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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 
ortaklaşa yürüttüğü 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.
    Vakfımızın yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak bugün Üskü-
dar’daki bu hizmetin sınırlarını genişletmek Türkiye’deki tüm çocuklara 
ulaşmak; ‘81 ilde bilim ve teknoloji’ yegane amaçlarımız arasındadır. 
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Birçok farklı alanı keşfetmen ve aklındaki sorular cevap bulman adına 3‛lü, 
5‛li ve 10‛lu paketler hazırladık. Ayrıca sürekli katılım sağlayamayan 
öğrenciler için de tüm atölyelerin Orion Bulutsusu temasını modüler 
disiplin modeline işlediği 1 Günlük Paket etkinliği düzenledik.  Bu yazı bilim 
ve eğlence dolu Yaz Okulu projemizde geçirmelisin. Sen de icat çıkarmayı 
seviyorsan  ‘Haydi katıl bize! ‘ :))

Mayıs ayları boyunca gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarını ve bu 
çalışmalar esnasında zihnimizde oluşan soruları merak ediyor musun? 
Başlıyoruuz!

Dolu Dolu Yaz Okulu
Etkinliklerimiz Başladı!



6-8 yaş öğrencilerimizle Taş Boyama 
Atölyesinde seçtiğimiz  taşı hayal 
gücümüzle boyadık ve çeşitli eşyalar ile 
süsledik. Boyalı taşlara isim vererek 
onunla ilgili hikayeler yazdık.

9-11 yaş grubu ile Guaj Boyama Atöl -
yesinde renk çemberini, guaj boyanın 
nasıl kullanıldığını ve farklı boyalar ile 
de kullanılabileceğini öğrendik. Çiçek 
teması ile kendi çizdiğimiz resimleri
  renklendirdik.

12-14 yaş öğrencilerimizle Seramik 
Atölyesinde seramik kullanım alanlarını 
ve çeşitlerini öğrendik. Seramik hamuru 
ile istediğimiz objeyi oluşturduk.
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TASARIM
ATÖLYESİ

Mayıs  ayında;
6-8 yaş Taş Boyama Atölyesi, 
9-11 yaş Guaj Boyama Atölyesi,
12-14 yaş Seramik Atölyelerini 
gerçekleştirdik. 
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12 Mayıs Anneler Günü‛nde anne-
mizle birlikte tuval üzerine resim 
yaparak kutladık ve yaptığımız 
sanat çalışmalarını annelerimize 
hediye ettik. Tabi babalarımız ile 
birlikte de tuval üzerine sanat 
çalışmalarımızı yaparak anneleri-
mize hediye yaptık.

TEMATİK ZAMANI:
ANNELER GÜNÜ ATÖLYESİ
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19 Mayıs Atatürk‛ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramında 
etaminin yapım aşamalarını 
öğrenerek Türk bayrağımızı 
etamin üzerine işledik.

TEMATİK ZAMANI:
ETAMİN ATÖLYESİ



6-8 yaş öğrencilerimiz İkilik sayı Bileklik 
dersinde kendi baş harflerimizi ikili sayı 
sistemine göre kodlayarak pipetler ile 
bilekliklerimizi oluşturduk.

Bu atölyemizde  Bilgisayar dilinde
kullanılan İkili sayılı sistemini
öğrendik. Elektronik sistemlerdeki
0 ve 1 lerin ne olduğunu
anlamlandırdık.

9-11  yaş grubu  3 boyutlu Modelleme 
Atölyesi‛nde kendi üç boyutlu tasarım-
larımızı  yaptık.Tinkercad programı
kullanarak 3 boyutlu  tasarımlarımızı 
yaptık.
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12-14 yaş öğrencilerimizle Güneş ile 
Enerji Üretiyorum atölyesinde güneş 
ışınlarından enerji üreterek ve bu 
enerjiyi kullanarak bir mekanizma 
çalıştırdık.

Güneş enerjisinden yararlanarak elek-
trik üretmeyi  deneyimlemek harikay-
dı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan Güneş‛ten yararlanarak projeler 
geliştirebileceğimizin farkına vardık. 

TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ
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6-8 yaş öğrencilerimizle sıklık, çetele 
tablosu, sütun grafiği oluşturma ve grafik 
okuryazarlığı becerilerini kazandık. Ayrıca 
öğrenciler ile kendi araştırma sorularını 
belirleyerek veri toplayıp, verileri tablo ve 
grafik halinde sunup, sonuçları beraber 
yorumladık.

9-11  yaş öğrencilerimiz ile tangram 
parçaları ve çeşitli interaktif oyunlar ile 
çevre kavramını keşfettik. Aynı çevreye 
sahip birbirinden farklı Teknofest stand-
ları tasarladık.

12-14 yaş öğrencilerimizle Açılarımın Yeri 
atölyesinde iki paralel doğru ve bir kesenin 
oluşturduğu birbirinden farklı açı türlerini 
keşfettik ve iki doğrunun paralel olup 
olmadığına açıları kullanarak karar verdik. 
Konuları o kadar iyi anladık ki ders sonunda 
açılarımın yeri bulmacasını keyifle çözdük.

Mayıs ayında  6-8 yaş Grafiklerimi 
Oluşturuyorum, 9-11 yaş Çevre Atölyesi, 
12-14 yaş Açılarımın Yeri Atölyeleri 
gerçekleştirdik. 

MATEMATİK
ATÖLYESİ
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Gökyüzündeki birbirinden renkli atmosfe-
rini siz sevgili öğrencilerimiz için Mayıs 
ayında 6-8 yaş Planör Atölyesi, 9 - 11  yaş 
Mars Atölyesi, 12-14 yaş Evrenin Yapı taşı: 
Galaksiler Atölyelerini gerçekleştirdik.

6-8 yaş grubu ile Planör atölyesinde motor-
lu ve motorsuz hava taşıtlarını 
karşılaştırdık. Motorsuz hava taşıtı olan 
Planörlerin uçma prensipleri hakkında bilgi 
edindiler. Öğrencilerimiz kendi planörlerini 
tasarladı.
Planörler ve uçaklar arasındaki farkı ortaya 
koyarak planörlerin genel özellikleri hak-
kında bilgi sahibi olduk. 

ASTRONOMİ
ATÖLYESİ



9 - 11 yaş öğrencilerimizle, Mars‛ a 
gönderilmiş ve gönderilen uzay 
araçlarının özelliklerini keşfettik. Keşif 
araçlarında yapılan deneyleri atölyede 
takım çalışması ile  gerçekleştirdik.  

Bu atölyede öğrencilerle, Mars‛a ait 
özellikleri beraber keşfettik.. Mars‛ta 
yapılan keşif çalışmaları hakkında bilgi 
edindik.

12-14 yaş öğrencilerimizle ise; insanlık 
tarihinin hep merak ettiği  evren,galak-
si, ve Güneş Sistemimizin oluşum 
süreçleri hakkında bilgi edinirken, 
Galaksinin tanımını ve  çeşitlerini 
öğrendik.
Hayali bir galaksi modeli tasarlayıp 
ürün haline getirmekle kalmadık,  başka 
galaksilere yolculuk ve kolonileşme 
hakkında fikirlerini paylaştık.
Mayıs Ayı Gök Olayı takvimini siteden 
indirebilirsin;) www.bilimuskudar.org
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26 Mayıs Dünya Kağıt Uçak Günü‛ ne özel 
olarak hazırladığımız Tematik Atölyemizi 
6-14 yaş öğrencilerimiz ile birlikte 
gerçekleştirdik. Uçağa etki eden kuv-
vetleri öğrenerek ve farklı kağıt uçak 
modelleri tasarlayarak hangi uçağın daha 
iyi uçacağını denemeler ile keşfettik.

TEMATİK ZAMANI:
 KAĞITTAN UÇAK ATÖLYESİ



Durgun Elektrik atölyesinde oyunlarla kağıt 
yakalamaya çalışırken, sihirli anlar yaşandı. 
Saça sürtülen ebonit çubuğun suyu çekmesi ile  
hepimiz büyülenmiştik.:)
 
Pil Atölyesi‛nde ise basit bir devre kurulu-
munun dışına çıkarak, pili yeniden icat etmeye 
kalkıştık. Mucitlerin tahminleriyle farklı mey-
velerden piller yapması eğlenceli olabilir. Evde 
sen de denemelisin!
 
12-14 Yaş grubu için; Hormonların işleyişini 
inceledik.‛ Organlar yapay ortamda gerçekten 
haberleşebilseydi neler olurdu?‛ sorularının 
yanıtlarını aradık.
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Bahar geldi artık Mayıs ayı sanki Doğanın ayı:) 
Mayıs ayı‛nın Doğa Takvimini

www.bilimuskudar.org adresinden indirebilirsin.
Doğa Bilimleri‛nde 6-8 yaş grubu için hazırlanan 
elektronik temelli Durgun Elektrik Atölyesi ve 

9-11 için Pil Atölyesi ile karşınızdaydık. 

DOĞA BİLİMLERİ
ATÖLYESİ



 Lav Lambası yapımı
Yağ-su -deterjan masalı; birbirlerini sevmey-
en su ile yağın, deterjan sayesinde bir araya 
gelmesi: Sevmesek de saygı duymak zorun-
dayızdır bazen. Hatta suyun yağa dediği gibi 
Başımın üstünde yerin‛ var demeyi bilmeliyiz. 
Hikayeyi merak mı ediyorsun? Devamı Bilim 
Üsküdar Doğa Bilimleri Atölyesi‛nde.. :)
Lav Lambasının yapım aşamaları;
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Doğa Bilimleri Atölyesi‛ nde bu sayıda 
senin için hazırladığımız etkinliğe biz 
bayıldık. Bence sen de  bayılacaksın!

1

2

3

4

Önce Malzemeler;
1 Adet 1.5 L‛lik pet 
şişeye, 1 bardak su ve 1 
bardak sıvı yağa ihti-
yacın var. Lambanın 
rengine sen karar ver. 
Kırmızı, yeşil, mavi, 
artık hangi renk isters-
en gıda boyasından bir 
kaç damla yeterli 
olacaktır.

Karanlık ortamda gözlem yapacağın için el 
fenerine ihtiyacın olacak. Gaz çıkışını sağlam-
ak için de alka-seltzer hap ya da soda kullana-
biliriz.

Ardından, suyu ilave 
et. Bakalım yağ hale 
yerinde duruyor mu?

Şimdi renklendirme 
zamanı bir kaç damla 
gıda boyasını ilave et. 
Gıda boyasını dibe 
inmesi için şişeyi hafif 
çalkalamayı unutma!

Vee beklenen an geldi gaz 
taneciklerine tutunan gıda 
boyasının serüvenini gözlemle-
mek için önce odanın ışıklarını 
kapat, alka-seltzer hapı 
şişenin içine attıktan sonra 
şişenin kapağını kapat ve el 
feneri ile lavların coşkusu izle.

Yoğunluk farkını 
görebilmen için ilk 
önce yağı pet şişeye 
bir huni yardımıyla 
boşalt.

Bütün bu şenliği izlerken sorgulamayı ve bilimden 
yararlandığımızı unutma:) Kolay gelsin..

Doğa Bilimleri
Atölyesi’nden Etkinlik
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Senin Olduğun Yerdeyiz: Başakşehir 
GoFest Etkinliğinde Bilim Üsküdar!
Doğa ve Matematik Atölyeleri olarak; 
GoFest çocuk Etkinliğinde biraz da 
bilim dedik.

Bursa Science Expo
Teknoloji ve bilim meraklılarına özel düzen-
lenen bu büyük organizasyonda; Bilim Üskü-
dar Tasarım, Teknoloji ve Astronomi Atölye-
leri üç gün boyunca farklı etkinlik çalışma-
larıyla renkli anlara sahne oldu.

ETKİNLİK ZAMANI
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#DünyaOkulDışardaGünü

Doğa Bilimleri ve Matematik Atölyesi 
olarak öğrencilerle birlikte Dünya Okul 
Dışarda Etinkinğine katıldık. Tozlaşma 
Atölyesini‛de kelebek ve arı olanlar drama-
larını oynadıktan sonra doğada renk avına 
çıktık..
   
Matematikle sokak oyunu birleşti; sayılarla 
zıpladık!
 
Bütün Dünya Dışarda sen nerdesin? 
Özlenen sokak oyunlarıyla birleşen Matem-
atik Atölyesi ve Ekolojinin doğada işlenmesi 
harikaydı! Takvimine yaz seneye kaçırma!

Haydi çocuklar bahçeye! Tüm 
Dünya Çocukları ile aynı anda 
derslik dışına çıktık. Sen de 
dışarda mıydın?:)
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Medipol Üniversitesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğretmen adaylarına Bilim Üskü-
dar eğitim atölyelerinde farklı 
eğitim anlayışımızdan, atölye 
işleyişinden önemli başlıklar 
sunduk. Çeşitli yaş gruplarına özel 
hazırlanan derslerimizden atölye 
eğitimleri alan hocalarımız için 
farklı tecrübelere sahne olduk.

Eğitmen Eğitimleri
Başladı! 

BİLİM ÜSKÜDAR
EĞİTMEN EĞİTİMLERİ
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Atölyelerden sonra sergide  
oyunlarla biraz mola verelim:)

● Manyetik Alanlar 
● Elektrik Devreleri
● Algı Oyunları 
● Duyu Organlarımız

Sergi alanı kod oyunumuzu oynadın 
mı?? QR Kodlu Sergi Oyununu 
Merak mı ediyorsun? Bir Dünya 
Keşif‛e gel..

Bu kadar mola yeter Yaz Okulu‛nda 
Atölyelere devam.
Atlayın gidiyoruuuuuzzz..

Bi Dünya Keşif  

Bu deney düzeneklerini,
bilimi özgürce keşfet diye 
senin için hazırladık. Konu  
başlıklarını incele bakalım, 
belki de okul derslerinde 
gördüğün fakat bir türlü 
hayalinde canlandıramadığın
şeylerdir.

BİLİM ÜSKÜDAR’I
TANIYALIM
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‘Eğlence ve Bilim Dolu
Bilim Üsküdar Yaz Okulu‛ 

Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları‛nda Yaz Okulu‛nda Buluşalım!

Yaz okulunu neler olduğunu merak ettiğinizi biliyoruz:) Bu yüzden sizin için 
gönüllü bir öğrencimizin bir gününü birlikte geçirdik. Meraklı bir bilimsever 

olan Bilgiç Bilimsever‛i ile sizi tanıştıralım. Bilgiç‛in hangi etkinliklere katıldığını 
ve hissetettiklerini size aktarmaya karar verdik.

YAZ OKULUNA
BEKLİYORUZ!
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1  Orion  Bulutsusu Paketi‛ndeki atölyelere 
girilir Bol bol  ve Uzay ve Doğa Filmleri 
izlenir.Bir Dünya Keşfedilir…

‘‛Orion Bulutsusu‛nu tanımak için güne benim 
gibi Gök Bilim severler Astronom Atölyesi 
ile başlamak harika. Eğlencenin ilk durağında 
Orion Bulutsusu‛nun derinliklerinde neler 
oluyor diye sorgularken milyarlarca yıldız-
ların yaşam evleri olan bulutsuları öğrendik 
ve kendi bulutsumuzu tasarladık.

Orion Bulutsusu‛ndan meğer Dünya‛ya düşüp 
gelen elementler varmış. Üstelik bu elele-
mentlerden yapılan maddeleri hergün 
kullanıyormuşuz fakat haberimiz yokmuş.

1 GÜN BOYUNCA
BİLİM ÜSKÜDAR‛DA 

BİLGİÇ’İN
BİLİM ÜSKÜDAR

GÜNLERİ
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Apollo 11 uzay aracını yani ilk mürettabatlı 
uzaya giden aracı  Matematik Atölyesi‛nde 
keşfettik. Apollo 11‛deki Orion kapsülünün 
büyüklüğünü herkes merak ederken Orion 
kapsülünün alanını adım adım bu atölyede
hesapladık.

Uzayda başka araçları öğrendikten sonra 
koşa koşa Teknoloji Atölyesine geçtik ve  
tasarladığım aracı çalıştırmayı hayal ettim 
ama nasıl? Güneş Enerjisiyle çalışan Orion 
Uzay Aracıma  Güneş Paneli tasarladık.

Günün sonunda Tasarım Atölyesinde guaj 
boyama tekniklerini öğrenerek Orion Takım 
Yıldızını oluşturup şövalelerde Takım Yıldız-
larımıza hayalimizdeki  renklendirmeleri 
yaptık. 

Paketler Bitmedi Bilgiç Bilimsever sizin 
yerinize merak edip soruyor.

Bizim Bilgiç çok meraklı bu yüzden diğer 
paket programlarda ne olup bitiyor çok 
merak etti ve atölye hocalarına sordu. Eğit-
menlerimiz de meraklı ve sevimli Bilgiç‛imizi 
görünce dayanamayıp anlattılar.
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3 günlük paketlerimiz minik bilgiçlerimizle 
6-8 yaş ile başlıyor.6-8 yaş paketlerimiz 
Sayılarla Beraber Yaşıyorum, Karelerimi 
Modelliyorum ve 100 Atölyesi ile öğrenciler 
ile sayılar dünyasını keşfettik.

9-11 Yaş küçük bilgiçlerimiz için ise Kesirleri 
Keşfediyorum, Kesirleri Öğreniyorum ve 
Parfüm atölyesi ile kesirlerin renkli ve 
eğlenceli dünyasına legolar ve meyve suyu 
oranlarıyla girdik.

12-14 yaş büyük bilgiçlerimiz ise Veri Analizi 
Atölyesi, Olasılık Atölyesi ve Verilerimi 
Çözümlüyorum Atölyesi ile veri toplama, 
analiz etme ve olasılıkları hesaplama beceri-
leri kazandık.

MATEMATİK
ATÖLYESİ

3 GÜN BOYUNCA BİLİM ÜSKÜDAR‛DA
NELER YAPILIR?
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3 günlük paket programımız 6-8 yaş bilgiçlerimiz için Astronot,Gezegenler,Kuyruklu 
Yıldız Atölyelerimizi gerçekleştirdik. Minik bilgiçlerimiz yaz boyunca evrenimizdeki 
gizemleri keşfettik.

9-11 yaş bilgiçlerimiz için Güneş Sistemi, Takımyıldız,Galaksiler Atölyelerimizi 
gerçekleştirdik. Meraklı ve deney-sever bilgiçler gezegenlerimizin bilinmeyen özel-
liklerini öğrendik. Galaksimizdeki milyarlarca yıldızın hayali çizgilerle topluluk oluştur-
duklarını ve gök atlasıyla takımyıldızların nasıl bulunacağını çözümledik.

12-14 yaş bilgiçlerimiz için Kozmik Takvim,Yıldızların Yaşam Serüvenleri, Astrobiyolo-
ji Atölyelerimizi gerçekleştirdik. Bilimsever bilgiçler ile yarışmalar ve oyun kurgu-
larımız ile birlikte gizemli evrenin derinliklerinde keşiflere çıktık.

ASTRONOMİ
ATÖLYESİ
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ
Teknoloji Atölyesi olarak 6-8 yaş grubu ile 
kodlamaya giden yolda algoritmanın temelle-
rini sağlam oturtmamız gerektiğine inandık 
bu yüzden ilk derse Algoritmik Düşünme 
Atölyesi ile başladık.

İkinci gün artık Blok tabanlı programlamaya 
geçebilirdik. Eğlendiren oyunlarla Elektronik 
Kart Programlamaya geçtik ve hepimiz bir 
kart programladık. 

9-11 ve 12-14 yaş grubu öğrencilerimizle 
Tinkercad ile 3 Boyutlu Anahtarlık Tasarımı 
Atölyesiyle başlayan programımızı, anahtarlık 
veya ev tasarımıyla başlayıp sonrasında her-
kesin kendi hayalindeki ürünü tasarlamasıyla 
üretime dönüştürdük. Tasarladığımız bu üç 
boyutlu ürünleri sergilemek işin en güzel 
kısmıydı:)
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6-8 yaş öğrenciler ile 3 günlük Portre Atölye-
sinde 1. gün portrenin ne olduğunu portre 
çalışan ünlü sanatçıları tanıdık. Arcimbol-
do‛nun çeşitli nesnelerden oluşturulmuş 
portreleri örnek olarak gösterdikten sonra ve 
öğrencilere (meyve, sebze, hayvan, çiçek ve 
çeşitli nesnelerin bulunduğu) fotokopiler 
vererek özgün bir portre oluşturmaları iste-
dik. Birbirinden güzel çalışmalar ortaya 
çıkardık. 2. gün otoportrenin ne olduğunu ve 
otoportre çalışan sanatçıları öğrendik. 
Aynadan kendimizi inceleyerek otoportre 
çalışma yaptık. 3. gün sadece insanların değil 
hayvanların da portrelerinin olduğunu 
öğrendik. Sonra da sevdiğimiz bir hayvanın 
portrelerini oluşturduk.

TASARIM
ATÖLYESİ
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9-11 yaş öğrenciler ile 3 günlük Mandala 
Atölyesinde mandala çeşitlerini, teknikle-
rini, mandala da kullanılan desenleri ve 
mandala oluşturmayı öğrendik. Ardından,  
klasik mandala ve  nokta boyama tekniği ile 
mandala ve özgün mandala tasarımları 
oluşturduk.

12-14 yaş öğrenciler ile 3 günlük Minyatür 
Atölyesinde minyatür sanatının incelikler-
ini, tekniklerini ve bilimsel ve tarihi birçok 
konunun minyatür olarak çizildiğini 
öğrendik ve kendi minyatür çalışmalarımızı 
tamamladık.  
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DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

3 günlük Doğa Bilimleri Atölyeleri  İnsan 
Bilimleri sevenler için birbirinden farklı 
etkinlikler düzenledi. Her yaş grubuna 
hitap eden Kanımızın içindeki hücreleri ve 
görevlerini öğrendik. Bol bol mikroskop 
gözlemi yaptıktan sonra ikinci gün kan ile 
beraber bir yolculuğa çıkarak Dolaşım 
Atölyesini yani kanın dolaşım yollarını ve 
aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu, 
nabzımızı ölçerek bulduk. Gözle görülmeyen 
kahramanları, Vücudumuzun Askerleri 
Atölyesi‛nde keşfe çıktık ve 6-8 yaş grubu 
ile kendimize yeni askerler tasarlarken 
12-14 yaş grubu ile bağışıklık sistemimiz 
için uygun kürün tarifini yazdık.



MATEMATİK
ATÖLYESİ

5 günlük paket macerasında 9-11 ve 12-14 
yaş bilgiçler ile eğleniyor ve öğrenmeye 
devam ediyoruz.

9-11 Yaş küçük bilgiçlerimiz Açımla Üreti-
yorum, Açılarımın Yeri 1, Açılarımın Yeri 2, 
Geoboard ve Simetri Atölyeleri ile 
geometrinin macera dolu derinliklerine 
dalıyor.

12-14 yaş büyük bilgiçlerimiz ise Hacim, 
Orion, Pisagor‛un Dünyası, Simetri ve 
Açılarımın Yeri Atölyeleri ile geometrinin 
inceliklerini öğrenip ünlü matematikçi Pisagor 
ile bir zaman yolculuğuna çıkıyorlar.

27

5 GÜN BOYUNCA BİLİM ÜSKÜDAR‛DA 
NELER YAPILIR?
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5 günlük paket programlarımız 9-11 yaş 
bilgiçlerimiz için Güneş Sistemi, Yıldız, 

Ötegezegenler, Galaksiler, Uzayda Yaşam 
Atölyelerini gerçekleştirdik.Evren hari-

tasındaki yerlerimizi meraklı bilgiç öğren-
cilerimiz ile belirledik. 12-14 yaş 

bilgiçlerimiz için ise Evrendeki Adresimiz, 
Gezegenler, Yıldızlar, Galaksiler, 

Ötegezegenler Atölyelerimizi 
gerçekleştirdik. Evrenin derinliklerini 

bilgiçlerimiz ile beraber …

ASTRONOMİ
ATÖLYESİ
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ
9-11 yaş grubumuzla Algoritma 
öğrenme ile başlayan 5 günlük pro-
gramımız Blok tabanlı programlama ile 
oyun programlama ve oyun tasarlama 
konularında özelleşirken, 12-14 yaş 
grubu  animasyon eğitimi ile yeni kar-
akterler keşfettik. Maskeleme ve 
buton oluşturma konularında kendimizi 
geliştirdik. 



TASARIM
ATÖLYESİ
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9-11 yaş öğrencilerimiz 5 günlük Guaj Boya 
Atölyesinde 1. gün öğrenciler renkler hak-
kında bilgiye sahip olurlar ve guaj boyanın 
kullanım alanlarını, boya kullanan san-
atçıları, natürmort ve kareleme tekniğini 
öğrenirler. Guaj boyayı nasıl kullanılması 
gerektiğini, farklı boyalar ile birlikte de 
kullanabileceğini deneyimler. Farklı tema-
larda kompozisyon oluşturup renklendirdik. 

12-14 yaş öğrencilerimiz ile 5 günlük 
Dokuma Atölyesinde dokuma sanatı ve 
tarihini, dokuma çeşitlerini ve uygulamalı 
olarak kilim dokumayı öğrendik ve 
çizdiğimiz deseni dokuma fırsatı bulduk.



31

DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

Günlük hayatta pek de yapamadığımız, unut-
tuğumuz bir şey olan toprağa dokunmayı 
Doğa Bilimleri Atölyesi‛nde rahatça 
gerçekleştirebilirsiniz. Toprak Atölyesi ile 
başlayan yolculukta ekolojinin doğal 
döngüsünü en iyi anlatan renkli terraryumlar 
yaptığımız maceramıza tohumları ekerek 
sürdürdük ve Uçuşan Tohumları keşfederek 
Ağaç Atölyesi‛yle devam ettik. Ağaçlara 
Dokunarak onları tanımaya çalışmanın 
eğlenceli yarışındayken dallarından yeni 
çıkan yaprakları görünce onlardan ilhamla 
Dördüncü gün de Yaprak Atölyesine geçtik. 
Yaprağın çeşitleriyle preperat hazırlamayı 
öğrendik. Artık yaprağın yanına komşu 
komşu açan çiçeklerle de Çiçek Atölyeni 
gerçekleştirmiş olduk ki beş günün sonunda 
ekolojiye dair birçok bilgiyi sığdırdığımızın 
farkına sevinçle vardık.:)
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10 günlük paketlerimiz ile geçireceğimiz uzun 
macerada 9-11 yaş için Çevre, Alan, Çapraz 
Tangram, Orion, Geoboard, Pi, Mimar Sinan 
Atölyesi 1, Mimar Sinan Atölyesi 2, Çift-
liğimin Ağaçları 1, Çiftliğimin Ağaçları 2 
atölyelerimiz sıralanıyor. Bu atölyelerde 
öğrenciler geometrik ölçümler yapıyor, sime-
triyi kullanarak sanatsal çalışmalar yapıyor ve 
Mimar Sinan‛ın eşsiz eserlerinden ilham 
alarak birbirinden güzel ve dayanıklı köprüler, 
kemerler inşa ediyorlar.

12-14 yaş genç bilgiçlerimiz için ise bu yolcu-
luk Fibonacci, Pi Günü, Üslü Sayılar, Köklü 
Sayılar, Asal Sayılar, Ondalık Sayılar, Den-
klem Atölyesi, Pisagor Atölyesi, Pantograf ve 
Parfüm Atölyesi ile devam ediyor. Genç 
bilgiçler Fibonacci dizilerini, altın oranı, pi 
sayısının gizemlerini, birbirinden farklı sayı 
türlerini, Pisagor teoremini ve eşitliklerin 
dengesini keşfettik.

MATEMATİK
ATÖLYESİ

10 GÜN BOYUNCA BİLİM ÜSKÜDAR‛DA 
BİLİM ÜSKÜDAR‛DA NELER YAPILIR?
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ASTRONOMİ
ATÖLYESİ

10 günlük programımızda 9-11 yaş gökbilimci 
bilgiçlerimizle için Güneş Sistemi,Mars‛ta 
Yaşam,Ötegezegenler, Galaksiler, Yıldız 
Evrimi, Sıcak Hava Balonu, Planör, Uçağımı 
Tasarlıyorum,
Takımyıldız,Her Gezegende Farklı Yaştayım 
Atölyelerini gerçekleştirdik. Temel havacılık 
ve astronomi konularında edindiğimiz bilgileri,  
farklı çözüm yolları sunarak takımımızla 
birlikte ürünlerimizi tasarladık. 14 yaş 
bilgiçlerimiz için Güneş Sistemi, Yıldız Evrimi, 
Galaksiler, Takımyıldızlar, Ötegezegenler, Her 
Gezegende Farklı Yaştayım, Sıcak Hava 
Balonu, Uzayda Yaşam, Kozmik Takvim, Kağıt 
Uçak Atölyelerini gerçekleştirdik. Bilgiçleri-
miz ile gökyüzündeki gizemi birbirinden farklı 
ve eğlenceli atölyelerimiz ile gerçekleştirdik.
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

10 Günlük paketimizde tüm öğrencilerimi-
zle İleri Düzey Programlama atölyesinde 
oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirdik. 
Bütün bunlar için Algoritmik Düşünmeyi bir 
Robot üzerinden planladık. Robotik Bilimi-
yle birleştirdiğimiz bu pakette Fonksiyon, 
Döngü ve Sensörler Atölyelerini tamam-
ladıktan sonra bir Robotu kumanda ile nasıl 
yönetebileceğimizi öğrenmiş olduk.



TASARIM
ATÖLYESİ

9-11 yaş öğrencilerimiz ile 10 günlük Tezhip 
Atölyesinde tezhip sanatının ne olduğunu, hangi 
alanlarda kullanıldığını, çeşitlerini ve tekniklerini 
inceledik. Uygulamalı olarak nüanslı çizgi, yaprak, 
çiçek çeşitlerini ve rumi moti�erini çizmeyi 
öğrendik. Desen geçirme tekniğini hakkında bilgi 
edindikten saonra Guaj boya, akrilik boya, kuru 
boya ve kalem boya gibi çeşitli boyaları deney-
imleyerek desenlerimizi renklerle donattık.

12-14 yaş öğrenciler ile 10 günlük Karakalem 
Atölyesinde  tonlama, ışık-gölge, oran-orantı, 
obje çizimini, kağıda kompozisyon yerleştirmeyi, 
kalem ile ölçü almayı ve kareleme yöntemini 
öğrendik.
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İlk defa Böceklere dair yapılan bu paket Atölyeleri-
mize Böcek 101 Atölyesi ile başladık., maceramıza 
Böcek Anatomisi ile devam ederek, böcek ve böcek 
olmayan canlıları belileyebildik. Her Gördüğümüz 
minik kımıl kımıl canlılar sence de böcek midir?..Kol-
eksiyonculuğun ne olduğunu ve önemini konuştuk-
tan sonra, elimizdeki böcek koleksiyonlarını yakından 
inceledik. Doğada Gözlem Atölyesi ile böceklerin 
doğadaki yaşam alanlarını yerinde gözlemledikten 
sonra artık onları inceleyebiliriz dedik ve Böcekte 
Özel Organlar Atölyesi ile devam ettik. 

Öğrenmek yetmez Böceklerden ilham almalıyız 
çünkü Doğanın bize ilham olduğuna inanıyoruz 
dedik ve #MilliTeknolojiHamlesi’nin çok konuşulduğu 
bugünlerde öğrencilerimizden Teknoloji ve 
Havacılığa dair yeni araçlar ve tasarlamalarını istedik. 
Bu harika �kirleri sınıfça birbirimizle paylaştık ve 
tartıştık. 
Merak bizim işimiz deyip Arılar ve Tozlaşma Atölyesi 
kapsamında meyve oluşumunu ve böcek keş� için 
çıktığımız gezide hem eğlendik hem öğrendik. 
Kelebekler Atölyesi ve İpek Böcekçiliği Atölyesi ile 
Böcek konusunda uzmanlaştık. Son gün artık bütün 
bu öğrendiklerimizle bir Robot tasarladık ve Böcerob 
Atölyesi ile �nali yaptık.

Bilgiç sizi çağırıyor! 1 Günlük, 3 Günlük, 5 Günlük Ve 
10 Günlük paket atölyeleri programına 6-14 yaş arası 
tüm arkadaşlarını çağırabilirsin..
Üstelik Eğitim Programlara katılan öğrencilerimize 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Bilim Üsküdar 
serti�kasını veriyoruz..

DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

Başka yerde arama 
Bilgiç’çiğim Böceklere dair 
ne ararsan bu pakette saklı:)
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Üç günlük atölyede Bilgiç Astronomi atölye-
si’nden çıktıktan sonra elindeki kağıt uçağı 
uçuracak ama çıkış kapısını bulamadı. Sorun 
değil. Hemen Akıllı telefonu ya da saatiyle 
https://inmapper.com/bilimuskudar/  navigasyon 
uygulamasından kendi konumuna bakabilir ve 
Bilim Üsküdar’ın haritasından her yeri bulabilir:)

T3 Vakfı’nın Girişimcileri  sizler için Bilim Üskü-
dar’ın haritasını çıkarttı.

Karikatür çocuk Bilgiç ile Bilim üsküdar’ı keşfediyorum! 
Bilim Üsküdar’ı inMapper ile keşfedin.
 https://inmapper.com/bilimuskudar/

Bilim Üsküdar’ın 
Haritalandırması

BİLİM ÜSKÜDAR
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‘‘Merak ilmin yarısıdır’’,biliyoruz , bu 
yüzden ‘Yaşasın soru sorma özgürlüğü!’ :)
 
?  Atom neden yıldız şeklinde?
- Aslında yıldız şeklinde değil. Yeni atom teorisine 
göre hareketli elektronlar ile , elektron bulutu 
oluşmakta. Belli bir şekli oluşturmasalar da temsili 
olarak bu hareketliliği yıldız şeklinde yorum-
lamışlar. Fakat elektronların yörünge hareketi 
elips olduğu için yıldızı çağrıştırmaktadır.

? Atom nasıl oluşuyor?
- Atom çekirdekte proton ve nötronlardan ve 
etrafındaki - yüklü elektronlardan oluşur. 
Proton ve nötronlar da ‘kuark ’ denilen alt 
parçacıklardan oluşur. Atomun nasıl 
oluştuğuna dair araştırmalar Parçacık Fiziği 
adı altında incelenmektedir.

? Atomda sadece resimdeki  kadar mı halka 
ya da yörünge var?
- Hayır! Klasik Atom modelinde temsili 
olarak yörüngeler gösterilse de her elemen-
tin atom sayısı kadar, yörüngeye dizilim 
kuralına göre dizilmekte.

?  Şekerli suda bitkiler daha iyi mi büyür?

- Aşırı şeker nem emilimini engelleyebilir. 
Ama hazır olarak alınan az miktardaki 
glikoz bitkiye besin iletimi demektir ki bu 
da sık yapılmamakla beraber faydalı olabilir.

Atölyelerde Sorduğunuz
Merak Dolu Sorular  
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Tübitak Başkanı Hasan Mandal Yaz Okulu’nun 
bu yoğun günlerinde bizleri ziyaret ederek 
desteklerini esirgemedi. Eğitim Atölyelerimiz 
ve Bir Dünya Keşif Sergi alanlarında inceleme-
lerden bulunan Sayın Mandal öğrencilerle 
sohbet etti.

Temmuz Ayı
Önemli Konuklarımız 



6-8
YAŞ

9-11
YAŞ

12-14
YAŞ

DOĞA BiLiMLERi

ASTRONOMİ VE 
HAVACILIK

TEKNOLOJİ

MATEMATİK

PLANETARYUM

SERGİ ALANI

TASARIM

1270

1250

1320

7500

1280

1100

18.027

1620

1620

1620

5000

1620

1620

13.300

18,027KiŞi

MAYIS

13.300KiŞi

HAZİRAN

1506

1332

1485

1089

1617

1650

8679

8679KiŞi

TEMMUZ
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Bilim Üsküdar
Aylık Katılım Oranları
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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

Nasıl Rezervasyon
Yaparım?



0549 620 18 88

0538 976 37 83
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Astronomi : Hilal DUMAN 
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