
1 

Programlama Eğitiminde Yaşanan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri 

Şenol SAYGINER
1
, Hakan TÜZÜN

2
 

1
 Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Hatay  

2
 Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara  

ssayginer@mku.edu.tr, htuzun@hacettepe.edu.tr 

 

Özet: Son yıllarda hemen herkesin programlamayı öğrenmesi gerektiği görüşü sıklıkla dile getirilmektedir. Çünkü 21. 

yüzyılda yetişen bireylerde bulunması istenen yaratıcılık, eleştirel düşünme, mantıksal düşünme ve problem çözme gibi 

çeşitli bilişsel becerilerin programlama eğitimiyle geliştirilebileceği öngörülmektedir. Ancak dünya genelinde yapılan 

çalışmalarda, programlama eğitiminde birtakım zorlukların yaşandığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 

programlama eğitiminde yaşanan zorlukları incelemek ve bu zorluklara yönelik olası çözüm önerileri ortaya koymaktır.  

Bu çalışmada, çalışmanın amacı doğrultusunda “Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar nelerdir?”, “Programlama 

eğitiminde karşılaşılan zorluklara yönelik olası çözüm önerileri nelerdir?”  sorularına yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Bu 

sorulara yanıt bulmak üzere Web of Science, Science Direct ve Google Scholar veri tabanlarında “computer 

programming”, “learning programming”, “difficulties”, “bilgisayar programlama”, “programlama öğrenimi” ve “zorluklar” 

anahtar kelimeleri kullanılarak bir alanyazın taraması yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen alanyazın taraması ve analizler, programlama eğitiminde hemen her dönemde benzer zorlukların 

yaşandığına işaret etmektedir. Bu zorlukların başında ise algoritma ve programlama mantığının tam olarak öğretilemediği 

veya öğrenilemediği durumu yer almaktadır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda programlama eğitimlerinde blok tabanlı 

görsel ortamların kullanımı önerisinde bulunulmuş ve bu ortamlardan Scratch yazılımının detaylı bir anlatımı yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar Programlama, Programlama Öğrenimi, Zorluklar. 

 

The Difficulties In Programming Education And Suggestions For Solutions 

 

Abstract: In recent years, the idea that almost everybody should learn programming is often mentioned. Because it is 

assumed that various cognitive skills such as creativity, critical thinking, logical thinking and problem solving that are 

required to be found in 21st century individuals can be improved by programming education. However, researches 

conducted around the world indicate that there are some difficulties in programming education. In this sense, the aim of the 

study is examine the difficulties in programming education and propose possible solutions to these difficulties.  

In this study, it was tried to find answers to the questions of "What are the difficulties in programming education?", "What 

are the possible solutions to the difficulties in programming education?" In order to find answers to these questions, a 

survey of the body of literature was conducted using the keywords "computer programming", "learning programming", 

"difficulties", "computer programming", "programming learning", and "difficulties" in Web of Science, Science Direct and 

Google Scholar databases.  

Scanning body of literature and analysis indicate that similar difficulties in almost every period of programming education 

process. At the beginning of these difficulties is the situation where the algorithm and programming logic cannot be fully 

taught or learned. In the results that have been reached, using block based visual environments in programming training 

was proposed and a detailed description of the Scratch software was made. 

Keywords: Computer Programming, Learning Programming, Difficulties. 

 

1. Giriş 

Programlama, en genel tanımı ile bilgisayara komutlar 

vererek birtakım işleri yaptırmaktır. Başka bir ifade ile 

programlama, herhangi bir problemin çözümü için gerekli 

komutlar dizisinin, bilgisayarın anlayabileceği şekilde 

komutlara çevrilmesi, derlenmesi ve çalıştırılması sürecidir 

[1]. Bu süreç, problemin çözümünde gerekli olan işlemleri, 

bilgisayara adım adım ve mantıklı bir sırada tanıtmayı 

gerektirir. Bu yönüyle programlama öğrenimi karmaşık bir 

süreçtir [2, 3]. Ayrıca programlamanın problem çözme, 

mantıksal düşünme, yaratıcılık gibi birtakım zihinsel 

becerileri kapsaması, programlama dillerinin karmaşık söz 

dizimi ve kullanıcı dostu olmayan arayüzleri gibi durumlar 

da bu karmaşıklığı artıran sebeplerdendir. Bu ve benzeri 

sebeplerden dolayı programlama, öğrenciler tarafından en 

fazla zorluk yaşanan derslerden biri haline gelmiştir. Bu 

doğrultuda yapılan çalışmanın amacı, programlama 

eğitiminde yaşanan zorlukları incelemek ve bu zorluklara 

yönelik çözüm önerileri ortaya koymaktır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki araştırma 

sorularına yanıt bulunmaya çalışılmıştır. 

1. Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar nelerdir? 

2. Programlama eğitiminde karşılaşılan zorluklara yönelik 

olası çözüm önerileri nelerdir? 
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2. Yöntem 

Çalışma, alanyazın tarama merkezli, betimsel bir 

çalışmadır. Bu kapsamda Web of Science, Science Direct 

ve Google Scholar veri tabanlarında “computer 

programming”, “learning programming”, “difficulties”, 

“bilgisayar programlama”, “programlama öğrenimi” ve 

“zorluklar” anahtar kelimeleri kullanılarak bir tarama 

yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda, programlama 

eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileriyle ilgili 

toplam 37 çalışma incelemeye alınmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Programlama Öğretiminde Yaşanan Zorluklar 

Programlama, donanım ile yazılım arasındaki ilişkiyi 

oluşturan bir süreçtir. Bu sebeple bir donanımın nasıl 

davranacağını oluşturmak ve yönlendirmek problem çözme, 

mantık yürütme, karar verme gibi birtakım üst düzey 

düşünme becerileri kullanmayı gerektirir [4, 5, 6]. Bu 

beceriler ve programlamanın temel yapıları olan algoritma, 

koşullu ifadeler, döngüler, fonksiyonlar, diziler, öğrenimi 

ve gelişimi zor bir süreç olarak görülmektedir [7]. Bu 

durumun sebebi olarak programlama eğitimine yönelik 

öğrencilerin olumsuz bir tutuma sahip olmaları [8, 9], 

programlama diline ait kavramların soyutluğu ve 

karmaşıklığı [10, 11], program yazarken yabancı dil 

kullanımı [12] gibi durumlar gösterilmektedir. Buna 

ilaveten alanyazında yer alan birçok çalışmada karşılaşılan 

sorunlar ve bu sorunların nasıl çözülebileceği etraflıca 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bayman ve Mayer [13], programlama öğrenmeye yeni 

başlayanların en fazla programlama diline has kavramları 

anlamakta zorlandıklarını rapor etmişlerdir. Aynı yıl 

yapılan başka bir çalışmada ise programlama öğrenmede 

yaşanan zorlukların planlama ve tasarım becerilerindeki 

eksikliklerden kaynaklı olduğu belirtilmiştir [14]. 

DuBoulay [15], yaptığı çalışmada programlama öğrenmede 

yaşanan zorlukları 4 tema altında ele almıştır. Bunlar, 

programlamanın amacını ve problemin ne olduğunu anlama 

(orientation), programlama dilinin sözdizimini açıklama 

(notion), programlamada kullanılan standart yapıları 

anlayabilme (structure) ve program yazmak için gerekli 

olan ileri düzey becerilere sahip olma (pragmatics) olarak 

belirtilmiştir. 

Linn and Clancy [16], öğrencilerinin program yazarken 

karşılaştıkları problemleri tespit etmek üzere yapmış olduğu 

çalışmasında, öğrencilerin sadece programı yazmaya 

odaklandıklarını mantıksal çıkarımlar yapmadıklarını 

belirtmiştir. 

Byrne ve Lyons [17] ise programlama alanında yaşanan 

zorluğun temel sebebinin, geleneksel programlama öğretim 

yönteminden kaynaklı olduğunu belirtmektedir. Byrne ve 

Lyons’a [17] göre, geleneksel programlama öğretim 

yöntemi, kitaplarda kuralları vererek bu kuralların 

öğrenciler tarafından ezberlenmesini ister. Benzer durum 

Esteves ve Mendes’in [10] çalışmalarında da görülmektedir. 

Lahtinen, Ala-Mutka ve Jarvinen [18], programlamada 

karşılaşılan zorluklarla ilgili üniversite öğrencileri ve 

öğretmenlerle yürüttükleri anket çalışmasının sonucunda, 

programlama yapısının anlaşılması ve belli bir görevi yerine 

getirecek bir programın nasıl tasarlanacağının anlaşılması 

gibi konularda zorluklar yaşandığını belirtmişlerdir. 

Gomes ve Mendes [19], programlama eğitiminde yaşanan 

zorlukları 5 kategoride ele almışlardır. Bu kategoriler Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Gomes ve Mendes’e [19] göre programlama 

eğitiminde yaşanan zorluklar 

Öğretme  
Metotları 

 Öğretim kişiselleştirilmemektedir. 

 Öğretmenlerin öğretim stratejileri öğrencilerin 
öğrenme stillerine uymamaktadır. 

 Statik materyallerle dinamik kavramların 
öğretimi yapılmaktadır. 

 Öğretmenler problem çözmeyi geliştirmek 
yerine bir programlama dilini ve onun 

sözdizimini öğretmeye odaklanmaktadır. 

Çalışma  
Metotları 

 Öğrenciler doğru olmayan çalışma metotları 
kullanmaktadır. 

 Öğrenciler programlama yeterliliklerini elde 

etmek için sıkı çalışmamaktadır. 

Öğrencilerin  

Beceri  

Ve Davranışları 

 Öğrenciler nasıl problem çözüleceğini 
bilmemektedir. 

 Çoğu öğrencinin yeterli matematiksel ve 

mantıksal bilgisi bulunmamaktadır. 

 Öğrencilerin programlamaya özgü bilgileri 

eksiktir. 

Programlamanın  

Doğası 

 Programlamanın soyut yapısı. 

 Programlamanın karmaşık sözdizimi. 

Psikolojik  
Etkiler 

 Öğrencilerin motivasyonu düşüktür. 

 Öğrenciler programlamayı zor bir dönemde 

öğrenmek zorunda kalmaktadır. 

Kinnunen ve Malmi [20], 340 üniversite öğrencisi ile 

programlama dersinde en fazla zorlanılan konuları tespit 

etmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, öğrencilerin en fazla hata bulma, 

problemin çözümü için algoritma oluşturma ve kod yazma 

konularında zorluk yaşadıklarını ifade etmektedirler. 

İmal ve Eser [21] tarafından yapılan bir araştırma 

sonucunda ise programlama eğitiminde yapılan hataları 3 

başlık altında ele almışlardır. Bunlar, aynı anda farklı dil 

öğrenme, ihtiyaç ve ezberci yaklaşım. Her programlama 

dilinin kendine has yazım kuralları ve kalıpları olmasından 

dolayı aynı anda birden fazla dil öğrenmeye kalkıldığında, 

diller arası karışıklık yaşandığını belirtmişlerdir. 

Programlama dili öğrenimine başlanmadan önce ihtiyaç 

veya ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçları karşılayacak 

bir programlama dilinin öğrenilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Ayrıca programlamada, problemlerin 

sürekli değiştiğinden, dolayısıyla da yeni çözüm yolları 

üretmek gerektiğinden ezberci bir yaklaşımdan 

kaçınılmasının faydalı olacağı ifade edilmektedir. 

Özmen ve Altun [22], bir üniversitede İnternet Tabanlı 

Programlama dersinin laboratuvar etkinliklerini 

gözlemlemiş ve derse devam eden 12 öğrenci ile 

görüşmeler yaparak öğrencilerin programlama sürecinde 

yaşadıkları zorlukların programlama bilgisi, programlama 

becerisi, programın mantığını kavrama ve hata ayıklama 

olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu alandaki 

başarısızlıklarının en büyük nedenlerinin ise pratik 

eksikliği, algoritma oluşturamama ve bilgi eksikliğinden 

kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. 
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Tablo 2’de programlama eğitiminde yaşanan zorluklar 

özetlenmiştir. 
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Bayman vd.[13]     X    

Pea vd. [14]  X       

DuBoulay [15]  X       

Linn vd. [16]  X       

Byrne vd. [17]   X      

Esteves vd. [10] X  X      

Lahtinen vd. [18]  X       

Gomes vd. [19] X  X   X X  

Arabacıoğlu vd. [12]    X     

Kinnunen vd.[20]  X       

İmal vd. [21]   X     X 

Hongwarittorrn vd.[8]     X    

Ozoran vd. [11] X        

Başer [9]     X    

Özmen vd. [22]  X    X   

3.2. Çözüm Olarak Blok Tabanlı Görsel Programlama 

Programlama öğretiminde yaşanan sıkıntıları gidermek için 

proje tabanlı öğrenme, işbirlikçi çalışma ve oyun tabanlı 

öğrenme gibi farklı yaklaşımlar önerilmektedir [9]. Bu 

yaklaşımlardan biri de blok tabanlı görsel programlama 

ortamlarıdır. Bu ortamlarda kullanıcılar öğrenmede zorluk 

yaşadıkları soyut kod ve komutları, adım adım 

somutlaştırarak öğrenebilmekte ve anlık dönütler 

alabilmektedirler. Kodların bloklar halinde görsel bir yapıda 

olması, program yazarken kodu unutmayı [18, 20], kodların 

veya kuralların mantığını öğrenmek yerine ezberlemeyi [17, 

21] ya da programın algoritmasını oluşturmada güçlük 

çekilmesini engellemektedir. Ayrıca bu ortamların 

öğrencilere kod yazmayı sevdirdiğini ve program yazmaya 

istek oluşturduğunu da söylemek mümkündür. Özellikle 

programlama öğrenmeye yeni başlayan gençlerin 

programlamaya olan merakını artırarak onları araştırmaya 

sevk etmekte, sistematik ve mantıksal düşünme becerilerini 

geliştirmekte ve özgüvenlerini artırmaktadır [23]. 

Günümüzde çok sayıda blok tabanlı görsel programlama 

ortamı geliştirilmiş olup bu çalışmada Alice, App Inventor 

ve Scratch’ın özellikleri tanıtılmıştır. Bu ortamlar hakkında 

genel bilgiler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Blok tabanlı görsel programlama ortamları 

Geliştirenler 
Programlama 

Ortamı 
Adresi 

Kelleher [25] Alice alice.org 

Friedman ve  

Abelson [43] 
MIT App Inventor appinventor.mit.edu 

MIT Media Lab [44] Scratch scratch.mit.edu 

3.2.1. Alice 

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından 1998 yılında ilk 

versiyonu yayınlanan Alice yazılımı Bilgisayar Bilimleri 

dalında bir doktora çalışması kapsamında lise öğrencilerine 

temel programlama kavramlarını öğretmek maksadıyla 

geliştirilmiştir [24]. Yazılım, kullanıcılarına herhangi bir 

kod yazmayı gerektirmeden tamamen sürükle bırak 

mantığıyla 3D animasyon yapabilme imkânı sağlayan, 

nesne yönelimli bir programlama dilidir. Blok tabanlı yapısı 

gereği, yazılan bir programın nasıl çalıştığı hemen test 

edilebilmekte ve kod yazımından kaynaklı hataların (söz 

dizimi hataları) önüne geçilebilmektedir. Ayrıca, 

kullanıcılarına temel programlama kavramlarının 

tamamıyla çalışabilme olanağı sunmaktadır [25].  

Alice ortamında yazılan bir programda nesneler hareket 

ettirilebilmekte, ses, resim, müzik, animasyon gibi çeşitli 

medya araçları kullanılabilmekte, klavye veya fare ile 

yapılan girdilere tepkiler verdirtilebilmektedir. Yazılımın 

bu özellikleri sayesinde fonksiyon, döngü, dizi gibi 

programlamanın karmaşık yapıları, gerçek bir nesne üzerine 

aktarılarak, somut bir öğrenme ortamı oluşturulabilmektedir 

[26]. Şekil 1’de Alice yazılımının arayüzü sunulmuştur. 

 
Şekil 1: Alice Programlama Ortamı 

Kurulum ve kullanımı tamamen ücretsiz olan Alice 

yazılımı, Linux, Mac veya Windows işletim sistemlerinde 

kullanılabilmektedir [27]. Ayrıca yazılımın hemen her 

yaştan kullanıcıya hitap ettiği de belirtilebilir. 

3.2.2. MIT App Inventor 

App Inventor, Google ve MIT (Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü) işbirliğiyle geliştirilen ve Android işletim 

sistemli mobil cihazlara yönelik uygulamalar 

geliştirilmesini mümkün kılan blok tabanlı görsel bir 

yazılımdır [28]. Alice yazılımına benzer şekilde App 

Inventor’da da herhangi bir kod yazımı olmadan, blokları 

biryerden bir yere sürükleyerek çeşitli yazılımlar 

geliştirilebilmektedir.  

Alice yazılımından farkı ise sadece Android destekli mobil 

cihazlara yönelik programlar geliştirilmesi [29] ve bulut 

tabanlı program geliştirme arayüzünün (IDEs) olmasıdır 

[30]. Kullanıcılar yazılımı kurmaksızın, internet 

bağlantısının olduğu herhangi bir yerden gmail hesabıyla 

oturup açarak projelerine devam edebilmektedirler. 

Geliştirilen bir yazılımın önizlemesi, mobil cihaz ekranında 

ya da web tarayıcıda yapılabilmektedir.  
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Kurulum ve kullanımı tamamen ücretsiz olan yazılımın, 

hemen her yaştan kullanıcıya hitap ettiği de belirtilebilir. 

Şekil 2’de App Inventor yazılımının arayüzü sunulmuştur. 

 
Şekil 2: App Inventor Programlama Ortamı 

3.2.3. Scratch 

Scratch, gençlere ve ilk defa programlama öğrenecek olan 

programcılara programlama öğretme amacıyla MIT 

(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Medya Laboratuvarı 

tarafından geliştirilen blok tabanlı görsel bir programlama 

dilidir [31, 42]. Türkçe de dâhil olmak üzere 40’ın üzerinde 

dil desteğiyle Scratch, kullanıcılarına tamamen ücretsiz 

hizmet sunmaktadır.  

Aşağıda Scratch yazılımının özellikleri başlıklar halinde 

sunulmuştur. 

• Scratch’ın Genel Yapısı ve Arayüzü 

Scratch yazılımı, hemen her yaştan kullanıcıya hitap eden 

görsel bir programlama ortamıdır [32]. Alice ve App 

Inventor yazılımlarında olduğu gibi Scratch ortamında da 

program yazımı, kodların bir yerden biryere sürüklenip 

bırakılmasıyla gerçekleşmektedir. Birbirleriyle ilişkili 

olmayan bir kod diğer kod ile birleşememektedir. Bu 

özellik sayesinde programlamada en büyük sorunlardan biri 

olan söz dizimi hataları ortadan kaldırılmış ve komut 

ezberlemenin de önüne geçilmiştir [33, 34, 35]. Şekil 3’te 

Scrath yazılımının arayüzü sunulmuştur. 

 
Şekil 3: Scratch Programlama Ortamı 

Scratch yazılımının arayüzü 4 bölümden oluşmaktadır 

(Şekil 3). Ekranın en sağında sahne ve sahnenin altında 

projedeki bütün karakterleri gösteren bir alan 

bulunmaktadır. Ortadaki pencere, kullanıcının seçilen 

karaktere kod yazdığı alandır. En soldaki pencere ise 

kodlama alanına sürüklenebilen kod bloklarını 

içermektedir. 

Scratch yazılımında kod blokları kullanılarak karakterlerin 

görünümleri (kostümleri), sesleri, renkleri veya davranışları 

kontrol edilebilmektedir. Bunun yanında koordinatlar, 

değişkenler ve rasgele sayılar gibi bazı matematiksel ve 

tekrarlama, koşullu ifadeler, döngüler gibi temel 

kompütasyonel işlemler yapılabilmektedir. Tüm bu 

işlemler, Scratch yazılımı içerisinde 8 başlık altında 

toplanmıştır. Bu bloklar farklı renklerde tasarlanmış ve her 

renk farklı kod bloklarını temsil etmektedir. Şekil 4’te 

örnek bir blok yapısı sunulmuştur. 

 

Sarı renkli bloklar: Kontrol 

Turuncu renkli bloklar: Değişkenler 

Koyu mavi renkli bloklar: Hareket 

Mor renkli bloklar: Görünüm 

Pembe renkli bloklar: Ses 

Koyu yeşil renkli bloklar: Kalem 

Açık yeşil renkli bloklar: Operatörler 

Açık mavi renkli bloklar: Algılama 

Şekil 4: Scratch Menüleri 

Kod bloklarının farklı renklerde olması ve uyumsuz 

blokların birbiriyle birleşmemesi, kod yazarken 

karışıklıkları (syntax, hatalı kod yazımı, noktalama 

işaretleri vs.) azaltmaktadır. Ayrıca adım adım çalıştır 

seçeneği sayesinde yeni bir blok eklendiğinde program test 

edilebilmektedir. Bu durum, program içerisinde hata 

bulmayı da kolaylaşmakadır. 

• Çoklu Ortam Desteği 

Scratch yazılımı kullanıcılarına çoklu ortam destekli 

animasyonlar, oyunlar, simulasyonlar, müzik ve video 

destekli projeler geliştirme olanağı sunmaktadır [36, 37]. 

Çoklu ortama dayalı pogram yazmak, öğrencilerin 

programlamaya olan ilgi ve motivasyonlarını artırmaktadır 

[38, 39]. 

• Etkileşim 

Kod blokları penceresi kullanılarak nesneler hareket 

ettirilebilmekte, klavye veya fare ile yapılan girdilere tepki 

verdirtilebilmektedir. Algılama menüsü altında bulunan 

sensörler aracılığıyla elektronik bir devre (picoboard) 

programlanabilmektedir.  

Örneğin, ses sensörü kullanılarak, gerçek ortamda bir ses 

olduğunda karakterin tepkilerinde değişiklik yapılabilir. 

Yine ışık sensörü kullanılarak, devrenin üzerindeki 

lambanın yanması sağlanabilir. Klavye yön tuşları 

kullanılarak, gerçek ortamdaki bir nesnenin (tekerlek, araba 

vs.) hareket etmesi sağlanabilir. Bu özelliği ile Scratch 

yazılımının, kullanıcılarını üreten bireyler olmaya ve 

yaratıcı düşünmeye teşvik ettiğini söylemek mümkündür. 
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• Paylaşım ve İşbirlikçi Çalışma 

Scratch yazılımı hem bilgisayara kurulabilme hem de 

internet üzerinden çalışabilme kolaylığı sağlamaktadır. 

Scratch ile yapılan bir proje, internet üzerinden 

paylaşılabilmektedir. Bu şekilde kişiler, birbirleriyle fikir 

alışverişinde bulunabilmekte ya da işbirlikçi çalışma 

gerçekleştirebilmektedirler. İnternet sitesine yüklenen 

projeler diğer kullanıcılar tarafından incelenebilmekte, 

ekleme veya düzeltmeler yapılarak yeniden 

paylaşılabilmektedir. Bu sayede kullanıcıların 

programlamanın nasıl yapıldığını keşfetmelerine [40] ve 

hataları kendilerinin bulup düzeltmelerine olanak 

sağlanmaktadır [2]. 

• Farklı Derslerde Kullanımı 

Scratch yazılımı ile çoklu ortam destekli projeler, oyunlar, 

simulasyon ya da animasyonlar oluşturulabilmektedir. Bu 

bakımdan Scratch, Algoritma ve Programlama derslerinin 

haricinde; Yabancı Dil, Matematik, Fen gibi derslerde de 

kullanılabilir. Bu dersler çerçevesinde öğrenilmesi zor olan 

birtakım konular Scratch projeleri ile zevkli hale 

getirilebilir ve bu konular öğrencilere oyun oynayarak 

öğretilebilir. Örneğin, Scratch ile yapılan ve öğrencinin 

işlem becerisini geliştirmeyi amaçlayan bir matematik dersi 

materyali geliştirilebilir. Bu materyal sayesinde öğrenciye 

eğitsel bir oyun sunulmuş olacaktır. 

• Diğer Programlama Ortamlarına Uygunluğu 

Scratch yazılımında kodlar yerine bloklar kullanılsa da bu 

bloklar programlama dillerinde kullanılan yapıları içinde 

barındırmaktadır (değişken, döngü, koşul yapıları vs.).  

Scratch yazılımında diğer programlama dillerinden farklı 

olarak, öğrenciler kod yazmak yerine kod bloklarını sürükle 

bırak yöntemiyle birleştirip programlarını oluştururlar. 

Bunun dışında kod ya da komutların çalışma mantığı diğer 

programlama dilleriyle tamamen benzerlik göstermektedir. 

MIT, Harvard Üniversitesi, Berkley Üniversitesi ve 

California Üniversitesi gibi üniversitelerde, programlamaya 

giriş dersinde Scratch yazılımının kullanılıyor olması [41] 

da “Scratch’ın diğer programlama dilleriyle uyumlu 

olduğu” ifadesini desteklemektedir. 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada programlama eğitiminde yaşanan zorluklar 

ortaya konulmaya çalışılmış ve sorunların çözümüne 

yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Geçmişten günümüze doğru programlama eğitiminde 

yaşanan zorluklara bakıldığında, neredeyse her dönemde 

algoritma ve programlama mantığının tam olarak 

öğretilemediği veya öğrenilemediği görülmektedir. Bu 

durumun bir sebebinin, kullanılan programlama dilinden ya 

da öğretim yönteminden kaynaklı olduğu belirtilebilir. 

Çünkü ilk defa programlama eğitimi alan öğrencilere ileri 

düzey programlama dilleri ile yapılan bir eğitim,  

öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarının düşmesine yol 

açacak ve zamanla programlamadan soğumalara sebep 

olacaktır.  

Programlamanın üst düzey düşünme becerileri gerektirmesi 

ve soyut bir yapısının olması da bu eğitime yeni başlayan 

kullanıcıların zorlanmasına sebep olabilmektedir.  

Programlama eğitiminde karşılaşılan tüm bu zorluklarla 

başa çıkmada blok tabanlı görsel ortamların kullanımı 

önerisinde bulunulmuştur. Çünkü bu ortamlarda kullanıcılar 

kodu yazmak yerine sürükle bırak yoluyla uygun blokları 

birleştirerek program yazabilmekte, dolayısıyla da kod 

ezberlemenin, kodu unutmanın, yazım yanlışlıklarının 

önüne geçilebilmektedir. Ayrıca bu ortamlarda değişken, 

döngü, dizi gibi öğreniminde zorluk yaşanan konular, çeşitli 

görsel, işitsel araçlar ile somutlaştırılarak 

öğretilebilmektedir. 

Alice, App Inventor ve Scratch görsel ortamlarının tamamı 

programlama eğitiminde kullanılabilir olmasına karşın 

aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin üç 

boyutlu animasyon ortamında programlama eğitimi 

yapılacaksa Alice, mobil cihazlara uygulama 

geliştirilecekse eğer App Inventor’un kullanımı daha 

yerinde olacaktır. Scratch için ise böyle bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Bu durumdan hareketle programlama 

eğitiminde blok tabanlı görsel ortamlar içerisinden en fazla 

Scratch’ın kullanımı önerisinde bulunulmuştur. Çünkü 

Scratch ile hemen her düzeyde kullanıcılar, kişisel veya 

işbirlikçi bir ortamda projeler yapabilmektedirler. Bunun 

yanında yapılan projeler gerçek ortamla etkileşime 

sokulabilmekte, klavye veya fare ile yapılan girdilere 

tepkiler verdirtilebilmektedir.  

Tüm bu özellikleri ile Scratch’ın, kullanıcılarını üreten 

bireyler olmaya ve yaratıcı düşünmeye teşvik ettiğini 

söylemek mümkündür. Bunun yanında özellikle 

programlama eğitiminde yaşanan zorluklara bir çözüm 

olacağı düşünülmektedir. 
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