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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
EĞİTİM
YAKIN İLGİ

Öğrencilerimizin evde keyifli ve 
eğlenceli vakit geçirebilmeleri için 
“Uzaktan eğitim yakın ilgi!”
sloganıyla başlattığımız çevrimiçi 
eğitimlerimize devam ediyoruz..
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ASTRONOMİ & UZAY
VE HAVACILIK ATÖLYESİ

Astronot Atölyesi

Astronomi&Uzay ve Havacılık Atölyesi olarak astronotların 

uzayda bir günlerini nasıl geçirdiklerini anlattık. Eğitimle-

rimizde videolar ile etkileşimi artırarak öğrenmeyi kolay-

laştırdık. Uzayda araştırmalar yapan astronotlarımızdan 

ilham alarak kendi astronot maskemizi tasarladık. Sizlerden 

aldığımız dönütler ile bu güzel kareleri sosyal medyada 

paylaşmak istedik. 
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S İ Z L E R D E N
G E L E N L E R
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Güneş Sistemi’miz hakkında merak edilen bir çok 

konu ve oluşumu hakkında birçok teori var. 

Sistemimizde yolculuk yapmak isteyenler için 

düzenlediğimiz Güneş Sistemi atölyesinde anlık 

güneş sistemi simülasyon uygulaması ile geze-

genlerimizi keşfettik. Eğitimlerimizde sizlerin de 

merak ettiği soruların yanıt bulduğu keyifli bir 

atölye gerçekleştirdik.
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Hakkında birçok merak edilen soru olan gezegen: Mars…

Mars’ta yaşam var mıdır? Mars’ neden kızıl gezegen 

diyoruz? 

Geçmişten bugüne kadar birçok uzay aracının gönde-

rildiği Mars gezegeninde henüz yaşama elverişli bir 

ortam bulunamadı. Günümüzde de Mars çalışmalarında 

birçok keşif aracı araştırmalara devam ediyor. Bu 

atölyemizde, Mars’a gönderilen uzay araçlarının özel-

liklerini ve amaçlarını öğrendik. Öğrendiğimiz bilgiler ile 

kendi uzay aracımızı tasarladık. 
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S İ Z L E R D E N
G E L E N L E R
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TASARIM
ATÖLYESİ

Picasso ve Kübizm

Kübizm akımını ve akımın öncüsü olan Pablo Picasso’nun 

sanat hayatı boyunca farklı sanat akımlarından etkilendiğini 

ve sürekli kendini geliştirdiğini öğrendik. Kübist eserler 

inceleyip eserlerin bize anlatmak istedikleri hakkında 

yorumlar yaptık. Kolaj tekniğini kullanarak özgün kübist 

eserlerimizi oluşturduk.
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S İ Z L E R D E N
G E L E N L E R
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Çevrimiçi sulu boya atölyesinde Ortaçağ’dan beri 

kullanılan sulu boyanın nasıl yapıldığını, renk çem-

berini ve sulu boya tekniklerini öğrendik. 16. 

yüzyıldan günümüze kadar sulu boya çalışan ressam-

ların eserlerini inceledik. Farklı sulu boya tekniklerini 

kullanarak Güneş Sistemi'ni renklendirdik.
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Soyut sanatın ne olduğunu konuştuk ve soyut sanatın 

öncüsü olan Wassily Kandinsky’nin sanat hayatı hak-

kında bilgi sahibi olduk. Aynı zamanda müziği resme 

dönüştüren ressam olarak bilinen Kandinsky’nin eser-

lerini inceledik ve eserinin müzik eşliğinde renk ve 

şekillere nasıl dönüştüğünü anlatan kısa bir animasyon 

izledik. Pastel kazıma yöntemini kullanarak

Kandinsky’nin dinlediği müzik eşliğinde kağıdımızı 

hissettiğimiz renk ve şekillerde boyadık ve kürdan ile 

kazıma işlemini gerçekleştirdik. 
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ
Gece Lambamı Tasarlıyorum Atölyesi

“Basit elektrik devresi elemanları nelerdir, bu elemanlardan 

farklı hangi malzemeler ile elektrik devresi kurabiliriz?” gibi 

sorularla başladığımız atölyemizde, günlük hayattan ataç, 

para, insan eli gibi nesneler ile deney yaparak iletken ve 

yalıtkan kavramlarını keşfettik ve bu bilgiler ışığında kendi 

gece lambalarımızı tasarladık.
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Bu atölyede ilk olarak dijital ortamda oynadığımız oyunları 

konuştuk ve bizim de kendi oyunlarımızı tasarlayabi-

leceğimizin farkına vardık. Oyun geliştirme için gerekli olan 

temel kodlama eğitimimizi tamamladık. Böylece hayali-

mizdeki oyunları geliştirmeye hazır hale geldik.

Öğrencilerimiz temel kodlama atölyesinde öğrendiği bilgiler 

ile daha önce oynadıkları oyunlara benzer, daha da gelişmiş 

özelliklere sahip oyunlar tasarladılar. Mario, labirentten 

kaçış, elma toplama, giysi giydirme gibi birçok oyun 

tasarımı gerçekleştirdiler.
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S İ Z L E R D E N
G E L E N L E R
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Bu atölyede günümüzde hızla gelişen teknoloji-

lerden biri olan artırılmış gerçeklik teknolojisi ile 

erken yaşta tanışarak deneyim kazandık. Atölye 

içerisinde yaratıcılığımızı kullanarak kendi oyun 

parkurlarımızı tasarladık. Artırılmış gerçeklik 

teknolojisi ile dijital ortamda kendi parkurlarımızda 

oyun oynama deneyimi yaşadık.
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DOĞA
ATÖLYESİ
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Kelebeğin Yaşam Döngüsü Atölyesi 

Kelebeklerin yaşam döngüsü boyunca geçirdiği evreleri 

detaylı olarak öğrendik ve çeşitli malzemelerle kelebeğin 

yaşam döngüsü modelini oluşturduk.
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Kemiklerin yapısı ve iskelet sistemi hakkında bilgi aldık.

İskelet sistemimizin işleyişini ve diğer yapılarla olan 

bağlantısını öğrenerek iskelet sistemi modeli oluşturduk. 
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Bitkilerde yaprakların işlevini ve özelliklerini öğrendik. 

Farklı yaprak çeşitlerini inceledik ve Türkiye'de farklı bölge-

lerde yetişen yaprak türlerini harita üzerinde gösteren bir 

çalışma yaptık.
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S İ Z L E R D E N
G E L E N L E R
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MATEMATİK
ATÖLYESİ
Örüntü ve Fraktallar Atölyesi

Matematikten müziğe, doğadan astronomiye çevremizde olup 

biten birçok olayda ve nesnede var olan örüntüleri keşfettik.

Doğadaki fraktal yapıları inceledik. Yapraklardaki, nehirlerdeki, 

kıyı şeritlerindeki, sinir sistemindeki, akciğerdeki dallanmaların 

nasıl birbirine benzediğini fark ettik. Dokuma yöntemini öğre-

nerek hazırladığımız kitap ayracımızda bir örüntü modeli 

oluşturduk. 
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Bu atölyede, günlük yaşantımızda gördüğümüz benzer 

özelliklerine göre bir araya gelen nesnelerin oluşturdukları 

grup örnekleri inceleyerek küme kavramını öğrendik. 

Kümelerin ortak özelliklerini fark ederek kümelerin

eleman sayılarını hesaplamayı, kesişim ve birleşim kavram-

larını örnekler üzerinden öğrendik.
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Pi Atölyesi’nde, yuvarlak şekilli farklı cisimlerin çevre ve çap 

uzunluklarını hesaplayarak Pi sayısının nereden geldiğini 

keşfettik. Pi sayısının günlük hayatımızdaki yerini ve öne-

mini çeşitli problemler çözerek fark ettik.
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3 günlük paket program seçen öğrencilerimiz çok sayıda eğitim ve bolca etkinlik 

yapıyorlar. Bununla birlikte Bir Dünya Keşif Sergisi’ni geziyor ve ardından Plane-

taryum’da astronomi eğitimi alıyor. Doğa, uzay, teknoloji gibi birbirinden farklı 

temalarda filmlerimizi izliyorlar. Bilimsel keşif yolculuğumuza ilk olarak 

Astronomi&Uzay ve Havacılık atölyesi ile başlıyoruz…

Bilimsever Bilgiç’i ve onun Bilim Üsküdar maceralarını sizin de özlediğinizi 

biliyoruz. Pandemi nedeniyle eğitimlerimizi normalleşme süreçlerine uygun 

olarak planladık. Hem eğlendiğimiz hem öğrendiğimiz özel temalı eğitim atölye-

leri, Bir Dünya Keşif Sergisi ve planetaryum filmleri ile Bilgiç maceraya kaldığı 

yerden devam ediyor.

B İ L İ M  Ü S K Ü DA R
YA Z  O K U LU

3  G Ü N D E
B İ L İ M  Ü S K Ü DA R ’ DA

N E L E R  O LU YO R ?

24



Uzayın eğlenceli ve keşif dolu yolculuğunda 6 - 8 yaş grubu öğrencilerimiz ile 

Astronot Atölyesi’nde astronotların yaşamlarını etkileşimli etkinliklerimiz ile 

birlikte gerçekleştirdik. Güneş Sistemi Atölyesi’nde gezegenlerimizin özelliklerini 

öğrendik ve kitapçığımızı tasarladık. Tanınan hava araçlarından olan planörün 

astronotları dünyaya dönüşte motorsuz uçuş için hazırlamakta olduklarını 

keşfettik. Öğrencilerimiz öğrendikleri bilgiler ile kendi planörlerini tasarladılar.

A S T R O N O M İ & U Z AY
V E  H AVAC I L I K

ATÖ LY E S İ
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6-8 yaş grubu öğrencilerimiz ile Neşeli Taşlar Atölyesi’nde kendi tasarımlarımızı 

taşın üzerine çizerek hikayelerini oluşturduk. Mandala Atölyesi’nde mandalanın 

kısa tarihini öğrendik, mandala desenleri ve renkler hakkında bilgi edindikten 

sonra mandalamızı oluşturduk. Kübizm Atölyesi’nde kübizm akımının öncüsü 

Picasso’nun sanat hayatı hakkında bilgi sahibi olduk. Kübist sanatçılardan

etkilenerek kübist eserlerimizi oluşturduk.

TA S A R I M
ATÖ LY E S İ
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6-8 yaş grubu öğrencilerimiz ile Bilgisayarsız Robotik Kodlama Atölyesi’nde ilk 

olarak kodlamanın temeli olan algoritma kavramını çeşitli oyunlar ile keşfettik. 

Ardından robotlarımızı tasarlayıp okuma-yazma bilmesek bile kodlama yapabi-

leceğimiz şekillerden oluşan kod blokları sayesinde bilgisayarsız olarak

robotlarımızı kodladık.

T E K N O LOJ İ
ATÖ LY E S İ
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6-8 yaş grubu öğrencilerimiz ile Metamorfoz Atölyesi’nde, kelebeklerin yaşam-

ları boyunca geçirdikleri evreleri video ve materyaller üzerinden öğrenerek kele-

beğin yaşam döngüsü modelini oluşturduk. Su Üstünde Yürünür mü Atölye-

si’nde oobleck yapımı ile ne katı ne de sıvı olan maddelerin viskozite özelliğini 

öğrendik. Çarpışan Arabalar Atölyesi’nde ise mıknatısların manyetik kutup 

özelliklerini keşfettik ve çarpışan araba modellemesi yaptık. 

D O Ğ A
ATÖ LY E S İ

6 - 8 yaş grubu öğrencilerimiz ile Yarım ve Çeyrek Atölyesi’nde hikayelerle tam, 

yarım ve çeyrek kavramlarını keşfettik. Kesir Bülbülüm Atölyesi’nde kesirleri 

öğrendik ve kesirlerle kartondan bülbül tasarladık. Karelerimi Modelliyorum 

Atölyesi’nde legolarla toplama işleminin kısa yolu olan çarpmanın temelini 

kavradık. Satır ve sütunları kullanarak gruplandırma yoluyla nesneleri daha 

kolay ve hızlı saymayı öğrendik.

M AT E M AT İ K
ATÖ LY E S İ
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9-11 ve 12-14 yaş gruplarına özel hazırlanan 6 günlük programımız ile

eğlenerek öğrenmeye devam ediyoruz.

6  G Ü N D E
B İ L İ M  Ü S K Ü DA R ’ DA

N E L E R  O LU YO R ?

29



A S T R O N O M İ & U Z AY
V E  H AVAC I L I K

ATÖ LY E S İ

Mars Atölyesi ile geçmişten günümüze gönderilen birçok uzay aracını tanıdık ve kendi 

uzay aracımızı tasarladık. Sıcak Hava Balonu Atölyesi’nde Montgolfier kardeşlerden 

ilham alarak sıcak hava balonlarımızı tasarladık. Havacılık ilkelerini öğrendiğimiz 

Uçağa Etki Eden Kuvvetler Atölyesi’nde kuralları öğrendik ve farklı kanat çeşitlerine ait 

uçaklarımızı tasarladık. Planör Atölyesi’nde dünyada ilk kez uçmayı başaran türk 

bilgini Hezarfen Ahmet Çelebi’den ilham alarak planörlerimizi tasarladık.

Yaz okulumuzda 9-11 yaş 

grubu bilimseverler, Güneş 

Sistemi Atölyesi ile gezegen-

ler, uyduları ve milyarlarca 

yıldızın yer aldığı uzaydaki 

mahallemizi keşfetti. Üfle-

meli Roket Atölyesi’nde 

roketlerin özelliklerini öğre-

nerek kendi roketimizi

tasarladık. 
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Günümüzde Mars hakkında bilinmeyen pek çok özelliği Mars Rover Atölyesi’nde 

öğrendik. Roverların görevlerini ve yolculuklarını etkileşimli etkinliklerimiz ile dene-

yimledik. Galaksiler Atölyesi’nde bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sırasında 

uzaydaki milyarlarca gök adayla karşılaştığını öğrendik. Güneş Sistemi Atölyesi’nde  

Güneş ve gezegenleri simülasyon ve videolarla keşfettik. Öğrencilerimiz Güneş ve 

gezegenlerin boyutlarını deneyimleyerek modellediler. Güneş ötesi gezegen sistemini 

nasıl keşfedeceğimizi öğrendiğimiz Ötegezegen Atölyesi’nde geri dönüşüm malzeme-

leri ile uzay araçlarımızı tasarladık.

12 - 14 yaş grubu 

öğrencilerimiz ile 

birlikte Maket Roket 

Atölyesi’nde en çok 

bilinen hava 

araçlarından birisi olan 

roketlerin çalışma 

prensiplerini ve 

günümüzde çok kade-

meli motorlara sahip 

olan roketlerin görev-

lerini inceledik. Uzayda 

Bir Gün Atölyesi’nde 

astronotların aldığı 

eğitimleri, araçları ve 

görevlerini 

simülasyonlar ile 

keşfettik. 
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Yaz okulunda 9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile Karakter Tasarımı Atölyesi’nde Sürrealizm 

akımını ve akımın öncüsü olan Salvador Dali’nin sanat hayatını öğrendik. Sürrealist eserleri 

inceledik ve kendi sürrealist karakterlerimizi geri dönüşüm malzemeleri kullanarak oluştur-

duk.Kübizm Atölyesi’nde kübizm akımının öncüsü Picasso’nun sanat hayatı hakkında bilgi 

sahibi olduk. 

Kübist sanatçılardan etkilenerek kübist eserlerimizi oluşturduk. Afiş tasarım atölyesinde afiş 

örneklerini renkler, yazı stilleri ve tasarımları açısından inceledik ve TEKNOFEST afişi tasar-

ladık. Guaj Boya Atölyesi’nde guaj boya kullanımını, renk karışımlarını ve natürmort çalışan 

sanatçıları öğrendik. Kareleme tekniği ile natürmort çalışmamızı renklendirdik. Mandala 

Atölyesi’nde mandalanın kısa tarihini öğrendik, mandala desenleri ve renkler hakkında bilgi 

edindikten sonra mandalamızı oluşturduk. 

TA S A R I M
ATÖ LY E S İ
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12-14 yaş grubu öğrencilerimiz ile Karakalem Atölyesi’nde karakalem tonlama, obje 

tasarım, natürmort çizimlerini yaptık. Mimar Sinan Atölyesi’nde Mimar Sinan’ın 

eserlerini inceledik ve Selimiye Camii’ni ve sembolü olan ters laleyi çizdik. Minyatür 

Atölyesi’nde minyatür sanatının tarihini ve özelliklerini öğrenerek doğa konulu min-

yatürler oluşturduk.12-14 yaş grubu öğrencilerimiz ile Karakalem Atölyesi’nde 

karakalem tonlama, obje tasarım, natürmort çizimlerini yaptık. Mimar Sinan Atölye-

si’nde Mimar Sinan’ın eserlerini inceledik ve Selimiye Camii’ni ve sembolü olan ters 

laleyi çizdik. Minyatür Atölyesi’nde minyatür sanatının tarihini ve özelliklerini öğre-

nerek doğa konulu minyatürler oluşturduk.
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T E K N O LOJ İ
ATÖ LY E S İ

Yaz okulunda 9-11 yaş 

grubu öğrencilerimiz ile 

farklı teknolojik alanlarda 

deneyimler edindik. İlk 

olarak 3 Boyutlu Tasarım 

Atölyesi’nde boyut 

kavramını öğrenerek 

farklı boyutlarda çizimler 

yapmayı keşfettik. Bu 

bilgiler ışığında 3 boyutlu 

tasarım programında 

kendi çizimlerimizi 

gerçekleştirdik. 

Dijital ortamda geliştirmiş olduğumuz tasarımlarımızı 3 boyutlu yazıcılarda bastı-

rarak gerçek bir nesne elde ettik. Ardından robotik kodlama alanında da deneyim-

ler edinmek adına temel robotik kodlama eğitimini gerçekleştirdik.12-14 yaş 

grubu öğrencilerimiz ile gelecekte hayatımızda daha fazla yeri olacak olan robot-

larla nasıl bir yaşam süreceğimizi tartışarak atölyemize başladık. Ardından kendi 

robotlarımızı inşa ettik. Bu robotlar ile kodlama dünyasına adım atarak robot 

kontrolünü deneyimledik.
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9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile Parmak İzi Atölyesi’nde DNA ve genlerimizin 

özgün yapısını ve buna bağlı olarak parmak izlerimizin farklılığını keşfettik, Lav 

Lambası etkinliği ile birbiri içinde çözünmeyen maddelerin yoğunluklarına göre 

nasıl davrandıklarını öğrendik. Su filtresi yaparak suyun moleküler yapısını 

öğrendik. Basit devre düzeneği ile pilin kimyası hakkında bilgi aldık. 

12-14 yaş grubu öğrencilerimiz ile, Su Üstünde Yürünür mü Atölyesi’nde oobleck 

yapımı ile ne katı ne de sıvı olan maddelerin viskozite özelliğini öğrendik, Nano-

teknoloji Atölyesi’nde cisimleri mikroskop ile gözleyip kıyaslayarak nano boyut-

taki cisimler için nanoteknoloji cetveli oluşturduk. Grafen maddesinin özelliklerini 

deneyler aracılığıyla öğrendik ve moleküler yapısını molekül setleriyle modelle-

dik. Turnusol kağıdı ile maddelerin asit-baz özelliklerini ayırt etmeyi öğrendik. 

D O Ğ A
ATÖ LY E S İ
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Yaz okulumuzda 12-14 yaş grubu bilgiçlerimiz ile Simetri Atölyesi’nde ayna kullanarak 

şifre çözme ve yazı yazma etkinlikleri ile simetri ve asimetri kavramlarını pekiştirdik. Pi 

Atölyesi’nde yuvarlak şekilli farklı cisimlerin çevre ve çap uzunluklarını hesaplayarak Pi 

sayısını keşfettik. Pisagor’un Dünyası Atölyesi’nde günlük hayattaki ve matematiksel 

problemlerdeki dik üçgenlerin uzunluklarını belirledik. Mimar Sinan Atölyesi’nde taban, 

kesit ve alan kavramlarını öğrenerek en dayanıklı köprü modelinin nasıl olması gerektiğine 

karar verdik ve bu modele uygun köprüler tasarladık. Asal Sayılar Atölyesi’nde bir prob-

lemden yola çıkarak bazı sayıların sadece 1’e ve kendisine bölünebildiğini fark ettik. 

Eratosthenes’in Kalburu’nu işaretleyerek asal sayıları saymayı öğrendik. Asal sayılar ile 

hesaplama ve şifre çözme işlemleri yaptık.

M AT E M AT İ K
ATÖ LY E S İ

Yaz okulumuzda 9-11 yaş grubu bilgiçlerimiz ile Kesirlerimi Keşfediyorum Atölyesi’nde 

kesirler ile şifre çözme oyunu oynarken kesirleri öğrendik. Çapraz Tangram Atölyesi’nde 

simetri ve asimetri örneklerini tangram üzerinde etkinlikler yaparak keşfettik. Açılarımla 

Üretiyorum Atölyesi’nde  açı türlerini modelledik. Çarpışan Bakkallar Atölyesi’nde legolar 

ve market etkinliği ile toplama ve çarpma işlemlerini öğrendik.
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Umarız güzel bir yaz tatili geçirmişsinizdir 

ve okul için enerji depolamışsınızdır. Ders 

içeriklerimizi oluştururken karşılaştığımız 

şaşırtıcı bilgileri sizler için seri şeklinde 

derledik.

Serimizdeki bilgileri bir çırpıda okuyup 

seveceğinizden eminiz. Ayrıca size güzel 

bir haberimiz daha var: Şaşırtan Bilgiler 

serimiz Bilim Üsküdar sosyal medya 

hesaplarımızda! Şaşırtan bilgileri düzenli 

olarak sosyal medya hesaplarımızdan 

öğrenebilirsiniz. Gelin serimize birlikte göz 

atalım.

ŞAŞIRTAN BİLGİLER
SERİMİZ TÜM HIZIYLA
DEVAM EDİYOR! 
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BİLİM ÜSKÜDAR’IN
BİLİM TAKVİMİ

Tıptan teknolojiye, astronomiden matematiğe birçok alandaki gelişmeyi yakından 

incelemek isteyen meraklılarımız için aylık bilim takvimlerimizi hazırladık.

- İlk defa başka bir canlıdan (babundan) alınan kalp ile gerçekleştirilen kalp nakli,

- İlk işitme cihazının icadı, 

- Neptün gezegeninin keşfi, 

- İki kıtayı birbirine bağlayan dünyanın ilk denizaltı tüneli, Marmaray’ın ulaşıma 

açılması…

“Cebirin Atası” olarak bilinen Hârezmî’den, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üretici-

si olan ve ilk Türk sivil uçağını “VECİHİ XIV” inşa eden, Türk havacılık tarihinin en 

üretken ve girişimci kişilerinden Vecihi Hürkuş’a kadar birbirinden farklı birçok bilim 

insanından ve eserlerinden bahsettiğimiz bilim takvimimizdeki “1 Bilim İnsanı” 

köşesine  göz atmadan geçmeyin.

Bilgi dolu bilim takvimlerinin çıktılarını alıp odanızın duvarını renklendirebilirsiniz :)

Takvimlere ulaşmak için tıklayın.
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SİVİL HAVACILIKTA
YENİ ADRESİMİZ:
BİLİM ÜSKÜDAR

Her gün gökyüzünde Dünya’nın her yerinden yüzlerce uçak kalkıp iniyor. Yüzlerce 

uçak aynı anda uçuyor. Gökyüzünde de yoğun bir trafik var. Peki hava trafiğini kimler 

düzenliyor? Nasıl düzenleniyor? Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Havelsan hava 

trafik kontrol eğitim simülatörü ile sizler de bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Herkesi 

bekliyoruz, adresiniz: Bilim Üsküdar...
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TEKNOFEST
HEYECANI

Bilgiç’in Festival Günleri 

Tüm Türkiye’nin büyük heyecan ve merakla takip ettiği coşku ve gururun bir arada 

yaşandığı dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 

2020 Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te düzenlendi. Her sene düzenlenen 

festival, bu yıl pandemi nedeniyle tüm önlemler alınarak seyircisiz gerçekleşti. Bilim 

Üsküdar olarak bizler de heyecan ve coşkuya gönüllülerimiz ile birlikte ortak olduk. 

Haydi şimdi bilgiç ile birlikte yarışmacı stantlarına göz atalım!
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Birlikte Çalışıyor ve Üretiyoruz 

Yeni dönem için bizler de çok heyecanlıyız. Bilim Üsküdar mutfak ekibimizi sizlerle 

tanıştırmak istiyoruz. Kişisel gelişim atölyelerinden kutu oyunlarına kadar farklı 

projelerimizin çalışmalarını gönüllü ve bursiyer ekiplerimizle yürütüyoruz. Gönüllü 

ekiplerimiz ile çalışmalarımızı çevrimiçi toplantılarla sürdürüyoruz. 

BİLİM ÜSKÜDAR
MUTFAK EKİBİ
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BİLİM TÜRKİYE
TÜRKİYE’YE YAYILIYOR 

Bilim Türkiye Eğitmen Eğitimi 

Bilim Üsküdar'ın farklı temalardaki atölye eğitim programları ve dolu dolu etkinlikleri 

Bilim Türkiye projesi ile birlikte tüm Türkiye'ye yayılıyor. Farklı illerde yaşayıp 

bizlere ulaşmak isteyen öğrencilerimizle buluşmak için Bilim Türkiye çalışmalarımızı 

çevrimiçi olarak yürütüyoruz.

Alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı eğitmen eğitimimizi çevrimiçi plat-

formda gerçekleştirdik.
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Bilim Türkiye tüm Türkiye'ye yayılıyor. Erzurum ve Gaziantep'te yer alan Astronomi, 

Uzay& Havacılık, Teknoloji, Doğa, Matematik ve Tasarım Atölyeleri ile öğrencilerimizle 

buluşuyoruz.

Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Bilim 

Şahinbey ve Bilim Şehitkamil merkezle-

rini ziyaret ettik.
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BİLİM BULMACA
1. İçerisinde muz, kivi, armut, erik elemanları bulunan kümenin eleman sayısı kaçtır?
2. Bir dairenin veya çemberin çevresinin çapına oranı bize hangi sayıyı verir?
3. “Dünya Pi Günü” hangi tarihte kutlanır? 
4. Pablo Picasso hangi sanat akımının öncüsü olmuştur?
5. Altınla süslemek anlamına gelen sanat dalı nedir?
6. Kağıt katlama sanatına ne ad verilir?
7. Algoritma kelimesi hangi bilim insanının isminden türetilmiştir?
8. Kodlamada bir sorunu çözmek veya tasarlanmış bir amaca ulaşmak için izlenen işlem basamaklarına ne denir?
9. Elektrik enerjisini ileten maddelere ne ad verilir?
10. Çam ağaçları hangi yaprak türüne sahiptir?
11. Yeşil bitkilerin su ve karbondioksit kullanarak güneş ışığı yardımıyla besin ve oksijen
üretmesine ne ad verilir?
12. Kelebeklerin yaşam döngüsünde  kanatlanıp uçmadan önce geçirdiği evre hangisidir?
13. Güneş Sistemi’nin bilinen en yüksek dağı hangi gezegendedir? 
14. Güneş’e en yakın ve en küçük gezegenin adı nedir?
15. En çok uyduya sahip gezegenin adı nedir? 

BİLGİÇ BULMACA ÇÖZÜYOR KÖŞESİ
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BİLGİÇ BULMACA ÇÖZÜYOR KÖŞESİ
CEVAPLAR
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HAFTA SONU
EĞİTİMLERİMİZE BEKLİYORUZ!

Eğlence ve Bilim Dolu Eğitim Programımız

Yeniden sizlerle yüz yüze eğitimlerimize başlıyoruz.  Sizler için hafta sonu paket 

programları hazırladık. Pandemi dönemine uygun önlemleri aldığımız yüz yüze 

eğitimlerimiz başlıyor. Sizlerle 1, 2 ve 4 günlük program ile farklı içerikler ve bilim 

dolu atölyeler ile buluşuyoruz. Ayrıca merkezde sizleri eğlenceli ve keşfedeceğiniz 

düzeneklerin bulunduğu Bir Dünya Keşif sergisi bekliyor. Sizleri Bilim Üsküdar’a 

bekliyoruz. 
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Çevrimiçi Eğitimlerde Sorduğunuz
Merak Dolu Sorular

Yaşasın Soru Sorma Özgürlüğü!

Astronotlar uzayda nasıl yürür? 

İstasyondaki astronotlar zaman zaman istasyon dışına 

çıkar ve araştırmalar yapar. Meteorların çarpması sonucu 

bazı kabloları zarar görebilir ve tamir etmesi gerekir. 

Buna uzay yürüyüşü denir. Bir kabloya bağlı şekilde 

hareket edebilir ve araştırma yapabilir.

Mars’ın fotoğraflarını 
kim çekiyor? 

Mars’ta yaşamı araştıran 
keşif araçları görüntüleri 

kamerasıyla çekiyor. 
Radyo sinyalleri ile dün-

yaya, yani bizlere iletiyor. 

Müziğin resmini çizebilir miyiz?

Wassily Kandinsky müziğin resmini 

çizmeyi, müziğin renkler ve şekiller ile 

bir karşılığını bulmayı hedeflemiştir. 

Dinlediği müziklerin rengini ve şeklini 

hayal edebilen Kandinsky, Wagner’in 

Lohengrin operasını dinlerken tüm 

renklerin gözünde canlandığını ifade 

etmiştir.
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7-14
YAŞ

DOĞA BiLiMLERi

ASTRONOMİ VE 
HAVACILIK

TEKNOLOJİ

MATEMATİK

TASARIM

53

46

46

70

65

44

54

60

58

30

280KiŞi

- ÇEVRİMİÇİ-
AĞUSTOS

246KiŞi

EYLÜL

53

49

55

113

65

335KiŞi

EKİM

31

31

31

31

31

155KiŞi

EKİM
- ÇEVRİMİÇİ- - ÇEVRİMİÇİ- - YÜZ YÜZE-

Bilim Üsküdar Çevrimiçi Atölyeleri Yine Hedefi 12’den Vurdu!

İşte Beklenenin Üstünde Katılım Listemiz

Bilim Üsküdar
Aylık Katılım Oranları
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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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0549 620 18 88

0538 976 37 83

Hazırlayanlar
Doğa Bilimleri : Reyhan ÇELİK 

Teknoloji :  Melek YAŞAR
 Matematik : Rafia GÜÇTEKİN ve Melike ÇOLAK

Astronomi : Hilal DUMAN 
Tasarım : Emine AYDIN

Grafik Tasarım: Betül TÜFEKCİ

Editör : Ömer KÖKÇAM -  Merve  KOÇOĞLU


