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Bilimin Ev Hali:
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
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 (Researchers' Night},
bu yıl 30 Eylül 2016'da 00TÜ'de gerçekleşti.
ODTÜ'nün 2 yıl üst üste düzenleme hakkı
kazandığı etkinlik, bu yıl Avrupa genelinde
25 ülkede, 250 şehirde gerçekleşti. "Bilimin
Ev Hali" sloganıyla yapılan etkinlikte,
ziyaretçilerin gündelik yaşamdaki bilimi,
eğlenceli biçimde keşfetmeleri amaçlandı.
Etkinliğe Ankara'nın çeşitli ilçelerinden
ve şehir dışından gelen 128 okul ve bireysel
ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 15 .000 kişi
katıldı. ODTÜ'nün üç yerleşkesinden 27 birim
(Enstitü/Bölüm/Merkez/Öğrenci Toplulukları),
ıı dış paydaş ve 370 gönüllü, 62 stant ile
etkinliğe destek verdi.
30 Eylül günü düzenlenen etkinliğin ilk
bölümünde, iki kapalı tenis kortu birleştirilerek
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salon, mutfak, banyo, garaj ve bahçeden
oluşturulan etkinlik alanında araştırmacılar
kendi deney ve araştırmaları ile ziyaretçilerle
buluştu. Avrupa Bilim ve Eğlence Günü'nün,
ikinci bölümünde ise Araştırmacılarla Pizza ve
Eşli Danslar Topluluğu gösterisinin ardından
Prof. Dr. Eres Söylemez'in "Teknolojinin
Dünü, Bugünü, Yarını" ve Prof. Dr. Meryem
Beklioğlu'nun "Bilim İnsanı Olmak" başlıklı
söyleşileri yer aldı. Avrupa Bilim ve Eğlence
Günü, Soul Project Konseri'yle sona erdi.
2017 yılı Avrupa Bilim ve Eğlence Günü'nün
tarihi de şimdiden belli. Yine ODTÜ tarafından
düzenlenecek bu özel gün 29 Eylül'de
kutlanacak.
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İşin Eğlenceli Tarafı:
Bilimin Ev Hali

Avrupa Birliği'nin araştırma-geliştirme-yenilik projelerini
destekleme aracı olan Horizon 2020 programı kapsamında her yıl
Eylül ayının son Cuma günü, bir mega-etkinlik ile tüm Avrupa'da
"Researchers' Night - Avrupa Bilim ve Eğlence Günü" olarak kutlanır.
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DTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve
Araştırma Merkezi'nin (TBM) önemli
faaliyetleri arasında olan 2012 yılından bu
yana iki yılda bir gerçekleştirilen "ODTÜ'de Bilim
Eğlencelidir" isimli geleneksel bilim şenliğini
daha büyük kitlelere ulaştırabilmek için bu
programa TBM, Araştırmalar Koordinatörlüğü,
Kurumsal İletişim Ofisi ve Bilim, Teknoloji,
Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) ortaklığında
başvuran ODTÜ, "Bilimin Ev Hali" teması ile
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü'nü 2016 ve 2017
yıllarında Ankara'da gerçekleştirmek üzere
destek almaya hak kazanmıştır.
Avrupa Birliği, bilime ayırdığı kamu kaynaklı
desteğin araştırma-geliştirme-yenilik
çıktılarının toplum ile paylaşılmasını teşvik
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etmektedir. İşte bu noktadan yola çıkan Avrupa
Bilim ve Eğlence Günü bilim insanlarıyla
toplumu bir araya getirmek, gençlere ve
öğrencilere bilimi sevdirmek ve onlara ilham
vermek amacını taşımaktadır.
30 Eylül 2016'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerle
eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğimiz
büyük ilgi görmüş ve 3o'u ODTÜ'nün sağladığı
lojistik destek ile olmak üzere Ankara'nın
çeşitli ilçelerinden 128 okul ve bireysel
ziyaretçilerle etkinliğimize yaklaşık 15.000
kişi katılmıştır. Üniversitemizin Ankara,
Kuzey Kıbrıs ve Erdemli yerleşkelerinden
araştırmacılarımız ve gönüllülerimizle
400 kişiyi aşan bilim destekçileri, 62 stant
ile günlük yaşamdaki bilimi ziyaretçilerle
buluşturmuştur.

Etkinliğin teması özellikle "ev" olarak
belirlenmiştir, böylece ziyaretçilerin bilimin
günlük hayatımız ile ne kadar bütünleşmiş
olduğunu eğlenceli biçimde keşfetmeleri
amaçlanmıştır. Yerleşkemizde iki kapalı tenis
kortunu birleştirerek, dört oda ve bir bahçeden
oluşan dev bir ev kurulmuştur. Salon, mutfak,
banyo, garaj ve bahçede araştırmacılar kendi
deney ve projeleri başında ziyaretçilerle
buluşmuştur.
Ziyaretçiler, güneş enerjisiyle bahçe sulamadan
evsel atıklardan gübre üretmeye, evdeki
doğal malzemelerle sabun üretiminden
elektron mikroskobuyla evdeki mikro dünyayı
gözlemlemeye, sıkıştırılmış havayla çalışan
motordan evdeki ısı yalıtımına pek çok
deneyin parçası olma ve her gün evlerimizde
iç içe olduğumuz ama belki farkında dahi
olmadığımız bilimsel gerçekleri keşfetme
fırsatı yakalamışlardır.
Bilimin Ev Hali'nin akşamı ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi'nde pizza partisi, bilim
insanlarıyla söyleşi ve Soul Project konseriyle
devam etmiştir.

Etkinliğimize 128 okul
ve bireysel ziyaretçilerle
yaklaşık 15.000 kişi
katılmıştır.
dereceli okullara yazılı davet ile sınırlı
kalmamış, metro, otobüs durakları gibi açıkhava
mecraları, ODTÜ'nün kendi sosyal medya
hesapları ve web sitesinden yapılan paylaşımlar,
Facebook ve Instagram iletişim çalışmaları,
yazılı ve görsel basın haberleri ve radyo
programları ile de etkili şekilde desteklenmiştir.
Bilimin Ev Hali ekibi, 29 Eylül 2017'de
gerçekleşecek ikinci etkinlik için çalışmalara
başladı. En büyük dileğimiz, ODTÜ'de bilimle
tanışan bir gencimizin günün birinde Nobel
ödülü kazanması. .. 29 Eylül 2017'de görüşmek
dileğiyle ...

Akademik yılın yeni başladığı günlere denk
gelen Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, özellikle
ODTÜ'ye yeni gelen öğrenciler için güzel bir
"hoş geldin" etkinliği olmuştur.
Yaklaşık 15.000 ziyaretçinin ağırlandığı
etkinliğin tanıtımı okul öncesi, ilk ve orta

SAYI 62

35

