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BİZ KİMİZ?     
    
Bilim Üsküdar, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesine 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 
işbirliğiyle 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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Bu yaz senin için nasıl geçti bilmiyoruz ama Bilim Üsküdar’a öğrenci 
akını yaşandı adeta. Uzman eğitmenlerin hazırlandığı atölye 
çalışmalarına binlerce arkadaşının katılımıyla rekor sayıya ulaşan 
Bilim Üsküdar Yaz Okulu’na sadece Haziran - Temmuz döneminde 
10.000’in üzerinde öğrenci katıldı. “Kaçırdım!” diye düşünüyorsan 
eğer okulların başlamasıyla “bilim ve eğlence” demeye devam edi-
yoruz.

Öğrenmeye devam diyen meraklı zihinler için 60’tan fazla zengin 
atölye içeriğimizle 2. Kış Okulu’nun müjdesini bu sayımızda veri-
yoruz. Ve söz veriyoruz çocuklar, bol bol eğitici oyun, sergi ve filmler-
le keşif için karşınızda olacağız. Yeni icatlar için Bilim Üsküdar’da 
buluşalım! 

Haydi Çocuklar
Okul Çıkışı Bilim Üsküdar’a
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Günler Kısa Olabilir Bilim için Daha Çok Vakit Var!

Geçtiğimiz sayıda, Dolu Dolu Bilim Üsküdar Yaz Okulu’nu Bilimsever
Bilgiç’imizle tanımıştık. Yine Bilgiç ile sizlerden gelen yoğun istek 
üzerine hem eğlendiğimiz hem öğrendiğimiz özel temalı eğitim atöl-
yeleri, Bir Dünya Keşif Sergisi, planetaryum filmleri ve TEKNOFEST 
İstanbul ile durmaksızın bilime devam diyoruz… Sen de ‘’İlham al, 
Hayal et, Uygula, Eğlen, Başar!’’.

Ayrıca, etrafını daha dikkatli gözlemlemek istiyorsan Ağustos, Eylül 
ve Ekim Ayları Astronomi ve Doğa Takvimlerimizi web sitemizden 
hemen indirebilirsin.

BİLİM ÜSKÜDAR
2. KIŞ OKULU
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1 Günde Bilim Üsküdar’da
Neler Oluyor?

Renk Temasını Modüler Disiplin Modeline göre 9-11 yaş 
grubuna özel hazırlanan 5 ayrı eğitimi atölyelerimize uyar-
ladık.

Işıktan Renge Atölyesi’nde ışığın kırılması ile oluşan gök-
kuşağı renklerini Newton’un deneyi ile gözlemleyerek, 
Optik biliminin kurucusu İbn-i Heysem’in yaptığı çalışma-
lara değindik. 

Doğadaki rengi konuştuktan sonra, Astronomi Atölyesinde 
Yıldızların Renkli Dünyası Atölyesi ile evrendeki yıldızların 
sadece beyaz renkli olmadığını keşfettik. Peki, sence yıl-
dızlar başka hangi renklerde olabilir? 

Matematik Atölyesi’nde elimizdeki renklerle yetinmedik ve 
yeni renkleri oluşturduk. Renklerin Yüzdesi Atölyesi ile 
ölçek kaplarımızla guaj boyaları oranlayarak renk ölçümüzü 
hesapladık.



Eee, renk deyince sanat demezsek olmaz! Matematik Atölyesi’nde 
oluşturduğumuz özgün renklerimizle Tasarım Atölyesi’ne geçerek 
‘Renk Çemberimi Oluşturuyorum’ dedik.

Renklere göre ilerleyen bir Robot yapmak ister misin? O zaman
renklere göre yazılmış bir algoritmaya ihtiyacın var. Teknoloji 
Atölyesi Kodlardan Renklere Atölyesi ile seni bekliyor. Bilim Üskü-
dar Kış boyunca devam ediyor...
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Maddeden, canlıya uzanan yolculukta tabiatın tüm 
sırlarını merak eden mucitlerin yeri olan doğada her yaş 
için ayrı içeriklerle karşınızdaydık. 1 günlük programda 
6-8 Yaş grubu ile İskelet Sistemimizi tanıtan Kemikle-
rin Atölyesi ile kendi yaptığımız röntgen filmlerimizi 
inceledik. 

12-14 yaş grubu ile Dünya’daki susuzluk problemine 
değinerek Kendi Doğal Su Filtremizi tasarladık ve üret-
tik. Daha sonra, sularımızı asitlik bazlık derecelerine 
göre sıralayarak test ettik.

DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

9-11 yaş grubu öğrencilerimizle Meyve Pili Atölyesi’nde devre kurulumunu 
gerçekleştirdik. Optik Atölyesi’nde gölge oyunları oynadıktan sonra, hızın 
zamana bağlı nasıl yorumlandığını göstermek amacıyla Hareket Atölyesi’yle 
hızımıza hız kattık.

12-14 yaş grubu öğrencilerimizle İnsan Bilimleri konusunu teknoloji ile 
yorumladık. Türk Bilim insanlarımızın genetik bilimine katkılarını konuştuk. 
DNA’yı elinize alabilir misiniz? Kendi DNA’m Atölyesi’ne giren öğrencilerimiz 
DNA elde edip, ellerinde tutabildiler!
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#BirYeniMesajınızVar! İnsandaki mucize sinir sistemlerini ve günümüzün en çok 
konuşulan bilim dallarından nörobilimi Nöronların Sinyalleri Atölyesi ile 
öğrendik ve Yapay Zeka ile nöronlar arasındaki ilişkiyi tartıştık.

Biyomedikalin sağlık alanında ne kadar mesafe kat ettiğini ve bunu başarmak 
için insanın doğasını bilmek gerektiğini Tıp Teknolojileri Atölyesi ile keşfettik. 
Sen de robot kol tasarlamak istersen Doğa Bilimleri Atölyesi’ne bekleriz :)
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6-8 yaş grubu öğrencilerimizle Renklerin Atölyesi’nde, mevsim-
lerin değişmesiyle, sıcak günler yerini soğuk günlere bırakıyor-
ken, sıcak renklerle soğuk renkleri inceledik.

İkinci gün Tasarımlarımı Taşa Yansıtıyorum Atölyesi ile taş 
boyama yaptık. Ve son hafta olan üçüncü günümüzde, uzayın 
derinliklerinden bir kare oluşturmak istedik ve Galaksimi 
Tasarlıyorum Atölyesi’ni düzenledik.

9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile Kalemliğimi Tasarlıyorum 
dedik ve hayalimizdeki kalemliği önce çizdik sonra istediğimiz 
renk ve desenlerde oluşturduk.

Keçeden Kübizm Atölyesi ile önce Kübizm Akımını öğrendik; 
sonra özgün tasarımlar sergiledik ve son derste Keçe Atölyesi ile 
tüm yaptıklarımızdan yola çıkarak hayalimizdeki ürünle keçeyi 
birleştirdik. İşte ortaya çıkanlar…

TASARIM
ATÖLYESİ
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12-14 yaş grubuna hitap eden Etamin Atölyeleri seansları ile eta-
minin tarihi öyküsünden bugün geldiği noktaya kadar öğrencileri-
mizle adeta geleneksel anlar yaşadık.

İşleme kurallarını öğrenerek Türk Bayrağımızı etaminimize işledik. 
Renkler mi? Tabi ki kırmızı beyaz…
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MATEMATİK
ATÖLYESİ

Bu Matematik Atölyesi okul dersle-
rine benzemez! Adeta bir eğlence 
yarışı olan Matematik Atölyesi kap-
samında Kış Okulu’na özel hazır-
ladığımız 6-8 yaş atölyemizde öğren-
cilerimizle “yarım” ve “çeyrek” 

kavramlarını videolar, çeşitli görseller, sorgulamalar ve eğlenceli boyama 
etkinlikleri ile keşfettik.

12-14 yaş grubu ile Denklemler Atölyesi’nde ilginç bulmacalar ve bilin-
meyen kutusu ile bilinmeyen sayıların gizemli dünyasına daldık.
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Gökyüzü seni çağırıyor! Hayal-
lerinizle buluşturan atölyemizde 
Kış Okulu 6-8 yaş grubu öğren-
cilerimiz için hazırladığımız 
Uzaydaki Mahallemiz Atölye-
si’nde simülasyonla güneş 
sistemimizdeki gezegenlerimizin 
yörünge hareketlerini ve 
içeriklerini inceledik. Kendi 
güneş sistemi gezegenlerimizi 
modelledik.

12-14 yaş için Gökadaların Öyküsü Atölyemizde, Güneş’in galak-
simizdeki konumunu, evrenimizdeki galaksi gruplarını ve küme-
lerini inceledik. Öğrencilerle birlikte Samanyolu Galaksisinin 
konumunu belirledik ve tasarladık.
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

Ve 1 günlük programlarımızdan birinde 
6-8 yaş grubundaki minik yazılım-
cılarımızla “Doğaya nasıl katkı sağlarız?” 
diye düşünürken, birden kendimizi bir 
Enerji Evi Projesi tasarlarken bulduk. İşte 
Enerji Evi Atölyesi’nden kareler…

12-14 yaş grubumuzla Rüzgâr Enerjisi 
Atölyesi ile güneş ışınlarından enerji 
ürettik ve bu enerjiyle istediğimiz bir me-
kanizmayı çalıştırdık.
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3’lü paket programı seçen öğrencilerimiz 
hafta sonunda bilime vakit ayırıyorlar ve 3 
hafta sonu boyunca bolca etkinlik yapıyor-
lar. Bununla birlikte, Bir Dünya Keşif Sergi-
si’ni geziyor ve ardından Planetaryumda 
astronomi eğitimi alıyor ve farklı temalarda-
ki bilim filmlerimize giriyorlar. Bilimsel keşif 
serüvenimizin ilk durağı Doğa Atölyesi ile 
başlıyoruz.

3 Günde
Bilim Üsküdar’da
Neler Oluyor?

19



20



Doğa Bilimleri Atölyesi’nde, ekolojik dengenin önemli bir üyesi 
çiçekler ile bu dengenin devamlılığını sağlayan tozlaşma kavramını 
işledik.  6-8 yaş grubu öğrencilerimiz, çiçekler Atölyesi’nde kendi 
belirlediği taç yapraklarıyla yeni bir tür tasarlarken, Uçuşan Polenler 
Atölyesi ile arıların önemini drama yoluyla keşfetti. Güzelliğini narin 
desenlerinden alan kelebekleri Pul Kanatlılar Atölyesi’nde 
mikroskoplarla gözlemledik.
 
9-11 yaş grubu öğrencilerimizle Meyve Pili Atölyesi’nde devre kuru-
lumunu gerçekleştirdik. Optik Atölyesi’nde gölge oyunları oynadık-
tan sonra, hızın zamana bağlı nasıl yorumlandığını göstermek 
amacıyla Hareket Atölyesi’yle hızımıza hız kattık.

12-14 yaş grubu öğrencilerimizle İnsan Bilimleri 
konusunu teknoloji ile yorumladık. Türk Bilim 
insanlarımızın genetik bilimine katkılarını 
konuştuk. DNA’yı elinize alabilir misiniz? Kendi 
DNA’m Atölyesi’ne giren öğrencilerimiz DNA elde 
edip, ellerinde tutabildiler!
#BirYeniMesajınızVar! İnsandaki mucize sinir 
sistemlerini ve günümüzün en çok konuşulan bilim 
dallarından nörobilimi Nöronların Sinyalleri Atöl-
yesi ile öğrendik ve Yapay Zeka ile nöronlar 
arasındaki ilişkiyi tartıştık.

Biyomedikalin sağlık alanında ne kadar mesafe kat ettiğini ve bunu 
başarmak için insanın doğasını bilmek gerektiğini Tıp Teknolojileri 
Atölyesi ile keşfettik. Sen de robot kol tasarlamak istersen Doğa 
Bilimleri Atölyesi’ne bekleriz :)

21

DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ
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6-8 yaş grubu öğrencilerimizle Renklerin Atölyesi’nde, mevsimle-
rin değişmesiyle, sıcak günler yerini soğuk günlere bırakıyorken, 
sıcak renklerle soğuk renkleri inceledik. İkinci gün Tasarımlarımı 
Taşa Yansıtıyorum Atölyesi ile taş boyama yaptık. Ve son hafta 
olan üçüncü günümüzde, uzayın derinliklerinden bir kare oluştur-
mak istedik ve Galaksimi Tasarlıyorum Atölyesi’ni düzenledik.

9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile Kalemliğimi Tasarlıyorum dedik 
ve hayalimizdeki kalemliği önce çizdik sonra istediğimiz renk ve 
desenlerde oluşturduk. Keçeden Kübizm Atölyesi ile önce Kübizm 
Akımını öğrendik; sonra özgün tasarımlar sergiledik ve son derste 
Keçe Atölyesi ile tüm yaptıklarımızdan yola çıkarak hayalimizdeki 
ürünle keçeyi birleştirdik. İşte ortaya çıkanlar…

12-14 yaş grubuna hitap eden Etamin Atölyeleri seansları ile 
etaminin tarihi öyküsünden bugün geldiği noktaya kadar öğren-
cilerimizle adeta geleneksel anlar yaşadık. İşleme kurallarını 
öğrenerek Türk Bayrağımızı etaminimize işledik. Renkler mi? Tabi 
ki kırmızı beyaz…

23

TASARIM
ATÖLYESİ



24



Matematik Atölyesi kapsamında 6-8 yaş grubu-
na hitap eden 3 günlük atölye programında 
öğrenciler ilk olarak Kesirler Atölyesi’nde kesir 
materyalleri ile kuş tasarımı yaptılar. Daha 
sonra Karelerimi Modelliyorum Atölyesi ile 
çarpmanın temelini oluşturan gruplama yön-
temlerini teknoloji destekli oyunlar, grup oyun-
ları ve legolar aracılığıyla keşfe daldılar. Son 
olarak Yarım Çeyrek Atölyesi ile “yarım” ve 
“çeyrek” kavramlarını videolar, çeşitli görseller, 
sorgulamalar ve eğlenceli boyama etkinlikleri 
ile keşfettiler.

9-11 yaş grubu öğrencilerimizle ilk olarak Kesirleri Keşfediyorum Atölye-
si’nde meyve sularını karıştırdık ve kesir oranlarını keşfettik. Kesirleri 
Öğreniyorum Atölyesi ile lego dünyasında lunapark yaparak kesirlerin 
parça bütün ilişkisini anladık. Son olarak Çevremizdeki Matematik Atölyesi 
ile matematiğin teknoloji ile ilişkisini robot tasarımı yaparak öğrendik ve 
çeşitli meslekler ile matematik ilişkisini sorguladık.

12-14 yaş atölyelerinde özel sayılar atölye serisinde ilk olarak Pisagor 
Atölyesi’nde Pisagor’u tanıyarak Pisagor Teoremini materyallerle keşfet-
tik. Daha sonra, Asal Sayılar Atölyesi’nde Eratosthenes’in Kalburu ile asal 
sayıları eleyerek bulduk. Ve son olarak Fibonacci Atölyesi ile Altın Oranı ve 
doğadaki matematiği keşfettik.

25

MATEMATİK
ATÖLYESİ
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Uzaydaki mahallelerimizi keşfetmeye hazır 
mısınız? 3 günlük programımızda 6-8 yaş öğren-
cilerimize özel atölyelerimizde Gezegen Siste-
mimiz ile gezegenlerimizi keşfettik, Balon Roket 
ile rokete etki eden kuvvetleri tanımladık, 
Astronot Atölyemizde astronotlarımızın almış 
olduğu eğitimleri öğrendik ve kendi astronot 
maskelerimizi tasarladık.

ASTRONOMİ, UZAY
VE HAVACILIK

ATÖLYESİ

9-11 yaş öğrencilerimiz ile Uzaydaki Mahallemiz olarak adlandırdığımız Güneş 
Sistemimizi modelleyerek tasarladık. Roketimi Tasarlıyorum Atölyesinde uzay 
hakkında araştırma yapmak için kullandığımız araçları öğrendik ve kendi roke-
timizi tasarladık. Gökadaların Öyküsü Atölyesinde evrendeki milyonlarca 
yıldızdan oluşmuş olan yıldız kümelerini ve galaksilerimizi inceledik. Daha sonra 
yaşadığımız galaksimizin kollarını ve Güneş’imizin konumunu modelledik.

12-14 yaş atölyelerimiz Uçak Modelimi Tasarlıyorum Atölyesi’nde hem farklı 
kanat tiplerini öğrendik hem de kendi uçak modelimizi tasarlayıp isim verdik. 
Ardından başlasın yarışmamız... Bir Yıldızın Öyküsü Atölyemizde yıldızların insan 
yaşamına benzer olan yaşam döngüsünü deneyler ve oyun kurgularımız ile 
keşfettik. Uzayda Bir Gün Atölyemizde, astronotların almış olduğu eğitimleri ve 
uzayda bir günlerini nasıl geçirdiklerini yarışmalarımız ile ele aldık.
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

6-8 yaş grubu atölyesi ile kodlamaya bir an önce geçmek 
istedik fakat öncesinde algoritma bilmeliydik. Bu 
yüzden Algoritma Atölyesi ile başladık. Köpek Robot 
Yapımı Atölyesi ile artık kodlamaya hazırdık. Robot 
yapımına Kamyon Robot Yapımı Atölyesi ile farklı robot-
lar tasarladık ve robotlarımızı kodladık.
 
9-11 yaş grubunda, 3 Boyutlu Ürün Tasarımı Atölye-
si’nde 3 boyutlu modellemeyi işledik. Kendi anahtar-
lığımızı Tinkercad programı kullanarak üç boyutlu olarak 
tasarladık ve yazıcıdan yazdırdık. İkinci gün kendi hayal-
imizdeki bir ürünü tasarlayarak kodladık ve 3D 
yazıcımızda bastık. Tinkercad'de Özgün Çalışma Atölyesi 
ile yeni kodlar yazma fırsatı bulduk.

Artık film izlemiyoruz! Kendi filmimizi kendimiz 
yapıyoruz :) Bunun için Flash Programı Atölyesi ile 
animasyon yapımını öğrendikten sonra Animasyon 
Çeşitleri Atölyesi ile ne yapacağımıza ve film kahraman-
larımıza karar verdik. Ardından Maskeleme Atölyesi ile 
animasyonumuzu tasarladık.



5 Günde
Bilim Üsküdar’da Neler Oluyor?
9-11 ve 12-14 Yaş gruplarına özel hazırlanan 5’li serimizle devam ediyoruz.
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1,2,3 Boom! Biz hazırız! Ya siz? 9-11 yaş için 
hazırladığımız, birbirinden farklı deneylerle 
fizik kanunlarını işledik. 1,2,3 Boom Atölyesi 
ile basıncı öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli 
olmamıştı.

İkinci güne devam ederken Durgun Elektrik 
Atölyesi’nde Van de Graaff Jeneratörü ile 
elektrikle biraz oyun oynadık. Üçüncü Gün 
Batıyorum Yüzüyorum Atölyesinde farklı 
maddeleri birbirine karıştırdık ve sonuçları 
gözlemledik. Doğa Atölyesi deneyleri kış 
boyunca sürecek, seni de bekliyoruz!

Kim daha kuvvetli? Ölçmeden, denemeden, dokunmadan bilemeyiz ki! Bilim Üskü-
dar'da yaparak yaşayarak öğrenmeye devam… Kim Daha Kuvvetli Atölyesi ile günlük 
hayatta kullandığımız kuvvetlerden, roketlerin çalışma mekanizmasına kadar bilimi 
tecrübe ettik.

12-14 yaş gruplarını da 1,2,3 Boom Atölyesi’nin kazanımlarının ortak olduğu 
eğlenceli atölyelerimize dahil etmeye başladık. İkinci gün, Yarışan Sıvılar Atölye-
si’nde, farklı sıvıları çeşitli yüksekliklerden fışkırtarak kendi formülümüzü 
oluştururken,  Yelkenliler Atölyesi’nde bir yelkenlinin çalışma prensibini deneylerle 
sorgulayarak keşfettik. Tarihteki ilk gemilerin çalışma prensipleri ve ilk Türk denizci-
mizi konuştuk. Kim olduğunu merak mı ettin? Araştır bakalım ;)
 
Dördüncü günde dersimize girenler artık biliyor ki tarihin bilim dolu satırlarından 
“Eureka! Eureka!” diye bağıran biri her an çıkabilir. Bu atölyede ayrıca, sıvıların 
kaldırma kuvvetini ve ilk denizaltımız ‘tahtelbahir’i’ ve çalışma mekanizmalarını 
konuştuk.

Uçan Araba Cezeri’nin bize verdiği ilhamla son gün Aracımı Tasarlıyorum Atölyesi’ni 
gerçekleştirdik. Tasarlanan araçlarla en hızlı gideni bulmak adına özgün tasarımlı ve 
logolu araçlarımızı yarıştırdık!
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DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ
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9-11 yaş grubu için Geleneksel Türk Sanatları seri-
miz kapsamında harika bir paket ortaya çıktı. 
Geleneksel Sanatlar Motif Tekniği Atölyesi ile önce 
tekniği öğrendik. Geleneksel Sanatlar Motif Çizimi 
Atölyesi ile öğrendiklerimizden yola çıkarak çizim-
lerimizi yapmaya başladık. 

Geleneksel Sanatlar Motif Tasarımı Atölyesi ile 
geleneksel sanatların farklı tasarımlarını öğrenirken; 
Mimari Yapımı Renklendiriyorum Atölyesi ile de 
sanat tarihimizin güzide mimari örneklerinden 
ilhamlar aldık. Kendi mimari yapılarımıza motifle-
rimizle geleneksel dokunuşlar kattık.

12-14 yaş grubuna Makrome Serisi düzenleyerek 
makrome tarihine ve makromenin kullanım alanları-
na değindik. Sonra belirlediğimiz motifleri makrome 
tekniğine göre oluşturduk.

TASARIM
ATÖLYESİ



34



9-11 yaş grubu ile 5 haftalık yolculuğumuza 
Çevre Atölyesi’nden başladık. Çeşitli oyunlar, 
yarışmalar ve hayali ev tasarımımız ile çevre 
kavramını öğrendik. Sonra Alan Atölyesi’nde, 
TEKNOFEST standları tasarladık ve alan 
kavramı ile ilgili teknoloji destekli oyunlar 
oynadık. Ayrıca Orion Atölyesi’nde, Apollo 11 
Uzay Aracı’ndaki Orion Kapsülü’nü keşfederek 
yeni tasarladığımız uzay araçlarının yüzey alan-
larını hesapladık.

Dördüncü hafta Pi Atölyesi’nde, pi sayısının 
gizemini çemberler ve daireler yardımıyla 
keşfedip hesapladık. Beşinci hafta Tahmin 
Atölyesi’nde, öğrenciler ile etrafımızdaki 
büyüklükleri inceleyerek tahmin becerimizi 
geliştirmeye çalıştık.

12-14 yaş grubu ile ilk hafta Pi Atölyesi’nde, pi 
sayısını ondalık kısmının sonsuzluğunu fark 
ettik. Pi sayısı ile ilgili ilginç bilgileri öğrendik 
ve Arşimet-Pi sayısı ilişkisini inceledik. 

Ondalık Sayılar Atölyesi’nde, ondalık sayıların gerçek hayattaki kullanımını 
anlamak için beyin fırtınası gerçekleştirdik. Ayrıca, alışveriş broşürlerini 
inceleyerek ondalık sayılarda bir kuruşun dahi ne kadar önemli olduğunu 
fark ettik.

Pisagor’un Dünyası Atölyesi ile, Pisagor’un ünlü teoremini kendimizi Pisa-
gor gibi düşünmeye zorlayarak biz de keşfettik ve uyguladık. Asal Sayılar 
Atölyesi’nde, Eratosthenes’in Kalburu ile asal sayıları eleyerek bulduk. Ve 
son olarak Fibonacci Atölyesi ile Altın Oranı ve doğadaki matematiği 
keşfettik.
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MATEMATİK
ATÖLYESİ
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ASTRONOMİ, UZAY
VE HAVACILIK

ATÖLYESİ

Temel Havacılık ve Uzay teması üzer-
inde gerçekleştirdiğimiz 9-11 yaş 5 
haftalık kış okulunda ilk durağımız 
olan Uzaydaki mahallemizi keşfedi-
yoruz. Uzayda Bir Gün Atölyemizde, 
astronotların yaşamlarını inceliyoruz. 
Sıcak Hava Balonu Atölyemizde, 
yoğunluk kavramının havacılıktaki 
kullanımının önemini keşfettik ve 
takım çalışması ile bir hava balonunu 
tasarladık. 

Uçağımı Tasarlıyorum Atölyesi’nde, farklı kanat 
tiplerini keşfettik ve uçağa etki eden kuvvetleri ince-
ledik. Tüm bunlardan yola çıkarak, en iyi uçan uçak 
modelini oluşturmaya çalıştık. Yıldızların yaşam 
öykülerine tanıklık ettiğimiz Bir Yıldızın Öyküsü 
Atölyesinde ise deneyler ile yaşamlarını inceledik.

Evrendeki adresimiz teması üzerinde gerçekleştir-
diğimiz 12-14 yaş 5 haftalık kış okulundaki atölye-
lerimizden Güneş Sistemimiz ile gezegenlerimizi 
keşfettiğimiz atölyemizi gerçekleştirdik. Uzayda Bir 
Gün Atölyemizde ise astronotların uzayda 
karşılaştıkları durumları eğlenceli yarışmalar ile 
deneyimleyerek öğrenmeye çalıştık. 

Bir Yıldızın Öyküsü atölyemizde, yıldızların yaşlarını 
öğrendik ve onların da aynı bizler gibi bir yaşam 
döngülerinin olduğunu deneyler ile keşfettik. 
Havacılık atölyelerimizde ise temel aerodinamik 
prensipler hakkında bilgi edindik. Gökadaların 
Öyküsü Atölyemizde, evrenimizin yapıtaşları olarak 
adlandırdığımız galaksilerin özelliklerini gruplandır-
malar yaparak keşfettik.
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9-11 yaş grubunda Teknoloji Atölyesi öğren-
cilerinin 5 günlük program sayesinde kodla-
ma öğrenme için bol bol vakitleri var. Birinci 
gün Algoritmik Düşünme Atölyesi ile 
başladığımız serüvenimize ikinci gün Scratch 
Kodlama Atölyesi ile devam ettik. 

Scratch’te Örnek Oyun İncelemesi Atölyesi 
ile kod yazımını oyunlarla pekiştirmeye 
çalıştık. Ve artık kendi oyunumuzu yapma 
vakti! Scratch’te Örnek Oyun Yapımı Atölye-
si ile oyun tasarlama süreçlerini öğrenerek 
Özgün Oyun Geliştirme Atölyesi ile 
Scratch’te öğrendiklerimizi kendi oyun-
larımızı tasarlayarak uygulama fırsatı 
bulduk.

12-14 yaş grubu için C tabanlı program üze-
rinde kodlamayı öğrendik.  Bir robotu öğret-
mek için önce makine dilini bilmek gereki-
yordu. Algoritmik Düşünme Atölyesi ile 
bunu öğrendikten sonra sıra geldi makine 
dili ile konuşmaya... 

Kamyonet Robot Yapımı Atölyesi ile robotu-
muzu yaptık ve Kodlama Atölyesi ile artık 
koda başladık.  Farklı işlevlere sahip çeşitli 
robotları incelemek için Akrep Robot Yapımı 
Atölyesi ile devam ettik. 
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ
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Bilim Üsküdar Yaz Okulu’nu bitiren 
öğrencilerimiz için düzenlediğimiz 
Sertifika Töreni’nde Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı Genel 
Müdürü Ömer Kökçam’ın konuşması 
ve sunumunun ardından mikrofon 
velilerimizde ve öğrencilerimizdeydi.

Velilerimiz Bilim Üsküdar’ın eğitim-
lerinden tüm Türkiye’deki öğrencil-
erimizin faydalanması için ısrarlı 
temennilerle taleplerini ilettiler.

Yaz boyu emek veren eğitmenlerim-
iz, uzun bir alkış alırken, bir yanda 
öğrencilerimizden ayrılmanın hüznü 
vardı...

İLK SERTİFİKA
TÖRENİMİZ
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15 EKİM
AY GÖZLEMİ

Bilim Üsküdar Gözlem Gününde Dolunay’a ilk 
merhaba!

Ayın yüzeyinin yanında, görülmeye değer 
başka bir şey de merak dolu minik gözlerdi...
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TEKNOFEST İstanbul’a
neden gelmelisin?
Bilgiç’in TEKNOFEST
Hayalleri.



44

Duraklarda, TV’lerde, yollarda, kısacası her yerde TEKNOFEST! Sahi, nedir bu 
TEKNOFEST?
Duyduğumuza göre, bu festivalde gerçek askeri uçakları yakından inceleyebi-
lecek, Solo Türk ekibinin nefes kesen uçuş gösterilerini izleyebilecek, onlarca 
teknoloji yarışmasını canlı olarak izleyebilecek ve Rüzgâr Tüneli’nde uçabi-
lecekmişiz!
Bu festivalin ayakları sahiden yere basmıyor!



Türkiye’nin ilk Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul 2018’de 
ilk atölyelerimizi yapmıştık. 2019’da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benzersiz 
coşkuyu sizinle paylaşmak için Bilgiç Bilimsever ile alanı keşfe çıkıyoruz. Bilim 
Üsküdar olarak 6000 rekor öğrenci sayısıyla gerçekleştirdiğimiz atölyelerimizden 
karelerle işte karşınızdayız… Hem TÜBİTAK hem de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
standında uyguladığımız TEKNOFEST Özel Atölyeleri ile başlayalım… 

Sürü İHA ve Robotik Fetih1453 Yarışmalarını en ön tribünlerden izleyen Bilgiç ile 
SoloTürk ve Türk Yıldızları uçaklarının gösterileriyle adeta büyülendik! Sonrasında 
Bilim Üsküdar’ın tüm çocuklara ücretsiz açtığı atölyelerden bilet aldık. Plane-
taryumda film izledikten sonra ilk durağımız olan Doğa Bilimleri Atölyesi’ne 
koştuk.
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TEKNOFEST Coşkusu:
Bilim Üsküdar

Atölyeleri
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DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ
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6-8 yaş grubu minik ziyaretçilerimizle “İlk defa mikroskoptan bakıyorum” 
sözünün bol bol duyulduğu bir Renkli Kanatlar Atölyesi gerçekleştirdik. 
Öğrenciler, kelebeğin yaşam döngüsü ile ilgili hatıra etkinliklerini götürdüler.
   
Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi ile 9-11 yaş grubu öğrencilerimizle, 
hatta zaman zaman bilime meraklı büyüklerimizle Paleontoloji bilimini 
tanıdık. Fosillerin kille modelledikten sonra TEKNOFEST hatırası oluşturdular.

#TeknofestTariheGeçti işte etkinlik kareleri;

Atölyeden çıkar çıkmaz ATAK ve Hürkuş’un ihtişamlı gösterisi ile karşılaştık. 
Tam o esnada yanımızda bulunan başka bir çocuk “ATAK bu muymuş? Bu da 
bi şey mi ya ben büyüyünce daha iyisini yaparım” dedi :)



Öğrenciler, TEKNOFEST’in özel 
ahşap logolarını kullanarak 
çanta boyama yaparken, bir 
yandan TEKNOFEST hatırası 
mandalalarını yaptılar.

TASARIM

ATÖLYESİ
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Kodlama atölyelerimiz hız kesmeden devam ederken bir yandan, klavye anlayışımızı 
değiştirerek oyun hamurundan klavyeler yaptık ve devreler kurduk.

TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

50



Gökyüzünde Solo Türk gösterileri eşliğinde 
gerçekleştirdiğimiz atölyelerimizden olan 
Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi’nde, öğren-
cilerimiz kendi uzay araçlarını tasarladılar. 
9-14 yaş öğrencilerimiz Uzay Taşları Atöl-
yemizde gök taşlarının ilginç özelliklerini 
öğrenerek modellemeler yaptılar.

ASTRONOMİ, UZAY
VE HAVACILIK
ATÖLYESİ
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Kodlama atölyelerimiz hız kesmeden devam 
ederken bir yandan, klavye anlayışımızı 

değiştirerek oyun hamurundan 
klavyeler yaptık ve

devreler kurduk.
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Birçok farklı alandaki yarışma stantlarına giren Bilgiç’le “İnsanlık Yararına Ben de Bir şey 
yapabilir miyim?” diye düşündük… Ardından, DENEYAP Atölyeleri ile keşfimize devam 
ettik.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Deneyap Teknoloji Atölyelerine uğrayan Bilgiç ile 
Nanoteknoloji Atölyesi’nde keyifli vakit geçirdik. Hidrofobik kum ve kumaşlarının ilginç 
yapısını deneyler ile eğlenerek keşfettik.
 
T3 Vakfı standındaki atölyelerimize, Baykar Makina Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli

Heyeti Başkanımız Sayın Selçuk BAYRAKTAR ziyarette bulundular.



Bilim Üsküdar Konya’da
Festivaller bitmedi! TEKNOFEST’in 
ardından Konya Bilim Şenliği ile Türki-
ye bilime kaldığı yerden devam ediyor. 
Bilim Üsküdar’ın Doğa, Teknoloji ve 
Astronomi Atölyeleri ile eşlik ettiği 
şenlikten kareler.

BİLİM ÜSKÜDAR
KONYA’DA
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Atölyelerde sorduğunuz
‘Merak Dolu Sorular’

Kanımızda demir varsa neden paslanmıyoruz? 
Ya paslanıyorsak? :) Alyuvarlara kırmızı rengini veren 
içlerindeki hemoglobindeki demir elementi oksijene 
tutunarak pas rengini oluşturur. Fakat solunum 
sonucu oksijenlerin yerini karbondioksit aldığı için bu 
birliktelik çok uzun sürmez. Bu yüzden bazı damar-
larımızda kanın rengi koyu kırmızı hatta mora 
yakındır.

Kelebeğin kaç gözü var?
Kelebeklerin bir çift gözü vardır. Her bir çiftin de 
17.000 ile 20.000 arası gözcükleri vardır. Bu 
gözcükler kelebeğin etrafı mozaik şeklinde 
görmesini sağlar.

Bazı kelebeklerin dört bacağı var onlar da böcek 
midir?
Omurgasızlar şubesindeki eklembacaklıların, 6 
bacağı olanlara böcek demiştik. Fakat Kelebekle-
rin Libytheidea Ailesinin üyelerinde erkeklerin ön 
bacakları körelmiştir bu yüzden 4 bacaklıdırlar. 
Dişileri 6 bacaklıdır. Fakat köken olarak 6 bacaklı 
kabul edilip böcekler sınıfına dahil edilirler.

Kan grubuna göre beslenme nedir?
Kan grubu dediğimiz şey alyuvar hücre yüzeyindeki 
protein farklılıklarından dolayı olur. Bu proteinlerin 
çeşitliliğinden kaynaklı olarak, bazı besinlerin farklı 
kan gruplarında farklı etkiler gösterebileceği, kimi 
besinler kanda çökelti oluştururken diğer kan
gruplarında kanı daha yapışkan hale getirebileceği 
iddia edilmektedir. Fakat bu görüşleri destekleyen 
köklü bir bilimsel araştırma yoktur.
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Arcimboldo her çağda yapılan klasik portrelerin yanı sıra, hayal gücünün sınırlarını 
zorlayarak ilginç portreler boyamış. Bu portreleri klasik portrelerden ayıran ve insan-
ların beğenisini kazanmasını sağlayan özelliği ise portrelerinde çeşitli meyveler, seb-
zeler, çiçekler, ağaç kökleri ve hatta hayvanlar kullanmasıdır. 

Evde Etkinlik Köşesi’ndeki
Tasarım Atölyesi’nden
Portre Yapımı: Giuseppe Arcimboldo 

Gerekli malzemeler: Dergi ve gazetelerden kes-
tiğimiz meyve, sebze, kitap, hayvan ve ağaçların 
bulunduğu resimler, kuru boyalar, makas ve 
yapıştırıcı.

Biz de Arcimboldo gibi meyveler, sebzeler, kitaplar, 
hayvanlar ve ağaçlar ile portre oluşturacağız.
Portremizi sadece meyvelerden oluşturabileceğimiz 
gibi meyve ve sebze kullanarak hatta farklı nesneleri 
kullanarak da oluşturabiliriz. Portremizin taslağını 
çizdikten sonra istediğimiz şekilde kestiğimiz 
parçaları yapıştırarak portremizi oluşturabiliriz. 
Kalan kısımlarını da boyayarak tamamlayabiliriz. 
Aşağıda senin için birkaç örnek paylaşıyoruz:
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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

844

886

877

4600

879

851

18.027

1499

1448

1597

3625

1539

150

9858

8.937KiŞi

AĞUSTOS

9.858KiŞi

EYLÜL

1434

848

1002

5155

1561

997

10.997

10.997KiŞi

EKİM
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www.bilimüsküdar.org'a girerim.
‘Rezervasyon  yap’ butonuna tıklarım 

Ve rezervasyonumu
tamamlanmış olup Bilim Üsküdar’ın 
yolunu tutarım.

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

Yaş aralığıma uygun Atölye, Sergi, 
ve Planetaryum tercihimi girirek 
kişisel bilgilerimi eklerim.

6-8 yaş
9-11 yaş
12-14 yaş

4

3

2

1

NASIL REZERVASYON
YAPARIM?
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0549 620 18 88

0538 976 37 83
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Doğa Bilimleri : Büşra KILINÇ 

Teknoloji : Melike ÇOLAK 
 Matematik : Tuğba TEKCAN - Buse Büşra EKİZOĞLU

Astronomi : Hilal DUMAN 
Tasarım : Emine AYDIN

Grafik Tasarım: Betül TÜFEKCİ
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