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Merhaba,

T

üm ekip arkadaşlarımla birlikte, Türkiye’de ve hatta Dünya’da ilk
kez çocukları merkezine koyan bir bilişim konferansı düzenlemiş
olmanın gururu ve keyfini yaşıyoruz. Çocuklar için Bilişim Zirvesi,
bilişimin alışılageldik soğuk ve ciddi yüzü ile dijital dünyanın sanki
sadece eğlenmeye odaklanmış gibi duran yüzünü birleştirerek, son
derece ciddi ve teknik konuların da gülümseyerek konuşulabileceğini;
eğlencenin ve oyunun aynı zamanda eğitim ve bilgi paylaşımı için de
kullanılabileceğini ortaya koydu.
Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlediğimiz Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi’nde
iki gün boyunca 6 farklı temada 70’in üzerinde konuşmacı ağırladık ve atölye salonlarımızda
yüzlerce çocuğumuz ilk yazılım, robotik ve üç boyutlu tasarım deneyimlerini yaşadılar.
Türkiye’nin en büyük öğretmen buluşma platformlarından birisi olan Vitamin’in Öğretmen
Portalı’nda canlı yayınlanan etkinliğimizde gerçekleştirilen konuşmaların ses kayıtlarını ise
Yodiviki Sesli İçerik Platformu’nda dinleyebilirsiniz.
‘Eğitim’, ‘Teknoloji’, ‘Güvenlik’, ‘Gelecek’, ‘Sağlık’ ve ‘Sanat & Eğlence’ başlıklarından oluşan
temalarımızda, konularının uzmanı konuşmacılarımızın yanı sıra yaşları 12 ile 18 arasında
değişen Z kuşağı temsilcisi konuşmacılarımız da vardı.
Onların hayata bakışları, yaşadıkları dünyaya sahip çıkışları, geleceğe yönelik ümit dolu ve
sağlam duruşları, hepimize yaşama ümidi verirken, çocuklarımızdan öğreneceğimiz ne kadar
çok şey olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.
Eğitimin ömür boyu sürdüğü, öğrenmenin bir yaşam biçimine dönüştüğü, bilgi ve eğlencenin iç
içe geçtiği yepyeni bir dijital iletişim ve teknoloji çağındayız. Belki de ilk kez çocuklar, bu yeni
yaşam biçimine dair ebeveynlerinden daha fazla bilgiyle donanmış durumdalar ve evlerde söz
sahibi hale geliyorlar.
Artık o kuşak, bu kuşak demeden, her yaşa, her görüşe, her düşünceye eşit ve anlama uğraşıyla
yaklaşarak ve sürekli bilgilerimizi ve kendimizi güncelleyerek bir hayat sürmek durumundayız.
İşte bu doğrultuda, biz de Çocuklar için Bilişim Zirvesi’nde çeşitli yaşlardan, farklı bakış
açılarına sahip kişileri biraraya getirmiş ve onlarala birlikte eşsiz bir deneyimi paylaşmış
olmaktan dolayı çok mutluyuz.
Bu yıl edindiğimiz deneyimler ve öğrenmeye olan tutkumuzla ve şüphesiz ki yine tüm
konuşmacılarımızın, sponsorlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, sektör şirketlerinin ve
ziyaretçilerimizin katkılarıyla daha da geliştirerek gerçekleştirmeyi
hedeflediğimiz 2016 Çocuklar için Bilişim Zirvesi’nde buluşmak dileğiyle…

Neslihan Aksun

Bilişim Zirvesi Genel Müdürü
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Açılış

Yaratıcılık, teknoloji
bilincinden geçiyor
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ICT Summit Now for KIDS’15 etkinliğinde verilen mesajlar net:
Teknolojide tüketen değil üreten olalım, bunun için eğitim sisteminde gerekli hamleler yapılsın,
Z nesli teknoloji ile doğan bir nesil ve bu yönüyle önceki tüm nesillerden farklı. Son olarak
teknolojiden korkmayın, onu doğru kullanmayı öğrenin.

B

THABER Şirketler Grubu şirketlerinden Bilişim Zirvesi tarafından
gerçekleştirilen ICT Summit Now for
KIDS’15 etkinliği 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü’nde yapıldı. Konuşmalar, sunum ve panellerin yanı sıra
stand alanlarının da yer aldığı ICT
Summit Now for KIDS’15 etkinliğinde çocuklar için yazılım geliştirme
atölyeleri, workshop’lar, oyun ve eğlence alanları ve sosyal sorumluluk
bölümü yer aldı. “Teknolojiyle doğan
çocuklar” mottosuyla ele alınan etkinlik 6 ayrı temadan oluştu: Eğitim,
Teknoloji, Sanat ve Eğlence, Sağlık,
Güvenlik ve Gelecek. Tüm temalarda
yetkin isimler bilgilerini paylaşırken,
24 Mayıs’ta zirveye son noktayı ise
Down sendromlu çocuklardan kurulu Bremen Mızıkacıları Perküsyon
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Grubu’nun keyifli konseri attı.

FabLab yapısı daha da
yayılmalı
Kadir Has Üniversitesi ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Şirin Tekinay da yaptığı konuşmada, sürekli teknoloji ile yaşadığımızı,
teknoloji ile doğmuş çocukların farkının da ortaya çıktığını vurguladı.
Tekinay, son sayısal devrimi, yani
hesaplama ve iletişimin birbiri ile konuştuğu yapıyı şöyle tanımladı:
“Teknolojiden
kaçamazsınız.
Onunla yaşamayı öğrenmeniz lazım.
Sanal ve fiziksel dünya arasında bir
köprü kuruluyor. Çocuğun istediği oyuncağı evde 3D basabilmek bunun bir örneği.
Türkiye’de tek FabLab
bizde ve bunun yayıl-

masının önemine inanıyor, bu küresel harekete öncülük ediyoruz.”

Eğitim sistemi tepeden tırnağa
değişmeli
Genç piyanist Utku Asan’ın Bach
ve Chopin eserlerini katılımcılarla
paylaştığı piyano resitalinin ardından
sözü Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
Faruk Eczacıbaşı aldı. Yurtdışında
farklı ülkelerden çocukların ve genç
yeteneklerin yaratıcılıklarını örneklerle paylaşan Faruk Eczacıbaşı, “Z
kuşağının teknoloji ile ilişkisi giderek aşağı iniyor. BT gelişimi ile
hayatımız gelişiyor. Yenilikleri
tahmin bile edemiyoruz.
Pediatri uzmanları ne
derse desin, bebekler gözünü tabletle
açıyor” dedi.

Huzeyfe Yılmaz

“Türkiye’nin 2023 hedefi
Bilişim Ülkesi olmak
ise kodlama eğitimi
ilkokuldan başlamalı.
Tabii bunun için de
bilişim öğretmenlerine
önem verilmelidir.”

Murat Göçe
BTHABER Şirketler Grubu Başkanı
ICT Summit Now for KIDS’15
etkinliği açılış konuşması

T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı
Bilgi İşlem
Dairesi Başkanı

Faruk Eczacıbaşı
TBV Başkanı

Prof. Dr.
Şirin Tekinay

Murat Göçe

Andy Thomas
CSID Avrupa Direktörü

Zirveye son noktayı Down
sendromlu çocuklardan
kurulu Bremen Mızıkacıları
Perküsyon Grubu’nun keyifli
konseri koydu.

Z nesli hiçbir nesle
benzemiyor
CSID Avrupa Direktörü
Andy Thomas, “Çocukları
Dijital Dünyada Emniyetli Kılmak”
başlıklı bir
sunumla
yaptı.
Thomas,
1995 yılından itibaren
doğanları kapsayan
Z nesli hakkında bilgiler
verdi ve şu detayları paylaştı:
“İnternet, demokrasi, katılım
gibi inanılmaz güzel şeyleri
mümkün kılıyor, insanlara
girişim fikirlerini geliştirmelerini
sağlayacak paraya ulaşmalarını sağlıyor.

Ama bazı
sorunlar da var.
Bunun bir örneği
online güvenlik ve
bazı Batı ülkelerinde ilgili yasalar
konumlandırılıyor,
ama tartışmalar
da beraberinde getiriyor.
Aileler olarak
bizim de işin
içinde olmamız
gerek. Bu konuyu
teknoloji şirketlerine
veya hükümetlere
bırakamayız. Çocuklarla ve gençlerle sosyal
medya ortamında etkileşim kurun.”
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Gelecek

Robotlar, bilgisayarlar,
3D ve daha fazlası
Etkinliğin ‘Gelecek’ başlıklı oturumlarında nesiller arasındaki teknoloji farkındalığı
farkına ve bu farkı gidermenin önemine dikkat çekildi.

Gelecek” temalı oturumlarda ilk sunumu Z Kuşağı Konuşmacısı Elif Bilgin yaptı ve muz
kabukları ile nasıl biyoenerji elde
ettiğini anlattı. Projeye 14 yaşında,
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne
giderken başladığını söyleyen Bilgin, hep küçük projeler yaparak
kendi problemlerine çözümler bulduğunu, denizlerin kirliliği karşısında da çözüm fikirleri araştırmaya
başladığını vurguladı. İki yıllık çalışma sonunda başarılı sonuç aldığını, Google Science Fair’de de iki
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ödül aldığını belirten Bilgin, mucit
olmak istediğini vurguladı.
Boosters İstanbul Genel Müdürü
Ersu Ablak, ‘Robotların Büyüteceği
Nesiller’ sunumunda 2025 yılında
robotların hayatımızdaki yerinin
önem taşıyacağına değinerek başladığı sunumunda, robot teknolojilerinin kullanım seviyelerini
sıraladı. Çocuklarda otizm
tedavisi için robotların kullanıldığı örneğini veren
Ersu Ablak, “Çocukların yüzde 38’i ilk

iletişimde öğretmen yerine robotu tercih ettiğini belirtiyor. Bu da
eğitimdeki potansiyeli gösteriyor”
dedi.

Teknolojiyi verimli kullanın
Sezin Lisesi Fütürizm Kulübü
üyesi öğrenciler, kulüp başkanı Kerem Yılmaz, Ece Şengöz, Korhan Köz ve Pırıl
Bayraktar
fütürizmin
önemini yaptı ve
‘geleceği tasarla,
hayal kur, bu

güce
sahipsin’
mesajını
katılımcılara verdi. Kerem
Yılmaz da şu öğütleri
paylaştı: Olanakları değerlendirin, teknolojiyi verimli
kullanın, girişimci olun.
Evergreen Architecs Kurucusu mimar Feyza Kalaycıoğlu, ‘Çocuklar için Sürdürülebilir Gelecek’
başlıklı sunumunda ekip olarak

yıl İnsanı Olmak’ başlığında Z kuşağı temsilcilerini biraraya getirdi.
Youtuber Orkun Işıtmak’ın
yönettiği panelin katılımcıları
Arda Kafalı, Beyza Günsür, Buğra
Coşkun ve Mustafa Doğa Doğan,
teknolojinin hayatlarına kattıklarını
ve beklentilerini, gelecek tahminlerini, enerjiden yaşlıların teknolojiye bakışına kadar birçok konuda

Hayatın birçok alanında yer alan
yapay zekâya da değinen Ekşioğlu, nano teknoloji ve bunun sağlık
alanındaki potansiyeline de dikkat
çekti.
İletişim arası sonrası ‘2030 Yılında Çocuk Olmak’ başlıklı sunumuyla Fütüristler Derneği Genç Fütüristler Başkan Yardımcısı Işıl Olca,
fütürizmin tanımını yaparken, 2030
yılını şekillendirecek teknolojiler

Şahin Ekşioğlu
Popular Science Türkiye
Yayın Yönetmeni

Feyza Kalaycıoğlu

Orkun Işıtmak

Evergreen Architecs Kurucusu mimar

sürdürülebilirlik ve yeşil bina odaklı çalışmalarını anlattı. ’21. Yüzyılın
Öğrenme Araçlarını Deneyimleriniz
mi?’ sunumunda ise Doğa Koleji
Eğitim Teknolojileri Müdürü Serpil
Aydın, artırılmış gerçeklik ve sanal
gerçeklik hakkında bilgiler verdi,
okulda eğitim adına kullandıkları
teknolojileri örnekledi.

Yeni teknoloji,
potansiyel sunuyor
İlk günün son etkinliği, ’21. Yüz-

yorumlarını eğlenceli bir dille katılımcılarla paylaştı.
Etkinliğin ikinci gününde ‘Gelecek’ temalı oturumlarda açılışı
Popular Science Türkiye Yayın Yönetmeni Şahin Ekşioğlu yaptı. ‘Gelecekte Bugün’ başlıklı sunumunda
3D yazıcılardaki potansiyele “Bilgisayarların dönüşümüne benzer
bir süreç olacak” sözleri ile dikkat
çeken Ekşioğlu, robotların potansiyeline de “Bilim ve teknoloji, üstün
insan olma ve bunu yaratma yolunda ilerliyor” sözleri ile vurgu yaptı.

YouTuber

hakkında bilgiler paylaştı. ‘2030 Yılında Ebeveyn Olmak’ sunumuyla
Fütüristler Derneği Genç Fütüristler Başkanı Alper Kılıç da teknoloji
ve toplumsal yaşamın da bu konuda belirleneceğine dikkat çekti.
Bu başlıkta son sunumu ise PMI
Yönetim Direktörü Ragıp Özkan,
‘Gençlere Yönelik Çalışmalar’ başlığında yaptı. Gönüllü bir yapılanma
olan PMI hakkında bilgiler veren
Özkan, proje yönetimi konusunda
verdikleri eğitimlerin önemine dikkat çekti.
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Eğitim

Özel sektör, kamu ve
üniversite bağı çok önemli
‘Teknolojiye doğan çocuklar’ mottosuyla düzenlenen ‘Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi’15’te
Eğitim Teması’ ile düzenlenen oturumlar büyük ilgi gördü. Çocukların içindeki
yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına vurgu yapıldı ve multi-disipliner öğrenme anlayışının eğitimde
yeni eğilim olduğu kaydedildi.

Z

irve konuşmacılarından TESDER ve YEKON Başkanı Fırat
Kasapoğlu, ‘Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişmesi’ başlıklı sunumunda
çocukların kendi fikirlerini yaratmaya yöneltmemiz gerektiğine vurgu yaparak dünyanın bir şehirler
merkezi haline geldiğini kaydetti
ve “Gelecek çocuklarımız; yatırımlarımız onlar için. Ekonomik açıdan
geleceğe bakıp ondan sonra bugüne dönmek istiyorum. Nasıl bir
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ekonomik gelecek hayal ediyoruz?
En önemli faktör; katma değerli
üretim. Farklı olan insanlar ‘yaratıcı
sınıf’ı oluşturuyor ve ‘yaratıcı sınıf’
gelişmiş ülkelerde metropollerde
toplanmış durumda. Refah, insan
hakları, özgürlük gibi sosyal konular yaratıcı beyinleri bir yere çekiyor. Türkiye’de yaratıcı beyinlerden
faydalanamıyoruz. Maalesef, her
şeyin ekonomik değerlerle ölçüldüğü bir dönemdeyiz. Yaratıcılık;

teknoloji, yetenek ve toleransı barındırıyor. Çocuğa boş vakit bırakmıyoruz! Çocuğa yaratıcılığı geliştirecek zamanı vermemiz gerek”
yorumunu yaptı. Kasapoğlu, yaratıcılığın iyi yönetilmesi gerektiğine
de özellikle dikkat çekti. Z Kuşağı
Konuşmacısı Beyza Günsur da, ‘IQ,
EQ ve Bilişim’ hakkında bilgi verdi.
8 farklı zekâ türü olduğunu söyleyen
Günsur, IQ’nun bunlardan sadece 2
türünü barındırdığının altını çizdi ve
“Duygularımız zekâmızı sağlamlaştırıyor. Eğer bilgileri harmanlayabiliyorsak o zaman öğrenebiliyoruz ve
gelişiyoruz. Bilgi paylaşırken duygularımızı da aktarırsak bu beynimizin de hoşuna gidiyor. Akıllı cihazlarımızı kullanırken akılsız olmayalım,
sosyal hayatımız içinde öğrenebileceğimiz noktaları telefonlara sormamıza gerek yok” dedi. ‘Neden
Okullarda ve Öğrenimde Teknoloji
Kullanılmalıdır?’ başlıklı bir sunum
yapan Açı Okulları Kurucusu Kerim
Gürçay da, düşüncede devrime yol
açan erişimin web tabanlı eğitim
olduğunu söyleyerek okulların
yarının ekonomik düzenine
göre, 3-4 farklı disiplini
birleştirebilen öğrenFırat Kasapoğlu
TESDER ve YEKON Başkanı
cileri yetiştirmesi

gerektiğine dikkat çekti ve teknolojinin zor coğrafyalarda sıçrama yaratması için
büyük bir fırsat olduğunu
ifade etti.

Oyun
sektörünün oluşması; Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı’na da girdi
MEB YEĞİTEK Eğitim Medyası Koordinatörü Ali İhsan Baykal,
‘Teknoloji ve Değişen Eğitim Yöntemleri’ konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Baykal, “Fatih
Projesi, öğrenen ekosistemin olduğu bir yapı. İçerikleri sunduğumuz
Eğitim Bilişim Ağı - EBA’nın eylül
ayında 2. versiyonunu kullanıcılara
sunacağız. EBA’da süzülmüş, doğruluğu açıklanmış bilgileri sunuyoruz. EBA’da öğretmen ve öğrenciler bilgi paylaşabiliyor” şeklinde
konuştu. “Öğrencilerimiz bizden
çok daha ileriler” yorumunu yapan
Baykal, öğretmen ve öğrencilerimizin içerik üretecekleri bir sisteme
doğru gidildiğini belirtti. Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Proje Yönetim
Ofisi Proje Yöneticisi Buğra Yılmaz, ‘Eğitimde Oyunlaştırma
ve Nusrat Projesi’ni anlattı.
Eğitim – teknoloji etkileşimini
vurgulayan Yılmaz, “Dünya tarihini, savaş oyunları oynatarak
öğretiyor. Çocuklarımıza Çanakkale Zaferi’ni unutturmamız gerek. Nusrat da bu şekilde
doğdu. Türkiye’de
günde 39 milyon
saat oyun oynanıyor!
Oyun sektörünün oluş-

ması; Bilgi Toplumu
Stratejisi ve Eylem
Planı’na da girdi” açıklamasını yaptı. Oyunların
hayal gücünü ve zekâ gelişimini artırdığının altını çizen Yılmaz, çocukların oyun
oynarken problem çözme
yeteneklerinin de geliştiğini
kaydetti. İlk gün, moderatörlüğünü Fortune Türkiye’den
Kerem Özdemir’in yaptığı
‘Türkiye’nin Geleceği İçin Bir
Kaldıraç: STEM’ paneliyle sona
erdi. Panelde konuşan TED Rönesans Koleji Kurucu
Müdürü İpek Ak, şun-
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Eğitim
Çocukların içindeki
yaratıcılığı özgür bırakın

“Teknoloji geliştiği gibi öğrenciler de değişiyor. Değişim içinde tüm okulun ekosistemini düşünmek
gerekiyor. Z Çağı çocuklarına hitap ediyorsunuz. Öğrenciler, öğretmenlere de öğretiyor.
ları aktardı: “Teknoloji geliştiği gibi
öğrenciler de değişiyor. Değişim
içinde tüm okulun ekosistemini düşünmek gerekiyor. Z Çağı çocuklarına hitap ediyorsunuz. Öğrenciler,
öğretmenlere de öğretiyor. Öğreten gençlik, geleceğe de üreten
gençlik oluyor. Öğretmen artık tek
bilge kişi değil; öğrencilerle birlikte
deneyimleyen kişi. Bilgi paylaştıkça
çoğalır. Devlet okullarındaki öğretmenleri eğitmek de sosyal sorumluluk projesi olmalı.” Yine aynı okulda eğitim veren Eğitsel Teknoloji
Uzmanı Hakan Umutlu da; STEM
becerilerine sahip olmanın önemine vurgu yapıp iyi yapılandırılmış
bir program sunmanın gerekliliğine
değinip okul dışında gerçekleştirdikleri eğitimlere de dikkat çekti.
STEM’in hedeflerinden birini de ‘girişimcilik’ olarak kaydeden Umutlu,
“STEM bir gövde demektir; farklı
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öğrenme stilleri gözetilerek hazırlanan motive edici içerik ve aktiviteler mevcut” şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Her çocuğun ayrı bir
öğrenme biçimi var

St. Joseph Lisesi Bilişim Teknolo-

İkinci günün konukları ise; İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan

İTÜ Gelişim Vakfı Okulları’ndan

Alper Cihan, Hrika Çözümler Kreatif Satış Direktörü Pınar Türker,
jileri Koordinatörü Eren Kalelioğlu,
Elvan Ünlü oldu. ‘Çocuk, Bilişim,

Pınar Türker

Hrika Çözümler Kreatif Satış Direktörü

Eğitim’ başlıklı bir
sunum gerçekleştiren Cihan, “İstanbul
Üniversitesi olarak genç
kuşaklara formal eğitim veriyoruz. Çocuk yaş gruplarına
da informal verdiğimiz eğitimler
mevcut. Bir eğitimin evrimi var.
Bizim eğitimde, ciddi bir hamle,
ciddi bir ivme yakalamamız gerek. İnternette eğitim içeriği geliştirmemiz gerekiyor. Biz AUZEF
olarak ‘Teknoloji ve Çocuk’ projesi

Prof. Dr. Alper Cihan

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı

yapıyoruz. Özel sektör,
kamu, üniversite bağı
çok önemli. Özel formatlanmış içeriklere ihtiyacımız
var. Hedef ve amaç bazlı çalışmalıyız” açıklamasını yaptı. Türker,
‘Eğlenerek Öğrenme – Öğrenerek
Eğlenme’ konusuna dikkat çekip
eğitim ve oyunun kavramsal olarak da benzeştiğine değinip şöyle
konuştu: “Eğitim içine eğlence unsurunu; ‘oyun’u katıyor. Eğitim bir
anda zevk alınan bir süreç oluyor.

Eren Kalelioğlu

St. Joseph Lisesi Bilişim Teknolojileri Koordinatörü

Oyunun avantajlarından biri; çok
fazla tekrar yapılması. Oyunla, çocuklarımızın davranışlarına, dünyalarına yönelik ipucu elde edebiliriz. Hedefin ulaşılabilir olması da
çok önemli. ‘SimCity’, ‘Chemistry
for Beginners’, ‘Merchants’ oyun
örneklerinden… ‘Agent Surefire:
Insider Threat’ bizim tasarladığımız bir oyun.” “Her okulu kendi
bünyesinde düşünebiliriz” diyen
Kalelioğlu da, tablet, kağıt –kalem
hepsini birlikte kullandıklarına dikkat çekti. Kalelioğlu, “Teknolojiye
fazla sorumluluk ve anlam yüklemek istemiyoruz. İçeriklerimizi
sayısallaştırıp paylaşmaya çalışıyoruz. Türkiye’de sayısal içerikte büyük eksiklik var” ifadesini
kullandı. Ünlü, öğrencilerin web
2.0 araçlarını kullanması ve geri
bildirim sağlanması konusunda
interaktif ve öğretici bir sunum
gerçekleştirdi. İkinci günün ve
Zirve’nin sonunda, Yrd. Doç. Dr.
Özgür Yılmaz ve Araştırma Görevlisi Dr. Duygu Mutlu Bayraktar da,
‘Teknolojiyle Kinestetik Öğrenme’
konusunda bilgi verip her çocuğun ayrı bir öğrenme biçimi olduğunun altını çizdiler ve sunumlarında şu noktaları kaydettiler:
“Çocuğun nasıl öğrendiğinin belirlenmesi gerekir. Ne kadar çok
duyu organı devreye sokulursa o
kadar iyi öğrenirler. Ayrıca takdirödül yoluyla, deneme-yanılma yoluyla, yaşayarak, hareket halinde,
oyun yoluyla öğrenirler. Kinestetik
öğrenme burada önemli rol oynar.
Multi- disipliner öğrenme, eğitimde yeni eğilim. Her öğrencinin kinestetik zekâsını devreye sokarak
bunu işe çevirmeliyiz.”
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Sanat & Eğlence

Yeter ki
bir fikriniz olsun
ICT Summit Now for Kids etkinliğinde ‘Sanat ve Eğlence’ temasındaki sunumlarda yaratıcı
içeriğin, medya okur-yazarlığının ve fikir sahibi olmanın önemine dikkat çekildi.

S

anat ve Eğlence’ temasına;
karikatürist Varol Yaşaroğlu,
YouTuber Orkun Işıtmak,
Hürriyet Çocuk Kulübü Yöneticisi
Ömür Kurt, Webadam kurucusu
Batuhan Bulak, IBS Bilişim Müdürü Can Akkaya, Sabah gazetesi
yazarı Timur Sırt, Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, El Cezire Türkiye online
müdürü Can Tüzüner, Can Sungur,
Twitter fenomenleri Asipislik, Hakikipapa ve iç mimar İrem Senemoğlu konuşmacı olarak katıldı.

2000’li yıllara yolculuk
‘Teknoloji dünyası ile mizah dünyasını birleştirmek’ başlığı altında
ilk konuşmayı yapan karikatürist
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Varol Yaşaroğlu; kariyer hayatının
teknolojiyle birlikte gelişim aşamalarından bahsetti. Yaşaroğlu, 2000
yılından beri sırasıyla hayata geçirdiği animasyonların videolarını çocuklar ile paylaştı.
YouTube’da eğlence ve oyun
ağırlıklı videolar üreten Orkun
Işıtmak, “Ben çok yapılan şeyleri
sevmiyorum. Kim ne yapmıyorsa,
içeriklerimde onu yapıyorum. YouTuber olmak için kaliteli ve yaratıcı
ürünler yaratmak gerekiyor.” dedi.

Ebeveynler
medya okuryazarlığı
yapamıyor
Küresel çizgi film ve
bilgisayar oyunla-

rının çocuk ve gençler üzerindeki
etkilerini ele alan Ömür Kurt, son
dönemdeki bilgisayar oyunlarının
çok fazla savaş ve şiddet içerikli
olduğunu söyledi. Ebeveynlere,
”Bizler medya okur-yazarlığı yapamıyoruz. Toplum hangi dürtülerle
hareket ediyor, eleştiri süzgecinden geçirmeliyiz. Çocuklara ne sunarsanız, onu düşünmeye başlıyor.
Kötü içeriklerin çocuklara doğrudan ulaşmasını çok yanlış buluyorum” dedi.
18 yaşında kendi şirketi Webadamı’nı kuran
Batuhan Bulak, genç
girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu: “ Yeter ki

Ömür Kurt

Hürriyet Çocuk Kulübü
Yöneticisi

İsmail Hakkı Polat

Kadir Has Üniversitesi öğretim
görevlisi

Timur Sırt

Sabah gazetesi yazarı

Can Tüzüner

El Cezire Türkiye online
müdürü

İrem Senemoğlu

bir fikriniz olsun.
Verimli ve çok çalışmak önemli. Paradan çok, fikriniz
ve doğru insanlarla
tanışmanız size yardımcı
olacaktır.”

İç Mimar

Can Akkaya

IBS Bilişim Müdürü

Yeni medya alışkanlıkları
Etkinliğin ikinci günü ‘Orantısız
Zekâ ve Cilalı Caps Çağı’ ile Can
Sungur; gençlerin yeni medya kültür ve alışkanlıklarından bahsetti.
Ardından Twitter fenomenleri Arda
Özdemir ve Oktay Erdoğan’da fenomen olma hikayelerini anlattılar.
Tekno kuşağın sanata bakışını
ele alan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Orçun Kepez ve ‘Teknoloji ile İç içe Yaşama Alanlarını’
ele alan iç mimar İrem Senemoğlu,
gerek kendi hayatlarında
gerek iş hayatlarında
gözlemledikleri ‘teknoloji ve çocuklar’
odaklı
sorunları
ele alarak, etkinliğin son konuşmalarını yaptılar.

@asipislik,
@hakikipapa

Twitter fenomenleri

Varol Yaşaroğlu
Orçun Kepez

Karikatüdist

Kadir Has Üniversitesi
Öğretim Üyesi
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Teknoloji

Yaratıcılık, teknoloji
bilincinden geçiyor
Tüketmekten ziyade üretmenin öneminin vurgulandığı ‘Teknoloji’ temasındaki oturumlarda,
yazılım dili bilgisinin burada üstlendiği göreve de vurgu yapıldı.

‘T

eknoloji’ temasında günün ilk
rücü etkisine değinen Tan, tüketicilerin artık “kişiye özel” ürünleri tercih
sunumunu Makers Türkiye Hareketi Koordinatörü Ongun Tan
ettiğini söyledi.
gerçekleştirdi. ‘Sen de Yap!:
“Sosyal beceriler
Maker Hareketi ve Etkileri’
unutulmamalı”
konulu sunumunda güGünün ikinci sunumunnümüzde asıl zenginliğin
da “Becerilerimizi Geliş“yetenek” olduğunun üzetirmek” temalı bir sunum
rinde duran Tan, bir ürün
gerçekleştiren
IBM Türk Kuüzerinde çalışırken, sonuçtan
Ongun Tan
rumsal Sosyal Sorumluluk
çok sürece odaklanmanın öneMakers Türkiye Hareketi
Koordinatörü
Programları
Müdürü
mini vurguladı. KonuşmasıCeyhun Göcenoğlu,
nın devamında ‘maker’
teknolojiyle birhareketinin dönüştü-
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likte
büyüyen
nesillerin
sosyal
açıdan geri kalmaması gerektiğini vurguladı.
Sosyalleşme bakımından geri
kalınması durumunda, toplumda
kopuklaşmaların yaşanacağını söyleyen Göcenoğlu, teknoloji ile 21. YY
sosyal becerilerinin harmanlanmasını
gerektiğinin altını çizdi.

Evrensel dil:

Panelist

Burak Akmenek

Panelist

Cem Kıvırcık

Yazılım
Etkinliğin
Z Kuşağı
konuşmacıları arasında yer
alan Mustafa
Doğa Doğan, Mustafa Doğa Doğan
Öğrenci (20 Yaşında)
yaptığı sunumda teknolojinin kişisel gelişiminde yarattığı etkilerden söz etti. Yazılım dili öğrenmenin ve kod yazmanın
çocuklar için hayati önem taşıdığını
söyleyen Doğan, sunumunda bu saye-

de elde ettiği başarıları
katılımcılarla paylaştı.

“Tasarım Çağı’ndayız”
Sanayi devriminden bu yana gelen eğitim sisteminin işlevini yitirdiğini belirten Doç. Dr. Selçuk
Özdemir, insanlık olarak “tasarım çağı” yaşadığımızı söyledi.
Seri üretim ve fabrikaların değişim sürecinde olduğunu ifade
eden Özdemir, “sen tasarla, makina-

Moderatör

Murat Oktay

iç içe büyüyen çocuklarla kurduğu iletişimin önemine değinen Steinfeld, bu
konuda ebeveynlere kilit önerilerde
bulundu.
Z Kuşağı Konuşmacıları
arasında yer alan Egemen Ertem, yaptığı
sunumda, satın almak yerine 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği
cihazları katılımcılarla
Doç. Dr.
Selçuk Özdemir

Panelist

Murat Yıldız

Panelist

Cenk Tarhan

lar yapsın” anlayışının önemini
vurguladı.
Açılış gününün kapanış panelinde ise Murat Oktay’ın
moderatörlüğünde oyun
tarihinde kısa bir yolculuk
gerçekleştirildi.

paylaştı. Tüketmekten ziyade
üretmenin önemine değinen genç maker, yaşadığı
süreçlerden söz etti.
Kapanış konuşmacısı ise
İskele47 Atölyesi Kurucusu Bager Akbay oldu.
Çocukların “maker, coder,
Iris Steinfeld
Psikoterapist
Çocukların birey
hacker” gibi niteliklerle sahip olmasıyla birlikte, satın
olduğu unutulmamalı
Etkinliğin ikinci gününün açılış konuşaldıkları ürünlerin çehrelerini değişmacısı Iris Steinfeld oldu. “Teknolotirebileceğini söyleyen Akbay, bu sajiye Doğan Çocuklarla İletişim” adlı
yede yaratıcılıklarının artabileceğinin
sunumunda ebeveynlerin teknolojiyle
altını çizdi.
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SerpilAydın
Doğa Okulları
Eğitim Teknolojileri Müdürü

Sadece öğrenmek için değil,
üretmek tasarlamak ve
geliştirmek için teknoloji
E

ğitim teknolojileri; öğretim ortamları tasarımı, öğretim araç ve gereçleri, öğretim yöntem ve teknikleri
gibi kavramları kapsamaktadır. Bu
kavramları gelişen teknoloji ile buluşturmak, yeni kuşakların yararlanabileceği bir model haline getirmek ve gelişen teknolojinin eğitimde - öğretimde
nasıl kullanılacağını anlamak adına
Dünya’da, çocukların teknoloji ile öğrenme arasındaki ilişkinin incelenmesi
ve geliştirilmesi yönünde bir akım başlatmıştır.
ICT Summit NOW for KIDS 2015,
Türkiye’de eğitim teknolojilerinin çocuklardaki olumlu yansımalarını oldukça net bir şekilde ortaya koymuştur.
ICT Summit NOW for KIDS, MEB dahil
olmak üzere eğitim sektöründe öğrenciyi teknoloji ayağında aktif kılmayı
hedefleyen birçok etkinlik ile dikkatleri

üzerine çekmeyi başarmıştır. Öğrencilerimizin yer aldığı birçok etkinliğin,
dijital kimliklerini çıkarmaya yönelik
olması, teknoloji çağının gerektiği ölçeklerde öğrenmeyi, iletişim kurmayı ve öğretmeyi sağlamıştır. Öyle ki
öğrencilerimizin yaptığı Kodugame,
Unity, Sketchup workshopları teknolojide üreten birer birey olduklarının en
somut örneği olmuştur.
Doğa Okulları olarak, özellikle Bilim
okullarımızda dersliklerden laboratuvarlara kadar doğru ve kullanılabilir bir
tasarım ile teknoloji öğrencilerimizin
öğrenme alanlarına doğru bir şekilde
girmeyi başarmıştır. Özellikle ortaokul
ve lise düzeyindeki bilimsel ve teknolojik alanlar öğrencilerimizin proje geliştirme, uygulama, test ve analiz aşamalarını deneyimleme şansı bulmuştur.
Geçtiğimiz yıl itibarı ile verilen Bilişim

Teknolojileri ve Yazılım ders içeriği ile
öğrencilerimize; kodlama (Kodugame, Unity) modelleme (sketchup - 3D
printer)
kavramlarını destekleyen
eğitimler ile teknolojide üreten taraf
olmalarını desteklemeyi başardık. Öğrencilerimizin algoritmik düşünce yapısını ve tasarım - üretim (3D printer)
konusundaki becerilerini en üst düzeye çıkarmayı hedefledik.

Z

2015-2016 eğitim öğretim dökuşağı
neminde Scratch, Scratch
için teknoloji,
for Ardunio, App Invanartık sadece öğrenmek
tor, IOT derslerimiz
için değil, üretmek tasarlamak
ile öğrencilerimizi
ve geliştirmek için oldukça önemli hale
gelmiştir.
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Z kuşağı için teknoloji, artık sadece
öğrenmek için değil, üretmek tasarlamak ve geliştirmek için oldukça önemli
hale gelmiştir. Eğitim teknolojilerinde
sıkça duymaya başladığımız, kişiselleştirilmiş öğrenme, sanal gerçeklik,
Oculus for Education, Xbox for Edu-

cation, Gamification (oyunlaştırma),
Eğitimde Yazılım ve Kodlama, artırılmış gerçeklik, 3D printer gibi çalışmaların çocukların kavramları şemalara
daha hızlı oturtarak kalıcı öğrenme
sağlaması, ayrıca senaryo geliştirme,
zihinsel döndürme becerilerinin gelişmesi açısından oldukça yararlı olduğu
gözlenmektedir. İçeriklerin öğrencilere oyunlaştırılmış ve grafik arayüzü
geliştirilmiş bir eğitim materyali ile sunulması öğrenmeyi oldukça ilgi çekici
kılmaktadır.
Son yıllarda yapılan araştırmalarda
özellikle kritik yaş dönemlerinde öğ-

renme becerilerinin geliştirilmesi gereken öğrenci gruplarının grafik arayüzü
güçlü ve oyunlaştırılmış teknolojik altyapılı öğrenme materyallerinin öğrencide kavrama düzeyini %70 oranında
olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.
Doğa Okulları olarak eğitimde yenilikçi
yaklaşımları benimseyen öğrenci gelişiminde teknolojiyi doğru noktalarda
konumlandıran bir vizyon izlemek önceliğimiz olmakla birlikte bu vizyonu
gelecek kuşaklara taşımayı başaran
sistematik ve sürekliliği olan bir yapı
oluşturmuştur.
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advertorial

nesne programlamaya ve uygulama
geliştirmeye yönelik projelerde yer
almalarını sağlayacağız. Ayrıca bu yıl
itibarı ile hayata geçireceğimiz Maker
hareketi ile öğrencilerimizi üreten ve
gelişen bir organizmanın en önemli
parçası haline gelerek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayacaktır.

Güvenlik & Sağlık

Teknolojiden korkma,
kendini koruması bil

Ç

ocukların bilişim teknolojileri ile ilişkilerinde güvenlik unsuru oldukça önemli
bir hale geldi. Uzmanların,
farklı açılardan güvenlik unsurunu ele aldığı oturumlarda,
hem çocukların hem de ebe-

veynlerin güvenlik konusunda
nasıl bir yaklaşım sergilemeleri
tartışıldı.
Güvenlik teması altında; güvenlik kavramı, bilişimde güvenliğin
unsurları, çocuğun mahremiyet
hakkı, sanal yaşamda çocuğun

kendini koruması, dijital kimlik, çocuklar ve ebeveynler
için internet güvenliği, ailenin
ve dinamik nüfus yapısının
korunması gibi konu başlıklarının ele alındığı oturumlar
düzenlendi.

...atölyeler... atölyeler... atölyeler... atöly
Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi

Makey Makey Elektronik Atölyesi

Bilişim Garaj Akademisi / Doç. Dr. Selçuk Özdemir

Makers Türkiye / Ongun Tan

Ü

ç boyutlu yazıcılar 21. yüzyılda tüm üretim
hazırlıklarını değiştirmeye başladı. Hayalindeki
nesneleri tasarlamak ve bunların üç boyutlu olarak
çıkışını alabiliyor olmak, yepyeni bir dünyanın
kapılarını açıyor. Bu yüzden üç boyutlu düşünme
yeteneğine ve üç boyutlu tasarım becerilerine çocuk
yaşlardan sahip olmak da çok büyük önem taşıyor.
Bilişim Garaj Akademisi işbirliği ile başarılı bir
şekilde gerçekleştirilen ‘Üç Boyutlu
Tasarım Workshop’ larında,
çocuklarımız Sketch-up
programı ile üç boyutlu
tasarımın temellerini
öğrendi ve kendi tasarladıkları
nesneleri 3D yazıcılardan bastılar.
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E

ğitimde ‘maker’ yaklaşımının önemi büyük. Çocukların
ezber bilgi yerine deneme yanılma yöntemini
benimsemesi, sabit bakış açısı (fixed mindset) yerine
gelişimci bakış açısına (growth mindset) geçişleri
açısından önemli. Beraber yaparak, kendi kendine
öğrenerek, istediği konuya kanalize olarak çocuklar konu
ve bilgileri çok daha hızlı kavrıyorlar. Öğretmenler ise artık
bir mentora dönüşüyor ve çocuğun gideceği yolda ona
rehberlik ediyor.
Makers Türkiye hareketi işbirliği ile gerçekleştirilen
‘Makey Makey Elektronik Workshop’ında,
çocuklarımız gönüllü eğitmenlerle birlikte basit
elektronik devreler
oluşturdu, makine ve bilgisayarların
temel çalışma mantıklarını ‘yaparak’
öğrenme fırsatı elde etti.

KoduGame Programlama Atölyesi
KoduGame Lab / Yağız Erk, Z.Sultan Özen, M.Caner Atabaş

D

oğu Koleji destekli, Microsoft Fuse Lab tarafından
geliştirilen KoduGame Lab uygulaması, senaryo
geliştirme ve algoritmik zekanın gelişiminde büyük önem
taşımakta. KoduGame Lab uygulaması geniş bir yaş
skalasına hitap etmekte. Örneğin yetişkinlerde eğlence
aracı olarak kullanılırken, ilk ve ortaokul seviyesindeki
çocuklar içinse eğitim materyali olarak kullanılmakta.
Bu yönüyle, özellikle 10-14 yaş arası çocukların proje
geliştirme ve uygulama basamaklarını görmesi
açısından oldukça yararlı bir ‘grafik tabanlı’ yazılım
geliştirme programı.

Aile teknoloji
kültürünü oluşturun

B

ilişim teknolojilerinin kullanımı
çocuk sağlığı konusunda da önemli bir faktör.
Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda, çocukların
hem beden hem de ruh sağlıklarının gelişimi konusu ele alındı.
Artı Sağlık İcra Kurulu Başkanı ve
Kurucu Ortağı Hüseyin Kurt, kronik
hastalıklarda teknolojinin kullanımı
konusunda bilgi verirken, Z Kuşağı
Konuşmacısı Arda Kafalı da “Bilişim
Bağımlılığı Değil, Bilişim Hayranlığı” başlıklı konuşmasında teknolojinin faydalarına değindi. Quadro
Teknoloji Genel Müdürü Serkan
Gezici ise “Çocuk Sağlığında Teknolojinin Önemi” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. Gezici, çocukların
sağlığını her yerden takip edilebilmesini sağlayacak teknolojiler ve
ürünler konusunda bilgi verdi.
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr.
Meltem Kora ise çocukların ruhsal
gelişimi ve sağlığı ile ilgili bilgiler verdi. Kora’nın verdiği bilgilere
göre anne ve babaların yüzde 20’si

çocuklarıyla birlikte oyun oynuyor
ve ebeveynler ile çocuklar arasında önemli bir bilgi farkı bulunuyor.
Kora, ailelere de şu tavsiyelerde
bulundu:
Çocuğun hangi oyunu oynadığını
bilin ve öğrenin. Çocukla birlikte
oynamayı deneyin. Oyunlara “karşı” tavır almayın, anlamaya çalışın.
Karmaşık online ilişkiler olabileceğini aklınızda tutun (romantik ilişki, gruplaşma, şantaj vb). Ailenizi,
kültürünüzü ve teknolojinizi tanıyın.
Çocuğunuzun gelişimsel gereksinimlerini tanıyın. Dijital dünyanın
sunduklarını tanıyın. Teknoloji bir
ayrıcalıktır. Teknoloji bir araçtır,
amaç değildir. Dijital ayakizi artık doğumla (öncesiyle) başlar. Siberdünyada mahremiyet yoktur. “Sil” tuşu
diye bir şey yoktur. İnternet adabı
önemlidir. Şifre ve kişisel bilgiler

paylaşılmamalıdır. Telefonla uyunmamalıdır. Teknolojisiz/ medyasız
günler yaratılmalıdır. Dijital kimliğin
gerçek kimlikle uyumu
önemlidir.
Serkan Gezici
Quadro Teknoloji
Genel Müdürü

Arda Kafalı
Yaş 13

yeler... atölyeler... atölyeler... atölyeler...
Unity 3D Oyun Sahnesi Oluşturma Atölyesi

Mandala Çizim Atölyesi

DJ Atölyesi

Unity / Erol Helvacıoğlu

MANDALArt / Aslıhan Aksun

DJ Negma / Yıldız Çokcoşkuner

U

nity 3D, modern oyunları oluşturmak için popüler
ve oldukça yetenekli bir platform. Bu oyun editörü
ile etkileşimli 3D dünyalar kurabilir, bu dünyanın içine
karakterler ve karakterlerin karşılaşabileceği engelleri
hayallerinizdeki gibi yerleştirebilirsiniz.
Doğa Koleji desteği ile Unity 3D eğitimi kapsamında,
Unity arayüzü ve çalışma ortamı tanıtıldı, Unity’nin temel
kavramlarına değinilerek, script programlamaya giriş
yapıldı, giriş için basit arazi ortamları oluşturuldu. Efektlerin
eklendiği görsel 3 boyutlu basit oyunlar yapılarak
bu oyunda ortam tasarımları, ortam
ayarları ve oyunun programlanarak
PC ve web platformları için
derlenmesi ile birlikte 3D oyun
geliştirme mantığı da yerleştirilmiş
oldu.

M

andala, boyama yoluyla sakinliğe ulaştıran ve
rahatlatıcı etkisi olan bir sanat. Özellikle çocukları
zihin dinlendirme, dikkat eksikliği ve sakinlik gibi
konularda eğitmek için kullanılıyor.
Mandala ile çocukların yaratıcılıklarının ve özgüveninin
de arttığını belirten eğitmen Aslıhan Aksun, Happy
Nest Çocuk Klübü desteği ile ICT Summit NOW
for Kids – Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi ’15
etkinliğinde teknoloji üretmek isteyen çocuklar
ile Mandala yaptı.
Teknolojiye doğan yeni neslin, teknolojiyi sadece
kullanan değil, üreten de olmasının altının çizildiği
bu tema ile çocukların kişisel özelliklerinin Mandala ile
desteklenmesi, buna bağlı olarak gelişimine ve üreten bir
birey olmasına olumlu katkıları fuaye alanındaki “Mandala
Atölyesi”nde deneyimlendi.

I

CT Summit NOW for Kids – Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi’nde
çocuklar DJ’liğin keyfini çıkardı. Türkiye’nin önde gelen
DJ’lerinden olan DJ Negma’ nın önderliğinde düzenlenen DJ’lik
workshop çalışmalarında, çocuklar yaptıkları remix’lerle müzik
tutkularını geliştirdiler.

Sağlık Aplikasyonları ve
Telemedicine Deneyim Atölyesi
ARTI SAĞLIK

I

CT Summit NOW for Kids – Çocuklar İçin Bilişim
Zirvesi’nde çocuklar teknolojiyi sağlıkları için
nasıl kullanabileceklerine dair de fikir edindiler. Teknolojiye
doğan çocuklar, bu workshop çalışmasında günümüz sağlık
teknolojileriyle tanıştı ve bu teknolojileri deneyimledi.
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Sonuç Bildirgesi

https://www.facebook.com/bzcocuk
https://twitter.com/bzcocuk
https://instagram.com/bzcocuk/
http://www.bzcocuk.com
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‘‘

ICT Summit NOW - Bilişim
Zirvesi’nin 14 yılda bize
kazandırdığı uzmanlık ve
tecrübeyi 2015
itibarıyla yeni bir etkinlikle
bütünleştirdik: ICT Summit
Now for KIDS – Çocuklar İçin
Bilişim Zirvesi’15
2000 yılından bu yana
Türkiye’nin en büyük bilişim
etkinliği olan Bilişim Zirvesi,
2013 yılında yeni bir isim, yeni
bir logo, yeni katılımcılar, yeni
konu ve konuşmacılarıyla çok
yönlü bir değişimin habercisi
oldu. Uluslararası kimliğini
daha da genişleterek ICT
Summit NOW (Yeni Eski Dünya)
adını alan zirve, Avrupa, Asya
ve Afrika’nın iş ve bilişim
profesyonellerinin buluşma
merkezi haline geldi.
ICT Summit NOW Bilişim
Zirvesi, 2014 yılında
Türkiye’deki konferans yapısını
kökten değiştirme amacıyla
yepyeni bir konsept sundu.
Tüm ana sunumların Anadolu
Oditoryumu’nda yapıldığı
zirvede katılımcılar, son
dönemde daha da kıymetli
hale gelen iletişim ve işbirliği
için daha çok zaman ve alan
bulabildiler. Aynı zamanda,
zirveyi destekleyen firmaların
salonlarında birbirinden
bağımsız konularda
gerçekleşen seminer, eğitim
ve toplantılar sayesinde
katılımcılar alanlarında
özelleşme imkanı buldular.

Çocuklar için
”
Bilişim Zirvesi
Etkinliği Nedir?
ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi
etkinliklerine şimdi bir yenisi ,
“Teknolojiye Doğan Çocuklar”
eklendi.
‘‘Çocuklar için Bilişim Zirvesi”
Etkinliği Nedir?

Çocuklar için Bilişim Zirvesi, teknolojiyle büyüyen değil, teknolojiye doğan çocukların bugününü ve yarınını
ele alan, konuşturan, teknolojinin geleceğimizdeki rolünü, tedbir ve tehdit
konularını paylaşan ve aynı zamanda
tartışma ortamı sağlayan, yepyeni
iddiaların ortaya konacağı, yoğun
içeriğin yanında daha da önemlisi kuşaklar arası iletişimde anne babaları
bilgilendiren ve geleceğe hazırlayan
bir etkinlik platformudur.
Dijital yaşamın bir parçası olmaya
mecbur kalan teknolojiye doğan
çocuklar ve yeni nesil kuşaklar teknoloji ile yönetilen ve yaşanan bir
dünyaya doğdular, hiç öğrenmediler, teknoloji hayatlarının bir parçası
olurken, dijital kimliğe sahip oldular.
Bu dijial kimlik dönüşümleri hem eğitim hem de sosyal hayatlarında çevrimiçi ve çevrimdışı bir aplikasyon
kimlik kavramını yarattı. Bu kuşak,
açık adı ile “Aplication Kuşağı” olarak tanımlanırken ‘‘App Kuşağı’’ algısı oluştu ve 2014 yılında basılan ilgili
yayınlarda da ‘’App Kuşağı’’nın dijital
öncesi nesile göre çok daha dışa dönük bir nesil olduğu vurgulanmakta.
Bilişim Zirvesi, her yıl iş ve bilişim
dünyası için değişim ve yeniliklerin
itici gücü oldu. Şimdi yeni eklenen

“Teknolojiye Doğan Çocuklar”
teması ile Türkiye’ye yepyeni bir
konferans anlayışı sunmakta.
Bu yıl Çocuklar İçin Bilişim
Zirvesi’nde bilişimi kullanan bütün
çocuk ve gençler kucaklanarak, deneyimler karşısında genç yönetici
görüşleri tartışılarak, yeni – eski
farkları keskin çizgilerle ortaya koyuldu! Vizyoner görüşler ziyaretçilere farklı bir yaklaşımla sunuldu.
Yeni teknolojiler, çocuklara
yaşamlarının yol haritasını çok
küçük yaşlarda çizdiriyor. Peki
daha nereye gideceğiz? Bu
teknolojinin hızı doğru mu?
Toplumları ve anne babaları nasıl
etkiliyor?

2001 yılından bu yana yapılmakta olan Bilişim Zirvesi etkinlikleri,
Türkiyemiz’in dünyadaki bugünkü
güçlü algılanışına yakışır şekilde
organize edilmektedir. Bu etkinlik;
gelecek planlarına yol gösteren ipuçlarını paylaşan, teknolojinin
çocuklar üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerini tartışan, çok sayıda
konunun uzmanı ve söz sahibi kişinin ulusal ve uluslararası işbirliklerini özendiren konu ve konuşmacılar ile Türkiye’de yepyeni bir
kavram oluşturmayı hedeflemektedir.
İki gün boyunca Bilişim Zirvesi’ni
destekleyen firmalar, kendilerine
ayrılmış salonlarında sunumlarını
yaparken, gerçekleştirdikleri eğitimler, seminerler ve atölye ortamları ile tüm ebeveyn ve ağırlıkta
5-15 yaş grubu katılımcılara kendilerini tanıtma ve teknolojiyi birlikte
tartışma fırsatlarını yarattılar.
Kısaca; bu yıl yepyeni anlayışı ile
Bilişim Zirvesi
“TEKNOLOJİYE
DOĞAN ÇOCUKLAR” a sahne oldu!
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Bilişim Zirvesi’15 İçerik Yöneticisi

Çocuklar için bilişim zirvesinin
Türkiye için önemi
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ürkiye 21. yüzyılda, güç
yetişmesi büyük önem taşıyor. Tekglobal bakış açısından geçiyor.
odaklarının dönüştüğü ve
nolojiye doğan bu neslin sadece tüBu doğrultuda, Çocuklar için Bilihayatın yeniden şekillendiketen değil, aynı zamanda teknoloji
şim Zirvesi, Türk çocuk ve gençği bir dünyada aktif ve öncü bir
ve bilimi üreten, bu konulara kafa
lerine adanmış ilk ve tek bilişim
oyuncu olmanın hayalini kuruyoran ve sürekli gelişimi kendisine
etkinliği olarak, çocuklarımızın
yor. Bu hayali gerçekleştirmek
ilke edinen bir topluluğa dönüşmesi
bilgi ve iletişim teknolojilerini
yolundaki en büyük güvencesi
ise güçlü bir teknoloji tanışıklığı ve
daha yakından tanıyacakları, yaise sahip olduğu genç nüfus. Anpılan atölye çalışmaları ile tecrücak bu genç nüfus her ne kadar
be edecekleri, olası dijital tehditvesi nedir? T
r
i
z
bugün bir avantaj olarak göanı
lere karşı bilgi edinebilecekleri,
im
Çocukmı
iliş
zükse de aynı zamanda
b
dijital yaşam kültürünü denev
lar için Bilişim Zirvesi,
içinde ciddi bir riski de
çin teknolojiyle büyüyen değil, teknoloji- e be
yimleyecekleri ve bu sai
r
barındırıyor. Türkiyede dünya toplumu ile
ye doğan çocukların bugününü ve yarınını ele
ye, bugünkü yaş
daha rahat entegre
alan, konuşturan, teknolojinin geleceğimizdeki rolüortalamasına
olabilecekleri bir ornü, tedbir ve tehdit konularını paylaşan ve aynı zamanda
bakıldığında,
tamı sağlıyor.
tartışma ortamı sağlayan, yepyeni iddiaların ortaya konduğu,
50 yıl sonra
kuşaklar arası iletişimde anne babaları bilgilendiren ve geleceğe
Böylece, Çocuklar
dünyanın en
hazırlayan ve düzenlediği atölye çalışmaları ile çocukların bilim ve
için Bilişim Zirvesi,
yaşlı
topyazılım tanışıklığına katkı veren bir etkinlik platformu.
Türkiye’nin gelelumlarından
Yeni nesil kuşaklar teknoloji ile yönetilen ve yaşanan bir dünyaya
cek nesillerinin,
birisi olmadoğdular, hiç öğrenmediler, teknoloji hayatlarının bir parçası olurken,
ülkeyi ileri götüya aday.
dijital kimliğe sahip oldular. Bu dijital kimlik dönüşümleri hem eğitim
recek, geliştireDolayısıyla
hem de sosyal hayatlarında çevrimiçi ve çevrimdışı bir dijital kimlik
cek ve dünyayla
kavramını yarattı.
bu olgun topbütünleşerek önde
lumun üreten
Çocuklar için Bilişim Zirvesi, her bireyin kendi ekseningelen bir fikir ve
ve kendine yede bir teknoloji ve dijital kimliği olduğunu ve çoklu
bilim ülkesi haline
ten bir ülke büekranlarda bu kimliği oluştururken nelerden
getirecek bir yaşam
tününü oluşturetkilendiğini, hayatımızın her alanındaki
kültürünü hayatlarına
ması için, bugünün
bu teknolojinin çocuk dünyasındaki
sokmaları için bir
yarar ve zararlarını konuşçocuk ve gençlerinin
platform sunuyor.
turdu.
çağın gerekleri içerisinde
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