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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 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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Merkezimizin Açılışının İlk Yıldönümünde Çocuklara Sürpriz!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Sayın Ömer KÖKÇAM ve 
Üsküdar Belediye Başkanı Sayın  Hilmi TÜRKMEN’in katılımlarıyla 
çocuklara atölye çıkışı sürpriz yapıldı.

Bilim dolu bir yılı geride bıraktık. Bizden haberdar olman ve bilimle 
kalman için Bilim Üsküdar Çocuk Bülteni’ni bir yıldır hiç durmadan 
senin için yazıyoruz:) Türkiye’nin ilk ve tek çocuk bültenini Bilim 
Üsküdar’ın internet sitesinde üç ayda bir yayınlıyoruz.

Geçen bu bir yıllık süreçte, tam 151.348 arkadaşını burada misafir 
ettik. Sürekli içeriği yenilenen eğitim atölyelerindeki etkinliklere  
birçok aktiviteyi ekledik. Tematik Atölyeler diyerek bilim günlerini 
unutmadık. Yaz okulu, kış programları, özel etkinlikler düzenleyerek 
matematiğin doğadaki yerini keşfettik; bazen tüm dünya ile aynı 
anda ders işleyerek bugün okul dışarıda dedik. Dolunay döneminde 
gerçekleşen olayları merak ederek, gözlem gecele-
rinde ayı seyre daldık. TEKNOFEST'ten yola çıkıp  Konya, Bursa, 
Erzurum diyerek bilim şenliklerini kaçırmadık.
Hızlı ve bir o kadar da eğlenceli olan bilim dünyasının bu koşuştur-
malarında seni de aramızda görmek isteriz.

Bilim Dolu Bir Yıl 
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Bol bol atölye eğitimleri, önemli günlerde özel etkinlikler, tematik atölye-
ler, bilim şenlikleri ve planetaryum eğitimleri Bilim Üsküdar öğrencilerini 
bekliyor. 

Ayrıca, tarihteki bilimsel gelişmeleri merak eden çocuklara özel hazır-
ladığımız aylık bilim takvimleri serisini yıl boyunca internet sitemiz üzerin-
den takip edebilirsin. 

Peki, 2020 yılında neler mi olacak?
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Bu arada, bir yıl boyunca Türkiye’de gözlemlenen doğa olaylarını gösteren 
Yıllık Doğa Olayları Takvimi’ni internet sitesi üzerinden ücretsiz indirebilirsin. 
Takvimler için www.bilimuskudar.org adresini ziyaret ediniz.  
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Ara Tatilde
Bilime Ara Vermedik ;)

Kasım ayında 2. Kış Okulu hız kesmeden devam ederken; Bu yıl ilk defa ara 
tatile giren öğrenciler için "Biraz mola biraz bilim" dedik ve dört günlük bir 
program hazırladık.
Bakın Neler Yaptık?

DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

Hem dinlendiğiniz hem de öğrendiğiniz bir ara tatil olması amacıyla 4 günlük 

seanslar hazırladık. Doğa Bilimleri Atölyesinde ilk gün; 6-8 yaş grubuyla doğadaki 

sanatı en güzel şekilde görebileceğimiz çiçekler ile eğitimlerimize başlarken, 

polenlerinin etrafa dağılmasını Uçuşan Polenler Atölyesi ile keşfe durduk. Bu 

tozlaşmanın kahramanları olan arıları ve kelebekleri Pul Kanatlılar Atölyesi ile 

tanıdık. Böcekler sınıfına bu kadar dalınca, bir de Börtü Böcek Atölyesi görelim 

dedik.

9-11 yaş grubu için hazırladığımız 1,2,3 Boom Atölyesi ve Yarışan Sıvılar Atölyesi 

ile okulda deneyleri en çok merak edilen katı ve sıvı basıncı konularını işledik. 

Fiziğin en gözde konularından sıvıların kaldırma kuvveti kavramını Eurake Atölye-

si ile gözlemledikten sonra Kim Daha Kuvvetli Atölyesi ile kuvvet kavramını 

anlamak için halat yarışı düzenledik ve deyim yerindeyse birlikten doğan kuvveti 

deneyimledik :)

12-14 yaş grubuyla fizik deneyleri için kolları sıvadık. Yelkenliler Atölyesi ile araç 

tasarımı, hızı ve yelkenli çalışma prensibi hakkında konuştuk. Denizin üstünde 

gidebiliyorsak altından da gidebiliriz dedik ve denizaltı yapımı için Eurake Atölye-

si’nden faydalandık. 
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MATEMATİK
ATÖLYESİ

Ara tatil programında Matematik Atölyesi kapsamında düzenlenen birbirinden 

farklı çalışmalar ile karşınızdaydık. 6-8 yaş atölyelerimizde günlük hayatta 

karşılaştığımız rakamları duyu organlarımızla keşfettik ve dünyada birbirinden 

farklı sayı sistemleri olduğunu öğrendik. Ayrıca; yarım, çeyrek ve kesir kavram-

larını modeller yardımıyla keşfettik. Karelerimi Modelliyorum Atölyesi'nde 

çarpım tablosunu ezberlemeden, anlamlandırarak çarpma işlemi yapmayı 

öğrendik.

9-11 yaş grubu için hazırladığımız atölyelerde hayalimizdeki evin çevresini, 

alanını ve fiyatını hesapladık. Ayrıca, Orion Uzay Aracı gibi düzgün olmayan 

şekillerin alanını nasıl hesaplayacağımızı öğrendik. Bunların yanında matema-

tik dünyasındaki en ilginç sayılardan biri olan Pi sayısını doyasıya keşfettik.

12-14 yaş atölyelerinde ise ilginç sayılar dünyasında kaybolduk. İlk olarak Pi 

sayısını uygulamalar yaparak keşfettik daha sonra Altın Oran Atölyesi'nde 

doğanın nasıl bir matematiğe sahip olduğunu fark ettik. Ünlü matematikçi 

Pisagor’un Pisagor Teoremi’ni eğlenceli oyunlar ve modeller yardımıyla keşfet-

tik. Son olarak şifreler dünyasının vazgeçilmezi asal sayıları kalbur yöntemiyle 

eledik ve bulduk. 
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TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

Ara tatilde 6-8 yaş öğrencilerimiz için hazırladığımız Bilgisayarsız Kodlama 

Atölyesi ile önce algoritma kavramını oyunlarla keşfettik. Daha sonra robot seti 

parçalarından faydalanarak kendi robotlarımızı inşa ettik. Son olarak, yaptığımız 

bu robotları bilgisayar kullanmadan kodlayarak çeşitli parkurlarda 

gerçekleştirdiğimiz yarışmalarla doyasıya eğlendik.

9-11 yaş öğrencilerimiz ile Oyunumu Tasarlıyorum Atölyesi'nde problem çözmek 

için izlenmesi gereken yollar üzerine beyin fırtınası gerçekleştirdik. Algoritma ve 

kodlama kavramlarını konuştuk. Ardından bilgisayarda kodlama eğitimlerine 

başladık. Kullandığımız programda geliştirilmiş olan oyunların incelemesini 

gerçekleştirdikten sonra öğrencilerimiz bu programda tüm yaratıcılıkları ile tasar-

ladıkları özgün oyunlarını arkadaşlarına sundular. 

Dünyada robotlarla yaşamaya başladığımızda ne olur? Nasıl bir robot kültürü 

oluşur? Robot yasaları nasıl olmalıdır? Ara tatilde Robotik Kodlama Atölyesi'ne 

12-14 yaş öğrencilerimizle bu konuları konuşarak başladık. Daha sonra kendi 

robotlarımızı tasarlayıp inşa ettik ve bu robotlarımızı kodlayarak istediğimiz gibi 

kontrol ettik.
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Ara tatilde Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde gökbilim severler için farklı atölyele-

rimiz ile  evrendeki mahallemize yolculuğumuz başladı. 6-8 yaş öğrencilerimiz 

ile gezegenlerimizin birbirinden farklı özelliklerini AstroBalon Atölyesi ile 

keşfettik. Astronotların hayatlarını hep merak etmişizdir. Astronot Atölyesi’nde 

astronotların uzayda nasıl yaşadığını ve uzaydaki araştırmalarını nasıl 

gerçekleştirdiklerini dramalar ile keşfettik. Kuyruklu Yıldız Atölyesi ile 

gökyüzündeki kirli kartoplarını tanıdık ve hep birlikte kendi kuyruklu yıldızımızı 

tasarladık. Evrendeki bütün yıldızları tanıdığımız ve keşfettiğimiz atölyemiz 

Takımyıldız Atölyesi ile takımyıldız tacımızı tasarladık.

9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile gezegenlerin birbirinden farklı özelliklerini 

Güneş Sistemi Atölyesi ile deneyimledik. Uzay yolculuğumuz Uzayda Bir Gün 

Atölyesi ile devam etti. Gökyüzündeki araçlarımızı tanıdığımız ve tasarladığımız 

Planör Atölyesi ile kendi planörümüzün pilotu olduk. Tek doğal uydumuz Ay’ın 

kraterlerini ve evrelerini keşfettiğimiz Ay Atölyesi ile Ay’ın evrelerini öğrendik. 

12-14 yaş grubu öğrencilerimiz ile derse atölyemizin tasarladığı AstroTabu 

oyunu ile başladık. Havacılık kanunlarını öğrendiğimiz Sıcak Hava Balonu Atöl-

yesi ile kendi sıcak hava balonumuzu tasarladık ve hep birlikte  gözlemledik. 

İnsanlığın uzay yolculuğu serüveninde uzay araçlarını yöneten astronotların 

hayatlarını deneyimledik ve keşfettik.
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Ara tatilde 6-8 yaş grubu öğrencilerimizle birlikte farklı malzemeler kulla-
narak kendi baskı kalıplarımızı ve özgün tasarımlarımızı oluşturduğumuz 
Boya Baskı Atölyesini gerçekleştirdik. İkinci gün tasarladığımız akvaryumu 
origami balıklarımızla süsledik. Üçüncü gün sevimli karakterlerimizi taşın 
üzerine çizip boyadık ve hikayelerini yazdık. Son gün ise portre ve 
otoportrenin ne olduğunu ve portre çizen sanatçıları öğrendik. Birlikte 
İtalyan ressam Giuseppe Arcimboldo gibi portre çizimi yaptık.

9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile Keçeden Kübizm Atölyesi'nde kübizm 
akımını ve öncülerini öğrenerek keçelerle kübizm tablomuzu tasarladık. 
İkinci gün alüminyum kabartma atölyemizde bakırcılık sanatının 
örneklerini inceledik ve desenimizi alüminyum üzerine uyguladık. Bir son-
raki gün Mandala Atölyesi'nde mandala sanatını ve desenlerini öğrenerek 
kendi mandalamızı oluşturduk. Son gün ise tezhip atölyemizde tezhip 
sanatını, tezhip sanatının kullanım alanlarını  ve aşamalarını öğrenerek 
tezhip desenimizi renklendirdik.

12-14 yaş öğrencilerimiz ile ilk gün dokuma atölyemizde dokuma sanatının 
inceliklerini öğrenerek dokuma yaptık. İkinci gün Makrome Atölyesi'nde iki 
farklı teknik öğrenerek makrome anahtarlığımızı tasarladık. Bir sonraki gün 
Seramik Atölyesi'nde seramik kilinden istediğimiz objeyi oluşturduk. Son  
gün Etamin Atölyesi'nde robot motifimizi işledik.

TASARIM
ATÖLYESİ
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Her ay dolunay gözlemi için teleskopları kurduk seni bekliyoruz!

Uzay ve Havacılık Atölyesi'nin düzenlemiş olduğu Dolunay Gözlem 
Gecesi etkinliğimize aileleriyle gelen meraklı ve heyecanlı öğrencile-
rimiz yoğun bir katılım gösterdiler. Önce akşam saatlerinde gezegen 
evimizde genel astronomi sunumu gerçekleştirdik. Ardından soru 
cevap eşliğinde Ay hakkında  merak ettikleri soruları cevapladık. 
Astronot filmini izledikten sonra gözlem için Bilim Üsküdar bahçem-
izdeki yerimizi aldık. Teleskoptan Ay'ın kraterlerini ve denizlerini 
yakından gözlemleme şansı yakaladık. Bu gözlemlere sadece çocuk-
ların değil, 7’den 70’e herkesin katıldığını ve bir sonraki gözlem 
gecesi için bizi takip etmeniz gerektiğini unutmayın!

Bilim Üsküdar
Gözlem Geceleri
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Aralık Ayında Bilim Üsküdar’ın
Aylık Atölyeleri

- 6-8 yaş : İkili Sayı Bileklik Atölyesi

- 9-11 yaş : 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi

- 12-14 yaş :  Robotik Kodlama Atölyesi

Bilgisayarlarla aynı dili konuşmak Teknoloji Atölyesi'nde mümkün! Aralık 

ayında 6-8 yaş öğrencilerimiz ile bilgisayarların ve tüm elektronik aletlerin 

dilini keşfettik. Daha sonra da bilgisayar dilinde kendi baş harflerimizden oluşan 

bilekliklerimizi tasarladık.

9-11 yaş öğrencilerimizle “hayal et, tasarla, üret” sloganı ile yola çıktık bu ay. 

Önce hayal ettik, sonra 3 boyutlu olarak hayallerimizi tasarladık ve son olarak

tasarımlarımızı 3 boyutlu yazıcıda bastırarak hayallerimize gerçek dünyada 

dokunma keyfine ulaştık.

12-14 yaş öğrencilerimiz ile robotik kodlama alanını ve dünyada gelişen robot 

teknolojisini keşfettik ve bir robotu kodlamayı deneyimledik. Öğrencilerimiz bir 

robot ile neler yapabileceklerini görerek robotik kodlama alanında becerilerini 

keşfettiler.

TEKNOLOJİ
ATÖLYESİ

19



20



Kaç çeşit hücre var? Peki hepsinin şekli aynı mı? Aralık ayında 

Akşemsettin'den Charles Sedilot'a kadar uzanan bu hikayeyi 

dinlemek isteyen 6-8 yaş grubu öğrencilerimizle birbirinden

eğlenceli anlara tanık olduk.

Aralık ayında Doğa Bilimleri Atölyesi'nde 9-11 yaş grubu öğren-

cilerimizle ilginç ve eğlenceli oyunlar eşliğinde bilimsel keşif yol-

culuğuna çıktık. Arkadaşına hediye alan kişiyi bulmak için  

parmak izlerinden faydalandık. Teknoloji ve genetik biliminin 

gelecekte birbirlerini nasıl etkileyebileceğini tartıştık. 

12-14 yaş okul grubu öğrencilerimiz, robotik ve fizikte hız kural-

larını kullanarak kendine özgü tasarım ve logolarıyla bir takım 

çalışması ortaya koydular. Aracımı Tasarlıyorum Atölyesi'nde ise 

öğrencilerimiz, ülkemiz için yerli ve milli bir araba projesi 

geliştiren mühendisler olduklarını farz ederek yaptıkları çalışma-

larla bizleri şaşırtan ve gururlandıran projeler sundular.  

DOĞA
BİLİMLERİ
ATÖLYESİ

21



22



MATEMATİK
ATÖLYESİ

Aralık ayında da Matematik Atölyesi
dopdolu ve capcanlıydı. 6-8 yaş 
grubu bilgiçlerimiz ile birlikte 
Sayılarla Beraber Yaşıyorum Atölye-
si’nde sayıları duyu organlarımızla 
keşfettik ve dünyadaki farklı sayı 
sistemlerinden haberdar olduk. 
Ayrıca, Romen rakamları temalı bir 
kitap ayracı yaparak kitap okuma 
sevgimizi pekiştirdik.

9-11 yaş grubu bilgiçlerimiz ile Orion Atölyesi’nde Ay'a mürettebatlı olarak 
çıkan ilk  uzay aracı olan Apollo 11 uzay aracının Orion kapsülü hakkında 
konuştuk ve yüzey alanını hesapladık.

12-14 yaş genç mimar bilgiçlerimizle Mimar Sinan Atölyesi’nde doyasıya 
eğlendik. Kilit taşının bir yapının sağlamlığı ve dengesi için önemini kavradık 
ve grup çalışmalarıyla kemerler ve köprüler inşa ettik.
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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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TASARIM
ATÖLYESİ

Aralık ayında Tasarım Atölyesi’nde 6-8 yaş grubu öğrencilerimizle oto-
portre sanatına dair bilgiler edindik ve otoportre çalışan sanatçıları 
öğrendik. Öğrendiklerimizden yola çıkarak hep birlikte otoportremizi 
çizdik. 

9-11 yaş grubu öğrencilerimizle Karakter Tasarımı Atölyesi’nde sürrealizm 
(gerçeküstücülük) akımını öğrendik. Geri dönüşüm malzemelerini de 
kullanarak sürrealist bir karakter tasarladık.    

12-14 yaş grubu öğrencilerimizle dikkat ve el becerilerini geliştirmeye 
yardımcı olan Etamin Atölyesi’nde belirlediğimiz bir deseni etamin 
kasnağına işledik.
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Bilim Üsküdar’dan Size Bir Sürpriz Var: 
Algoritmik Boyama Kitabı

Algoritmik ne demektir? Sen de bilgisayarlar için yazılım geliştirme süreçlerinde önemli 
olan algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek istiyorsan bu eğlenceli boyama kitabını 
denemelisin.
6- 8 yaşındaki tüm çocuklar için hazırladığımız Algoritmik Boyama Kitabı çıktı!

Bu boyama kitabı normal boyama kitaplarından çok farklı! 
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Bu kitapta boyama 
kodlara göre yapılıyor. 
Sana verilen kodlara 
göre boyama yapıyor-
sun ve sonunda hiç 
tahmin edemeyeceğin 
şekillere ulaşıyorsun. 

Nasıl yapacağım diye düşünüyorsan sakın korkma çünkü robotumuz Meraklı Kitap yol 
boyunca sana yardım edecek ve yol gösterecek. Yani hiç zorlanmadan tüm kodları çözüp 
şekillere kolayca ulaşabileceksin.
Kodlama ile boyamanın nasıl olduğunu merak ediyorsan hemen aşağıdaki örneği çözmekle 
işe başlayabilirsin.
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TEKNOLOJİ ATÖLYESİ
ALGORİTMİK BOYAMA ETKİNLİK

Kodlanmış şekle ulaşmak için kodlara göre boyama yapmalısın.
Soldaki kutucuklarda yer alan rakamlar kadar  sağdaki alanda kutucuk renginde 
boyama yaparak şekle ulaşabilirsin. Bunun için aşağıdaki adımları dikkatlice okuyarak 
uygulaman yeterli olacaktır.

- Resim 1’de verilmiş olan kodlara çok dikkatli bak.

- Kodları soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru takip etmen gerekiyor. 

- Resim 1’de ilk satırı beyaz bırakman gerektiğini söylüyor. Ve 2. satırdan itibaren 
boyamaya başlamanı istiyor.

- 2. satırda ilk 14 kareyi boş bırakıp sonraki 5 kareyi kahverengi boyamanı söylüyor.Ve 
son kareyi yine beyaz bırakmanı istiyor.

- Bu şekilde 2. satırı bitirdikten sonra bir alt satıra geçip ordaki kodlara göre yine 
boyamanı yapmaya devam ediyorsun.

- Bu adımları takip ederek Şekil 2’yi boyadığında bir şekil çıkacak.

- Şeklin ne olduğunu bulmak için hemen boyamaya başla!
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Şekil 1

 A              B            C          D           E          F           G           H           I            J           K        L      M      N      O      P      R       S       T       U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                   
1 1 2 8 2 1 1             
6 6 6                 
1 1 3 2 3 1 1             
1 2 1                 
3 1 4 1 3               
1 2 8 2 1               
2 1 1 1 2 1 1 1 2           
1 1 2 1 1               
2 2 2                 
1 2 2 2 1               
1 6 1                 
1 2 2 2 1               
1 4 1                 
4                   
2 2 2                 
1 4 1                 
6                   

7 2 2 2                 

20 
2 
1 
4 
8 
4 
3 
4 
7 
7 
6 
6 
6 
7 
8 
7 
7 
7 

7 2 2 2                 

1
4

2

8
4
3  

7  
7  

7  

7  
7  

7  
7  

7  

8  

6  
6  

6  

4  
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Şekil 2

 A         B         C         D         E         F         G        H         I           J          K         L         M        N        O         P         R         S         T          U 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Bilim Üsküdar’da
Bilim Söyleşileri Başladı!
1. Dr. Burak KARABEY: Doğa ve Matematiğin Sırları

9 Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Karabey "Yaptığınız sorunun
size bir faydası yoktur, yapamadığınız sorunun size faydası vardır." sözleriyle hata yapmaktan 
korkmamamız gerektiğini söyleyerek cesaretlendirici bir konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca 
söyleşiyle birlikte doğada her gün gördüğümüz canlıların yaşamlarında matematiği 
kullandıklarını öğrendik.
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Bilim Üsküdar’da
Bilim Söyleşileri Başladı!

2. Prof. Dr. M. Burçin ÜNLÜ:
Okulda Öğrendiğimiz Fizik Ne İşe Yarar? 

Farkında olmadan 
aslında her gün �zik 

problemleri çözüyor-
muşuz. Boğaziçi 

Üniversitesi Fizik 
Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Burçin Ünlü �ziğin 

günlük hayatta nerel-
erde kullanıldığını 

verdiği ilginç 
örneklerde ve

videolarda gösterdi. 
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Atölyelerde Sorduğunuz
"Merak Dolu Sorular"

Vücudumuzdaki alyuvar sınırlı mı?
Sayı olarak evet sınırlı ama kırmızı kan hücreleri 
olan eritrositler  kanın yaklaşık %45’ini oluşturu-
yor. Kemik iliğinde üretilen alyuvarlarımızın ömrü 
yaklaşık 120 gündür. 

Elektronlar kablo üstünde neden geziyorlar?
Elektronlar hareketli özellikleri sayesinde, elektrik 
akımının iletiminde iletken kablo aracılığı ile iletil-
irler. Eğer ortamda iletken kabloya bağlı akım 
varsa elektronlar yasa gereği en kısa ve kolay 
yoldan akımı iletmek için hareketlenirler.

Mars'taki toprak daha verimli mi?
Mars’taki toprağı henüz Dünya’ya getiremedik ama 
bunun için çabalar sürüyor.
Fakat Hollandalı bilim insanları Mars’taki toprağa 
benzer özelliklerde bir toprak geliştirip tarımsal faal-
iyete başlamışlar. Üstelik sağlık açısından zararlı 
maddeye rastlamadıklarını ve ürünlerden verim 
aldıklarını da söylemişler.

Neden ağladığımızda burnumuz da akar?
Ağladığımızda gözlerimizin akması normal bir 
durumken burnumuzun da akması biraz kafa 
karışıklığı değil mi? Gözyaşı bezlerimizden çıkan 
gözyaşı sıvısı kanallardan akarken burnumuzun iki 
tarafında da bulunan nazolakrimal kanallara da 
uğrar ve o an gözyaşımız ile sümüğümüz birbirine 
karışarak burnumuz akar.

“İnsan bilmediği şeyi sormak için bile, birçok şey öğrenmiş olmalıdır.”  
J.J.Rousseau
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23 Kasım Matematik Atölyesi’nden
ALTIN ORAN ATÖLYESİ

23 Kasım tüm dünyada Fibonacci Günü olarak kutlanmaktadır. Fibonacci dizisi olarak anılan 1, 
1, 2, 3 diye giden serinin ilk 4 rakamını bir araya getirince ortaya 11.23 sayısı çıkıyor. Amerikan 
takvim sisteminde ay/gün şeklinde gösterim yapıldığı için bu sayı 23 Kasım’a denk geliyor. O 
yüzden 23 Kasım Fibonacci Günü olarak kutlanmaktadır. 

Fibonacci serisinin içindeki bir sayıyı kendisinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşa-
cağımız sonuç 1,618 sayısına sürekli yaklaşacak şekilde oluşacaktır. Bu sabit sayıya Fibonacci 
kelimesinin ilk iki har� Fi sayısı denmiştir ve latincedeki Fi har� ( φ ) ile ifade edilmiştir. Bu oran 
Altın Oran olarak bilinmektedir. Altın Oran, doğada her yerde karşımıza çıkmaktadır. Mimari-
den sanata, doğada bitkilerden insan vücuduna, kasırgalardan galaksilere kadar her yerde 
görebiliyoruz. Yüzyıllardır ilgi gören ve üzerinde hala çalışmalar yürütülen altın oranın yeni 
kullanım alanları bulunmaktadır.  Tematik atölyede bilgiçlerimiz bu bilgileri edindiler ve 
hesaplamalarla altın oranı elde ettiler. 
Hepinizin Fibonacci günü kutlu olsun. Oranlarınız altın olsun. :)

TEMATİK ZAMANI GELDİ
Matematik Tematik Atölyesi

23 Kasım Fibonacci Günü
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Teknoloji Tematik Atölyesi:
Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası

bir

9-15 Aralık Bilgisayar Bilimleri Haftası’nı Bilim Üsküdar’da tematik atölye ile kutladık. 
9 Aralık 1906’da doğan kodlama üstadı Grace Murray Hopper adına her yıl kutlanan bu 
haftayı biz de öğrencilerimizle birlikte kutladık. Bu haftaya özel olarak düzenlenen, 180’den 
fazla ülkede gerçekleşen ve on milyonlarca öğrenciye ulaşan uluslararası "Hour of Code" 
etkinliğine katılarak bilgisayar bilimlerinin hayatımıza katkısını daha fazla öğrenciye ulaştır-
mak isteyen bu etkinliğe destek olduk.

Bu etkinlik kapsamında, bir hafta boyunca tüm dünyada bir saatlik kodlama eğitimleri veril-
di. Bizim de verdiğimiz bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz uluslararası kodlama eğitimi 
serti�kası aldılar.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
Engelleri Birlikte Aştık:
Kodlama Eğitimleri Düzenledik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nde engelli bireyler adına 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
gerçekleştirilen etkinliğe Bilim 
Üsküdar olarak biz de katıldık. Bilim 
Üsküdar Teknoloji Atölyesi olarak 
katıldığımız programda robotik 
kodlama, elektronik kart kodlama 
ve enerji teknolojileri gibi farklı 
alanlarda ücretsiz atölyeler 
gerçekleştirdik.
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Avustralya Bilim Öğretmenleri Birliği (ASTA)
Başkanı’ndan Bilim Üsküdar Ziyareti

Avustralya Bilim Öğretmenleri Birliği (ASTA), Queensland Bilim Öğret-
menleri Derneği (STAQ) Başkanı ve Queensland Üniversitesi yöneticile-
rinden Kay Lembo Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın yürüttüğü projeler 
ve Bilim Üsküdar’da verilen atölye eğitimleri ile ilgili bilgi almak için 
merkezimizi ziyaret etti. 
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Sömestrda Biz Bilimleyiz
Ya Sen Neredesin?

Sömestr Programı'nda yine birbirinden farklı atölye içerikleri, planetaryum �lm gösterileri ve 
sınırsız sergi alanıyla bilimleydik. 

3 Günlük Paket Program 
Teknoloji Atölyesi

Sömestr tatilinde 6-8 yaş 
öğrencilerimizle Bilgisayarsız 
Kodlama Atölyesi'nde tatilimi-
zi daha da keyi�i hale getirdik. 
Önce algoritma kavramını 
oyunlarla keşfettik. Daha 
sonra robot seti parçalarından 
faydalanarak kendi robot-
larımızı inşa ettik ve son olarak 
yaptığımız bu robotları 
bilgisayarsız kodlayarak çeşitli 
parkurlarda yarıştırdık ve 
doyasıya eğlendik.
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Doğa Bilimleri’nin sadece 6-8 yaş grubuna açılan 
programında birbirinden farklı temalarla karşılaştık. 
Genetik bilimiyle tanıştık ve Afrika Kıtası’ndan gelen 
sürpriz bir mektupla olağanüstü hikayeler dinledik. 
Parmak izi hatıraları bırakarak herkesin birbirinden 
farklı olan imzalarını keşfettik.

2. gün mikroskop için farklı maddelere ihtiyacımız vardı 
bunun için evden görüntüsüne bakmak istediğimiz 
şeyleri getirdik. O gün meraklı bakışlara sahne olduk.
Fizik konularındaki ön yargılarının  bu yaşta yıkılacağına 
inanıyoruz. Bu sebeple tasarladığımız araçlar 
çarpışmasın diye yarıştan önce Magnes amcadan 
öğütler dinledik. Çarpışan Arabalar Atölyesi ile �nali 
yaptık.

Doğa Bilimleri Atölyesi
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Matematik Atölyesi

3 günlük paket programımızda 6-8 yaş 
bilgiçlerimizle Sayılarla Beraber Yaşıyorum 
Atölyesi ile sayılar dünyasına daldık ve Romen 
rakamları gibi farklı sayı sistemlerini keşfettik. 
100 Atölyesi ile 100 gibi bir sayının 
büyüklüğünü legolar ile fark edip, tüm dünya-
da ortak olan çeşitli ölçü birimlerini öğrendik. 
Son olarak Kum Şekillerim Atölyesi ile iki 
boyutlu ve üç boyutlu şekilleri keşfettik. Kinetik 
kum kullanarak daireden küreye, kareden kare 
prizmaya kadar birçok farklı geometrik şekil 
oluşturduk. 
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Üç günlük paket programda, 6-8 yaş bilgiçlerimizle 
Suluboya Atölyesi'nde suluboya tekniklerini öğrendik 
ve kendi ağacımızı tasarladık. Kulak çubuğu, peçete 
gibi malzemeleri de kullanarak ağacımızı renklendir-
dik. Mandala Atölyesi'nde mandalanın nasıl oluşturu-
lacağını ve renklerin anlamlarını öğrendikten sonra 
mandalamızı oluşturduk. Galaksimi Tasarlıyorum 
Atölyesi'nde galaksilerden sohbet ettikten sonra kendi 
galaksimizi tasarladık ve toz pastel boyalarımız ile 
renklendirdik.
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Astronomi, Uzay & Havacılık Atölyesi

3 günlük paket programda gökbilim sever 
bilgiçlerimizle evrendeki mahallemizin özelliklerini 
öğrendik. Gezegen Balonu Atölyesi ile balon-
larımızı tasarladık. Evrendeki bütün yıldızların nasıl 
oluştuğunu , yapısını ve yaşamlarını öğrendiğimiz  
Yıldız Fabrikaları Atölyesi ile deneylerle keşfettik. 
Hep Astronot olmayı hayal eden öğrencilerimizle 
birlikte Hayalimdeki Astronot Atölyesi ile astronot-
ların uzaydaki yolculuğunu ve nelerle 
karşılaştıklarını inceledik.
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5 Günlük Paket Program 
Doğa Bilimleri Atölyesi:
Deneylerin İçine Doğru Yolculuk

6-8, 9-11, 12-14 Yaş Gruplarına Özel 5 günlük pakette 25 saatlik atölye etkinliklerinden Doğa 
bilimleri ile başlayalım!!

6-8 yaş grubuna özel hazırlanan beş günün ilk dersinde iklim değişikliğinden bahsettik ve bu 
değişimin sebeplerini aramaya koyulduk.

İkinci gün "En çalışkan organımız hangisi?" sorusunun peşine düştükten sonra artırılmış gerçek-
lik mobil uygulamalarından yararlanarak iç organlarımızı keşfe çıktık. İnsan Bilimlerinde keşfe 
doyamadığımız için üçüncü günde de Savunma Hücrelerim Atölyesi ile bol bol deney ve 
mikroskop gözlemi yaptık.
Canlının doğasını öğrenmek için maddenin kimyasını bilmek gerek diyerek Molekül Toplarım 
Atölyesi ile devam ettik. Periyodik tablo ve bu kadar çok element nasıl oluşmuştu ki?

Ekolojinin atölyemizdeki en sevilen kısmı bizce böcekler. Bu yüzden  Metamorfoz Atölyesi ile 
başkalaşım yaşayan bu canlıları tanımadan ve kelebek koleksiyonumuzu görmeden programı 
tamamlamak istemedik. Drama etkinlikleri ile başkalaşımı canlandırırken harika anları sizin için 
derledik. 



Seslerinden onları tanıyabilir misin? Kuşların 
ötüş melodisinin bir anlamı var. Merak eden-
ler için 9-11 yaş Doğa Atölyesi’nin ilk gününü 
Kuş Atölyesi ile başlattık.
9-11 yaş atölyesinin ilk gününü Doğa Atölye-
si’nde Kuş Atölyesi başlattık. İki gün boyunca 
Hücreyi Gözlemliyorum Atölyesi ile günlük 
yaşantımızdan örnekler kullanarak canlıları 
mercek altına aldık.

12-14 yaş

12-14 yaş grubu da uçmaya meraklı. Havacılığa büyük ilham veren kuşların kanatlarını incele-
meye devam ettik. Mikrobiyolojinin kendi başına bir alemi olan bakteriler alemini incelemek 
için işe onları çoğaltmakla başladık. Veee beklenen an gelince mikroskoplarımızı netleştirerek 
harika görüntüler fotoğra�adık.
Üçüncü gün mutfak atölyelerinden bir kimya atölyesi ile devam ettik Gıdaların Renkleri Atöl-
yesi ile gıdaların pH metrede gösterecekleri renkleri merak ettik. 
  
Atomların birbirinden bu kadar farklı olması sorusu kafamıza takıldı. Önce maddeleri 
kendimiz sını�andırdık sonra periyodik tabloya bakınca sını�andırmanın kolay bir iş 
olmadığını fark ettik. Ardından, en iletken olan elementleri keşfedince bir elektronik deney 
düzeneği tasarladık.
Bitmedi! Bursa’nın meşhur ipek kozalarını inceledik. İpek Yolu’ndan başlayıp en güzel 
kumaşlarla renklenen bu hikayenin biyolojik boyutunu inceleyerek programımızı 
sonlandırdık.

9-11 yaş

İleride çokça lazım olacağını bildiğimiz  turnusolları, kimyanın en zevkli, bol deneyli atölyesi 
olan Asitler ve Bazlar Atölyesi'nde boyadık.

Atölyemizin en sevilenlerinden periyodik tablomuz sadece meraklı bakışlarla kalmasın 
dedik ve onu incelemeye koyularak uzay teması ile birleştirdik. Uzaydan Dünya’ya Elementler 
Atölyesi ile gerçek örnekleri gözlemleme fırsatı bulduk.

9-11 yaş grubu ile devam ederken atölyemizin vazgeçilmezi böceklerle �nal yaptık. Ama o da 
ne? Kelebekler de yoksa bir böcek mi? Sadece araştırmak yetmez. Gözümüzle görmemiz eli-
mizle tutmamız lazım. O zaman vakit kaybetmeden sen de Bilim Üsküdar'a gel!
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Matematik Atölyesi;
Sayılar Dünyasına Doğru Yolculuk

6-8 yaş grubu 5 günlük programda Yarım Çeyrek Atölyesi ve Kesirler Atölyesi ile parça 
bütün ilişkisini çeşitli modeller yardımıyla keşfettik ve farklı kesir parçaları ile bülbül 
resimleri yaptık. Daha sonra Sayılarla Beraber Yaşıyorum Atölyesi ile sayılar dünyası-
na daldık ve Romen rakamları gibi farklı sayı sistemlerini keşfettik. 100 Atölyesi ile 
100 gibi bir sayının büyüklüğünü legolar ile fark edip, tüm dünyada ortak olan çeşitli 
ölçü birimlerini öğrendik. Son olarak Karelerimi Modelliyorum Atölyesi’nde dramalar 
ve lego parçaları kullanarak çeşitli gruplama yöntemleriyle çarpma dünyasına daldık.

9-11 yaş grubu bilgiçlerimizle ise 5 günlük programda tangramın hikayesini öğre-
nerek tangram parçaları ile simetrik sanat eserleri ortaya çıkardık. Kesirleri Keşfedi-
yorum Atölyesi ile bir günümüzü kesirlerle ifade edip, kesirlerin günlük hayattaki 
önemini kavradık. Açımla Üretiyorum atölyesinde açılar dünyasına farklı çeşitlerde 
yaptığımız açı türleri ve dik açı yazı stilimizle imza attık. Pi Sayısı Atölyesi'nde pi 
sayısının sonsuzluğunda çeşitli sayıları örüntüleri aradık ve Pi sayısını çemberler 
yardımıyla doyasıya keşfettik. Son olarak Altın Oran Atölyesi'nde Fibonacci’nin 
tavşanları yardımıyla doğadaki matematik düzenini ve güzellik ile sayıların arasında-
ki ilişkiyi fark ettik.

12-14 yaş grubu  5 günlük programda ünlü matematikçilerden Pisagor’un Pisagor 
Teoremini hep beraber keşfettik ve çeşitli interaktif oyunlarla öğrendiklerimizi 
pekiştirdik. Asal Sayılar Atölyesi’nde asal sayıları Eratosthenes’in kalbur yöntemiyle 
eledik ve bulduk. Pi Sayısı Atölyesi’nde pi sayısının sonsuzluğunda çeşitli sayıları, 
örüntüleri aradık ve pi sayısını çemberler yardımıyla doyasıya keşfettik. Son olarak 
Mimar Sinan Atölyesi’nde çeşitli köprüler ve kemerler inşa ettik ve Simetri Atölye-
si’nde simetrik şekiller çizmenin inceliklerini öğrendik.
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Teknoloji Atölyesi

6-8 yaş grubu 5 günlük programımızda öğrencilerimizi farklı alanlardaki 
gelişmiş teknolojilerle tanıştırdık. Önce birlikte elektronik kart nasıl kodlanır onu 
öğrendik. Sonra dünyada gelişmekte olan yenilenebilir enerji teknolojisini 
araştırdık ve tartıştık. Yenilenebilir enerji ile donatılmış çevre dostu evlerimizi 
tasarladık. Ve son olarak herkesi heyecanlandıran, hayal mi gerçek mi olduğunu 
anlayamadığımız macera dolu artırılmış gerçeklik teknolojisini deneyimledik.
    
9-11 yaş grubu öğrencilerimiz ile sömestr tatilinde Oyunumu Tasarlıyorum 
Atölyesi’de problem çözmek için izlenmesi gereken yollar üzerinden tartışma 
gerçekleştirerek algoritma ve kodlama kavramlarını konuştuk. Ardından 
bilgisayarda kodlama eğitimlerine başladık. Kullandığımız programda 
geliştirilmiş olan oyunların incelemesini gerçekleştirdik. En sonunda ise öğren-
cilerimiz  bu programda tüm yaratıcılıkları ile kendi özgün oyunlarını tasarlaya-
rak arkadaşlarına sundular.
   
12-14 yaş grubu öğrencilerimizle de Robotik Kodlama Atölyesi'ni gerçekleştir-
dik. Önce algoritmalar oluşturarak robotların çalışma mantığını anlamaya 
çalıştık. Daha sonra hayal gücümüzü kullanarak kendi robotlarımızı inşa ettik ve 
kendi �ziksel özelliklerine uygun kodlamalarını gerçekleştirdik. Bu şekilde 
öğrencilerimiz bir robotun mekanik, elektronik ve yazılımsal tüm bileşenle-
rini kendileri geliştirerek robot inşa etmenin tüm ayrıntılarını deneyimlediler.
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Tasarım Atölyesi

6-8 yaş grubu öğrencilerimiz için hazırlanan 5 günlük sanat dolu programda Boya Baskı 
Atölyesi'nde baskı tekniklerini öğrendik ve geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak 
baskı kalıbı oluşturduk. Origami Atölyesi'nde origami tarihini ve hikayesini öğrenen 
öğrencilerimiz origami balıklarına bir akvaryum tasarladılar. Suluboya Atölyesi'nde 
suluboya tekniklerini öğrendik ve kendi ağacımızı tasarladık. Kulak çubuğu, peçete gibi 
malzemeleri de kullanarak ağacımızı renklendirdik. Kübizm Atölyesi'nde ise kübizm 
akımını ve sanatçılarını öğrendikten sonra keçeler ile kübizm tablomuzu tasarladık. 
Beşinci günümüzde ise Pablo Picasso gibi resimlerimizi kübist bir şekilde tuvalimize 
yansıttık.

9-11 yaş grubu 5 günlük programda Obje 
Sanatı Atölyesi'nde hayal gücümüzü kulla-
narak objelerden farklı tasarımlar oluştur-
duk. Kübizm Atölyesi'nde kübizm akımını 
ve sanatçılarını öğrendikten sonra keçeler 
ile kübizm tablomuzu tasarladık. A�ş 
Tasarım Atölyesi'nde a�ş tasarım örnekle-
rini inceleyerek yorumladık ve TEKNOFEST 
temalı a�ş tasarımlarımızı oluşturduk. Akri-
lik Boya Atölyesi'nde ahşap objelerimizi 
oluşturduk.

12-14 yaş Minyatür Atölyesi'nde minyatür 
sanatının kullanım alanlarını, tekniklerini, 
geçmiş ve günümüz sanatçılarını öğrendik. 
Öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda farklı 
boya türlerini de kullanarak doğa, mimari 
ve �gür çalışmaları yaptık.
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6-8 yaş grubu 5 günlük programımızda evrendeki keşi�erimizin ilk durağı: Geze-
gen Balonu Atölye'miz. Gezegenlerimizi eğlenerek öğrendik. Bilinmeyenleri 
keşfettiğimiz ve uzaydaki şifreleri çözdüğümüz Hayalimdeki Astronot Atölyesi'ni 
gerçekleştirdik. Kirli Kartopları Atölyesi'nde kendi kuyruklu yıldızımızı tasarladık. 
Yıldız Fabrikaları Atölyesinde, yıldızlarımızın her birinin yaşantılarını deneyerek 
gözlemledik. Roketlerin yapısını ve çalışma prensiplerini deneyler ile Roketimi 
Tasarlıyorum Atölyesinde tasarladık.

9-11 yaş grubu 5 günlük programımızda Doğal Uydumuzda Evreler Atölyesi ile 
öğrencilerimizin kendi tasarladığı Ay’ın evreleri modeli ile Ay hakkında bilin-
meyenleri keşfe çıktık. "Sizce farklı sistemlerde bir yaşam var mıdır?" sorusunun 
cevabını bulduğumuz Komşu Gezegenler Atölyesi'nde bilinmeyenleri öğrendik. 
Hepimizin yıldız tozu olarak bulunduğu bu evrende Gök Adaların Öyküsü Atölyesi 
ile kendi galaksimizi tanımlayarak tasarladık. Yabancı Dünyalarda Yaşam Mümkün 
Mü Atölyesi ile yer dışı yaşam araştırmalarının nasıl gerçekleştirildiğini ve yapılan 
çalışmaları keşfettik. Ardından öğrenciler takım çalışmasıyla kendi kolonilerini 
tasarladılar. Son olarak Bir Astronotun Dünyası Atölyesi ile kozmik yaşama yapılan 
yolculukları ve yeni teknolojik araçların uzay turizmine olan katkılarını birlikte 
keşfettik.

12-14 yaş grubu 5 günlük programımızda yaşadığımız galaksinin özelliklerini ve 
evrendeki farklı galaksi çeşitlerini Galaksiler Atölyesi'nde öğrendik. Işıktan Renge 
Atölyesi'nde yıldız tiplerine ve yıldızların yaşamlarına ışık tuttuk.  Kozmik yolculuk 
diyince akla gelen ilk taşıtlardan olan roketleri Ü�emeli Roket Atölyesi’nde 
kendimiz tasarladık. Tek doğal uydumuz olan Ay'ı Doğal Uydumuzda Evreler 
Atölyesi ile inceledik ve Ay'ın bilinmeyen özelliklerini tasarladığımız ürün ile 
keşfettik.  Planör Atölyesi'nde ise hiçbir güç kaynağı kullanılmadan havada 
süzülen aracımızı tasarladık.

Astronomi, Uzay & Havacılık Atölyesi
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Sömestr Programına Katılanlar 
Bilim Üsküdar Sertifikalarını Aldı

1 günlük, 3 günlük ve 5 günlük 
seanslarda atölyelere katılan 
farklı yaş grupları dolu dolu 
geçirdikleri programın sonunda 
düzenlenen serti�ka töreni ile 
eğitmenlerimizden katılım serti-
�kalarını aldılar.

Fevziye Meriç Çocuk Yuvası
Aralık Ayı Boyunca Bizimleydi

Ay boyunca eğitim atölyelerine katılan çocuklar paket program dahilinde sınırsız sergi 
alanı ve planetaryum �lmlerinden istifade ederek bilimle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Bitmedi!
"Okul çıkışında da bilim!" dedik.
Üsküdar Çocuk Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği sayesinde, 
öğrenciler okul sonrasında Bilim Üsküdar atölyelerinden 
seçtikleri özel programlarla 8 haftalık eğitime dahil oldular.
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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

930

822

912

4596

800

828

8.888

1000

1019

1290

4596

1140

996

10.999

8.888KiŞi

KASIM

10.999KiŞi

ARALIK

1039

1043

1066

1326

1115

1058

6.647

6.647KiŞi

OCAK
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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
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