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Kodlama Haftası Nedir?

AB Kod Haftası, ülkelerinde Kod Haftası Elçileri olarak

kodlamayı destekleyen gönüllüler tarafından yürütülen bir

taban hareketidir. Bütün kod etkinliği organizatörlerini -

okulları, öğretmenleri, kod kulüplerini, kütüphaneleri,

işletmeleri, kamu kuruluşlarını -etkinliklerini codeweek.eu

haritasına eklemeye teşvik ediyoruz.



Kod Haftasının Amacı Nedir?

• Kodla yaratmayı kutlamak

• İnsanları güçlendirmek

• İnsanlar arasında bağlantı kurmak

• Daha çok insanın bilim, teknoloji, mühendislik ve

matematikle ilgilenmesini sağlamak



Bana Faydası Ne Olacak?

• Kodlama eğlencelidir!

• Kodlama yaratıcıdır! İnsanoğlu en başından beri kil, taş, tuğla, kağıt ve
tahtayla yaratmıştır. Günümüzde kodla da yaratıyoruz.

• Kodlama güçlendiricidir! Dijital içerik tüketmekten fazlasını yapabilirsiniz;
kodla eşyalar yapıp bunları milyonlarca kişiye erişilebilir kılabilirsiniz.
Web siteleri, oyunlar yaratabilir veya bir bilgisayar ya da robotu kodla
kontrol edebilirsiniz.

• Dünyayı anlayın. Gitgide daha çok şey birbirine bağlanmaktadır. Ekranın
ardında olanları kavramak, dünyayı anlamamızı sağlıyor!

• Kodlama; sayısal düşünme, problem çözme, yaratıcılık, eleştirel
muhakeme, analitik düşünce ve ekip çalışmasını öğretir.

• Bugün işlerin % 90’ında, kodlama da dahil olmak üzere dijital becerilere
sahip insanlara ihtiyaç var.



Kodlama Haftasına Kimler Katılıyor



• Kodlayıcılar, yerel okullarda, ortak çalışma alanlarında, topluluk
merkezlerinde veya kütüphanelerde çalıştaylar düzenleyebilir.

• Kod yazan öğretmenler kodlama dersleri verebilir, ders planlarını
paylaşabilir, meslektaşları için çalıştaylar düzenleyebilir.

• (Henüz) kod yazmayan öğretmenler seminerler düzenleyebilir
veya anne babaları, öğrencileri veya kod yazanları birbirlerine
kodlama öğretmeye davet edebilir.

• Anne babalar çocuklarını bir kodlama çalıştayına katılmaya teşvik
edebilir.

• Kamu kurumları, tesislerinde kodlama çalıştayları veya yuvarlak
masa tartışmaları düzenleyebilir.

• Bir kodlama etkinliğine katılan herkes kendi deneyimlerini AB Kod
Haftası web sitesinde paylaşabilir ve başkalarına ilham verebilir!

Kodlama Haftasına Kimler Katılıyor



Dijital 
Tek 

Pazar

Avrupa Komisyonu, Dijital Tek Pazar stratejisi çerçevesinde AB Kod Haftasını ve
Avrupa'daki dijital becerileri geliştiren başka girişimler desteklemektedir.
Avrupa'nın dijital becerilerini artırmak, AB çapındaki Beceri Gündemi ve AB
Dijital Eğitim Eylem Planının bir parçasıdır.

2020 
Sonuçları

• Her yaşta 3,4 milyon kişi
• AB ve AB dışında 80’in üzerinde ülke

2019 
Sonuçları

• Her yaşta 4,2 Milyon kişi
• AB ve AB dışında 80’in üzerinde ülke
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2018 
Sonuçları

• Her yaşta 2,7 milyon kişi
• AB ve AB dışında 70’in üzerinde ülke
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2017 
Sonuçları

• Her yaşta 1,2 milyon kişi
• AB ve AB dışında 50’in üzerinde ülke

2016 
Sonuçları

• Her yaşta 970.000 kişi
• ABD ve Avustralya ile Afrika ve Asya ülkeleri de dahil AB ve AB dışı 50’nin 

üzerinde ülke

2015 
Sonuçları

• Her yaşta 570.000 kişi
• ABD ve Avustralya ile Afrika ve Asya ülkeleri de dahil AB ve AB dışı 48 ülke



• Harezmi Uygulama sınıfı olarak tüm okul öğrenci ve öğretmenlerine
yönelik “Kodlama Haftası” farkındalığı sağlamak amacı ile okulunuzun en
güzel köşesine “Kodlama Haftası” panosu oluşturabilirsiniz.

• Diğer sınıflara kodlama haftası ile ilgili bilgilendirme yapabilirsiniz.

• Code.org sayfasındaki etkinlikleri yapabilirsiniz. Belirli günlerde Hour of
Code (Kodlama Saati) belirleyebilirsiniz.

Kodlama Haftasında  Neler Yapabilirim?



Hârezmî Ekibi olarak 
hazırladığımız Bilgisayarsız 
Kodlama etkinliğini 
okullarınızda 
uygulayabilirsiniz.
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• Bu sitede her yaş grubuna göre etkinlikler vardır. Buradaki eğitimleri
tamamlayan öğretmen ve öğrenciler için isme özel sertifika
bastırabilirsiniz. Özellikle tableti olan okullarımız bir sınıf ortamı
oluşturarak kodlama haftası boyunca kursları tamamlamasını
sağlayabilirsiniz.
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Okul koridorlarına şart içeren algoritma yapabilir, cevapları EVET/HAYIR
olan sorulardan labirentler oluşturabilirsiniz. Teneffüste öğrencileri sırayla
labirent oyununa dahil edebilirsiniz. (Yemek tarifleri ile başlar sayı toplama,
çarpma, bölmeye kadar çeşitlendirebilirsiniz.)
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Kodlama Saati Etkinlikleri: https://hourofcode.com/tr/learn 

Kodlama Haftasında  Neler Yapabilirim?



EBA Kodlama (eba.gov.tr) adresinde Bilgisayarsız Kodlama 
etkinliklerini belirlediğiniz saatlerde yaptırabilirsiniz. 

http://www.eba.gov.tr/kod/bilgisayarsiz-etkinlikler 
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• EBA Kodlama (eba.gov.tr) adresinde Bilgisayarsız Kodlama 
etkinliklerini belirlediğiniz saatlerde yaptırabilirsiniz. 

http://www.eba.gov.tr/kod/bilgisayarsiz-etkinlikler 
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CodeWeek.eu sitesinde kodlama haftası için bir çok etkinlik var, 
okulunuza uygun olan bir etkinliği seçip uygulayabilirsiniz.
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CodeWeek.eu sitesinde kodlama haftası için bir çok etkinlik var, 
okulunuza uygun olan bir etkinliği seçip uygulayabilirsiniz.
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Kodlama Etkinliğimi Nasıl Kaydedebilirim?

• Kayıt alın: Katılımcılar ile yaptığınız etkinliği paylaşmak ve
duyurmak için fotoğraf, video vb. kayıtlar alın.

• Etkinliğinizden bahsedin! Etkinliğinizden sosyal medyada
konuşarak etkinliğinizi görünebilir hale getirebilirsiniz. Bunu
yaparken sizi görebilmemiz için aşağıdaki etiketleri eklemeyi
unutmayın.

#Harezmikodluyor2021
#Harezmieğitimmodeli2021
#CodeWeekTurkey2021
#CodeEU2021



https://codeweek.eu/ Sitesini açarak giriş yapalım. 
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https://codeweek.eu/ Sitesini açarak giriş yapalım. 
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• Etkinlikler sekmesinde ‘Etkinlik Ekle’ seçeneğini girelim.

Kodlama Etkinliğimi Nasıl Kaydedebilirim?



Etkinliğimiz ile ilgili bilgileri forma yükleyelim.

Kodlama Etkinliğimi Nasıl Kaydedebilirim?



HERKES İÇİN KOD HAFTASI KODU bölümüne aşağıdaki verilen kodu 
büyük-küçük harflere dikkat ederek girelim.

cw21-BhYvl

Kodlama Etkinliğimi Nasıl Kaydedebilirim?



CodeWeek Etkinlik Sayfamız



1. Adım
• Başla

2. Adım
• Codeweek.eu sayfasına kayıt ol ve giriş yap.

3. Adım
• Yaptığın etkinliği ekle

4. Adım
• Haritadan okulunu işaretle

5. Adım
• Etkinlik Kodu olarak cw21-BhYvl girmeyi unutma!

6. Adım
• Etkinliği Sosyal medyada etiketle

7. Adım
• Son

Kodlama Etkinliğimi Nasıl Kaydedebilirim?


