
 

 
 

 

 

Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor 10 binin 

üzerinde çocuğa ulaştı 
 

                                                                                      

QNB Finansbank, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği’nin  el ele sürdürdüğü “Minik 
Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesinde Türkiye’nin 22 ilinde 11 bin 387 çocuğa, 
toplamda 2656 saat kod eğitimi verildi. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 
“Geleceğin yaratıcı liderlerini yetişmesi, ancak yenilikçi, yaratıcı, analitik, farklı düşünen ve 
pozitif yaklaşıma sahip nesiller için bugünden çalışmakla mümkün olabilir. Çocuklarımızın 
analitik ve yaratıcı olmaları hem ülkenin hem de kendi geleceklerini olumlu yönde 
etkileyecektir. Bir çocuğa dokunmanın Türkiye’nin gelecekteki inovasyon liderine 
dokunmak olduğuna inanıyoruz. ” dedi 

 

 

QNB Finansbank’ın Microsoft ve Habitat’la birlikte sürdürdüğü “Minik Parmaklar Geleceği 
Programlıyor” projesinde iki yıl geride kalırken 10 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. İstanbul’dan 
Siirt’e dek 22 ayrı ilde çocukların bilgisayar kodu eğitimlerinin aldığı “Minik Parmaklar 
Geleceği Programlıyor” sosyal sorumluk projesinde 11 bin 387 çocuğa, toplamda 2656 saat 
kod eğitimi verildi. Hedef bu sayıyı 20 bine ulaştırmak. 
 

“Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor”un ana sponsoru ve proje ortağı  QNB 

Finansbank’ın, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak yatırımları desteklemenin yanında, geleceğin asıl 

sahibi çocukların da yanında olduğunu belirten QNB Finansbank Genel Müdürü Temel 

Güzeloğlu, “Çocuklara yönelik çalışmalarımız bizi Microsoft ile buluşturdu. Türkiye’nin 

bilişimdeki insan kaynağını geliştirmek üzere QNB Finansbank, Microsoft Türkiye ve Habitat 

Derneği’yle el ele verdik. Programlama eğitimine erken yaşlarda başlanıldığında algoritmik 

düşünme becerisinin geliştiğini ve bu beceriden kişinin hayatın her alanında 

faydalanabileceğini görüyoruz. Bu tam da QNB Finansbank olarak bizim bakış açımız ve 

hedefimizle örtüşüyordu. O nedenle sinerji yaratan bir birliktelik oldu” dedi. Güzeloğlu, 

“Geleceğin yaratıcı liderlerini varetmek, ancak yenilikçi, yaratıcı, analitik, farklı düşünen ve 

pozitif yaklaşıma sahip nesiller için bugünden çalışmakla mümkün olabilir. Çocuklarımızın 

analitik ve yaratıcı olmaları hem ülkenin hem de kendi geleceklerini olumlu yönde 

etkileyecektir” şeklinde konuştu. 

 



 

 

 

Çocuklar Kodu Cup’ta kendi bilgisayar oyunlarını yazıyor 

Çocukların programlama ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen proje 

kapsamındaki eğitimlere 8-14 yaşları arasındaki çocuklar katılıyor. Sınıflarda oyun 

tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dili olan KODU öğretiliyor. 

Çocukların bilgisayar karşısında tüketici konumdan çıkıp üretici olmalarını hedefleyen 

eğitimler çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliğinde. 

 

“Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesi, çocuklara yönelik bir yarışmayı da içeriyor. 

Kodu Cup Türkiye yarışması ile çocuklar kendi oyunlarını yaratıyor. Çocukları takımlar halinde 

geliştirdiği yazılımlarla katıldıkları KODU Cup’ın ikincisi ‘Yeni Nesil Turizm’ temasıyla 

gerçekleştiriliyor. İnternet aracılığıyla yapılan başvurular arasından yapılan değerlendirme ile 

8-11 yaş aralığından beş ve 12-14 yaş aralığından beş olmak üzere toplam 10 ekip final günü 

yapılacak sunumlara katılmaya hak kazanıyor. Türkiye’nin her yanından finale hak kazanan 

çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte İstanbul’da yapılacak finale davet ediliyor ve 

çocuklar hazırladıkları oyunları jüriye anlatıyor. Kodu Cup’ım kazananları kupalarını QNB 

Finansbank ve Microsoft Genel Müdürlerinin elinden alıyor. 

 


