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HAZIRLAYAN

……………………………………





………………………………………………… OKULU  
BİLİŞİM HAFTASI 
KUTLAMA PROGRAMI


	Günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşma.

Şiir. (Bilim Bahçesi)
	“Bilgisayar ve İnternetin Özellikleri” konulu makale.
	Şiir. (Bilim ve Teknoloji)
Bilişim Haftası ile ilgili güzel sözler.
Şiir. (İnternet Kullanımı) 
	Türkiye Bilişim Derneğinin Görev ve Sorumlulukları.
	Kapanış.
       



	Hazırlayan
	…………………………………
	Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

                                                                                                                                         









	Uygundur.                                                      
                            
	28/04/2022

…………………………………
	Okul Müdürü 












………………………………………………… OKULU  
BİLİŞİM HAFTASI 
KUTLAMA PROGRAMI


1-KIZ SUNUCU: (11 Bil. –  ………………….)

      Sayın müdürüm,
Değerli öğretmenlerim,
Sevgili arkalar;

      Bugün burada, Bilişim Haftasını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız.

      Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapmak üzere okulumuz 10 Bilişim sınıfından ………..………. kürsüye davet ediyorum.

2-ERKEK SUNUCU: (11 Bil. – ……………………….)

	Bilim, bilişim bilgi pınarım,
	Teknolojiyle hep varım.
	Çağı yakalayarak,
	İnsanlığa sunarım.
	
       10 Bilişim sınıfından ……………………… arkadaşımızı “Bilim Bahçesi”  şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.

3-KIZ SUNUCU:

	Teknikle çalışalım,
	Zamanla yarışalım,
	İstençle ve coşkuyla,
	Zirvede buluşalım. 
                     
       9 Bilişim sınıfından ………………………….. arkadaşımızı “Bilgisayar ve İnternetin Özellikleri”  konulu makaleyi okuması için kürsüye davet ediyorum.

4-ERKEK SUNUCU:

	 “ İlim ilim bilmektir
	İlim kendini bilmektir
	Sen kendini bilmezsen
	Ya nice okumaktır…”

      11 Bilişim sınıfından …………………….. arkadaşımızı “Bilim ve Teknoloji” şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.
	



5-KIZ SUNUCU:
               
                          “Ben zor işler için hep en tembelleri seçerim, çünkü onlar zor işleri hep en basit yol ile çözer.” 
Bill GATES                  


          11 Bilişim sınıfından …………………………… arkadaşımızı Bilim ve Teknoloji ile ilgili söylenmiş güzel sözleri okuması için kürsüye davet ediyorum.


6-ERKEK SUNUCU:

          * Günümüzde, teknoloji sayesinde, ayrımları ve ayrılıkları ortadan kaldırmayı sağlayan nice köprüye sahibiz. İnsanı insana, düşünceyi düşünceye, inancı inanca ve insanlığı barışa ulaştıracak çok zengin argümanlara sahibiz. 
	Enver Yücel                               
      
11 Bilişim sınıfından ……………………… arkadaşımızı “İnternet Kullanımı”  şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.

 7-KIZ SUNUCU:

* Her gün bir parçamızı daha tüketen teknoloji çağında sevgiye en son ne zaman yürekten bir merhaba demiştik, hatırlayanınız var mı?
İskender Pala

        10 Bilişim sınıfından …………………….. arkadaşımızı Türkiye Bilişim Derneğinin Görev ve Sorumluluklarını okuması için kürsüye davet ediyorum.


8-ERKEK SUNUCU:

        Programımız burada sona ermiştir. Programımıza katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.








GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ
(BİLİŞİM HAFTASI)

      Sayın müdürüm,
       Değerli öğretmenlerim,
 Sevgili arkadaşlar,

        Her yıl mayıs ayının ilk haftasını “Bilişim Haftası” olarak kutlamaktayız.

       Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, ülkeleri bir yandan çeşitli ekonomik ve sosyal çalkantılar içine sürüklerken, diğer yandan da yeni ekonomik süper güçler yaratmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş, bilişimin gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için var güçleri ile planlar yapmakta, mevcut sistemlerini sorgulamakta ve bilgi toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin tek yolu da eğitim ve öğretimdir.

Eğer bir ülkede eğitim kurumları öncelik sırasında arka plana itilmişse, genç nüfusa eğitim olanakları sağlanamıyor ve gençler toplum dışı etkinliklere itiliyorlarsa ve yetişen değerli beyinler başka ülkelere göç ediyorlarsa, o ülke kan kaybediyor demektir. Bu nedenle, Türkiye 21. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için Milli Eğitimini ciddi bir biçimde yeniden yapılandırmak zorundadır. 

Bilişim
Bu yapılanma, bilişim teknolojileri ile toplumumuzun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirmelidir. Bunun için, temel hedeflerimiz;
1- Toplumumuzun tüm kesitlerinde yaratıcı, esnek ve yenilikçi düşünce tarzını oluşturmak,
2- Bireylerimizin yaşam boyu eğitimini sağlamak ve sosyal sorumluluğunu geliştirmek,
3- Okullarımızı kendi aralarında ve çevrelerindeki dünya ile bağlantı oluşturmak,
4- Yeni eğitim yöntemleri kullanarak eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmak,
5- Milli Eğitim Sistemimizin idari ve yönetimsel mükemmeliyetini sağlamak,
6- Bilgi Toplumuna dönüşümde sayısal uçurumu gidermektir. 

Bu temel hedefleri hayata geçiren politika ve stratejileri üretmek ve gerekli plan ve eylemleri yapmak üzere ülkemizin tüm kaynaklarını seferber ederek bilgili insan gücü yetiştirmek en büyük önceliğimiz olmalıdır.

Avrupa Birliği’ne tam üye olma sürecindeki Türkiye’nin, genç ve dinamik nüfusu ile ekonomik bir güç oluşturabilmesi, bireylerini eğiterek bilgi toplumuna dönüşümü ile sağlanabilir. Bu, Türkiye’nin önündeki en önemli fırsatlardan birisidir. Bu bağlamda okulların bilgisayarlanmasına yardımcı olunmalı, elden geldiği kadar kampanyalara destek verilmelidir.         





BİLİM BAHÇESİ

Kırmızı kiremitli, açık mavi boyalı,
Kuzeyi ağaç dolu bir yokuşa dayalı;
Temelden çatıya dek ulusun ortak malı.
Saygı, sevgi ve ülkü kaynağı okulumuz.
Okuldan başlar bizim ilerleyiş yolumuz.


Cumhuriyetle yaşıt, baktım bahçesine.
Benziyor her köşesi bir bilim bahçesine.
Uyduk ve uyayacağız Atatürk’ün sesine.
Düştük işte tümümüz öğrenme hevesine.
Bilgi ile güçlenir kafamız ve yolumuz,
Okuldan başlar bizim ilerleyiş yolumuz.

M. Necati ÖNGAY














BİLGİSAYAR VE İNTERNETİN ÖZELLİKLERİ

Bilgisayar, kendisine verilen bilgileri, ona önceden tanımlanan programa göre İsleyen ve sonuçları veren bir elektronik sistemdir. O, bir elektronik beyin değildir. Düşünme ve yeni bilgiler ortaya koyma yeteneği asla yoktur. Bilgisayar, artan oranlarda hayatımıza girmeye devam edecektir. Onun için bilgisayarı çok iyi tanımalı ve öğrenmeliyiz.
 
Olumsuz yanlarından dolayı bilgisayardan kaçmak, onu evimize almamak çözüm değildir. Tıpkı; kesici bir alet olarak insan hayatına kasteden bıçağı, ekmek keserek yararlı islerde kullanmaktan vazgeçmediğimiz gibi.
 
İnternet, dünya çapında bilgisayarların birbiri ile bağlandığı ağ olarak tanımlanabilir. İnternet, birçok ödevini yapmada öğrencilere büyük fayda sağlıyor. Ama onlar, interneti sadece ödev yapmak için kullanmıyor. Birçok anlık ileti( Chat) programıyla sesli ve görüntülü konuşmaya imkân sağladığı için, kullanıcısının bağımlı hale gelmesine neden oluyor.
 
Sevgili anne ve babalar, karne hediyesi olarak aldığınız bilgisayarı siz kullanabiliyor musunuz? Cevabınız “Hayır!” ise; halk eğitim merkezlerinin açtığı kurslara katılabilirsiniz. Ya da kurs açılması için istekte bulunabilirsiniz.
 
Yard. Doç. Dr. Feda ÖNER

















         BİLİM VE TEKNOLOJİ

'Bilgi Çağı'ndayız aziz kardeşim,
Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme;
Bilgili olursan, salimdir başın
Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

Artık beden gücü, geride kaldı,
Akıl, zekâ onun yerini aldı;
Tüm işler, teknikle yapılır oldu
Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

Yaşlandım, öğrenmek zor olur deme,
Kolay öğrenirsin, sakın çekinme;
Çok sevineceksin, öğrendiğine
Bilgisayar öğren, vakit kaybetme.

Binlerce kitaba, sığan bilgiler,
Bir tuşun ucunda, tıklarsan eğer;
Buna gıpta eder, kütüphaneler
Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

Dünyada tüm işler, onla oluyor,
Her sorun, anında çözüm buluyor;
Daha nice işe, zaman kalıyor
Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

En etkin öğretim, aracıdır o,
Kullanan herkesin, baş tacıdır o;
Bilişim Çağı’nın, ilacıdır o
Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme...

Naim YALNIZ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONULU GÜZEL SÖZLER

“Yeterince gelişmiş bir teknoloji, sihirden farksızdır.” 
Artur C. Clarke
“Teknoloji yarışında, bitiş çizgisi yoktur.”
“Tabiat son sözü söylemeye karar verdiğinde, teknoloji sükût eder.” 
Nazan Bekiroğlu
“Teknoloji sayesinde herkesin kapısı, kocaman bir pencereye dönüşebiliyor.” 
Daniel Palmer
“Teknoloji hem yararlı bir hizmetçi hem de tehlikeli bir ustadır.” 
Christian Louise Lange
“Artık insanlık değil, teknoloji ilerliyordu. Uygarlıklar değil, teknolojiler gelişiyordu.”
Azra Kohen
“Günümüzde teknoloji çok ilerledi ama insanlık teknoloji hızında ilerleyemedi maalesef.”
“Teknoloji hareketleri kesin ve acımasız yapıyor. Bununla birlikte insanları da.” 
Theodor Adorno
“Kişisel bir bilgisayar, zekâmızın bir parçası olarak bize destek olan araçtır.” 
Steve Jobs
“Teknoloji ilerledikçe bilgi akışı hızlanıyor, kilometreyi koruyan asker sayısı ise azalıyor.” 
Nevzat Tarhan
“Teknoloji yaşadığımız yeryüzünü cehenneme çevirirse, bu gelişmişlik neye yarar ki?” 
Ahmet Ümit
“Hayatımızın ta içine kadar giren teknolojiden bağımsız yaşayamaz olduk. Yani artık teknolojinin kölesi olduk.”
“Teknoloji kullanımı ile imkânlar sınırsız. Sadece konuşuyor olduğumuzdan emin olmamız gerek.”
Stephen Hawking
“Bilgi çağının en önemli getirisi, teknolojinin hızının tecrübe kazanma süresini kısaltmasıdır.” 
Azmi Aksoy
“Teknoloji yokken her şey daha samimiydi. Daha masum, daha saf, temizdi her şey. Sözünde durulan bir yaşam şekli vardı.”
 Selçuk Yöntem
“Bilgisayar devrimi dünya tarihinde yaşanan en sesli devrimdir, komik olan onun etkilerini hala küçümsememiz.”
 Herman Kahl



İNTERNET KULLANIMI
Kolaylaştırır işleri,
Mutlu eder bizleri,
Çok fazla kullanırsak,
Bozar sağlıklı gözleri.

Yararları da var zararları da,
Dinle anlatayım size,
Eğer beni dinlemezsen,
Çok üzülürsün sonra.

Tablet, laptop, bilgisayar,
Hepsi radyasyon yayar,
Masum gözükürler ama,
Hepsi birbirinden hilekar.

Ödevlere, projelere,
Yardımcıdır bizlere,
Çok fazla kullanmazsak,
Zarar vermez kimseye.

Kutay BULUT




TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında kurulmuştur; 7 Mart 1994 tarihinden beri Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasındadır. Önemli bir özelliği, bilgisayarla ilişkisi olan, yolu bilgiden geçen herkesin bireysel üyeliğine açık bir dernek olmasıdır. Çağımızda bu, yüksek bir üye potansiyeli anlamına gelmektedir. TBD bugün 8000‘i bulan üye sayısını kısa bir süre içinde on binlere çıkarmak niyetindedir.
 
Türkiye Bilişim Derneğinin amacı, Türkiye’de bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı verici biçimde, çağdaş boyutlarda uygulanmasını sağlamaktır.
 
Çalışma İlkeleri:
 
- Türkiye’de bilişimle ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
 
- Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmaları sağlamak,
 
- Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,
 
- Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda işbirliği sağlamak,
 
- Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, bu tür çalışmalarda kalitenin artmasını gözetmek,
 
- Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile iletişim konularında dünya ile bütünleşmenin gözetilmesinde yardımcı olmak,
 
- Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak, Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
 
- Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,
 
- Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 
- Toplumun refahını arttırıcı çalışmalarda bulunurken, toplumu oluşturan en küçük birim olan insanı, her yaşta, önemseyerek, insanın ve toplumun yararına çalışmalarda bulunan
 
 
Sektörel Etkinlikler
 
- TBD amaçları doğrultusunda çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.
 
-Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar/yaptırır,
 
- Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar ve hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,
 
- Teknik ve bilimsel yayın yapar,
 
- Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
 
- Konferans, kurultay, seminer, açıkoturum ve benzeri konulardaki yöntem ve teknikleri tanıtır,
 
- Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır, benzer kuruluşlarla ilişkiler kurar,
 
- Bilişimle ve ilgili olan öteki konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülke içinde aktarılmasını gözetir,
 
- Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikaların oluşmasına katkı verir.
 
- Diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğine girmektir.




