
 
26 Eylül 2019 

İlkokul (1.-4. Sınıflar) 
Okul Gruplarımız için Bilgi Notu 

 

Değerli Öğretmenlerimiz,  

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

sevdirme çabalarınız için teşekkür ederiz. Bilim şenliğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

1. Rezervasyon saatinizden 15 dakika önce bilim şenliği alanında olmanızı 

rica ederiz. Bunun için mesafe, yol trafiği vb. durumları göz önünde 

bulundurarak bir okul çıkış saati belirlemenizi öneririz. Servis aracınızın 

haritalar aracılığıyla bilim şenliği alanına ulaşması 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 bilim şenliği alanının ODTÜ yerleşkesi 

içerisinde nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz.  
 

2. Yerleşke girişlerindeki görevlilere göstermek üzere, onaylanmış kayıt formunuzun çıktısını 

yanınızda getirmeyi unutmayınız. 
 

3. Bilim şenliğine gelmeden önce öğrencilerinizi kendi emniyet ve güvenlikleri için uyulması 

gereken kurallar hakkında bilgilendirmenizi ve grup halinde hareket etmenizi rica ederiz.  
 

4. 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 rica ederiz.  
 

5. Okul Öncesi ve İlkokul okul gruplarına yönelik hazırlanan “Bilgilendirme Kitapçığı”nı bilim 

şenliğine gelmeden önce incelemenizi tavsiye ederiz. Bilgilendirme Kitapçığı’na buradan 

ulaşabilirsiniz.   
 

6. Bilim şenliği alanına geldiğinizde “İlkokul Kayıt” masasına yönelmenizi ve gönüllülerimize okul 

adınızı söyleyerek kayıt işleminizi tamamlamanızı önemle rica ederiz.  
 

7. Servis şoförünüz sizleri bilim şenliği alanına bıraktıktan sonra, otopark için yerleşke içerisinde 

ayrı bir bölgeye yönlendirilecektir. Bu yüzden servis şoförünüzü yaklaşık 1,5 saatin sonunda 

arayarak sizi bıraktığı yerden geri almasını rica edebilirsiniz. 
 

8. Gelecekte gerçekleştireceğimiz şenliklerimizin başarısını artırmak adına, “Bilim ve Sanat 

Buluşuyor” bilim şenliğinin değerlendirilebilmesi için “Anket Masası”nda siz değerli 

öğretmenlerimize yönelik hazırladığımız “Öğretmen Anketi”ni doldurmanızı ve değerli 

öğrencilerimize yönelik hazırladığımız “Öğrenci Anketi”ni öğrencilerinizin doldurmasını rica 

ederiz.  
 

9. 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
https://obe.metu.edu.tr/tr/system/files/StART2019/WEB/bk_okul_oncesi_ve_ilkokul.pdf

