
 
 

 

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 zekâlı 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 

 1200 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. 

 10 devlet okulunda destek eğitim odası kurulmuştur. 

 5500 ebeveyne eğitim verilmiştir. 

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. 



 
 

   

 

 

 

Bilim veya ilim geniş bir tanımın karşılığı olmakla birlikte basite indirgediğimizde 

içinde bulunduğumuz fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin gözlem, deney, 

düşünme gibi birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan 

pratik çalışmalar bütünüdür. 

Bilim birçok alt dala ayrılmakla birlikte yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için en 

gerekli disiplinlerdendir. Çocukların evreni anlayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri için 

gerekli olan bu disiplinle eğlenceli bir şekilde onların seviyesine uygun olarak 

karşılaştırılmalarını sağlayan Eğlenceli Bilim dersi; çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak 

tecrübe edinmelerini sağlamak, bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır.  

Bu derste çocuklar bir bilim insanı, bir laborant, bir mühendis gibi çalışarak; canlıların 

dünyasına girip onları sınıflandırmayı, DNA ve genetik kodlarını çözümlemeyi, hücre 

incelemeleri yapmayı, sanal ortamda devre kurmayı, basit makine yapmayı, vücut sağlığı için 

çalışmalar yürütmeyi ve hatta kan grubu bulmayı bile öğrenecek; kimya laboratuvarı, 

gözlemevi,  bilgisayar laboratuvarı, makine laboratuvarı, kampüs açık alanı gibi mekânlarda 

bilimle iç içe olma şansını yakalayacaklardır. 



 
 

         Eğlenceli Bilim dersinin içeriğine ekonomi disiplini ve yönetimi, girişimcilik, sanat, fen 

ve mühendislik uygulamaları gibi alanları entegre edilmiş olup; bu derste öğrencilerin temel ve 

eleştirel düşünme, bilimsel süreç, yaratıcı sorun çözme gibi becerilerinin gelişimi 

desteklenmektedir. 

            Daha mutlu ve kendini daha iyi ifade edebilen çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan bu 

atölyede çocukların sosyalleşme ve disiplin gibi değerleri pekiştirmeleri sağlanmaktadır.  Aynı 

zamanda çocuklarda bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunan dans dersi doğru 

duruş, hareket bilgisi ve müzik kulağının gelişimini de olanak tanımaktadır. Dans dersleri 

öğrencinin kendini tanımasına yardım eder, hayal dünyasını geliştirir, duygularını rahatça ifade 

etmesine imkan tanır, farklı bakış açıları oluşturur, benlik algısı olumluya döndürür, öz 

güvenini ve sosyal becerilerini geliştirir, duygusal zekasını besler, okul başarısını olumlu 

etkiler, sağlam bir kişilik geliştirmesi için fırsat tanıyarak çocuğun iç dünyasına büyük katkıda 

bulunur. Ayrıca; çocuklar kendilerini ifade ettikleri ölçüde gelişirler. Bu nedenle, sanat da 

çocuğun kendini geliştirmesine büyük olanak sağlar. Sanatla ilgilenmek çocuğun okul 

başarısına da olumlu yansır. Kendini iyi ve mutlu hisseden çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen 

atölyemiz çocukların sanatla ilgilenerek kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamayı 

hedeflemektedir. Çünkü ancak kendini tanıyan çocuklar hayatları boyunca başarıyı 

yakalayabilirler. Bu nedenle çocukların sanatla iç içe olmasına büyük önem verilmektedir. 

 

Sanat, uygarlığın imzasıdır. 

Beverly Hills 



 
 

   

 

 

 

          Günlük hayatımızdan tutun da, özel hayatımız ve iş hayatımıza kadar her alanda birçok 

problemle yüz yüze geliriz. Bu problemleri çözmek için öncelikle, problemleri fark etmeli ve 

bu problemlere farklı açılardan bakmayı becerebilmeliyiz. Bu noktada devreye giren yaratıcı 

düşünme süreçleri çocukların özgün, mantıklı,  esnek ve alışılmamış bir biçimde düşünmelerini 

desteklemektedir. Bu atölyede öğrencilere Yaratıcı düşünmenin dört boyutu olan akıcılık, 

esneklik, özgünlük ve zenginleştirme boyutlarına göre düşünmeleri öğretilmekte ve yeni 

ürünler ortaya çıkarabilmek için kullanabilecekleri sinektik, beyin fırtınası, zıt beyin fırtınası, 

SCAMPER, nitelik listeleme ve yaratıcı sorun çözme gibi teknikler öğretilmektedir. 



 
 

 

      İnsan beyninin en esnek olduğu, algılamanın, kodlamanın, dilin en etkin şekilde 

öğrenilebildiği yaşların çocukluk yaşları olduğunu bilimsel araştırmalar kanıtlıyor. Erken yaşta, 

hatta ilkokul çağlarında, anadilin yanında eş zamanlı öğrenilen dil, anadil kadar kusursuz ve 

aksansız olabiliyor. Kısaca, “Ne Kadar Erken, O Kadar İyi.”  

Öğrencilerin birey olarak niteliğini artıracak ve dünyayla iletişim kurmalarına aracılık edecek 

olan İngilizce ‘ye odaklanılan bu atölyede, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinin 

geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği ve oyunların 

oynandığı bu atölyeyle öğrencilerin dil anksiyeteleri azaltılarak, dili kullanma becerileri 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kısa filmler izlenerek öğrencilerin dili sevmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

        Akıl ve zeka oyunları, çocuklarda strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal 

bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek 

alanlarında gelişim sağlar, aynı zamanda; bireylerde ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, 

kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirir, 

kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlar. 

         Zekâ (akıl) oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına 

varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi; karşılaştıkları problemler 

karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda 

doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

        Çocuklara oyunlar ve kinestetik materyallerle ’Tanımlama, yönerge alma, yönerge 

oluşturma, benzerlik ve farklılıkları bulma, örneklendirme, sıralama, çıkarımda bulunma, 

mantıklı soru sorma, sınıflama, analoji bulma, sorgulama, çözümleme, değerlendirme ve 

yaratma (Planlama ve strateji oluşturma) gibi üst düzey becerileri edindiren bu atölyede 

öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenir ve zihinsel olarak hayata hazırlanırlar. Bunun yanında da 

yenilgiyi hazmetme, karar verme, azim gibi tavra yönelik olumlu davranışlar geliştirirler. 

Tangramlar, hoppers, rush hour, pentamino, quoridor, batık, zingo, kapla, chocolate fix, 

sudoku, kendoku gibi oyunların yer aldığı bu atölyede kutu ve kalem oyunları tanıtımı ve 

uygulamaları yapılacak, bunun yanında online zeka geliştiren yazılımlar da ele alınacaktır. 

       Bu ders ile birlikte öğrenciler akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte 

ömür boyu kullanacakları önemli zihinsel becerilere sahip olacaklardır. 



 
 

 

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimler 30 Eylül - 23 Aralık 2017 tarihleri arasında cumartesi 

günleri saat 9:30-14:00 arasında yapılacaktır. 11.11.2017 tarihi üniversitemizin vize 

dönemine denk geleceğinden 11 Kasım Cumartesi günü ders yapılmayacaktır. 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Yaş gruplarına göre ders dağılımımız aşağıdaki gibidir; 

5-6 YAŞ 7-8 YAŞ 9-12 YAŞ 

Eğlenceli Bilim Eğlenceli Bilim Eğlenceli Bilim 

Yaratıcı 

Düşünme 
Kodlama ve Animasyon 

Kodlama ve 

Animasyon 

İngilizce Robotik Robotik 

Akıl ve Zeka 

Oyunları 
Akıl ve Zeka Oyunları Sanat 

Dans 
Çocuk Edebiyatı Çocuk Edebiyatı 

 

ERKEN KAYIT ÜCRETİ: Erken kayıt tarihleri 22 Ağustos - 25 Eylül tarihleri arasındadır. 

KDV dahil 1300 TL’dir. 

NORMAL KAYIT ÜCRETİ: KDV dahil 1500 TL’dir. 

KATILIM KOŞULU: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin 

düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Zekâ testi olmayanların Çocuk Üniversitemize 

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

raporlarını tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. 2014 yılı öncesi test sonuçları kabul 

edilmemektedir. 

Bilgi ve İletişim için;  

 Çocuk Üniversitesi Uzman Yardımcısı: Simge Selvitopu: 0538 426 64 29/ 

sselvitopu@aydin.edu.tr 

    Çocuk Üniversitesi Uzmanı: Zuhal Topçu: 0530 951 08 48/ 

zuhaltopcu@aydin.edu.tr 

mailto:sselvitopu@aydin.edu.t
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