
 
 

 

 

 

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekâlılar 
kayıt formunu doldurabilirsiniz. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı ‘’Üstün Zekâlı ve Yetenekli 
Öğrencilerin’’ toplum tarafından kabul görmesini, desteklenmesini ve ihtiyacı olan özel eğitimi 
almasını sağlamaktır. Bu sebeple bir Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışan Çocuk Üniversitesi; 
öğrencilerin tanılama ve eğitsel değerlendirmesini yapmakta; öğrencilere hafta sonları 
zenginleştirme eğitimleri sunmakta, projelerle üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik 
akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmekte aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferans-
kongreler düzenlemektedir.  

Şimdiye kadar;  

• 3000 öğrenci Çocuk Üniversitesi kapsamında tanılamaya alınmış 
• 800 öğrenci zenginleştirme eğitimlerine tabi tutulmuş 
• Dezavantajlı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik birisi Avrupa Birliği; diğeri 
İstanbul Kalkınma Ajansı olmak üzere iki proje yürütülmüş 

• Uluslararası iki konferans ve bir kongre düzenlenmiştir. 
•  

Nitelikli akademik kadrosu ve içeriğiyle Çocuk Üniversitesinin amacı öğrencileri okullarda 
almadıkları farklı dersler ile tanıştırmak; öğrencilerin düşünme becerileri ve yaratıcılıklarını 
geliştirmektir. Bu kapsamda ders içeriklerine düşünme becerileri ve yaratıcı düşünme becerileri 
entegre edilmekte; program başında ve sonunda öntest-sontest yapılarak öğrencilerin bu 
becerilere ilişkin performansı ailelerle paylaşılmaktadır. 

 



 
 

 

 

 

  

Zenginleştirme 
Dersleri belirlenir.

Öğretim üyeleri Hizmet 
içi eğitime tabi tutulur.

Düşünme Becerileri ve 
Yaratıcı Düşünme 

becerileri; ders 
içeriğine entegre edilir.

Ders programı 
oluşturulur.

Kayıtlar alınır. 
Öğrencilere öntestler 

uygulanır.

Çocuklar için atölye 
eğitimleri; aileler 
için aile eğitimleri 

verilir.

Sontestler  ve aile 
yönlendirmeleri 

yapılır.

Sertifikalar 
verilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk 
Üniversitesinde sadece çocuklar eğitim 
almaz. Anne-Babalar da bu sürecin bir 
parçasıdır. Bu sebeple anne-babalara 

da üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 
ilişkin konularda ve onların sorun 

yaşadıkları alanlarda eğitimler verilir. 
Etkili İletişim, Motivasyon, Yaşam 

Koçluğu, Mükemmeliyetçilik bu 
konulardan bazılarıdır. 



 
 

 

 

   

 

Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen 

"tome"den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Temel 

tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi  ise insan vücudundaki organların tanımlanması, 

büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi 

ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır. Şimdiye kadar sadece bilim 

adamları değil; sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle 

ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır. Bu atölyede öğrenciler ilk 

üç hafta beyin; beynin bölümleri ve özellikleri, beynin daha etkili kullanımı üzerinde çalışacak; 

diğer haftalarda ise maketler ve görseller üzerinden insan anatomisini inceleyeceklerdir. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini 

belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak 

hareketi yeniden oluşturma işidir. Sinema atölyesinde canlandırma, yaratma, senaryo yazma 

gibi becerileri üzerinde durulacak olup; sinema tarihinin ilk filmlerinden, reklam filmlerine ve 

sinemanın geldiği noktaya kadar tüm süreç ele alınmaktadır. Çocuklar bu atölyede hem 

izledikleri hem de merak ettikleri filmlerin nasıl çekiliğini; çekilirken ne gibi tekniklerin 

kullanıldığı öğrenerek, aynı zamanda  kendi filmlerini de çekeceklerdir. 

 



 
 

Günümüzde oldukça popüler olan Havacılık Bölümü, çocukların ilgisini büyük ölçüde 

çekmektedir. Havacılık bölümü ile yürütülen bu atölyede çocuklar havacılık kurallarını, hava 

sahalarını, kokpit kullanımını öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra uçak simülasyonunu kullanarak;  

havacılık ve pilotlukla ilgili merak ettikleri sorularının cevabını bizzat alacak olup, ne gibi 

tekniklerin kullanıldığı öğrenip kendi uçaklarının pilotları olabileceklerdir. Atölye teorik ve 

pratik olarak karma şekilde yürütülecek çocuklar bir yandan sektör hakkında bilgi edinirken; 

bir yandan da onlara öğrendikleri bilgileri uygulamalarla pratik etme imkânı sunulacaktır. 

Çocuklar bu atölyede çeşitli deneyler ile birlikte uçakların nasıl havada kaldığını, hava 

basıncının ne olduğunu, pilotların kıyafetlerinin ne işe yaradığını gibi akıllarına gelen her 

soruya cevap bulabileceklerdir.  Çocuklara ders sırasında yaptırılacak paraşüt deneyleri, basınç 

deneyleri gibi deneylerin yanı sıra onların yaratıcılıklarını ve psiko-motor becerilerini 

geliştirecek; onlara uçak modeli yapma fırsatı da sunulacaktır. Dersin sürecine göre uçurtma ve 

ufak roket fırlatma deneyleri gibi çocukların ufuklarını geliştirecek ve bilime teşvik edecek 

çalışmalar yapılacaktır. 



 
 

Dansın her türü büyüme çağındaki çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini her 

açıdan etkilemektedir. Özelikle dans etmek sistemli ve düzenli yapıldığında oldukça yararlı 

sonuçlar doğurmaktadır. Hem bedeninizi hem ruhunuzu geliştiren dans dersleri de 

çocuğunuzun alabileceği en faydalı eğitimlerdendir. Doğru yöntemlerle yapılan eğitimler; 

çocukların vücudunun esnek ve  sağlam olmasını; temel hareketlerinin estetikleşmesini, 

özgüvenlerinin artmasını, müzik zevklerinin gelişmesini ve  ekiple çalışma ruhu kazanmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca bu atölye öğrencilerin yaratıcıklarını geliştirecek bir ortam sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

Bu atölyede Web sitesi tasarımı, photoshop, scratch ve videoscribe gibi yaratıcı bilgisayar 

programları ve becerileri üzerinde durulmakta olup; kodlama becerisini geliştirmek amacıyla 

daha çok Scratch program üzerinden gidilecektir.  Scratch yazılım geliştirme platformu ve 

programlama dili çocukların bilgisayar programlamaya ilk adımları atmalarını sağlamak 

amacıyla geliştirilmiştir. Gelecekte artık çocuklar okuma yazma gibi; kodlama becerisine  ve 

teknolojiyi kullanma becerisine ihtiyaç duyacaklardır. Bu sebeple bu atölyede öğrencilerin 

bilgisayar ortamında daha ileri teknik becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak;  bilginin çeşitli 

hedeflere yönelik olarak organizasyonu, tasarımı, görsel dilin kullanımı ve site yönetimi gibi 

ileri düzey nitelikler desteklenecektir. Çağımızın gereği dijital okur yazarlık, dijital ortamların 

kullanımı bu atölye ile geliştirilmekte ve sanal ortamın kullanılmasına ilişkin bir kültür de 

oluşturulmaktadır. 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

Araştırma, en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya 

da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanmaktadır. 

Sorgulama, geniş anlamıyla “kişiler, varlıklar, kurumlar, olay ve olgular ile fikirler, inançlar ve 

ideolojiler hakkında, sorular sormak, düşünmek, araştırma ve incelemeler yapmak, o konuyla 

ilgili doğru ve yanlış yönleri ortaya koymak demektir." Bu atölyede öğrenciler araştırma-

sorgulamayı kullanarak; temel kavramlar (Fen, matematik ve sosyal alanlarda) üzerinde fikir 

yürüteceklerdir. Oluşturulan tartışma gruplarıyla hem düşünme; hem de fikirlerini ifade etme 

becerisi kazanacaklardır.   

 

 



 
 

 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 24 Eylül-17 Aralık 

tarihleri arasında Cumartesi günleri yürütülecek ve 

12 hafta sürecektir. 

ÜCRET: Erken kayıt tarih ücreti:  Erken kayıt 

tarihleri 22 Ağutos- 5 Eylül tarihleri arasındadır. 

KDV dahil 1100 TL’dir. 

NORMAL KAYIT ÜCRETİ: Normal kayıt tarihleri 5 Eylül-20 Eylül arasındadır. KDV dahil 

1300 TL’dir. 

SEÇMELİ DERS ÜCRETİ: Seçmeli ders öğleden sonra 14.00-15.30 arasında iki ders saati 

sürmektedir. Seçmeli ders ücreti 250 TL’dir. 

KATILIM KOŞULU: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin 

düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Zekâ testi olmayanların Çocuk Üniversitemize 

ulaşıp; zeka testi yaptırmaları gerekmektedir. Test sonucu olanların ise zekâ testi sonuç 

raporlarını tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. 2014 yılı öncesi test sonuçları kabul 

edilmemektedir. 

Ayrıntılı ders içeriklerine cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Bilgi ve İletişim için;  

 • Çocuk Üniversitesi Uzmanı: Zuhal Topçu: 0530 951 0848/ zuhaltopcu@aydin.edu.tr 

• Çocuk Üniversitesi Koordinatörü: T. Gizem Medet: 0531 376 0823/ /gizemmedet@aydin.edu.tr 


