
 
26 Eylül 2019 

Bireysel Ziyaretçilerimiz için Bilgi Notu 

 

Değerli Bireysel Ziyaretçilerimiz, 

Öncelikle “Bilim ve Sanat Buluşuyor” temalı bilim şenliğimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için 

teşekkür ederiz. Bilim şenliğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.   

 

Bölüm 1: Bilim ve Sanat Etkinlikleri (Deneyler, Gösteriler, Sergiler)  

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Fuaye Alanı ve Otoparkı ile Kapalı Tenis Kortlarında 10:00-

18:00 saatleri arasında her yaştan bireysel ziyaretçilerimiz için çeşitli etkinlikler sunulacaktır. Bireysel 

ziyaretçilerimizin 16:00’dan sonra bilim şenliği alanını gezmesini tavsiye ediyoruz. Her yaştan bireysel 

ziyaretçimizin gezmesi için kurulan bilim şenliği alanının krokisini ve etkinlikler hakkında detaylı 

bilgileri içeren bilgilendirme kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Bölüm 2: Sohbetler, Söyleşiler, Gösteriler 

18:00’de başlaması ve 23:59’da bitmesi planlanan akşam ve gece etkinliklerinin detayı alt kısımda 

bilginize sunulmuştur.  

➢ 18:00-18:30 İllüzyon Gösterisi | KKM Otoparkı 

➢ 18:30-19:30 Bilimsel Söyleşi “Bilim ve sanat bir kuşun kanadı gibidir” | KKM Otoparkı 

➢ 19:30-20:30 Pizza | KKM Otoparkı 

➢ 20:00-22:00 Bilimin Sol Anahtarı Gala Konser*| KKM Kemal Kurdaş Salonu  

➢ 20:15-22:15 Bilim Kurgu Film Gösterimi | KKM Otoparkı 

➢ 22:30-23:59 Tilt Konseri | KKM Otoparkı 

*Sadece biliminsolanahtari.eventbrite.com üzerinden bilet almış ziyaretçilerimiz katılabilecektir. 

Biletinizin çıktısını yanınızda getirmeyi unutmayınız. 

 

27 Eylül 2019, Cuma günü için hava durumu kontrol edildiğinde en düşük sıcaklığın 11o ve en yüksek 

sıcaklığın 26o olduğu görülmektedir. Bu sıcaklık değerlerinin ODTÜ yerleşkesi için 2-3 derece daha 

düşük olacağını dikkate almanızı ve akşam/gece etkinliklerine katılacak ziyaretçilerimizin sıcaklık 

değerlerini göz önüne alarak hazırlıklı gelmesini rica ederiz.  

 

https://obe.metu.edu.tr/tr/system/files/StART2019/WEB/bk_bireysel.pdf


 
 

 

Haritalar aracılığıyla şenlik alanına ulaşmak için akıllı cihazınızdan 

https://goo.gl/maps/UHUDHriDMfM2 adresine girerek ya da sağ kısımda 

sunduğumuz QR kodu taratarak yol tarifi alabilirsiniz. Akıllı cihaz 

kullanmıyorsanız https://obe.metu.edu.tr/tr/iletisim adresinde sunduğumuz 

harita aracılığıyla şenlik alanının ODTÜ yerleşkesi içerisinde nerede olduğunu 

kontrol edebilirsiniz.   

Bilim şenliği alanına geldiğinizde kayıt masalarına yönelmenizi, “Bireysel Ziyaretçi Kayıt” 

masasındaki gönüllülerimize adınızı söyleyerek kayıt işleminizi tamamlamanızı önemle rica ederiz.  

Gelecekte gerçekleştireceğimiz bilim şenliklerimizin başarısını artırmak adına, şenlik alanındaki 

“Anket Masası”nda bulunan, “Bilim ve Sanat Buluşuyor” bilim şenliğimizi değerlendirebilmeniz için 

siz değerli ziyaretçilerimize yönelik hazırladığımız anketleri doldurmanızı ve/veya görüşme yapan 

anketörlere röportaj vermenizi rica ederiz.  

Bilim şenliğimizin amacına ulaşması için yukarıda bahsedilen konulara özen göstermenizi önemle rica 

eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız.  

 

ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi adına, 

“Bilim ve Sanat Buluşuyor” Organizasyon Ekibi 

 

https://goo.gl/maps/UHUDHriDMfM2
https://obe.metu.edu.tr/tr/iletisim

