte bazı ülkeler ilköğretim müfredatlarında yer alan bilişim dersi içeriklerini 

güncellerken, bazıları ise ilköğretim müfredat programına çeşitli kademelerde programlama derslerini ilk kez dâhil 

etmektedirler. Ayrıca ülkeler arasında programlama eğitiminin verildiği sınıf düzeyi de farklılık göstermektedir. Bu 

doğrultuda çalışmanın amacı, ülkelerin programlama eğitimine müfredat programlarında nasıl yer verdiğini ortaya koymak 

ve ülkeler arasında programlama eğitimi açısından oluşan farklılıklara ışık tutmaktır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda “Yurt dışında ve yurt içinde ilköğretim düzeyinde programlama eğitimine nasıl yer 

verilmektedir?” sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Bu soruya yanıt bulmak üzere bir alanyazın taraması yapılmıştır. 

Yapılan incelemelerde, gerek yurt dışında gerek yurt içinde programlama eğitiminin öneminin farkına varılmış olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında sayıları giderek artan birçok ülkenin eğitim müfredatlarında programlama derslerine 

yer vermekte olduğu ve bu eğitimlerin bazı ülkelerde anaokulu itibariyle verilmeye başlandığı görülmüştür. Ayrıca 

kullanılan programlama dili ve öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler açısından da farklılıklara rastlanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar Programlama, Programlama Eğitimi, İlköğretim. 

 

The Education Of Programming In Primary Level:  A View From Abroad And Domestic Perspective 

 

Abstract: All over the world, Programming Education is mainly given undergraduate level. However, recently especially 

in developed countries, some arrangements have been made with aim of loving software, improving students' programming 

skills and spreading programming education to a wider area by launching students in earlier ages. In this process, while 

some countries are updating the content of their informatics lessons, the others include programming lessons at various 

levels for the first time in the primary curriculum. In addition, the level of classroom in which programming training is 

given differences among countries.  

In this context, the goal of the research is revealing how countries have involved the programming education into the 

curriculum programming and shedding light on the differences between countries in terms of programming education. The 

aim of the research, an attempt was made to find an answer to the question "How is the programming education at the 

primary education level in abroad and domestically provided?" A search for a text has been made to find the answer to this 

question.  

It has been achieved as a result that importance of programming education in both abroad and domestically have been 

realized. In addition, it has been observed that  many countries which are their number increasing day by day, allow the 

programming lessons in their education curriculum and these trainings have started to be given in kindergarten level in 

some countries. In addition, there are differences in the programming language used and the skills required to be acquired 

by the students. 

Keywords:  Computer Programming, Programming Education, Primary Education. 

 

1. Giriş 

Günümüzde, bütün dünyada öğrencilerin programlamayı 

öğrenmesi gerektiği görüşü sıklıkla dile getirilmektedir. 

Çünkü 21. yüzyıl bireylerinde bulunması gereken problem 

çözme, yaratıcılık ve üst düzey düşünme gibi birtakım 

becerilerin programlama ve bilgisayar biliminin öğretilmesi 

ile kazandırılabileceği görüşü savunulmaktadır [1, 2, 3]. Bu 

kapsamda gerek yurt dışında gerek yurt içinde programlama 

eğitiminin öneminin farkına varılmış olup birçok ülke 

müfredat programında düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu 

süreçte bazı ülkeler ilköğretim müfredatlarında yer alan 

bilişim dersi içeriklerini güncellerken, bazıları ise 

ilköğretim müfredat programına çeşitli kademelerde 

programlama derslerini ilk kez dâhil etmektedirler. Ayrıca 

ülkeler arasında programlama eğitiminin verildiği sınıf 

düzeyi ve bu eğitimle geliştirilmek istenen beceriler de 

farklılık göstermektedir. 

2015 yılında Avrupa Okul Ağı tarafından yapılan bir 

araştırmaya göre ilköğretim müfredat programına 

programlama eğitimini dâhil eden 18 Avrupa ülkesinin 

bulunduğu ve bu ülkelerin müfredat programlarında farklı 

sebeplerden dolayı programlama eğitimlerine yer verdikleri 
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belirtilmiştir. Bu ülkeler ve programlama eğitimini 

müfredata dâhil etme sebepleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Müfredatına programlama eğitimini dâhil eden 18 

Avrupa ülkesi ve bu eğitimi dâhil etme sebepleri 
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Avusturya + + + + + + 

Belçika   +  + + 

Bulgaristan + + + +   

Çek 

Cumhuriyeti 
+ + + + + + 

Danimarka + +    + 

Estonya + + +   + 

Finlandiya + +  +   

Fransa   +  + + 

İrlanda + + + +  + 

İsrail + + + + + + 

Macaristan + +     

Litvanya +   +   

Malta   + +   

Polonya + + + + + + 

Portekiz + +   + + 

İspanya + +  +  + 

Slovakya + +     

İngiltere + + + + +  

Toplam 15 14 11 11 8 11 

Ülkelerin programlama eğitiminden beklentileri 

incelendiğinde çoğunlukla “öğrencilerin mantıksal düşünme 

ve problem çözme becerilerini desteklemek” üzerine 

yoğunlaşıldığı görülmektedir.  

Tablo 1’de verilen 18 Avrupa ülkesiyle birlikte dünyanın 

pek çok noktasında programlama eğitimini ilköğretim 

düzeyine taşıyan ülkeler bulunmaktadır. Bu doğrultuda 

yapılan çalışmanın amacı, programlama eğitimine ülkelerin 

müfredat programlarında nasıl yer verildiğini ortaya 

koymak ve ülkeler arasında programlama eğitimi açısından 

oluşan farklılıklara ışık tutmaktır. 

Bu bağlamda yapılan bu çalışmada aşağıdaki araştırma 

sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmaktadır: 

1. Yurt dışında ve yurt içinde ilköğretim düzeyinde 

programlama eğitimine nasıl yer verilmektedir? 

2. Yöntem 

Bu çalışmada, ülkelerin ilköğretim düzeyinde programlama 

eğitimine nasıl yer verdikleri, nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman analizi ile incelenmiştir. Bu 

doğrultuda dijital veri tabanları,  ağ günlükleri ve basın 

yayın siteleri üzerinden bir alanyazın taraması yapılmıştır. 

Yapılan taramalar sonucu ilköğretim düzeyinde 

programlama eğitimi üzerine projeler gerçekleştiren 10 ülke 

incelemeye alınmış olup bu ülkeler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: İncelenen ülkeler 

1 İngiltere 

2 Amerika Birleşik Devletleri 

3 Güney Kore 

4 Hindistan 

5 Estonya 

6 Avustralya 

7 Fransa 

8 Macaristan 

9 Çin 

10 Türkiye 

3. Bulgular 

3.1. Yurt Dışında Programlama Eğitimi 

Programlama eğitimi tüm dünyada ağırlıklı olarak lisans 

düzeyinde yapılmaktadır [2]. Ancak son zamanlarda, 

özellikle gelişmiş ülkelerde, yazılımı sevdirmek ve bu 

sürece öğrencileri daha erken yaşta başlatarak programlama 

eğitimini daha geniş bir alana yaymak amacıyla birtakım 

düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin, İngiltere’de 2013 yılı 

Kasım ayı itibariyle ilkokuldan itibaren okullarda bilgisayar 

programlama eğitimine başlanmış ve 2014 yılı tüm 

ülkede  “Kodlama Yılı” (Year of Code) olarak ilan 

edilmiştir [4]. Ayrıca okullardaki bilgi ve iletişim 

teknolojileri dersinin içeriğini “çağa ayak uyduramadığı” 

gerekçesi ile değiştirerek bu dersin içeriğine zorunlu ve 

geniş bir programlama bölümü eklemişlerdir. Okullarda 

programlama öğretimini 5-6, 7-11 ve 11-14 yaş grubuna 

göre kademelere ayırarak her kademeye özel programlama 

eğitimleri planlamışlardır. Birinci basamakta (5-6 yaş 

grubu) algoritmanın ne olduğunun öğretilmesi, ikinci 

basamakta (7-11 yaş grubu) daha karmaşık programlar 

oluşturmaları ve hataları ayıklayabilecek düzeye gelmeleri 

hedeflenmiştir [5]. Üçüncü basamakta (11-14 yaş grubu) ise 

öğrencilerin iki ya da daha fazla programlama diline hâkim 

olmaları beklenmektedir [5]. 

Amerika Birleşik Devletleri, hükümet, sivil toplum 

kuruluşları, Microsoft ve Google gibi teknoloji ve yazılım 

şirketlerinin desteğiyle okullarda kodlama eğitimi 

konusunda birçok çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalar 

arasında 2013 yılında kurulan “code.org” platformu öne 

çıkmaktadır. ABD’de yaklaşık 6 milyon öğrencinin 

kullanmakta olduğu bu platform sayesinde öğrenciler, 

kodlamayla ilgili yüzlerce kavramı kullanarak kendi 

programlarını yazabilmektedirler [5]. 

Güney Kore Bilim ve Gelecek Planlama Bakanlığı, üstün 

yetenekli iş gücü sağlamak amacıyla ilkokuldan itibaren 

programlama derslerinin zorunlu olacağını açıklamıştır. 

Açıklamada ilkokulların 2017, liselerin 2018 yılından 

itibaren kademeli olarak programlama eğitimine 

başlayacaklarını belirtmişlerdir [6]. Bu uygulama ile 

ilköğretim düzeyinde öğrencilerin bilgisayar 

işletmenliğinden çok algoritmaları anlamaya odaklanılması 

gerektiği üzerinde durulmuştur [12]. 

Yazılım alanında önemli ilerlemeler göstermiş olan 

Hindistan’ın müfredat programına bakıldığında, hemen her 

kademede bilgisayar eğitiminin yer aldığı görülmektedir. 
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Hindistan’da bir öğrenci ilkokulda (1 ve 4. sınıflar arası) 

algoritmanın temelleri üzerine eğitim almaktadır. 

Ortaokulda, BASIC programlama diline geçiş yapılmakta 

ve sabitler, değişkenler ve döngülerle ilgili derslere yer 

verilmektedir. Lisede ise dersler, daha ileri düzey 

programlar yazılacak şekilde düzenlenmiştir [7]. 

Estonya’da, 2012 yılında pilot bir program uygulamaya 

konulmuş ve ardından ilköğretim 1. sınıf itibariyle kodlama 

eğitiminin verilmesine karar verilmiştir [8]. 

Avustralya Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılı itibariyle 

okullarda birinci sınıftan (5 yaşından) itibaren 2 yıl boyunca 

temel programlama dilleri ve kod eğitimi verilmesi 

planlanmıştır. Dersler sonraki senelerde ileri düzey 

programlama derslerine dönüşecek ve ortalama 7 yaşında 

bir öğrenci temel programlama mantığını çözmüş olacak 

şekilde bir düzenleme yapılmıştır [9, 10]. 

Fransa’da 2015 yılı itibariyle programlama eğitiminin en 

erken kaç yaşında verilebileceği üzerine yapılan bir 

araştırma sonucunda temel programlama eğitiminin okul 

öncesi eğitim çağından itibaren verilebileceği belirtilmiştir. 

Bu düzeyde verilecek eğitimlerde amaç, öğrencilerin sezgi 

gücünü ve görsel düşünceyi geliştirmek olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca çocuklara makineleri 

programlayanların insanlar olduğunu kavratmak 

amaçlanmaktadır [11]. 

Macaristan’da “programlamanın sadece erkek işi olmadığı” 

iddiasını kanıtlamak için “Programcı Kızlar” adıyla bir 

proje yürütülmektedir. Bu proje kapsamında ortaokulda 

öğrenim gören kız öğrencilere yönelik “Processing" 

programlama dili ile eğitim verilmektedir. Günden güne 

büyüyen bu projeyi sivil toplum kuruluşları ve farklı ülkeler 

de desteklemektedir [11]. 

Çin’de ise temel kodlama eğitiminin daha erken yaşlarda 

verildiği gözlenmiştir. Çin’de kart oyunları ile temel 

kodlama eğitimleri okul öncesi dönemde verilmektedir [20]. 

Yurtdışında programlama konusunda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde ülkelerin programlama eğitimine verdiği 

önemin arttığı ve birçok ülkede bu eğitimlerin erken 

yaşlarda verilmesine yönelik bir eğilimin olduğu 

görülmektedir. Bu anlamda ülkemizdeki mevcut durumun 

incelenmesi, yurt dışında yapılan çalışmalarla karşılaştırma 

adına fayda sağlayacaktır. 

3.2. Yurt İçinde Programlama Eğitimi 

Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de programlama 

eğitimine verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bu 

kapsamda ülkemizde 2012 yılına kadar “Bilgisayar”, 

“Bilişim Teknolojileri” gibi isimlendirmelerin yapıldığı 

bilgisayar dersleri, 2012 yılında alınan bir karar ile “Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım” olarak güncellenmiştir [13]. 

Dersin adında yazılım ilk defa kullanılmış olup bu 

çerçevede müfredata algoritma ve programlama ile ilgili 

konular dâhil edilmiştir. 5. sınıftan itibaren öğrencilere 

temel düzeyde programlama eğitimleri verilmeye 

başlanmıştır [13]. 

Ülkemizde programlama eğitimini yaygınlaştırmak için 

çeşitli sivil toplum kuruluşları, MEB, üniversiteler, şirketler 

de birtakım projeler yürütmektedirler. Örneğin, Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde geliştirilmiş olan EBA portal 

üzerinden öğrenci ve öğretmenler özgün programlar 

yazabilmekte veya başkası tarafından yazılan bir programın 

kod satırlarına erişerek geliştirmeler yapabilmektedirler. 

Ayrıca 2014 yılında Türkiye Bilişim Derneği ve çeşitli 

üniversitelerin desteğiyle “Bilgisayar Programlama Çocuk 

Oyuncağı” adlı bir etkinlik organize edilmiştir. Bu 

etkinliğin amacı ilk, orta ve lise öğrencilerinin, bilgisayar 

ve internet teknolojileriyle kendi programlarını 

yazabileceklerini ve bunun basit bir şey olduğunu fark 

etmelerini sağlamaktır [14]. 

Programlama eğitimini ülke genelinde yaygınlaştırmak 

amacıyla yürütülen diğer bir proje ise ülkemizde faaliyet 

gösteren mobil operatör şirketlerinden biri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Proje, bireylerin teknolojiyi tüketen 

değil aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmesini 

sağlamak amacıyla oluşturulmuştur [15]. Ayrıca 

programlama alanında kız öğrencilerin sayısını artırmak da 

belirtilen hedefler arasındadır [16]. Projenin Milli eğitim 

Bakanlığı’nın da desteği ile okullarda 7-13 yaş aralığındaki 

öğrenciler üzerinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 

Projenin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde başlatılacağı 

hedeflenmiştir [15]. 

Ülkemizde gerçekleştirilen bir diğer önemli proje ise 

Bilişim Garaj Akademisi tarafından 7-8, 9-12 ve 13-16 yaş 

gruplarına yönelik programlama, web tasarımı, 3D tasarım 

ve robot üretimi gibi eğitimlerdir. Bu eğitimler sayesinde 

öğrenciler, programlamanın bir problem çözme süreci 

olduğunun farkına varmaktadırlar [17]. Yapılan bu 

çalışmalara bakıldığında programlama eğitiminin 

ülkemizde de değer kazandığını söylemek mümkündür. 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada yurt dışı ve yurt içindeki ülkelerde ilköğretim 

düzeyinde programlama eğitiminin nasıl verildiği 

özetlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucu elde edilen 

bilgiler, henüz müfredatında programlama eğitimine yer 

vermemiş ülkelere yön vermesi açısından önemli 

görülmektedir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre programlama eğitiminin 

farklı başlıklar altında eğitim programında yer aldığı 

gözlenmiştir. Bilgisayar programlama, programlama 

eğitimi, kod eğitimi, kodlama, algoritma en fazla tercih 

edilen ders tanımlarıdır. Ülkeler arasında oluşan bu 

farklılığın, eğitimin verildiği sınıf düzeyi ve kullanılan 

programlama ortamıyla ilgili olduğu belirtilebilir. Örneğin 

Çin, kodlama eğitimi olarak tanımlamakta ve bu eğitim 

okul öncesi düzeyinde verilmekte iken Macaristan’da 

programlama olarak tanımlanmakta ve bu eğitim ortaokul 

düzeyinde verilmektedir. Amerika, “kodlama” olarak 

tanımlamakta ve öğrencilerine “code.org” platformu 

üzerinden blok tabanlı bir eğitim sunmakta iken Hindistan 

ortaokul düzeyinde “programlama eğitimi” kavramını 

kullanmakta ve “Basic” ortamında eğitim sunmaktadır. 

Ulaşılan diğer bir sonuç ise ülkelerin programlama 

eğitimine verdiği önemin 2010 yılı sonrasında artış 

göstermiş olduğu ve birçok ülkede bu eğitimlerin erken 

yaşlarda verilmesine yönelik bir eğilimin olduğudur. Bu 

eğilime, ülkelerde ulusal veya bölgesel çapta 

gerçekleştirilen bilişim projelerinin zemin hazırladığı 

belirtilebilir. Örneğin, Amerika’nın Maine ve New 



4 

Hampshire eyaletlerinde 2002 yılı sonrasında “Her 

öğrenciye bir bilgisayar” ve “Öğrenci başarısı için 

teknoloji” adlarıyla yürütülen projeler kapsamında tüm 

yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine dizüstü bilgisayar 

dağıtımı yapılmıştır [18]. 

Avustralya’da 2015 yılı itibariyle okullarda birinci sınıftan 

(5 yaşından) itibaren 2 yıl boyunca temel programlama 

dilleri ve kod eğitimi verilmesi planlanmıştır. Bu planın 

oluşmasındaki temel sebebin ise yine ülke genelinde 

yürütülen bilişim projesi olduğu belirtilebilir. Avustralya’da 

2007 yılından sonra “dijital eğitim devrimi” olarak 

adlandırılan bir proje kapsamında ilkokul düzeyindeki her 

çocuğa bir bilgisayar verilmiştir [19]. Yürütülen bu proje, 

2013 yılında tamamlanmış olup bu süreçte çevrimiçi 

kaynaklar oluşturulmuş ve öğretmenlere mesleki gelişim 

eğitimleri de sunulmuştur. 

Benzer projeler Portekiz, Japonya, Kore, Türkiye, Tayland 

gibi ülkelerde de gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerde de 

ilköğretim düzeyinde programlama eğitiminin verilmesine 

yönelik bir eğilimin olduğu görülmüştür. 

Ülkemiz açısından programlama eğitiminin verilmeye 

başlandığı düzeye bakıldığında ise incelenen ülkelere 

kıyasla bu eğitimin daha ileriki yıllarda verilmekte olduğu 

görülmüştür. Ülkemiz, bu konuda diğer ülkelerden geride 

kalmış olmasına karşın, programlama eğitiminde cinsiyet 

farklılığını ortadan kaldırmaya yönelik özel projeler 

gerçekleştiren iki ülkeden biridir. Bu yönüyle programlama 

eğitimi konusunda ülkemizde de önemli adımların atıldığını 

belirtmek mümkündür. 

Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda programlama eğitimine 

müfredatında yer vermiş ve ilk defa yer verecek olan 

ülkelere yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur; 

 İncelenen birçok ülkede programlama eğitimine ilkokul 

düzeyinde yer verildiği görülmüştür. Bu doğrultuda 

ülkemizde de bu eğitimi daha erken bir yaşta vermeye 

yönelik çalışmalar yapılmalı. 

 Programlama eğitimi sürecine kız öğrencilerin aktif 

katılımının sağlanması hususunda diğer ülkelerde de 

girişimlerde bulunulmalı ve tüm ülkelerde kız öğrencilere 

yönelik yürütülen projeler artırılmalıdır. 

 Programlama eğitimine müfredatında henüz yer vermemiş 

ülkeler, ilk olarak öğrencilerin bilgisayara ve internete 

erişimine zemin hazırlamalıdır. 

 Programla eğitimi sürecine ülkelerin eğitim bakanlıkları, 

sivil toplum kuruluşları, şirketler, üniversiteler ve diğer 

kurum ve kuruluşlar da dâhil edilmelidir. 

Kaynaklar 

[1] Monroy-Hernandez, A., & Resnick, M., “Empowering 

kids to create and share programmable media.” ACM 

Digital Library, 15(2), 50-53 (2008). 

[2] Karabak, D. ve Güneş, A., “Ortaokul birinci sınıf 

öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat 

önerisi.” Journal of Research in Education and 

Teaching, 2(3), 175-181 (2013). 

[3] Shin, S., Park, P., & Bae, Y., “The effects of an 

information-technology gifted program on friendship 

using scratch programming language and clutter.” 

International Journal of Computer and 

Communication Engineering, 2(3), 246 (2013). 

[4] Özdemir, A., “Kodlama, okuma yazma bilmek kadar 

önemli!” [Çevrim-içi: 

http://www.sozcu.com.tr/egitim/kodlama-okuma-

yazma-bilmek-kadar-onemli.html], Erişim Tarihi: 

07.10.2016 (2015). 

[5] Öndeş, Ö., “İngiltere ve ABD’de kodlama eğitimi.” 

[Çevrim-içi: http://www.hurriyet.com.tr/ingiltere-ve-

abdde-kodlama-egitimi-40061515], Erişim Tarihi: 

02.08.2016 (2016). 

[6] Özçakmak, Ş., “Bilgisayar kullanımı çocuklukta 

bağımlılık yapar mı?” [Çevrim-içi: 

haberturk.com/polemik/haber/973204-bilgisayar-

kullanimi-cocukta-bagimlilik-yapar-mi], Erişim 

Tarihi: 02.09.2016 (2014). 

[7] SSRVM, “Model curriculum and teaching material for 

K-12 Indian schools.” [Çevrim-içi: 

http://www.it.iitb.ac.in/~sri/papers/SSRVM-CS-

March07.pdf], Erişim Tarihi: 01.08.2016 (2007). 

[8] Olson, P., “Why Estonia has started teaching its first-

graders to code.” [Çevrim-içi: 

http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/09/06/

why-estonia-has-started-teaching-its-first-graders-to-

code/#125f6b675790], Erişim Tarihi: 02.08.2016 

(2012). 

[9] Öçalan, H., “Avustralya'da kodlama dersi ilköğretim 

müfredatına girdi.” [Çevrim-içi: 

http://onedio.com/haber/avustralya-da-kodlama-dersi-

ilkogretim-mufredatina-girdi-593639], Erişim Tarihi: 

01.06.2016 (2015). 

[10] Kahraman, B., “Avustralya’da ilkokullarda 

programcılık eğitimi veriliyor.” [Çevrim-içi: 

http://www.webtekno.com/sektorel/avustralya-da-

ilkokullarda-programcilik-egitimi-veriliyor-

h10859.html], Erişim Tarihi: 01.08.2016 (2015). 

[11] Euronews, “Avrupa'da bilgisayar programlama dersleri 

ilköğretim müfredatına giriyor.” [Çevrim-içi: 

http://tr.euronews.com/2015/09/03/avrupa-da-

bilgisayar-programlama-dersleri-ilkogretim-

mufredatina-giriyor], Erişim Tarihi: 01.08.2016 

(2015). 

[12] Choi, S., Bell, T., Jun, S. J., & Lee, W. G., “Designing 

offline computer science activities for the korean 

elementary school curriculum.” In ITiCSE (p. 338) 

(2008). 

[13] BTE Derneği, “Türkiye’de ilk ve ortaokullarda 

(ilköğretim) okutulan bilişim teknolojileri derslerinin 

tarihi.” [Çevrim-içi:  http://bte.org.tr/bte-dernegi/bt-

derslerinin-tarihcesi/], Erişim Tarihi: 01.08.2016 

(2013). 

[14] TBD, “Programlama Çocuk Oyuncağı.” [Çevrim-içi: 

http://egitimplatformu.aydin.edu.tr/gundem/haber_det

ay.asp?haberID=32], Erişim Tarihi: 01.08.2016 

(2014). 

http://www.it.iitb.ac.in/~sri/papers/SSRVM-CS-March07.pdf
http://www.it.iitb.ac.in/~sri/papers/SSRVM-CS-March07.pdf
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/09/06/why-estonia-has-started-teaching-its-first-graders-to-code/#125f6b675790
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/09/06/why-estonia-has-started-teaching-its-first-graders-to-code/#125f6b675790
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/09/06/why-estonia-has-started-teaching-its-first-graders-to-code/#125f6b675790
http://onedio.com/haber/avustralya-da-kodlama-dersi-ilkogretim-mufredatina-girdi-593639
http://onedio.com/haber/avustralya-da-kodlama-dersi-ilkogretim-mufredatina-girdi-593639


5 

[15] Hatısaru, S., “Vodafone’dan çocuklara kod yazma 

dersi. [Çevrim-içi: 

http://www.milliyet.com.tr/vodafone-dan-cocuklara-

kod yazma/gundem/ydetay/2241732/default.htm], 

Erişim Tarihi: 01.08.2016 (2016). 

 

[16] Yüzak, Ö., “Kodlama yapacak çocuk yetiştirecek.” 

[Çevrim-içi: 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/529954

/Kodlama_yapacak_cocuk_yetistirecek.html], Erişim 

Tarihi: 01.08.2016 (2016). 

[17] Demirer, V. ve Sak, N., “Dünyada ve Türkiye'de 

programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar.” Eğitimde 

Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546 (2016). 

[18] Silvernail, D. L., & Lane, M. M. D., "The impact of 

Maine’s one-to-one laptop program on middle school 

teachers and students." Maine Education Policy 

Research Institute (MEPRI), University of Southern 

Maine (2004). 

[19] Tekin, A. ve Polat, E., "Technology policies in 

education: Turkey and several other countries." 

Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 

10(5), 1245-1266 (2014). 

[20] Özkaya, M., "Erken Çocukluk Döneminde Kodlama 

Eğitimi: Ülkelerin Eğitim Programlarının 

Karşılaştırmalı İncelenmesi." 25. Ulusal Eğitim 

Bilimleri Kongresi. [Çevrim-içi : 

http://www.uebk.org/UEBK_bildiri_ozetleri.pdf], 

Erişim Tarihi : 14.11.2016 (2016). 

 

http://www.uebk.org/UEBK_bildiri_ozetleri.pdf

