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BİZ KİMİZ?     
    
Bilim Üsküdar, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne giden yolda bilimi 
ve teknolojiyi ulaşılabilir kılarak bilimsel ve teknolojik okuryazarlık oranı 
yüksek, teknolojiyi ithal eden değil üreten bir nesil yetiştirmek için 
atılmış bir adımdır. Aydınlık geleceği inşa etmek için geleceğin 
emanetçisi çocuklarımıza yapılmış yatırımlardan biri olan Bilim Üskü-
dar; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Üsküdar Belediyesi ve TÜBİTAK’ın iş 
birliğiyle hayata geçirilen bir projedir. Tamamlandığında 8 tematik sergi 
alanıyla halkımıza hizmet verecek olan Bilim Üsküdar’ın 1.fazı olan  
eğitim atölyeleri, planetaryum ve Bir Dünya Keşif Sergisi 2018 yılının 
Kasım ayında hizmete açılmıştır.  Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji 
Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi ve  Astronomi Uzay ve 
Havacılık Atölyeleri olmak üzere 5 ayrı kapsamlı atölye ile hizmet ver-
mektedir. Bilim Üsküdar, uzay çağını yaşadığımız bu yüzyılda, çocukların 
ufuklarına yeni bir pencere açacak olan 110 kişilik koltuk kapasiteli 
planetaryum, ulusal ve uluslararası deney düzeneklerinin bulunduğu Bir 
Dünya Keşif sergi alanıyla ziyaretçilerini beklemektedir.
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Bilim Üsküdar aylık katılım oranları

Nasıl rezervasyon yaparım?

Bilim Üsküdar'la "Evde kal ama bilimsiz kalma!"
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öneri kitap listesi ve sizden gelenler

Bilim Üsküdar’dan evde kal projesine destek:
3D yazıcılarla koruyucu maske üretimi

Şubat ve Mart aylarında öğrenci sayımız 



Eğitim atölyeleri, planetaryum filmleri ve sınırsız sergi ile dolu dolu geçer.

5 gün gelemem diyorsan 1 gün de olur.

6-8 yaş ile havacılık temasının ilham aldığı kanatlı tohumları birlikte 
uçurduk. Ormanda uçuşan tohumlarla başlayan masalımız nasıl mı 
sonlandı? Devamı Doğa Bilimleri Atölyesi’nde :)

9-11 yaş grubu öğrencilerimizle mercekler ve prizmalarla dolu 
deneme etkinlikleri yaparak gökkuşağını yakalamaya çalıştık.

Asit-Baz Atölyesi’nde 12-14 yaş grubu öğrencilerimizle bir gün 
de olsa okul derslerinde yapılamayan deneyleri yaptık. Her mad-
denin örneği için sayısız turnusol kağıdı ile örnekleri çoğalttık.

1 Gün Bilim Üsküdar’da Nasıl Geçer?

Şubat Ayı Sömestr Tatilinde 1 Günlük Program

1 Günlük Paketler

DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ
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6-8 yaş grubu öğrencilerimizle Sayılarla Beraber Yaşıyorum Atölyesi’nde 
sayıları duyu organlarımızla keşfettik ve dünyadaki farklı sayı sistemlerin-
den haberdar olduk. Ayrıca Romen rakamları temalı bir kitap ayracı 
yaparak kitap okuma sevgimizi pekiştirdik.

9-11 yaş grubu öğrencilerimizle Renklerin Yüzdesi Atölyesi’nde kesirlerden 
yüzdelere giden yolculuğumuzu meyve suyundaki meyve ve su oranlarını 
bularak tamamladık. Belirli orandaki meyve suyu oranlarını hesap ederek 
farklı meyve suları elde ettik.

12-14 yaş grubu öğrencilerimizle Renklerin Yüzdesi Atölyesi’nde büyük 
bilgiçlerimizin yüzdeler konusunu farklı renkleri elde etme etkinliklerimizle 
doyasıya keşfetmesini izledik.

MATEMATİK
ATÖLYESİ
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Yıldız Fabrikaları Atölyesi’nde ise 6-8 yaş grubu öğrencilerimiz ile 

birlikte kozmik evrenimizin yapı taşları olan nebulaların özelliklerini 

öğrendik. 

9-11 yaş  grubu öğrencilerimiz ile Işıktan Renge Atölyesi’nde evreni-

mizin gizemli şifrelerini çözdük. Ardından takım çalışması ile süpernova 

patlaması ve yıldızların yaşamlarını inceledik. 

12-14 yaş grubu öğrencilerimiz, Bir Astronotun Dünyası Atölyesi ile 

geleceğin gökmenlerinin hangi adımları takip etmesi gerektiğini öğrendi.
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Origami Atölyesi’nde origami tarihini ve hikayesini öğrenen 6-8 yaş 
grubu öğrencilerimiz, tasarladıkları akvaryuma origami balıklarını 
eklediler.

9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile Sürrealizm (Gerçeküstücülük) 
akımını öğrendik. Geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak
Karakter Tasarımı Atölyesi’ni gerçekleştirdik.

12-14 yaş grubu öğrencilerimiz ile geleneksel Türk sanatlarından 
olan minyatür sanatının kullanım alanlarını ve tekniklerini öğre-
nerek minyatür tekniği ile kendi ağaçlarımızı tasarladık.

TASARIM
ATÖLYESİ
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

6-8 yaş grubu öğrencilerimiz ile Enerji Evi Atölyesi’ni gerçekleştirdik. Yenilenebi-

lir enerjinin dünyamız için önemini keşfettiğimiz atölyemizde kendi enerji 

evlerimizi tasarladık.

9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile Renklerden Kodlara Atölyesi’nde robotik alanı  

ve renk dünyasını birleştirdik. Sensörler kullanarak renklere göre kodlamaların 

nasıl yapıldığını ve sensörlerin günlük hayatta nerelerde kullanıldığını bu 

atölyede keşfettik.

12-14 yaş grubu öğrencilerimiz ile Rüzgar Enerjisi Atölyesi’ni gerçekleştirdik. 

Yenilenebilir enerjilerden rüzgar enerjisinin önemini ve ülkemizde bu alandan 

nasıl faydalanabileceğimizi konuştuğumuz bu atölyede ayrıca “En iyi rüzgar 

türbini nasıl tasarlanır?”, “Dikkat edilmesi gereken teknik özellikler nelerdir?” gibi 

soruların cevaplarını tartıştık.  
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Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü çerçevesinde düzenlenen 

etkinlikte Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Neslihan Karakuş’un 

“Duymadan Konuşabilir miyiz?” konulu söyleşisi eşliğinde Uluslararası Bilimde 

Kadın ve Kız Çocukları Günü’nü kutladık.  

Uluslararası Bilimde
Kadın ve Kız Çocukları Günü
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Bilim Söyleşileri kapsamında Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Şirketi İş 

Geliştirme Müdürü Murat Koç ile “Türk Havacılık Sanayiinde Mühendis Olmak” 

konulu söyleşiyi gerçekleştirdik.

Bilim Söyleşileri kapsamında Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

Mehmet Arık ile  “Teknoloji ve İnovasyon: Gelecekteki Hayatımız” başlıklı 

söyleşiyi gerçekleştirdik

Bilim Söyleşileri
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TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları satış mağazası; Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın katılımlarıyla 9 Mart’ta Bilim Üskü-
dar’da açıldı!

Açılışta yüzlerce arkadaşımıza Bilim Teknik, Bilim Genç ve Meraklı Minik 
dergilerini hediye ettik.

TÜBİTAK
Popüler Bilim Yayınları Satışı
Artık Bilim Üsküdar’da
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Açılış töreninde Bilim Üsküdar'da yer alan sanal gerçeklik standında yeni 
deneyimler elde ettik!



18



19

Bilim Takvimi
Bilim Üsküdar’ın yeni bilim takvimini takip ediyor musun? Bilim dünyasında 

astronomiden genetiğe, matematikten �ziğe tüm icat ve buluşlar bu takvimde!

Keşfedilmemişleri keşfetmeye hazırsan bilim tarihinin izini sürmeye başla. İşte 

Şubat, Mart ve Nisan sayılarımız:
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“Bilim engel tanımaz!” diyerek sosyal medyadan da paylaştığımız etkinlikleri 

sizin için hazırladık.

‘’İlham al, hayal et, uygula, eğlen, başar!’’ 

1- Kendi Gece Lambamı Yapıyorum Atölyesi

Basit elektrik devresi hangi elemanlardan oluşur?

  * Pil, ampul, duy, iletken kablo, anahtar

Neye ihtiyacın var?

  * Pil, pil yatağı, ampul, duy, iletken kablo, anahtar, bardak, renkli karton

     kretuar bıçağı, yapıştırıcı

Nasıl uygulayabilirsin?

   1)Basit elektrik devresini kur.

   2)Kartonu bardak boyutlarına uygun olarak kes.

   3)Kartona istediğin desenlerde delikler aç.

   4)Kartonu bardağın etrafına yapıştır.

   5)Bardağı ters çevir ve kurduğun elektrik devresinin üzerine yerleştir.

Bilim Üsküdar'la
"Evde Kal Ama Bilimsiz Kalma!" 
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2- Kuyruklu Yıldız Atölyesi 
 
Kısa bilgi

Kuyruklu yıldızlar buz, toz, taş ve gazdan oluşan kirli kar toplarına benzeyen gök 

cisimleridir.

Güneş Sistemi'nde elips bir yörüngede hareket ederler. Güneş'e yaklaştıklarında 

buzlar gaz haline geçer ve arkalarında kocaman gaz ve toz bulutu bırakırlar. 

Neye ihtiyacın var?

  * 30 cm alüminyum folyo, 1 tane çöp şiş (uzun çubuk da olabilir)

    renkli krapon kağıtları (renkli kağıt da olabilir), rafya, bant, 2 adet peçete

Nasıl uygulayabilirsin?

   1- İlk adımda peçeteleri ellerinde kar topu haline getir. Dikkat et çok bastırma :)

   2- Alüminyum folyo ile kar topununun etrafını kapla.

   3- Çöp şiş ile kirli kar topunun orta noktasından birleştir.

   4- Renkli kağıtları yapıştırıp kuyruklu yıldızının kuyruğunu oluştur. 
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3- Yükselen Roket Atölyesi
 
Kısa bilgi

 Roketler genellikle ucu hava sürtünmesini azaltacak şekilde tasarlanmış, yakıt, 

motor ve egzoz bölümlerinden oluşan silindir şeklinde araçlardır.

Neye ihtiyacın var?

  *  Karton, renkli kağıt, pipet, makas, bant kalem, 2 metre  ip

Nasıl uygulayabilirsin?

   1. Kartona roket çiz ve boya sonra da kes.

   2. Pipeti üç ufak parçaya böl ve fotoğraftaki gibi yapıştır.

   3. Renkli kağıttan roketine alev yap.

   4. İpi tam ortadan ikiye katla ve fotoğraftaki gibi pipetlerden geçir.

   5. Son olarak ipi yüksek bir yere as ve ipin iki ucunu ellerinle dışarı doğru    

       açarak roketin yükselmesine yardımcı ol. 
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4- Giuseppe Arcimboldo Portre Yapımı Atölyesi 
 
Kısa bilgi

Arcimboldo, her çağda yapılan klasik portrelerin yanı sıra hayal gücünün sınır-

larını zorlayarak çeşitli meyve, sebze, çiçek, ağaç kökü hatta hayvan görselleri 

kullanarak portreler oluşturan bir sanatçıdır. 

Neye ihtiyacın var?

  * Dergi ve gazetelerden kesebileceğin meyve, sebze, kitap, ağaç  ve hayvan   

     resimleri, a4 kağıdı, kuru boya, yapıştırıcı

Nasıl uygulayabilirsin?

   1.Dergi veya gazetelerden seçtiğin görselleri kes.

   2.A4 kağıdına portreni çiz.

   3.Kestiğin görselleri portre üzerinde istediğin yerlere yapıştır.

   4. Kalan yerleri boya. 



Gökyüzündeki yapı taşlarını keşfettiğimiz bu 
ayda sizler için birbirinden eğlenceli atölyeler 
düzenledik. Uzaydaki şifreleri çözmek ve araştır-
mak için uzaya giden yolcularımızın hayatlarını 
Astronot Atölyesi ile keşfettik. Astronot maskele-
rimiz ile bu maceraya ortak olduk. 

Evrendeki mahallemiz hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Sistemimizdeki gezegen-
leri ve uyduları simülasyonlarla keşfettik. Sonrasında öğrendiklerimizden yola 
çıkarak kendi kitapçığımızı tasarladık.

"Uzayda bir gün geçirme şansınız olsaydı nelerle karşılaşırdınız?" gibi en çok 
merak edilen soruların cevaplarını bulduğumuz Uzayda Bir Gün Atölyesi ile 
astronotların uzaydaki yaşantılarına dair sorularımıza cevaplar bulduk. 
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Evde Kal ve Evde Oku
Diye Hazırladığımız
Öneri Kitap Listesi
ve Sizden Gelenler
Kovid-19 günlerinde “Şimdi evde 

bilim zamanı!” dedik ve size özel 

bilim-kültür yayınlarını listeledik. 
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* Kitap okurken çekilen fotoğraflarını bizlere gönderen öğrencilerimizin
fotoğraflarını da paylaşmayı unutmadık .
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Atölye eğitim içeriklerini hazırlarken ilginizi çekeceğini düşündüğümüz şaşırtıcı 

bilgiler serisini sizler için hazırladık.

Doğa Bilimleri

Şaşırtan Bilgiler Köşesi
Şimdi şaşırma zamanı!

- Kınkanatlılar dünyada en çok bulunan canlılardır. Tüm hayvanların dörtte biri bu 

türe aittir.  Bilim insanları şimdiye dek 350.000 tür kınkanatlı keşfetse de buluna-

mayan ve isimlendirilemeyen daha fazlası olabilir. 

- Şimdiye dek kayda geçen en yüksekten uçan kuş 11.550 metre ile bir akbaba türü 

olan benekli akbabadır. Kuşun uçuş yüksekliği, maalesef bir uçağın jet motoruna 

takılıp ölmesi sonucu tespit edilmiştir. 
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Uzay ve Havacılık

- Astronotların, büyük kısmı alüminyumdan oluşan kıyafetleri 15 katlıdır ve 

basınçtan etkilenmemeleri için hava ile şişirilmiştir. 50 kg’dan 120 kg ağırlığına 

kadar çıkabilen bu kıyafetlerin giyilmesi 45 dakikayı bulabilir. İçerisinde bulunan 

su tüpleri ile güneş gören yerlerde 120 derece sıcağa, güneş görmeyen yerlerde 

ise -150 derece soğuğa karşı dayanıklıdır. Radyasyona, çeşitli gök cisimlerine 

karşı korunmalı olan uzay kıyafetleri kişisel bir uzay aracı gibidir. 

- Wright kardeşlerin icat ettiği Wright Flyer, başarılı bir uçuş gerçekleştirebilen en 

eski uçaktır. Flyer’ın 17 Aralık 1903’te gerçekleştirdiği ilk uçuş modern 

havacılığın başlangıcı olarak kabul edilir. O günden sonra bir daha havalanmayan 

uçak, şu an ABD Washington’da bulunan Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay 

Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Teknoloji

- Bir fotoğraf makinesiyle kendi fotoğrafını çeken ilk kişi Robert Cornelius’tur. Bu 

fotoğrafın, yani ilk özçekimin tarihi 1839’dur.

- Robot bilimiyle ilgili bilinen en eski yazılı kaynak, El Cezeri’nin yaklaşık 800 yıl 

önce yazdığı Kitab-ül Hiyel’dir. Bu kitapta kendi kendine çalışan 50 kadar aygıtın 

çalışma ilkeleri çizimlerle açıklanmıştır. 
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Sanat

- 27 yaşında resim yapmaya başlayan Van Gogh, 10 yıl gibi kısa bir sürede 900 

dolayında tablo, 1100 eskiz ve çizim yapmıştır. Hayatı boyunca çoğu kardeşi 

Theo’ya olmak üzere 800’ün üzerinde mektup yazmıştır. Van Gogh’un 

başyapıtının Yıldızlı Gece tablosu olduğu kabul edilir.

- Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki Pettakere Mağarası’nda bulunan duvar 

resimleri yaklaşık 40.000 yıllıktır. Şimdiye kadar keşfedilen en eski duvar resim-

lerinden biridir. Ağza doldurulan boyanın duvara konmuş ele püskürtülmesiyle 

yapılmışlardır. 
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Bilimsever Bilgiç çözüyor, haydi sen de çöz!

Bilim Atölyeleri Bulmaca Etkinliği
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Soldan Sağa
4. Güneş, gezegenler ve onların uyduları, asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve gök-
taşlarının oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
6. Uzaya çıkan ilk insanın adı nedir?
7. Şekilleri belli bir düzene göre boyama tekniğinin adı nedir?
8. Programlama yaparken izlediğimiz adımlara verilen isim nedir?
11.  Kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları ile çizim yapma tekniğinin adı nedir?
14. Boyalı bir cismin planlarının aydınlık ve karanlık derecelerine ne ad verilir?
15. Kromozomların yapısında bulunan ve belirli özelliğin gelecek nesillere aktarıl-
masını sağlayan DNA parçasına verilen isim nedir?
16. İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan mekanizmanın adı 
nedir?
17. Maddenin en küçük yapıtaşına ne ad verilir?
18. Duran cisimleri harekete geçiren, hareket halindeki cisimleri durduran, cisimlerin 
hızını, yönünü ve şeklini değiştiren etkinin adı nedir?
19. Yolcu taşıyan hava taşıt aracını kullanan kişiye ne denir?

Yukarıdan Aşağıya
1. Dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayan en büyük ağın adı nedir?
2. Kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablonun adı nedir?
3. Kağıt katlama sanatına ne ad verilir?
5. Bazı veri ve bilgileri saklayan, bunları işleyen sonuç olarak kullanıcıya çıktı veren 
aygıtın adı nedir?
9.  Güneş Sistemi'nin de bulunduğu galaksinin adı nedir?
10. Yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini gözlemlediğimiz aracın adı nedir?
12. Bilgisayarın internete bağlanmasını sağlayan aygıtın adı nedir?
13. Sanat eseri oluşturan kişiye ne ad verilir?
18. İşitme organımızın adı nedir?
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Bilim Üsküdar’dan Evde Kal Projesine Destek:
3D Yazıcılarla Koruyucu Maske Üretimi
Birlikte başarmak için sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına maske üretimine 
ev sahipliği yapan eğitim atölyelerimizdeki hummalı çalışmalardan kareler:
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Bilim Atölyeleri Bulmaca Etkinliği

Cevap Anahtarı
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Şubat ve Mart Aylarında
Öğrenci Sayımız
Nisan ayında Kovid-19 nedeniyle kapalıydık ama olsun biz de Şubat ve Mart 
aylarının anılarıyla teselli olduk.



Bilim Üsküdar
Aylık Katılım Oranları

6-8
YAŞ

9-11
YAŞ

12-14
YAŞ

DOĞA BiLiMLERi

ASTRONOMİ VE 
HAVACILIK

TEKNOLOJİ

MATEMATİK

PLANETARYUM

SERGİ ALANI

TASARIM

1069

998

1086

4.528

974

862

9.517

327

334

384

1.994

373

316

3.728

9.517KiŞi

ŞUBAT

3.728KiŞi

MART
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*Nisan ayında Kovid-19 nedeniyle tedbirler kapsamında eğitime ara verilmiştir. 



www.bilimüsküdar.org'a girerim.
"Rezervasyon yap" butonuna tıklarım 

Rezervasyonum tamamlanmış olur
ve ben de Bilim Üsküdar’ın yolunu 
tutarım.

"Bireysel" ya da "Okul Grubu"ndan 
hangisi olduğumu seçerim. 

Yaş aralığıma uygun atölye, sergi 
ve planetaryum tercihimi girerek 
kişisel bilgilerimi eklerim.

6-8 yaş
9-11 yaş
12-14 yaş

4

3

2

1

NASIL REZERVASYON
YAPARIM?
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