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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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Uzaktan Eğitim Yakın İlgi

Pandemi dolayısıyla evde geçirdiğimiz bu günlerde öğrencilerimiz öğren-

meye devam edebilsin diye eğitimlerimizi çevrimiçi ortama taşıdık. 

7-14 yaş grubundaki tüm çocukların faydalanması için çevrimiçi ortamda 

ücretsiz verdiğimiz eğitimlerimiz çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Birbirinden farklı başlıklardaki çevrimiçi atölyelerimize katılmak için tek 

yapmanız gereken @bilimuskudar sosyal medya hesapları üzerinden 

duyuruları takip etmek ve rezervasyon yapmak. 
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DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

Tohumun Hikayesi Atölyesi 
“Uzaktan eğitim yakın ilgi!” diyerek başladığımız çevrimiçi eğitimlerde 
Doğa Bilimleri Atölyesi olarak tohumun hikayesini anlattık. Eğitimleri-
mizde simülasyon ve videolar ile etkileşimi artırarak öğrenmeyi kolay-
laştırdık.
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Geçmişe yolculuk yapmak isteyenler için düzenlediğimiz Paleontolog 
Oluyorum Atölyesi’nde kendi fosil izlerimizi çıkardık. Türlerin günümüze 
ulaşmayan örneklerini inceleyerek geçmişte yaşayan canlıları keşfettik.

Sizlerden aldığımız  pozitif geri bildirimlerle daha da heyecanlanarak bu 
güzel anları sosyal medyada paylaştık. Bununla da kalmasın diyerek en 
yakın zamanda Bilim Üsküdar’ın atölyelerinde buluşmak için sözleştik.

Paleontolog Oluyorum Atölyesi 

Kuş Atölyesi

Kuşların iyi bir besteci olduğunu hiç fark ettiniz mi? Ne kadar da güzel 
ötüyorlar değil mi? Bu soruları merak eden çocuklar için yeni bir atölye ile 
karşınızdaydık. Kuşların gaga yapısına uygun besinler ile beslendiğini 
öğrenince balkona asıp kuşları beslemek için kuş yemliği yaptık.
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Sizlerden Gelenler
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

Temel Kodlama Atölyesi
Bilim Üsküdar Teknoloji Atölyesi olarak çevrimiçi platformda “Scratch ile Temel 

Kodlama” eğitimi gerçekleştirdik. Algoritma kavramını ve kendi oyunlarımızı 

tasarlayabileceğimizi öğrendik. Scratch web sitesindeki oyunları ve bu oyunların 

kodlarını inceledik. Scratch programındaki kod bloklarını tanıdık ve bu kod 

bloklarını kullanarak kodlama yapmayı öğrendik.
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3 Boyutlu Tasarım Atölyesi
3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenmek isteyen öğrencilerimizle birlikte öncelikle 

boyut kavramını öğrendik. Eğitimimize 3 boyutlu çizim örneklerini inceleyerek 

başladık. Çizimlerin nasıl bu kadar gerçekçi göründüğünü tartıştık ve 3. boyut 

düzleminden bahsettik. Tinkercad programını tanıyarak bu programda çizim yap-

mayı öğrendik. Öğrendiklerimizle kendi ismimizin yazdığı bir kitap ayracı tasar-

ladık. Yaz tatilimizde kitap okumayı da ihmal etmedik. 
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Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi
Temmuz ayında 3 boyutlu tasarım becerilerimizi daha da geliştirdik ve 3 boyutlu 

roketler tasarladık. Dersin başında öğrendiğimiz farklı boyutlarda çizim yapma 

bilgilerimizi kullanarak Tinkercad programında harika çizimler yaptık.
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Sizlerden Gelenler
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Arcimboldo Atölyesi
Bu atölyede meyveleri yemiyoruz, portre çizmek için kullanıyoruz! Çevrimiçi eği-
timlerde Tasarım Atölyesi olarak Portre Atölyesi’nde portre, otoportre, karikatür 
gibi kavramları ve bu kavramların farklarını öğrendik. Portre ve otoportre çalışan 
bazı sanatçıların eserlerini inceledik. G. Arcimboldo’nun oluşturduğu portrelerden 
esinlenerek kendi portrelerimizi oluşturduk. Portrelerimize Arcimboldo gibi isim-
ler vermeyi de unutmadık.

TASARIM
ATÖLYESİ
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Mandala Atölyesi
Bu atölyede mandalanın ne demek olduğunu, çeşitlerini ve şekillerini 
öğrendik. Kağıt kalem olmadan bile mandala oluşturabileceğimizi keşfet-
tik. Doğadaki renklerin anlamlarını da öğrendikten sonra aşama aşama man-
dala çizmeye başladık.  
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Dali’nin Kahramanları Atölyesi
Bu atölyede Salvador Dali’nin sanat hayatı, etkilendiği sanatçılar ve sanat akım-
ları hakkında bilgi sahibi olduk. Dali’nin eserlerini inceledik ve yorumladık.
Sürrealizmin kurucusu olarak kabul edilen André Breton’un “hayal gücünün ter-
cümesi" olarak tanımladığı Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının özelliklerini 
birlikte öğrendik. Geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak sürrealist karakter-
lerimizi oluşturduk. Karakterlerimize hayalimizdeki isimleri vererek çalışmamızı 
tamamladık.
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Sizlerden Gelenler
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Takımyıldızlar Atölyesi
Farklı illerden katılan gökyüzü sever öğrencilerimiz ile birlikte çevrimiçi olarak 

Takımyıldızlar Atölyesi eğitimimizi gerçekleştirdik. Gökyüzünün eş zamanlı konu-

munu gösteren simülasyon programı üzerinden yıldızların yerlerini inceledik. Yıl-

dızların yerlerini kolayca akılda tutabilmek için gruplara ayrıldığını ve hatta çok eski 

dönemlerde yaşayan insanların bu grupları çeşitli hayali şekillere benzettiğini ve bu 

şekillere göre takımyıldızlarına isimler verdiğini öğrendik. Takımyıldızları sayesinde 

yönümüzü bulabileceğimizi siz de biliyor muydunuz? Biz bu atölyede yönümüzü bul-

mamızı sağlayan Kutup Yıldızı’nı nasıl bulacağımızı öğrendik. Çeşitli şekerlemelerle 

Büyük Ayı Takımyıldızı’nın bir modelini oluşturarak dersi tatlı bir şekilde son-

landırdık.
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Kuyruklu Yıldız Atölyesi 
Bu atölyede kuyruklu yıldızların adlarında her ne kadar “yıldız” sözcüğü geçse de 

aslında birer yıldız olmadıklarını ve çapları 750 metre ile 20 kilometre olan donmuş 

haldeki gazlardan oluşan küçük gök cisimleri olduklarını öğrendik ve ünlü kuyruklu 

yıldızların özelliklerini inceledik. Sizlerden istediğimiz malzemeler ile birlikte herkes 

kendi kuyruklu yıldızını tasarladı. Herkes hayalindeki isimleri vererek çalışmalarını 

tamamladı. 

Güneş Sistemi’nin merkezine doğru ilerlediklerinde Güneş; kuyruklu yıldızı ısıtmaya, 

içerisinde bulunan donmuş gazlar ise erimeye başlar. Kuyrukları Güneş’ten çoook 

uzağa doğru uzanır. Peki bizler görebilir miyiz? Evet! Kuyruklu yıldızları gözlemleye-

bilirsiniz. Kuyruk, Güneş ışınlarını yansıttığı için parlak olur ve bizler çıplak gözle 

görebiliriz. 



Yükselen Roket Atölyesi

Günümüz uzay teknolojisinde kullanılan uzay araçlarının özelliklerini 

konu alan yeni bir atölye ile karşınızdaydık. Peki uzay araçları nasıl 

tasarlanıyor ve kimler tarafından yönetiliyor? Meraklı öğrencilerimiz, 

bu soruların cevaplarını Yükselen Roket Atölyesi ile keşfetti. 

Astronotların aldıkları eğitimleri, uzay araçlarının özelliklerini, 

geçmişteki ve günümüzdeki uzay araçlarının tasarımlarını, nerede ve 

nasıl kullanılacağını öğrendik. Şimdi kendi roketimizi tasarlama 

zamanı... Sizlerden almış olduğumuz mesajlarda tasarladığınız 

roketleri gördük, çok mutlu olduk ve sosyal medyamızda paylaştık.
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Sizlerden Gelenler
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Kriptoloji Atölyesi

Kriptoloji Atölyesi’nde eski çağlardan günümüze uzanan şifreleme yöntem-
lerini keşfettik. Kriptolojinin çalışma alanlarını öğrendik ve biz de birer 
kriptolog gibi çalışarak gizli mesajları çözdük. Ünlü şifreleme yöntemlerin-
den biri olan Sezar şifrelemesi yöntemini öğrendik. Bu şifreleme yöntemi-
nin zayıf noktasını, frekans analizi yöntemi ile açığa çıkardık.
Dersin sonunda ise kendi şifreleme yöntemimizle gizli mesajlar oluşturduk. 
Ne dersiniz sizce de çok gizem dolu bir ders değil mi?

MATEMATİK
ATÖLYESİ
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Kesir Bülbülüm Atölyesi
Bu atölyede “Kesirlere neden ihtiyaç duyuyoruz?” sorusunun cevaplarını 
aradık. Günlük hayattan örneklerle ve gerçek yaşam problemleriyle bu 
sorunun cevaplarına ulaştık. Eski çağlara uzanan kesir ifadesini keşfe çıkıp 
hiyeroglif sisteminin kullanıldığı Eski Mısır’da, sayıların ve kesirlerin nasıl 
ifade edildiğini gördük. Kesirlerimizi bir de hiyeroglif sistemini kullanarak 
oluşturduk ve günümüzde kullandığımız kesir çizgisine ulaşan süreci 
görmüş olduk. Bülbülün hikayesini dinledik ve bir bütünü eş parçalara ayı-
rarak elde ettiğimiz kesirlerle rengarenk bülbüller oluşturduk. 
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Simetri Atölyesi

Simetri Atölyesi’nde ellerimizden yola çıkarak vücudumuzdaki, diğer can-
lılardaki ve mimari yapılardaki simetriyi keşfettik. Tabiattaki gelişmiş can-
lılardan, Koronavirüs gibi gelişmemiş canlılara kadar birçok örnek 
inceleyerek simetri eksenlerinin canlıların gelişmişlik düzeyi ile olan 
ilişkisini analiz ettik. Doğadan ilham alarak simetrik kanatlı kelebeklerimi-
zi oluşturduk. Her biri birbirinden farklı kar tanelerinin de simetrik özellik 
gösterdiğini keşfettik. Kağıt keserek şekil verme sanatı olan Kirigami yön-
temini kullanarak simetrik kar tanelerimizi tasarladık.
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Sizlerden
Gelenler
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Bilim ve teknoloji, içerisinde bizleri şaşırtan ve gittikçe ilginçleşen bir dünya 

barındırıyor. Biz de sizi bu dünya ile buluşturmak için atölye ders içeriklerimizi 

oluştururken karşılaştığımız şaşırtıcı bilgileri derliyoruz ve düzenli olarak sosyal 

medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz. Siz de Bilim Üsküdar sosyal medya hesap-

larını takipte kalarak bizimle birlikte şaşırmaya devam edebilirsiniz.

ŞA
ŞIRTAN         BİLGİLER

Şaşırtan Bilgiler Serimiz
Tam Gaz Devam Ediyor! 
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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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Bilim Üsküdar’ın Bilim Takvimi 
Tarihi olaylara şahit olmak ve bilimsel gelişmeleri öğrenmek isteyenler için her ay 

bilim takvimi hazırladık.

- İlk yerli uçağın denemesi,

- İlk fotonik anahtarlar,

- İnsansız uzay aracının fırlatılması,

- Biruni’nin ilk kimyasal ayrıştırma deneyi...

50 yıl önce makine öğrenmesi üzerine çalışmalar yapan, arf sabitinin mucidi Cahit 

Arf’ten, engellere rağmen roket tutkusunu başarılara döken Lagari’ye kadar pek 

çok bilim insanına yer verdiğimiz bu takvimde “1 Bilim İnsanı” köşesine göz 

atmayı sakın unutma.

Bilim Takvimi’nin çıktısını alarak odanın duvarına asabilirsin :)

Takvimlere ulaşmak için tıklayın.

https://drive.google.com/drive/folders/1-pm6GjI9sE-ihQHwIsisqvB6aHkK38_I
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Sizler İçin Karantina Günlerinden 
Hummalı Çalışmaları Derledik

Bilim Üsküdar Mutfak Ekibi Fotoğrafları
Yakında seni mobil oyunlar, kart oyunları ve yeni içerikleri ile dopdolu atölyeler ve 
deneyler bekliyor. 
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Atölyelerimiz, yeni 
dönemde de çok 

heyecanlı geçecek. 
Mesela, insan bilim-
lerine bir göz atalım. 

Eğitmenlerimiz ve 
tıp fakültesi öğren-

cileri gönüllülerimiz 
ile çok eğlenceli 
biyoloji atölyesi 

içerikleri geliştirdik.

Nanoteknoloji de nedir? 
Peki nano nedir? Metrenin 
milyarda biri olan nano 
boyuta indikçe maddelerin 
değişen fiziksel özellikle-
rinden faydalanarak ne 
gibi tasarımlar yapabiliriz? 
Grafen, karbon nanotüp, 
nitinol, ferrofluid gibi 
birçok nanoteknolojik 
ürünün fiziksel ve kimya-
sal yapıları ve kullanım 

alanlarını keşfe çıktığımız bu atölye bizlere yeni bir ufuk kazandıracak.
Mühendis gönüllülerimiz ve eğitmenlerimiz ile birlikte hazırladığımız nano-
teknoloji ve STEM atölyelerimiz sizleri bekliyor. 
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Tavsiye Listemiz-1
“Evde Kalıyorum, Sanal Tur ile Dünyayı Geziyorum” dedik ve sizin için dünyanın 
en iyi bilim sanat müzelerini araştırdık. 
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Tavsiye Listemiz-2
Hem kutu oyunlarından hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyun-
larımızdan derlediğimiz birbirinden farklı oyun listemizi uzman pedagoglar 
eşliğinde güncelledik. Aramızda geleneksel oyunlarla belki de ilk kez tanışmış 
olanlarımız da var. Hiç önemli değil, oynadıkça listeyi işaretlersen hepimiz eşit 
oluruz.
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Bu Yıl, “Okul Dışarıda Günü” Hareketi, 
“Doğamızda Oyun Var” Etkinliği ile

Evlerimize Geldi!
Kovid-19 nedeniyle evde geçen günlerimizde, Bilim Üsküdar eğitim atölyesinde 
öğrendiğimiz aktiviteleri evde uygulayarak tüm dünya ile aynı anda etkinliklere 
katıldık.
 
• Teraryum
• Tohum ekimi 
• Kağıt uçak 
• Taş boyama
• Oyun hamurundan gezegenler 
• Geri dönüşüm malzemeleri ile roket / astronot

“Doğamızda Oyun Var” Bilim Üsküdar etkinliklerinden kareler:
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Sorular
1. Dünya’ya en yakın yıldızın adı nedir? 
2. Hangi kod olmazsa diğer kodların hiçbiri çalışmaz?
3. Sinir hücrelerinin her birine verilen ad nedir?
4. Gökyüzünde bulunan yıldız gruplarına verilen isim nedir?
5.  Osman Hamdi Bey’in 1906’da çizmiş olduğu Kaplumbağa Terbiyecisi olarak 
bildiğimiz tablonun asıl adı nedir?
6. Üçüncü boyutu temsil eden düzlemin ismi nedir?
7. Kelebeğin koza ördüğü evreye ne denir?
8. Gizli mesajların belirli bir kurala göre şifrelenmesi ve alıcıya iletilmiş mesajların 
deşifre edilmesi işlemine ne denir?
9. Kutup Yıldızı hangi takımyıldızında bulunur? 
10. Türkiye Dünya’nın hangi yarım küresindedir? 
11. Mimar Sinan’ın ustalık eseri hangi yapıdır?
12. Kriptoloji yöntemlerinden biri olan Sezar şifrelemesine* göre yazılmış gizli 
mesajı deşifre edebilir misiniz?(Mesaj:ÖĞTÇNOL)
13. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin yöneticisi ve Türkiye’de müzeciliğin kurucusu olan  
arkeoloğumuz kimdir?
14. Uçuyor ama kuş değil. Bir memeli türü olan bu canlı hangisidir?
15. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılan şifreleme makine-
sinin adı nedir?

Bilgiç Bulmaca Çözüyor Köşesi
#EvdeKal’dığımız bu günlere bir aktivite de bizden: Bilim Bulmaca

Bu bulmaca çevrimiçi atölyelere katılan öğrenciler için çok kolay! Eğer sen de 
çevrimiçi atölyelerimize katıldıysan bu bulmacayı çöz ve kendini test et. Bakalım 
neler hatırlıyorsun?

Not: Sezar şifrelemesi, alfabedeki harflerin yerinin belirli sayıda kaydırılması ile
oluşturulur. Her harf yerine o harften birkaç sonraki harf kullanılarak mesaj gizlenir.
Bu gizli mesajı oluşturmak için kullanılan kaydırma birimi 3’tür.
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Bilgiç Bulmaca Çözüyor Köşesi

Cevap Anahtarı
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Çevrimiçi Eğitimde  Sorduğunuz

Merak Dolu Sorular

Tohumların hepsi karanlıkta mı çimlenir?
Tohumlar çimlenirken bir miktar suya, oksijene ve 
karanlığa ihtiyaç duyar. Ama bazı tohumlar için bu 
şart değildir. Bunlar, istisnai tohumlar olmakla 
beraber en çok bildiğimiz tohumlardan fasulye de 
bu grubun içine girer.  Bu sebeple fasulyeyi 
ektiğimizde aydınlık karanlık demez hemencecik 
çimleniverir.

Arkeologlar da fosil bulabilir mi?
Arkeologlar; eşya, para, anıt gibi cansız varlıkların 
keşfedilmesi ve araştırılması ile ilgilenir. Yani 
arkeologların asıl ilgi alanı canlı kalıntısı olan fosiller 
değil, cansız varlıkların kalıntılarıdır. Fosilleri 
inceleyen kişilere ise paleontolog denilmektedir. 
Ancak, araştırma amaçlı yapılan bu kazılarda bir 
arkeoloğun fosile rastlaması çok büyük ihtimal 
dahilindedir

Eğer nokta boyutsuz ise, biz noktayı nasıl 
görüyoruz? Boyutsuz olan bir şey görünür mü?
Biz noktayı simgesel olarak kabul ediyoruz. Aslında 
boyutsuz, gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Bir 
şekli görebilmemiz için en az iki noktanın birleşmesi 
gerekir. 
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*Mayıs 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
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NASIL REZERVASYON
YAPARIM?
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