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Deneyap Teknoloji Atölyesi projeleri ile 

yeterli fiziki imkânlar ve donanımlar 

sağlanarak, gençlerin takım çalışması, 

yenilikçi düşünce, proje geliştirme 

odaklı eğitim programları ile daha 

üretken olmaları, bilim ve teknolojide 

yenilik üretebilen ve diğer insanları da 

bu doğrultuda etkileyebilen bireyler 

olmaları hedeflenmektedir.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 
4-5. Sınıf öğrencileri ile 8-9 ve 
lise hazırlık sınıf öğrencileri sınav 
ile alınmaktadır.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 
3 yıl boyunca ücretsiz eğitim 
görmek isteyen öğrenciler iki 
farklı sınavdan başarı ile geçerek 
eğitime dahil olurlar. Öğrencilere 
3 yıl boyunca 10 farklı eğitim 
sunulmaktadır.
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“Teknolojiyi Üreten Bir 
Türkiye Hedefiyle”



BİLİM ATÖLYELERİ

MATEMATİK

DOĞA BİLİMLERİ

ASTRONOMİ, HAVACILIK VE UZAY

TEKNOLOJİ

TASARIM

Matematik Atölyesinde öğrencilerimi-
ze, insanlığın ortak düşünme aracı ve 
ortak dili olan matematiği anlayarak, 
analitik düşünme becerisini 
kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Doğa Bilimleri Atölyesi içerisinde 
ekoloji, fizik, kimya ve insan biyolojisi 
alt dallarını barındırmaktadır.

Astronomi Havacılık ve Uzay 
Atölyesinde öğrencilerde uzay, 
evren ve havacılık merakı 
oluşturmak hedeflenmektedir.

Teknoloji Atölyesinde öğrencilerin 
robotik, kodlama ve teknoloji 
alanında kendilerini geliştirerek, 
üreten bir nesil olmaları desteklenir.

Tasarım Atölyesinde öğrencilerin 
kendilerini keşfetmesine, duygu ve 
düşüncelerini ifade edecek bir yol 
bulmasına olanak sağlanır.

Fatih Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı iş birliğiyle gençlere ve çocuklara yöne-
lik kurulan Bilim Fatih farklı tema ve atölye-
lerde 6-14 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim 
vermeyi amaçlamaktadır.

Bilim Fatih’te Astronomi Havacılık ve Uzay, 
Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji ve Tasa-
rım olmak üzere 5 bilim atölyesi bir de Dene-
yap Atölyesi bulunmaktadır. Çevrim içi ve yüz 
yüze atölyelerimiz devam etmektedir. Kayıt 
için birimimizi ziyaret edebilirsiniz.

BİLİM FATİH

6-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimize 
sorgulama, teknolojiyi kullanabilme, 

bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi 
farklı yetenekler kazandırmayı 

hedefliyoruz.
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