
Bilim Eğlencelidir! 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce /TBMJ, 

Avrupa Birliği desteğiyle düzenlenen, "Researchers' Night - Avrupa Bilim ve Eğlence Günü" 

etkinliği; 29 Eylül 2017 Cuma günü, 10:00 - 23:00 saatleri arasında, ODTÜ Kapalı Tenis Kortları ile 

Kültür ve Kongre Merkezi'nde ve Dtoparkı'nda yapıldı. 

"Bilimin Ev Hali" temasıyla düzenlenen 

etkinlik; Avrupa'da 25'ten fazla ülkede, 25o'den 

fazla şehirde eş zamanlı olarak yapıldı. Bilimin 

günlük hayatın bir parçası olduğu mesajını 

vermenin en verimli yolunun ev olduğu 

düşüncesiyle kurgulanan "Bilimin Ev Hali" 

kapsamında; bireyler, her gün evlerinde iç içe 

oldukları ama belki farkında dahi olmadıkları 

bilimsel gerçekler ile tanıştılar. "Researchers' 

Night -Avrupa Bilim ve Eğlence Günü"nde; 

iden 7o'e herkes bir araya gelerek bilimin, bilim 

insanlarının ve bilimsel bir kariyerin eğlenceli 

yüzü ile dolu bir gün geçirdi. 400 kişilik 

araştırmacı ve gönüllü ekibinin hazırladığı 

6o'tan fazla etkinlik; ODTÜ Kültür ve Kongre 

Merkezi fuayeleri, kapalı tenis kortu ve otopark 

bölgesini kapsayacak şekilde beş odalı, dev bir 

evde planlandı. 

ODTÜ'den Herkese 
Açık Ücretsiz Dersler 
ODTÜ, insanların en temel ihtiyaçlarından 

biri olan eğitim ihtiyacının herkes tarafından 

ulaşılabilir olması için yeni başlattığı bir proje 

kapsamında; çalışan, öğrenci, işveren ya da 

meslek öğrenmek isteyenlere 

online/sertifikalı e-dersler verecek olan bir 

sistemi hayata geçirdi. 

ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Kürşat Çağıl tay, 2015 yılında Avrupa 

Birliği'nin desteğiyle başlatılan BİLGEİŞ (İşçi 

ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi) Projesi 

kapsamında gerçekleşecek olan e-derslere 

ilk aşamada, en az 10 bin katılımcının kayıt 

TBM'nin 2012 yılından bu yana, iki yılda bir 

düzenlediği "ODTÜ'de Bilim Eğlencelidir!" 

etkinliğini dalıa büyük kitlelere ulaştırabilmek 

için; Avrupa Birliği'nin araştırma-geliştirme

yenilik projelerini destekleme aracı olan 

Horizon 2020 programı kapsamında her yıl Eylül 

ayının son Cuma günü kutlanan Avrupa Bilim ve 

Eğlence Günü'nde yaklaşık 10.000 kişi ağırlandı. 

.. 

yaptırması, 400 işveren ve bin 300 çalışana 

sertifika verilmesinin amaçlandığını belirtti. 

Web tasarım, programlama, bulut teknolojileri, 

fotoğraf ve video, bilgi güvenliği, iletişim 

becerileri gibi toplam 44 ders içeriğinin kısa 

vadede 10o'e çıkarılması hedefleniyor. Alanında 

uzman kişiler ve akademisyenlerce verilecek 

derslerin toplam süresi 3 saat olacak ve derslere 

http://bilgeis.net adresinden ulaşılabilecek. 
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