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Tüm dünyada üstün potansiyelli ve dahi çocuklara uygulanan 
programlara baktığımızda yaz programlarının çok büyük 
öneme sahip olduğunu görürüz. Yaz tatillerini etkili ve verimli 
geçirmek isteyen üstün potansiyelli çocuklar, yaz programlarıyla 
birlikte ilgi alanlarını desteklemekte, zekâ ve yetenek alanlarını 
geliştirmektedirler. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye 
Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim Vakfı  işbirliği ile birçok ülkede 
‘’Üstün Potansiyelli” çocuklar için uygulanan eğitim modellerini, 
uzman eğitimci kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

AVRUPA YAKASI 
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

SANTRAL KAMPÜSÜ
11 TEMMUZ – 29 TEMMUZ

ANADOLU YAKASI 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
KAYIŞDAĞI YERLEŞKESİ

08 AĞUSTOS– 26 AĞUSTOS



KATILIM KOŞULLARI :

EĞİTİM SAATLERİ :

EĞİTİM ÜCRETİ   :

ÜCRET KAPSAMI  :

BANKA HESAP BİLGİLERİ :

DERSLER  :

Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin 
düzeyine sahip çocuklar programa kabul edilecektir. Aileler ücret 
dekontunu ve test sonuç raporlarını bize göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim hafta içi her gün 10:00-15:45 saatleri arasında yapılacaktır.

1.700 TL (KDV dahil). Yemek ve Servis Ücreti Hariçtir. Eğitim ilk günü 
yemek firması stant kuracaktır.  Yemek ücretlerinin ödemesi yemek 
firmasının ilgili kişilerine yapılacaktır. 
(Avrupa yakası yemek ücreti 160 TL - Anadolu yakası yemek ücreti 165 TL)

Akademik program + kitap, eğitim materyalleri + Sertifika ve Öğrenci 
Değerlendirme Raporları.

Halk Bank – Sancaktepe Şubesi 
Hesap adı : Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı
IBAN NO : TR61 0001 2001 2910 0010 1004 31

• Astronomi
• Bilişim Teknolojileri
• FPS (Future Problem Solving)
• ROBOROB
• Dönemlere Göre Matematik

• Bilim ve Animasyon
• Spor
• Zaman Teorisi
• Doğa Bilimleri
• Fizik ve Ötesi4 - 14

YAŞ



YILDIZ TOZU (Yaşam Elementleri)

ASTRONOMİ

ASTROBİYOLOJİ
Evrendeki yaşanabilir bölgeleri ve Güneş Sistemi’ndeki yaşam belirtilerini keşfetmek, yaşanabilir bölgelerin 
doğalarını ve bu ortamların dağılımını anlamak, kozmik ve gezegenlere ait belirtilerden yola çıkarak yaşamın 
nasıl meydana gelebileceğini, Dünya’daki ve diğer gezegenlerdeki yaşam işaretlerinin nasıl farkına varılacağını, 
Dünya’da ve diğer ortamlarda yaşamın geleceğini biçimlendiren ilkeleri anlamak ister misin?

Haydi, o zaman Güneş Sistemi’nin içinde ve dışında kalan gezegenlerdeki yaşanabilir bölgelerin 
yanı sıra Dünya’daki yaşamın evrensel kökenleri ve erken dönemleri üzerine araştırma yapan 
astrobiyoloji bilim dalını beraber tanıyalım!

Bizi ve çevremizdeki her şeyi oluşturan elementlerin başından, Büyük Patlama ve  süpernova patlamaları gibi 
birçok kozmik olay geçmiştir. Peki, Dünya’da yaşam nasıl gelişti? Biz nereden geliyoruz? Bunlar, insan aklını 
zaman zaman meşgul eden sorular ve cevapları bulmak istemek de insan doğasının bir parçası. İnsanlığın izini 
yüzlerce, binlerce yıl geriye hatta başlangıcına dek sürebiliriz. Gerçek hikâyemiz ise aslında çok çok eskilere 
dayanıyor. Öykümüz evrenin oluşmasıyla başlıyor. Her şey 13.7 milyar yıl önce gerçekleşti ve evren içinde yüz 
milyarlarca yıldız bulunan yüz milyardan fazla gökadaya ev sahipliği yapıyor. 

Peki ya sen yıldız tozundan günümüze uzanan bir macera ile atalarımızın izini sürmeye var mısın?



KODU

Hayallerini kodla!

KODU, kendi bilgisayar oyununuzu yaratmanız için 
tasarlanmış görsel bir programlama dilidir. Sizler de, 
yetişkinler kadar kolaylıkla kullanabileceğiniz ve eğlenceli bir 
şekilde tasarlanan bu programı kullanarak başkasının yazdığı 
oyunları oynamak yerine, kendi yaratıcılığınızı kullanarak 
kendi oyununuzu kendiniz programlayabilirsiniz!

WEB TASARIMI VE BLOG YÖNETİMİ
Günümüzde artık sadece bilgisayar kullanmayı bilmek 
yeterli değil! 

Hazır kodlar, şablonlar, tasarım incelikleri, HTML, TR-TD-TH.. 
Listeleme etiketleri (OL-UL-LI), Javalar, flash örnekler ve daha 
fazlası bu derste sizinle olacak. İnternet üzerinden yüz binlerce 
insana ulaşabilmenin kolaylığı ve blog fikri birleşince sadece 
günlük tutma değil, ilgi alanlarımızla ilgili paylaşımlar yaparak 
da bir çok alanda kendimizi geliştirmek mümkün. 

Programımızla birlikte kendi blog sayfanı oluşturarak 
takipçilerini farklı ilgi alanlarınla tanıştırabilirsin!

BİLİŞİM
Bilgi ve İletişimin gücüne inan! 

Teknoloji çağına farklı bir pencereden bakmaya hazır mısın? 
Dünden bugüne iletişim teknolojisinin tarihsel gelişimini 
görerek, önümüzdeki yıllarda gelişecek teknolojilere yön 
verebilirsin. Internetin her alanda kullanılıyor olması hayatına 
büyük kolaylıklar katıyor ancak sosyal medyada paylaştığımız 
bilgiler ciddi güvenlik tehditleri de oluşturuyor. 

Teknolojinin kişisel bilgi güvenliğini tehlikeye atmasına 
izin verme!



FPS (Future Problem Solving)
Gelecek ne zaman gelecek?

Peki, ya geldiğinde biz hazır olabilecek miyiz? Kaçımız yaşadığımız gezegenin ve 
gerekliliklerinin farkında olarak yaşıyoruz? Nüfusumuz hızla artıyor, enerji kaynaklarımız 
tükeniyor ve biricik gezegenimiz çok yorgun… Sana, fikirlerine, düşüncelerine, hayal 
gücüne ihtiyacımız var. Çünkü problemimiz çok ve bunun farkında olmayan bir sürü insan 
var. Birlikte gelecek üzerine düşünmek, var olan bizi bekleyen sorunlar için kritik yapmak ve 
olası eylem planlarını değerlendirerek adım atmak için seni de aramızda görmek istiyoruz. 

Haydi, gelecek için bir adım da sen at!



ROBOROB
Hiç kendi kendini temizleyen bir odan olsun istedin mi?

Seni sürekli takip eden bir robota ne dersin? Sen ne dersen yapan ve senin sözünden 
dışarı çıkmayan bir robot, ROBOROB. 

Legoları kullanarak robot tasarlamak, oluşturmak ve programı robotlara öğretmek 
robotlarla eğlenceli bir deneyim yaşamak kimi zaman bireysel kimi zaman akran işbirliği 
yaparak yeni robotlar tasarlayalım.

Unutma! Yaşamını kolaylaştırmak senin elinde…



DÖNEMLERE GÖRE MATEMATİK

Pisagor – Archimedes –Oklid – Harezmi – Descartes – Pascal – Newton...

Onların zamanında yaşamak ister misin? Babillerle başlayan ve Mısırlılarla devam 
eden 4500 yıllık yolculuğa hazır mısınız? Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi 
bir sanat, diğer yönüyle de  dil ve  tabiatı anlama yöntemidir. Ünlü matematikçilerin 
dünyasında doğru hareket ediyoruz.

Bu renkli serüvende yerini almaya hazır mısın?



BİLİM VE ANİMASYON
Hiç “Pixar”  filmlerinin nasıl yapıldığını merak ettin mi?

Animasyon filmi tasarlamak istedin mi? Sanat, matematik ve bilimle 
ilgili çalışmalarını şaşırtıcı hikâye ve animasyonlar ile anlatabilirsin. 
Optik yanılsamaların nasıl kullanıldığını öğrenerek basit manuel film 
makineleri yapabilirsin. Kendi senaryonu kurgulayarak bilimsel kısa 
filmler yapabilirsin. 

Haydi; Program sonunda kendi filmini kendin tasarla…



SPOR
Yaşam boyu spor’a var mısın?

Temel motorsal becerileri kazanıp sağlıklı bünyeye sahip olmak, motorsal beceri 
özelliklerine uygun olan spor branşına yönelmek ve başarılı olacağını düşündüğün 
branşları denemeye ne dersin? Rakip sporcu veya takımın düşman değil, onun 
oyun arkadaşı olduğunu öğrenerek yaptığın spordan ve spor aktivitelerinden 
zevk senin elinde. Takım çalışması, disiplin, sportmenlik, liderlik, sosyalleşme 
gibi becerilerle tanışarak bunları spor aktiviteleriyle destekleyerek öğrenmeni 
pekiştirebilirsin. 

Spor eşittir kariyerdir unutma!



ZAMAN TEORİSİ
Değişmeyen tek şey ışığın hızıdır!

Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, 
hareket cisimle vardır. O Halde; cisim, hareket 
ve zamandan birinin diğerine göre bir önceliği 
yoktur. Albert Einstein, E=mc² formülünü 
geliştirdiğinden beri, en azından tek yönlü 
olarak zaman yolculuğunun yapılabileceği 
düşünülüyordu. Zaman bir nehir gibi akıyor 
ve öyle görünüyor ki her birimizi zamanın 
şimdisiyle sürüklüyoruz. Geleceğe yolculuk 
için anahtar olabilecek yapısıyla bu nehir, 
farklı yerlerde farklı hızlarda akıyor. 

Haydi! Gelin sizi zaman makinesi ile 
kozmosun muhteşem zamanı içerisinde 
eğlenceli ve öğretici yolculuğa 
çıkaralım.



DOĞA BİLİMLERİ

İnsan düşüncesinden bağımsız olarak var olan her 
şey doğal gerçekliktir. Doğa bilimleri olgusaldır ve 
doğada her an var olabilen olaylar zincirlerini, olgular 
arası neden – sonuç ilişkilerini inceleyerek doğanın 
yasalarına deney ve gözlemlerle ulaşacağız.Amacımız 
sadece anlamak değil, ayrıca açıklamaktır. Olgu ve 
varlığı meydana getiren temel öğeleri anlaşılır bir 
biçimde ortaya koymaya hazır mısın?

Yapacak oldukların sayesinde keşfedeceğin bu 
serüvende doğamızı çok daha iyi anlayıp doğa 
olaylarının altındaki gerçeklerle tanışabilirsin...



FİZİK VE ÖTESİ
Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir dolayısıyla 
mühendislik, tıp, kimya, biyoloji kanunları, fizik  
kanunlarına dayanır.Sizlerle bu eğlenceli fizik 
yolculuğumuzda maddenin temel özellikleri ve temel 
yapı taşlarını inceleyerek makro ve mikro evreni 
yöneten yasaları keşfedeceğiz. 

Fiziği gözler önüne seren bilgiler avuçlarının içinde... 

Bu yolculuğa hazır mısın?
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