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FESTİVAL BİLGİLERİ

ÜCRETSİZ

ÜCRET
SİZ

Festivalimize katılımlar tamamen

ücretsizdir ve hiçbir kayıt

yaptırmanıza gerek yoktur. 

Giriş Ücreti ve Kayıt: Araç Park Yeri:

Sağlık ve Güvenlik:

Festival alanının hemen yakınında aracınızı park

edebileceğiniz park yeri bulunmaktadır. 

 

Ulaşım:

Büyükkayacık Mah. Ankara Cad. 

No: 292 42100 Selçuklu/Konya

Ayrıca, festival alanına ulaşım için sosyal medya

hesaplarımızda ve web sitemizde paylaştığımız

servis hizmetlerimiz mevcuttur.

Yemek Alanları:

Yaş Sınırı:

Gösteri ve Atölye Çalışmalarında Kişi Sınırı:

Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı festival alanında kurulacak yiyecek ve

içecek noktalarından temin edebileceksiniz.

Herhangi bir yaş sınırımız yoktur.

Herkes katılım sağlayabilir fakat atölye ve sergiler için önerilen yaş grupları bulunmaktadır. 

Herhangi bir kişi sınırımız yoktur.

Fakat yoğunluğa bağlı olarak anlık doluluklar gerçekleşebilir. 

Etkinliklerin daha verimli geçmesi için, atölyeler küçük gruplar şeklinde gerçekleşecektir.  

Hiçbir tedirginliğiniz olmasın!

Festival alanında gün boyunca sizler için sağlık

ekipleri hazır bulunmaktadır.

Festival güvenliği, alanında uzman bir

güvenlik ekibi tarafından sağlanacaktır.   

 



Etkinlik Puanlama Sistemi

9. Bilim Festivali Atölye ve Etkinlikleri için

14 farklı alan içeriği hazırladık.

Atölyeler ve etkinlikler için

B, C ve G alanlarında sizleri bekliyoruz.

Bu senede, sizlere sunduğumuz sergi, atölye ve 

gösterileri beğenmeniz bizim

önde gelen hedefimizdir. 

Bunun için, 9. Bilim Festivali kapsamında, 

sizlerden etkinliklerimizi değerlendirmenizi ve 

puanlamanızı çok isteriz!

Bu değerlendirmeler sonucunda, gayretimiz 

sizlere daha da verimli ve eğitici faaliyetler 

yapmaktır. 

Nasıl Yapmalı?

Bazı çadır ve standın önünde bulunan renkli 

boncuk kutusu ve 3 cam kavanoz 

bulunmaktadır. 

Eğer etkinliği çok beğenirseniz, bir boncuğu 1. 

kavonoz'a atınız.

Eğer beğenmezseniz, 3. kavanoza atınız, ama 

bir şartla: yanda bulunan küçük kağıtlara 

nedenini yazınız!

 



ASTRONOMİ ALANI

Evrenin Yapı Taşları

ATÖLYE

+7
YAŞ

Astronomlar, yıldızlar ve diğer gök cisimleri hakkında bu kadar bilgiye nasıl 

sahip olmaktadır? Elementler nasıl oluşmaktadır? Atmosferden geçen 

meteorların renkleri neden farklıdır? 

Gel, yaşadığımız evreni şekillendiren elementlerin ve özelliklerinin keşfedilme 

serüvenine birlikte göz atalım. Bu atölyede, farklı kimyasal tuzların alev renklerini ve 

evrenin yapı taşlarının renklerini keşfet!

Roket tanklarında bulunan yakıtın nasıl yerçekimi olmayan

bir ortamda yanma bölümüne geçtiğini merak ediyormusun?

Gel Ferrofluid sıvı ile bunu kendin deneyimle!

Dünya’nın kütleçekimi sıvıların hareketini önemli ölçüde etkiler.

Bu nedenle sıvılar Dünya’da ve ağırlıksız bir ortamda, örneğin

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda farklı şekillerde davranır. 

Sıvıların hareketini etkileyen diğer etkenleri birlikte keşfedelim.      

Galaksini Işıklandır

Galaksiler hakkında bilmediklerini öğreneyebileceğin

bu atölyede, sodyum silikat ve grafit ile bir elektrik

devresi kurarak, led ışık ile galaksini ışıklandır! 

Aynı zamanda, Messier kataloğunda bulunan

 çeşitli galaksileri inceleme fırsatı bul! 

Evrendeki Renkler

Uzayda Sıvılar Nasıl Hareket Eder ? 

Küçük astronomlar, buraya!

Teleskoplar kullanarak, ışık enerjilerini filtrelemeyi öğren ve çadıra yansıyan farklı

galaksilerin görsellerini incele. Astronomide, teleskoplarımıza ulaşan ışığı inceleyerek 

yıldızlara ve uzak galaksilere bakarız. Gördüğümüz ışığın rengi bize neye baktığımız, 

ne kadar uzakta olduğu ve hatta ne kadar hızlı hareket ettiği hakkında çok şey 

söyler!  Bazen, algılanan ışığın belirli kısımlarını daha iyi incelemek için filtreler (farklı 

renk türlerinin içlerinden geçmesine izin veren malzemeler) kullanılır.
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Sıfırın Altında Neler Oluyor?

Maddenin 4 hallerini birlikte keşfetmeye 

hazır mısın?

Maddenin plazma halini daha yakından gözlemle 

ve ısı etkisiyle maddenin hâl değişimlerine yönelik 

birlikte yapacağımız deneylerde elde ettiğimiz 

verilere dayalı çıkarımlarda bulunacağız. Ayrıca 

sıvıların farklı sıcaklıktaki kaynama noktalarını da 

keşfet!

pH nedir ve nasıl ölçülür?

Bu soruların cevabı bu atölyede!

pH belirteci olan Timol Mavisi ile günlük hayatta 

kullanılan asit, baz ve nötr maddeleri sende 

keşfedebilirsin. Günlük hayatta kullandığımız 

sabun, çamaşır suyu, bazı ilaçlar, gazoz, sirke, cilt 

bakım kremi veya ketçap gibi maddeler asidik 

veya bazik yapıdadır. Bazı asit ve bazlar ise 

yediğimiz sebze ve meyvelerde doğal olarak 

vardır. Tüm bunları birlikte keşfedelim! 

Sıfırın Altında Neler Oluyor? Asidik mi?, Bazik mi?

Renkli havai fişekler, mutfakta pişen yemekler veya sabunun su ile köpürmesinin ardındaki sırları 
aslında kimya açıklar!  
Kimya, element yada bileşik haldeki maddelerin yapısını, özelliklerini,  etkileşimlerini ve tepkimelerini inceleyen 

bilim dalıdır. Bu zonda, küçük veya büyük, hem etkileyici gösteriler ile hem kendin deneyimleyeceğin atölyeler ile 

kimya bilimini daha iyi kavrayacaksın! 
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Sodyum silikat içerisinde çözünen metal 

tuzlarını ortaya çıkararak, harika bir kimyasal 

denizanası görüntüsünü elde et!

Demir ve oksijen atomu kimyasal tepkimeye 

girdiğinde oksitlenme, yani paslanmanın nasıl 

gerçekleştiğini, gel beraber keşfedelim.

Suyun kimyasal formülü nedir?

TDS ve pH cihazlarını kullanmayı öğren ve 

farklı su örneklerinde ölçümler gerçekleştir. 

Suda çözünmüş halde bulunan kalsiyum, sodyum, 

magnezyum, potasyum ve fosfatı hepimiz 

biliyoruz. Ancak, suda çözünmeyen kimyasal tuzlar 

hakkında bilmediklerini öğren!

Su Altı Kimya Bahçesi Suyun Gizemli Yapısı

Yanardağın oluşumu, mavi şişe deneyi ve 

gümüş ayna gibi birçok deneyin olduğu bu 

muhteşem gösteriyi sakın kaçırma! 

Suda çözünen şekerin havadaki oksijenle 

reaksiyona girmesi sonucunda neler olacak? 

Cam bir yüzeye gümüş nitrat kullanarak ayna 

görünümü nasıl verilecek?

Kimyasal bir reaksiyonlar sonucunda; renk 

değişiminin olması, yeni bir ürün olarak katı 

oluşumu, gaz çıkışı olması ve ısı enerjisi açığa 

çıkışını hadi birlikte gözlemleyelim!

Günlük hayatta neler tükettiğini 

biliyormusun? Her gün duyduğumuz protein, 

karbonhidrat ve nişasta gibi terimlerin ne 

olduğunu gel beraber öğrenelim! 

Bu atölyede, canlı yaşamı ve besin içerikleri 

arasındaki ilişkiyi açıklama fırsatı yakala. Protein, 

karbonhidrat, yağ, vitamin, su ve minerallerin 

ayrıntılı yapısını ve önemlerini öğren.

Kimyasal Reaksiyonlar Hakkında Herşey Neler Tüketiyoruz ?
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Kolyemdeki DNA

Kendi DNA'nı boynunda taşımak ister misin?

Bu atölyede, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında uygulanan 

DNA ekstraksiyon teknikleri basitleştirilmiş bir halde deneyimle. Meyvelerin 

veya kendi DNA'nı elde etmenin yöntemlerini öğren ve mikroskop altında 

farklı numuneleri inceleme fırsatını yakala! Ayrıca, DNA, Gen ve Kromozomun 

yapısını açıklama imkanı bul.  

BİYOLOJİ
ALANI
Biyoloji, aslında tıpdan botanik'e, zoolojiden mikrobiyolojiye, tüm canlıların yapısını, 
gelişimini ve işlevini inceleyen bilim dalıdır. 
Hayatın gizemlerini, kendi iskelet ve organlarının yapısını ve hatta etrafında yaşayan 
binlerce mikropları gel biyoloji zonunda keşfet! 

ATÖLYE

Böcek ve Sürüngenler Evi

Canlı böcek ve sürüngenleri daha yakından görmeye ne dersin?  

Böcek evine seni de bekliyoruz!

Peki bu alanda, neler öğreneceksin? 

Böceklerin en büyük tür sayısına sahip canlı grubu olduğunu ve 

büyüklüklerinin farklılık gösterebileceğini; Tüm küçük canlıların

 böcek olmadığını, ekoloji konusunda nasıl duyarlılık sahibi

 olunacağını gel sana anlatalım!
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Yaş Sınırı
Yoktur

SERGİ-GÖSTERİ

Ben Bir Cerrahım

Minik sağlıkçılar, buraya! Cerrah önlüğü giyip, iç organları daha 

yakından gör, anatomi modellerini incele, vücudumuzun iskelet, 

kas ve organ dokularını filtreli gözlükler ile inceleme fırsatı yakala! 

Vücudumuzda pek çok iç organ bulunmaktadır ve tüm organların bağlı 

olduğu bir sistem vardır. Her sistem kendi içerisinde bir bütündür ve sürekli 

etkileşim halindedir. Vücudunun farklı bölgelerinde bulunan iç organları 

gel  birlikte keşfedelim!
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C Vitamini Tayini

C vitamini, diğer adıyla askorbik asit, karbonhidratların en küçük birimi olan 

monosakkaritlerin bir türevi olarak bilinir. Vücudumuzda ise, hücrelerin 

serbest radikallerden koruyan güçlü bir antioksidandır. Aynı zamanda, 

demirin depolanmasında rol oynar. İşte bu yüzden kış aylarında bolca 

portakal tüketmen tavsiye edilir! Fakat C vitamini sadece portakallarda mı 

bulunur ? En çok hangi meyve ve sebzelerde bulunur?

Seni şaşırtacak bir deney yapmaya hazır mısın? 
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ATÖLYE

Mutfakta Bilim

Haydi mutfakta eğlenelim! PancakeBot ile sadece lezzetli ve 

eğlenceli şekillerde pankekler hazırlayacaksın, çünkü o aslında 3D 

yazıcı teknolojisini kullanan bir yemek basan yazıcıdır! 

Bu robotu kullanarak bilgisayar destekli grafik-tasarımı (CAD) ile gıda 

bilimine farklı bir bakış açısından bakmaya hazır mısınız? Bu atölye yaşam 

becerileri eğitimi için mükemmel bir seçim. 
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ATÖLYE

Paleontologlar

Dinozor fosillerini ortaya çıkarmaya hazır mısın ?

Asırlar önce yaşamış dinozorlar şimdi keşfetme vakti! Paleontoloji, fosilleri 

veri olarak kullanarak, Dünya'da yaşamın tarihini yazma amaçlı bir bilim 

dalıdır. Paleontologların, kemik ve fosilleri kazmak için kullandığı teknik ve 

malzemeleri öğren, el becerilerini kullanarak fırça ile kum kalıntılarını temizle 

ve son olarak, kemikleri birleştirip, dinazor anatomisini tamamla!
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ATÖLYE

Mikroorganizmaların Dünyası

"Mikrop" terimi, aslında genel anlamda bakteri, virüs, parazit ve 

mantarları tanımlar. Mikroorganizmaları hiç çıplak göz ile gördün mü ? 

Kendi besiyerlerini hazırlayıp, farklı alanlardan örnekler alıp, mikroorganizma 

kültürü oluşturabileceksin. Ayrıca, bakteri, virüs, parazit ve mantarlar 

arasındaki farkları ve insan vücuduna zararlı olan mikropların olduğu gibi 

yararlı olanlarıda öğreneceksin! ATÖLYE
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Nano Bilim

“Nano”, milyarda 1 ölçek ile çalışmak demektir.

Nanobilim sadece bir ölçü derecesi olduğu için, nanoteknolojinin 

malzeme üretiminden başlayarak, elektronik, manyetik veya biyomedikal 

amaçlı işlemler gibi birçok disiplini kaplayan bir uygulama alanid bulunur. 

Bu atölyede, nanoteknoloji ile ilgili çeşitli deneyler yapma fırsatı yakala, 

farklı malzemeleri kullan: ıslanmayan kum, nano kumaşlar, nitinol tel, 

grafen…

Herbaryum Kartpostalı

Botanikçiler gibi kendi herbaryumunu yapmak için sen de yerini al! 

Atıkları kullanarak herbaryum kartpostalını hazırla.

Herbaryum kartpostalında; böceklerin ve arıların en sevdiği bitkilerden biri 

olan kırların en büyüleyici bitkisi karahindibaya, Dünya’da sadece Konya’da 

yetişen ve nesli tehlike altında olan Konya çıtlığına, mor çiçekli, neşenin 

simgesi olan Gökçe hezarenine yer ver! ATÖLYE
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ATÖLYE

Yaş Sınırı
Yoktur

Yeşil Duvar

Atıkları kullanarak oluşturduğunuz bu interaktif yeşil duvar fotoğraflarınıza 

çok yakışacak! Çevre kirliliğinin ve iklim değişikliğinin başlıca 

sebeplerinden biri doğada dönüştürülemeyen atıklardır.

Bu sebeple atıkların özellikle plastiklerin dönüşümü oldukça önemlidir.

Sen de bu dönüşümün bir parçası olmak ister misin?

Cevabın evet ise iklim duvarına bir atık da sen ekle, pozunu ver ve paylaş! ATÖLYE

Yaş Sınırı
Yoktur



Kullandığımız bütün ürünler ve deneyimlediğimiz 

bütün olaylar aslında bir tasarım sürecinden 

geçmişlerdir. Tasarlama, elde edilecek nesnenin veya 

yapının organizasyonu ile ilgili, fikirden geliştirme 

sürecine kadar, her türlü faaliyeti içine almaktadır. 

Sende bu zonda bulunan çeşitli atölyelerde kendi  

ürünlerini geliştirmek ve tasarım yapmak ister misin ? 

3D kalem ile kendi kitap ayraçlarını yapmaya ne dersin? 

3D kalem, aslında elde kullanılan bir 3D yazıcı diyebiliriz. 

3D yazıcıdan farklı olarak, bilgisayarda tasarlanmış bir 

çizim olmadan kalemi elinde kontrol edebiliyorsun. 

Yazıcıda motorların yaptığı X, Y ve Z eksenlerindeki 

hareketleri kendin yapıcak ve oluşan katmanlardan bir 

model elde edebileceksin.  3D kalemleri kullanmayı 

öğrenip, ortaya harika tasarımlar çıkar!

3D Tasarımlar

+8
YAŞ

Kumaşlar nasıl dokunur? Bu çadırda, tekstil sanatı 

hakkında bilmediklerini öğrenebilir ve  daha yakından 

bakabilirsin. Ayrıca, iğnesiz filografi sanatını keşfedip, 

harika dekoratif tasarımlar yapmak için seni de bu 

çadıra bekliyoruz! Aynı zamanda matematematiğin 

temelleri olan 1-0 mantığını daha yakından tanıma 

imkanı bulacaksın! 

Tekstil ve Renk
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Sonsuz ayna, bakıldığı açılara göre farklı farklı 

derinlik/tünel hissi veren, aslında ledler ve iki aynanın 

paralel olarak yerleştirmesi ile elde edilir. Sonuç olarak, 

sonsuz bir mesafeye çekilen, gittikçe dahada küçük 

olan seri yansımalardır. Bu atölyede bir yandan yandan 

el becerilerini daha iyi kullanmayı, diğer yandan elektrik 

devresi kurmayı öğreneceksiniz. Yapılması keyifli ve 

sonucu çok daha güzel olan sonsuz aynayı gel sende 

kap! 

Sonsuz Ayna

Bu atölyede, hem montaj becerilerini, hem de tasarım 

becerilerini geliştiribileceksin. Kendi ahşap arabanın 

tekerlerini monte edip zevkine göre süsle. Daha sonra 

özel olarak tasarlanmış farklı eğimlere sahip olan 

rampalarda arabanı yarıştır! Yarışırken arabanın 

hareketi sırasında izlediği yolun yörüngesine dikkat et. 

İzlenen yolun şekli doğrusal veya dairesel olması 

hareketi nasıl etkileyecek?

Araba Tasarım Garajı

ATÖ
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Renkli gölgeler olur mu? Gözlerimiz, aynı anda 

kırmızı, mavi ve yeşil ışıkların yansımasında, beyaz 

rengi algılarlar. Bunun bilimsel açıklaması nedir ? 

Ayrıca bu 3 temel ışıklar ile 7 farklı gölge renkleri ortaya 

çıkarabilirsin. Peki bu nasıl olur ?  

Bu atölye ile, ana renklerin karışımı ile ortaya çıkan ara 

renklerden oluşan muhteşem görselleri anla, keşfet ve 

deneyimle! 

Yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olan sanat, 

hayatımızın her alanında yer alan bir akımdır. 

Tarih boyunca da sanat çok dikkat çekmektedir. 

Peki bilim ve sanatın arasındaki bağlar nelerdir? 

Sanatçı, bilimin getirilerini sanatında kullanarak 

büyürken, bilim sanattan kazandığı bakış açısı 

sayesinde bilimsel keşiflere farklı bakmayı sağlar. 

Bu zonda, hem eğlenerek değişik sanat dallarını 

keşfetmeye, hem içindeki sanatkarı ortaya 

çıkarmaya hazır mısın? 

Renkli Gölgeler
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Kum sanatı, ışıkla aydınlatılan bir masada, kumun ışık ve 

gölge tekniğine göre serpilerek yapılan resim sanatı. 

Bu çadırda, alanında uzman bir sanatkar ile gerçek kum 

sanatın nasıl yapıldığını öğren ve kum masalarında kendi 

hikayelerini oluştur!

Kum Sanatı

Vitray, gün ışığı kullanarak camda ışıklı bir resim oluşturma 

sanatıdır. Diğer boyama sanatlarından ayıran özelliği ise 

aynı kalmamasıdır! Işığın camın üzerine düşmesiyle kendi 

özelliğini kazanır. Gel sende farklı tasarımlar üzerinde vitray 

boyamaları gerçekleştir! 

Işığın Camdaki Rengi

ATÖLYE-GÖSTERİ ATÖLYE
+5
YAŞ

Bu çadır, her yıl değerli ziyaretçilerimiz ile gerçekleştirmeyi 

hedeflediğimiz Bilim Festivali panosu yer almaktadır. 

Güzel vakit geçirebileceğin serbest boyama alanında gel 

sende 9. Bilim Festivalini boya ve imzanı koy! 

Festivali Boya

Pirografi, ateş ile yazı yazma sanatı olarak da bilinir. 

Genellikle tahta olmak üzere çeşitli materyaller üzerinde, 

özel pirografi aletleri veya ateş süngüsü kullanarak bu 

sanat icra edilir. Bir eğitmen eşliğinde, sende gel kalem 

üzerinde ismini kendin yaz ve el becerilerini geliştir! 

Pirografi Sanatı

ATÖLYE
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Ülkemiz mozaik ve arkeoloji açıdan çok zengin. Tarih 

boyunca Türkiye toprakları birçok farklı medeniyete ev 

sahipliği yapmıştır. Mozaik sanatı şüphesiz çok güzel ancak 

bu sanat eserlerini ortaya çıkarmak için sanatkar binlerce 

renkli ve düzensiz cam, seramik veya taş parçasını bir araya 

getirmiştir. 

Peki günümüzde mozaikler nasıl yapılıyor ?

Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezinden gelecek 

olan sanatkarlar ile beraber, bu sanat hakkında 

bilmediklerini öğren ve kodlama ile birleşmiş olan kendi 

mozaik şekillerini oluştur!

Mozaik Sanatı

Birkaç ayna ve lazer ile resim çizebilir misin ? 

Bu sandığından daha zor olabilir! Bu etkinlik için hazırlanmış 

çok özel karanlık çadırda, aynaları belirli açılarda yerleştirip, 

lazerden gelen ışığı aynaların yüzeyine çarparak farklı 

şekiller oluşturmaya çalış! 

Peki bu nasıl olur ? Aslında aynalar gibi düz ve parlak 

yüzeylerde, kendi üzerine gelen ışık ışınlarını bir kurala göre 

yansırlar ve ışık ışını, bu yüzeye çarpınca doğrultusunu 

değiştirir. Ayna ve ışıkların arasındaki bu bağlantıyı 

kavradıktan sonra, en güzel lazerart panolarını bekliyoruz! 

Işıkla Çiz

ATÖLYE ETKİNLİK
+7

YAŞ
Yaş Sınırı

Yoktur



Mühendislik, insanların hayatını kolaylaştırmak 

amacıyla çeşitli alanlarda araştırmalar ve 

üretimler gerçekleştiren bilim dalıdır. 
Bu alanda, sende gel mühendislik bilimleri

ve topluma faydalı olabilecek faaliyetleri 

deneyimleme fırsatı bul! 

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa 

tarafından daimi olarak takviye edilebilen 

enerjiye yenilenebilir enerji denir.

Peki bu enerji nasıl elde edilir?

Sana özel kitler ile kullanılan teknolojileri 

öğren!

+9
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ATÖLYE

İklim Mühendisliği  

Minik mühendisler farklı iklim koşullarına uygun ev tasarlamaya ne 

dersiniz? İklimini seç, uygun malzemeyi bul ve en dayanıklı evi sen 

tasarla!  Dünyada pek çok iklim çeşidi bulunmaktadır. Sıcak, soğuk, 

rüzgârlı ve yağmurlu havalardan korunmak için, evlerin yapıları ve 

çatıları dünyanın her yerinde çeşitlilik göstermektedir. Değişen iklim 

koşullarına dayanıklı evler tasarlayıp, iklim değişikliğine karşı neler 

yapabileceğini öğrenmek istersen bu atölye tam sana göre!

ATÖLYE

+5
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Potansiyelden Kinetik Enerjiye

Bu atölyede, gel beraber havaya 

uçan kelebekler hazırlayalım!

Aynı anda, kelebeklerin kanatlarını 

tasarlarken, esneklik potansiyel 

enerjinin ne olduğunu anlayacaksın. 

Yaptığımız kelebek zemin üzerinde 

dururken üzerine etki eden kuvvetler 

dengelenmiştir ve üzerine etki eden 

net kuvvet sıfırdır. Kelebek hareketsiz 

hâldedir. 

Bu durum Newton'un (atölyeyi 

yaparken etrafına bak belki bir 

sürprizle karşılaşabilirsin)  birinci 

yasasını gösterir. Paket lastiği 

çevirdiğimizde lastikte potansiyel 

enerji birikmiş olur. Kelebeği 

bıraktığımızda lastikte biriken 

potansiyel enerji kinetik enerjiye 

dönüşür.

ATÖLYE

Roketini Tasarla

Devasa roketler, Dünya atmosferini 

terk ettikten sonra uzay boşluğunda 

nasıl hareket edebilirler? 

Hayalindeki roket neye benzerdi? 

Roketler, gerçekten de muhteşemler. 

Bizler zamanımızın şanslı nesilleri 

olarak günlük hayatımızda sık sık 

roket uçuşlarına şahit olabiliyoruz. 

Çoğumuz kendi gözlerimizle tanık 

olmasak da gelişmiş iletişim 

teknolojilerimiz sayesinde roketi 

uzaydayken bile naklen takip 

edebiliyoruz. Peki kaçıncı kez olursa 

olsun izlemesi hala nefes kesici olan 

bu roketlerin nasıl uçtuğunu 

gerçekten biliyor muyuz? 

Bu onlarca tonluk roketler, gerek 

atmosferimizde gerek uzay 

vakumunda Dünya'nın yorucu 

yerçekimini yenerek nasıl saatte 27 

bin kilometre gibi inanılmaz süratlere 

ulaşabiliyorlar? Gelin bu devasa 

kompleks makinelerin ardındaki 

basit prensipleri beraber 

keşfedelim…

ATÖLYE

+7
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Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Sanal gerçekliği deneyimlemeye ne dersin ? Özel lensler ve kalıplar ile sende VR 

gözlüklerini tasarla. Sanal gerçeklik gözlüğünde gözlere aralarında çok az fark 

olan iki görüntü göndererek, görüntüyü gerçekmiş gibi yansıtıyor.

Bir nevi beyni kandırmak da diyebiliriz. Örneğin VR gözlük ile bir video izlerken 

denizde yüzebilir, suyun derinliklerine inerek su altındaki yaşamı görebilirsiniz. 

+8
YAŞ

ATÖLYE

Fizik madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklama yapan bilim 

dalıdır. Bu zonda, sende optik, elektrik ve ışık alanlarında farklı fenomenleri keşfetmeye gel! 

FİZİK
ALANI

Devre Oyunu

Yüzüğü tellere dokundurmadan tüm elektrik devre parkurunu 

tamamlayabilirmisin? Bu oyun senin el-göz koordinasyonunu ve reflekslerini 

geliştirmeni sağlar. Elektrik devreniz elektrik kaynağında başlar ve yine orada 

biter. Bu esnada dikkatli ol ve devreyi tamamlama. Elektrik devrende anahtar 

kapalı konumda olduğundan devredeki ampul ışık verecek. Anahtar açık konuma 

getirildiğinde ise ampul ışık vermeyecek. ATÖLYE

Yaş Sınırı
Yoktur

Lazer Optik

Gözlerimiz, gözlükler veya teleskoplardaki lensler nasıl çalışır?

Bu atölyede, lazer optik deney setini kullanarak geometrik optiğin temel 

prensiplerini incele ve değerlendir. ATÖLYE

+12
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Güneş Panelini Tasarla

Led ve diyotlar yapısı gereği üzerinden enerji geçerken ışık verir. Fakat yapısı 

gereği üzerine güneş ışığı vurunca ne olur? Döngü tersine dönerek enerji üretir! 

Sende gel lehim yaparak kendi güneş panelini yap.  

+12
YAŞ

ATÖLYE

Elektroliz Deneyi

Su hangi elementlerden oluşur?

Su molekülleri iyonlarla nasıl ayrıştırılır? Asit ve baz nedir?

Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsan, elektroliz deneyi ile element, molekül 

ve iyon kavramlarını öğrenebilirsin!  Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri 

dönüşümün önemini fark et. Suyun doğru akım kullanılarak hidrojen ve 

oksijenlerine ayrılması işlemi olan elektroliz deneyini yap. Hidrojen üretimi için en 

basit yöntemi deneyimle.ATÖLYE

Sis Topu

Havayı görebilir misiniz? Bu atölyede, kendi sis davulunu tasarla ve havada, 

ejderhanın ağzından çıkan sis baloncukları oluştur! Maddenin katı ve sıvı haline 

göre gaz halinin daha farklı özellikleri bulunmaktadır. Atölyede madde gaz 

halindeyken ne gibi özellikleri olduğunu deneyimleyin. Maddenin gaz halinin belirli 

bir şeklinin olmadığını ve maddenin sıvı hali gibi kabın şeklini aldığını gözlemle.ATÖLYE
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Ses Görüntüleyici

Sesleri görebilirmiyiz? Bir çoğumuz bunun mümkün olmayacağını düşünürüz. 

Fakat bu atölyede, ses frekanslarını nasıl oluştuğunu ve yayıldığını, tasarlayacağın 

materyaller ile görüntüleyeceksin! Sesin, su dalgası gibi bir noktadan başka bir 

noktaya doğru dalgalar halinde yayılma gösterdiğini keşfedeceksin.

ATÖLYE

+8
YAŞ



Bu alanda,  Set'i kullanarak, legolar ile harika robotlar 

yapabilirsin!

Her bir blok Düşün-Hareket et-Algıla (Think-Act-Sense) 

olarak isimlendirilen, içinde fonksiyonuna özgü bir 

donanım ve donanımı çalıştıracak bir yazılım paketi 

gibidir. Sende bu atölyede sadece kodlama 

yeteneklerini değil, problem çözme, konsantrasyon ve 

iletişim becerilerini de geliştiği fark edeceksin! 

Curiosity Kodlama

+6
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Robotlar ile rakibinle maç yapmaya ne dersin? 

Maqueen robot, micro:bit kartın basit çalışmasını 

referans alan bir grafik programlama robotudur. Bu 

robot, uzaktan kontrol edilebilen bir kod sayesinde 

hareket eder.

Micro:bit Maqueen

ATÖ
LY

E

+6
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ATÖ
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Teknoloji zonunda yapılacak etkinliklerde, sende 

hem eğlenerek kodlamayı öğren, yeni robotlarla 

tanış, hemde yaptığın tasarımların nasıl faaliyete 

geçtiğini gör!  



Sende kodlama nasıl yapılır öğrenmek istermisin?

Farklı robotlar kullanarak istediğin şekilleri çizebilir, ve 

basit kodlama mantığını  anlayabilirsin. 

My Robot

Bu atölyede, senden bir deyimi duyunca aklına ilk 

geleni çizmeni isteyeceğiz ve daha sonra, resmini 

animasyon halde bulacaksın! 

Deyimlerle Animasyon

ATÖ
LY

E
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Beynin ne kadar güçlü?

Karşındaki rakibini tek beyin gücüyle yenebilir 

misin ? Bunu öğrenmek için gel, beyin dalgaları ile 

kontrol ettirilebilen   oyunu ile eğlenceli vakit 

geçir! 

Brainwave Challenge

+7
YAŞ

ATÖ
LY

E
ETKİN

LİK
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XY eksenli plotter robotları kullanmaya hazır 

mısın? Detaylı çizimler yapabilir yada ismini 

yazdıra bilirsin. 

X-Y Eksenli Çizim Robotu

+8
YAŞ



Işıklar ile boyama yapılır mı ? Tabiki!

Light Painting olarak da bilinen bu sanat, 

fotoğraf makinelerin uzun pozlama özelliğini 

kullanır. Sende ışıklarla şekiller çizip muhteşem 

fotoğraflar çekebilirsin. 

Işıkla Boyama

ETKİN
LİK

Yaş Sınırı
Yoktur

Geleceğin Veri Bilimcileri, buraya!

 Veri bilimi alanında yapılacak işleri daha basit 

haliyle anla! Lego setleri ile basit ve eğlenceli 

bir veri bilimi projesi çıkaralım ve birlikte adım 

adım veri bilimi projesi yönetelim! Yığın veriden 

veri ön işleme ile işimize yarayan verileri 

toplayalım, ardından veri manipülasyonu ile 

görselleştireceğimiz veriyi seçelim. Son adımda 

ise veri görselleştirme yaparak projemizi 

bitirelim!

Veri Bilimci

ATÖ
LY

E
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Hızla gelişen ve popüler olan dağıtık defter teknolojisini anlamayan kalmasın! 

Oyunlaştırılmış bitcoin teknolojisini eğlenceli şekilde kavrayalım. Blokları temsil eden 

kutuların içlerine bir madenci gibi verileri yerleştirelim. Ardından bu kutuların hash 

algoritmasını ilk olarak bulup bitcoin ödülünün nasıl verildiğini görelim. Sonrasında 

yeni bloklar ekleyerek işleyen bir zinciri oluşturalım!

Blockchain Teknolojisi

ATÖ
LY

E
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Geometri Sanatı

Gördüğümüz birçok sanat eserlerinde aslında geometri ve aritmetik 

kullanan çok ince ve kompleks matematiksel hesaplamalar 

bulunmaktadır. Bu çadırda, çok yüzlü geometrik figürlerin sanat ile 

birleşimini görmeye ne dersin? İnce matematik ölçüleri ile belirlenen 

ahşap parçaları ile, çok farklı tasarımlar yapmayı sende dene! 

MATEMATİK
ALANI

ENGELSİZ
ÇADIR

Henüz okumayı bile öğrenmeye başlamadan önce sayılar girmiştir hayatımıza. 

Tarih boyunca insanlar, birçok bilim ve teknolojilerden yararlanmıştır ve bu yolların en 

bilinenlerinden biri ise matematiktir. Aslında matematik, etrafımızdaki her yerde, yaptığımız her 

şeydedir. Günlük yaşamlarımızdaki her şeyin, eski ve modern mimari yapıların, sanatın, paranın, 

mühendisliğin ve hatta sporun bile yapı taşı matematiktir.

Bu zonda gelin birlikte eğlenerek matematiği bir başka boyuttan keşfedelim! 

ETKİNLİK

+7
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Algı ve Gerçeklik

Gördüğümüz birçok sanat eserlerinde aslında geometri ve 

aritmetik kullanan çok ince ve kompleks matematiksel 

hesaplamalar bulunmaktadır. Bu çadırda, çok yüzlü geometrik 

figürlerin sanat ile birleşimini görmeye ne dersin? İnce matematik 

ölçüleri ile belirlenen ahşap parçaları ile, çok farklı tasarımlar 

yapmayı sende dene! ATÖLYE-SERGİ

+6
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Değerli ziyaretçilerimiz arasında bulunan özel arkadaşlarımız içinde

bu festivalde etkinlikler bulunmaktadır! 



ÇOCUK
OYUN ALANI
Festival boyunca, çocukların eğlenebileceği, birçok farklı etkinlikler ve
oyunların bulunduğu çeşitli alanlar bulunmaktadır. 
Tüm miniklerimizi bekleriz! 

+2
YAŞ

Bunchems

Anamorfik Yapılar

Anamorfoz nedir?

Görsel sanatlarda, bir resmin belirli bir noktadan bakıldığında normal, 

başka bir noktadan bakıldığında ise yamuk ve bozuk halde görülen bir 

çizim tekniğidir. Bu atölyede, anamorfik resimlerin doğru görüntüsünü 

nasıl elde edeceğini keşfet ve deneyimle!  ATÖLYE

+7
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Domino Oyun Alanı

Domino arabası sayesinde 

dizdiğin domino taşlarını

devirmek için, robot 

kodlamayı

 öğren ve eğlen.  

İlginç, renkli ve tatlı

 şekiller yapmak istermisin? 

Bunchems oyunu ile 

yaratıcılığını

 ortaya çıkar!  

Stem Jr. Deney Masası

Bilim araştırmacısı 

olmaya ne dersin? 

Bu laboratuvarda küçük 

bilim adamları olarak

 birçok deney yapmaya 

hazır mısın?  



Tamirhanem

Rainbow
& Sonsuz Döngü 

Parçaları, ister iki boyutlu, 

ister üç boyutlu olarak 

birbirine bağlayıp hem 

görsel, hem el becerin ile

çok keyifli şekiller 

yapabileceksin!   

Playfoam 

ATÖLYE

Bildiğiniz yapboz 

parçalarından çok farklı 

olan yarım halkalar ile ister 

gökkuşağı oluştur, ister 

sonsuz döngüler veya 

hayal gücüne bırakıp 

değişik tasarımlar kur.

Kinoptik Robot

Optik illüzyon seti olan Kinoptik 

robot oyunu ile, manyetik tabla 

üzerinde özgün tasarımlar 

yapıp, çizgili kağıtları şekillerin 

üstünden geçirince 

gördüklerine şaşıracaksın! 

Robotların hareketlenecek! 

Yapışkan köpükler ile sayıları 

ve harfleri öğrenebilir veya 

kartlardaki olan çeşitli 

nesne resimlerini kendin 

oluşturabilirsin.   

Aktivite Alanı  

Aktivite alanında roller 

coaster kaydıraktan, tirtil 

tahterevalliye, halka 

oyunlarına kadar farklı 

oyunlarda keyifli bir vakit 

geçirebilirsin.    



Belkide gerçek okçuluk sporunu yapmış olabilirsin. 

Peki ya sanal oku hiç deneyimledin mi ? 

Bu alanda, küçük ve büyüklerimizi, Accubow AR ile 

en iyi atış denemeleri yapmaları için bekliyoruz. 

Sanal Ok

Bilgelogun Atölyesi 

Hem küçüklere, hem yetişkinlere hitap edebilecek farklı oyunların bulunduğu bu alana 
herkesi davet ediyoruz! 

Hem serbestçe 

oynayabileceğiniz,

 hemde güzel fotoğraflar 

çekebileceğiniz bu sahneye 

hepinizi bekliyoruz. 

 

Bu alanda çok şey 

öğrenecek ve 

eğleneceksiniz çünkü 

Bilgelog sizlere çok farklı 

deneyler hazırladı! 

ORTA ALAN
OYUNLARI

Hiçbir ahşap, demir vb. sert cisim bulunmayan oyun 

parkında eğlenceli vakit geçirmeye hazır mısın?

Şişme Oyunlar 7'den 70'e hepimizin bildiği dünyaca ünlü olan tetris 

oyununu mutlaka oynamışsındır. Peki ya tetris 

oyununu dev bir ekranda oynamaya ne dersin? 

Tetris

+4
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Sana özel olarak tasarlanmış uçuş parkurunda 

köpük uçağını uçurtmaya hazır mısın ?

Kemerli bağla, bu o kadar kolay olmayabilir! 

KÖPÜK UÇAK PİST ALANI 

DREAM LAB

+4
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Teorik bilgiler en iyi nasıl öğrenilir? 

Tabiki pratik ile! Minik sürücüler, size özel kurulan trafik 

parkı alanında, elektrikli araç sürmeyi ve trafik kurallarını 

öğrenmeye ne dersiniz ?  

TRAFİK PARKI

Dream Lab, Lego ve oyun blokları temaları üzerine kurulan bir 

alandır. Bu zonda, sende hem yaratıcılığını, hem mühendislik 

becerilerini, hemde tasarım kabiliyetleri geliştir!

Her yaşa uygun birçok kitlerin bulunduğu bu lab'da senide 

yanımızda görmek isteriz! 
Yaş Sınırı
Yoktur

MİNİ İNŞAAT ALANI

+4
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Bahçede yer alan mini inşaat alanına sende gel ekipmanı 

giyip, kazı makinalarını çalıştır ve kullan, kendin tuğla 

yapmayı öğren ve harika düzenekler inşaa et! 

Aynı zamanda, tıpkı bir inşaat mühendisi gibi kepçeleri 

kullanmayı öğren! 



Su piresi olarak da bilinen Daphnia Magna aslında 

kabuklular ailesinden, durgun sularda yaşayan bir 

hayvandır. Bu atölyede, farklı ortamlardaki vücut 

tepkilerinin kalp atışlarını mikroskop altında gel 

beraber inceleyelim. Su pirelerinin ilginç dünyasını 

keşfetmeye ne dersin? 

Daphnia Magna

Bahçede Bilim,
senin için çok özel tasarlanmış bir alan.
Bu zonda, doğa bilimlerinden ziraate,
botanikten zoolojiye birçok etkinlikler seni bekliyor! 

+10
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Hipertonik, hipotonik ve izotonik şu aslında ne 

demek ? Hücreler bu farklı ortamlarda nasıl bir hal 

alırlar? Gel bu fenomenleri telgraf çiçeğinden 

alınacak kesintilerin normal şu ve tuzlu su 

içerisindeki hücresel durumları arasındaki farkı 

mikroskop altında bakalım. Bir bitki hücresinin 

bulunduğu ortamı değiştirindiğinde ortaya çıkan 

sonuçları beraber inceleyelim! 

Hücredeki Değişim
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Yapraklar ile güzel bir sanat eseri yapmak istersen, bu 

tarafa! Neon pastel boyalar ile, siyah fon karton 

üzerinde desen uygulaması yapılan atölyede senide 

bekliyoruz. Neon renklerin karanlık ortamlardaki 

görünürlüğünü artıran sebeplerini birlikte öğrenelim ve 

keşfedelim. 

Neon Desenler

Bu sıcak Haziran gününde, keşke hepinize, sadece 5 

saniyede, meyveli lezzetli dondurmalar hazırlayabilsek... 

Bu aslında mümkün! Nasıl yapıldığını merak ediyorsan, 

seni Hızlı dondurma atölyesine bekliyoruz! 

Bu atölyede, dondurma karışımını hazırla ve 

kaynamakta olan soğuk sıvı azot içerisinde hızlı bir 

şekilde dondurarak, böyle bir sivinin ortaya çıkardığı 

lezzeti deneyimle!

Hızlı Dondurma

ATÖ
LY
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Herbaryum, kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir 

sistemle düzenlenerek saklandığı yerdir. Gel 

sende doğada toplayacağın bitki örnekleri 

presleyerek, uzun yıllar boyunca rengini ve 

dokusunu koruyan güzel bir kitap ayracı hazırla! 

Herbaryum
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Bitkilerin büyük bir kısmı neden yeşil görünür ? Bunun 

sebebi hangi moleküldür ? Bu atölyede, yeşil bitkilerin 

klorofil yapılarını ortaya çıkarılır. Bitkilerdeki fotosentez 

olayların gerçekleşmesinde büyük role sahip olan klorofil 

yapılarını birlikte deney yaparak keşfetmeye ne dersin? 

Klorofil Eldesi
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Doğadaki tüm canlılar, hayatlarını sürdürebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Canlıların birbirlerini besin 

olarak kullanılmasına göre oluşan sıralamaya da besin zinciri denir. Besin zincirinde canlıların bağlı oldukları 

ekosistem içerisindeki sıralamalarını oyun yoluyla anlatıldığı bu atölyeye seni de bekliyoruz! 

Besin Zinciri

ATÖ
LY

E
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Balıklar, suda boğulmadan nasıl yüzer? Üzerlerinde parlayan şeyler de ne?

Bu alanda boncuk elyaf dolgulu, keçe kumaştan rengarenk balıklar yapmaya ve

soruların cevaplarını bulmaya ne dersin?  

Keçe Balıklar
ATÖ

LY
E

+5
YAŞ

Doğal maddelerden boyalar hazırlamak istermisin?

Çeşitli bitkilerden elde edilen doğal boyalar kullanarak 

beyaz kumaşların boyandığı bu atölyeye sende gel!

Doğal Boyalar

ATÖ
LY

E

+9
YAŞ

ATÖ
LY

E

Şişme balon ayakta durabilir mi?

Burada hazırlayacağın eğlenceli hacıyatmaz 

yatmaz! Hacıyatmazın arkasındaki yatan bilimi ve 

fiziksel mantığı hadi birlikte keşfedelim!  

Hacıyatmaz

+5
YAŞ

Ispanak sebzesinin DNA'sını hiç gördün mü? Yeşil 

yaprakları sebzelerin DNA'sının çıkarıldığı bu atölyede, 

ıspanak içerisinde gizlenmiş kimliğini deney yaparak 

ortaya çıkarmaya hazır mısın? Ispanak sebzesinin 

DNA'sını hiç gördün mü? Yeşil yaprakları sebzelerin 

DNA'sının çıkarıldığı bu atölyede, ıspanak içerisinde 

gizlenmiş kimliğini deney yaparak ortaya çıkarmaya 

hazır mısın? 

Yeşil DNA

ATÖ
LY

E

ATÖ
LY

E

+9
YAŞ



Minik kaşif, böcek yakalamaya ne dersin? Bu iş 

biraz zor görünebilir ama bu atölyede, onlara 

zarar vermeden yakalayacağın eğlenceli 

kaplar ile doğadaki böcekleri toplayıp daha 

yakından inceleyebilirsin!  

Böcek Yakalama Kabı

ATÖ
LY

E

+9
YAŞ

Bu sergide, başka hiçbir yerde görmediğin çok 

ilginç meyve ve sebze tohumlar göreceksin! Şekil 

ve tür olarak farklı formlardaki tohumların 

sergilendiği bu alanda, bitkilerin ilk yolculuklarının 

başladığı tohumları keşfetmeye ne dersin? 

İlginç Tohumlar

SERG
İ

+5
YAŞ

Örümcek ağının modellendiği ve örümcekler 

hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı bu mini sergide 

seni de görmek isteriz. 

Örümcek Ağı 

SERG
İ

Bu sergide, başka hiçbir yerde görmediğin çok 

ilginç meyve ve sebze tohumlar göreceksin! 

Şekil ve tür olarak farklı formlardaki tohumların 

sergilendiği bu alanda, bitkilerin ilk 

yolculuklarının başladığı tohumları keşfetmeye 

ne dersin?

İlginç Tohumlar
SERG

İ

+5
YAŞ

Kokedama, Japonya'dan gelen saksısız bitki 

saksılama sanatıdır. "Koke" yosun ve "dama" top 

anlamına gelir. Asıl amacı, doğanın kusurlarının 

kabul edilmesi ve doğal güzelliğin geçiciliğini 

göstermekdir. Sende çeşitli bitkilerin kokedama 

sergisini görmek istermisin ? 

Kokedama

SERG
İ

Çok tatlı ve eğlenceli bir atölye seni bekliyor : bahçeden 

toplayacağın çeşitli bitkiler, ağaç dalları, yapraklar, taşlar 

ve diğer doğal malzemeler ile, harika yüz ifadeleri 

oluşturarak minik oyunlar kurgulamaya ne dersiniz?  

Doğadaki Yüzler

ATÖ
LY

E

+4
YAŞ

Duvara çeşitli ve eğlenceli gölgeler yansıtmaya ne dersin ? 

Basit malzemeler ile artık gölgeler daha renkli! 

Eğlenceli Gölgeler
ATÖ

LY
E

+4
YAŞ

Yaş Sınırı
Yoktur

Yaş Sınırı
Yoktur



Sebzeler su içinde büyüyebilirlermi ?

Şeffaf akvaryum içerisinde, farklı şekillerde gerçekleşen bu 

çoğalma metoduyla oluşturduğumuz sergi düzeneğimizi 

incelemeye seni de davet ediyoruz!  

Vejetatif Üreme

SERG
İ

+5
YAŞ

Hangi mantarlar yenilebilir? Hangileri zehirli?

Gelin birlikte farklı tür ve şekillerde sergilendiği mantarları 

keşfedip, özelliklerini öğrenelim.  

Mantarlar
SERG

İ

+10
YAŞ

Örümcek ağının modellendiği ve örümcekler 

hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı bu mini sergide 

seni de görmek isteriz.  

Örümcek Ağı

SERG
İ

Keçiler, koyunlar, çeşit çeşit tavuklar ve daha 

birçok farklı türlerde hayvanların sergilendiği 

ve özelliklerinin anlatıldığı bu alana sizleri 

sabırsızlıkla bekliyoruz!

Hayvanlar Alemi

SERG
İ-ETKİN

LİK

Kelebek misali kanatlarınız olsun isterseniz, bizden tüm 

ziyaretçilerimize bir hatıra olsun! Bahçede Bilim alanında 

bulunan Kelebek kanadı alanına davet eder!  

Yaprak Şemsiye

FOTOĞRAF ALANI

Yaş Sınırı
Yoktur

Sende kendi müziğini yapmak istermisin? O zaman eğlenceli 

duvarımız seni bekliyor! Çeşitli mutfak gereçleriyle tasarlanmış 

farklı seslerin oluşturduğu serbest müzik alanına geçmeden 

gitmeyin.   

Müzik Duvarı

SERG
İ-ETKİN

LİK

Yaş Sınırı
Yoktur

Yaş Sınırı
Yoktur

Yaş Sınırı
Yoktur



Etrafımızda bulunan birçok mikroorganizmalar ve özellikle bazı bakteriler yemeklerimizde bulunmaktadır. 

Bazıları faydalı olsalar bile (mesela süt ürünlerinde bulunanlar gibi), bazıları yanlış şekilde korunmuş veya 

pişirilmemiş gıdalarda zehirlenmemize sebep olabilirler.  Bu alanda, gel beraber öğrenerek bir oyun 

içerisinde, adamcığın rahatsızlığına sebep olan yemeği ve bakteriyi bulalım! 

  

DİĞER ALANLARIN
AÇIKLAMASI
PANDEMİ
ETKİNLİKLERİ

Gıda Zehirlenmesi 
+10
YAŞ

ATÖ
LY

E

Virüs kelimesini duyunca genellikle korkarız degil mi? 

Fakat binlerce virüsün vücudumuzda yaşadığını ve 

hatta insanoğlu için faydalı olan bakteri yiyen 

virüslerinde olduğunu biliyor muydunuz? 

Gel sende bu atölyede bakteriyofajlar hakkında daha 

fazla bilgi edin ve 3D tasarımını yap!

  

Bakteriyofajlar

+8
YAŞ

ATÖ
LY

E

Hepimiz sağlığımız ve hijyen için ellerimizin 

yıkanmasının önemli olduğunu biliriz. Peki bunu 

gerçekten doğru şekilde yapıyor muyuz acaba? 

Bu atölyede, birçok yerde dokunduğumuz 

mikroorganizmaların aslında temiz zannettiğimiz 

ellerimizden kolay kolay gitmediğini görelim.

  

Görünmeyen Mikroorganizmalar

+8
YAŞ

ATÖ
LY

E



SERGİLER




