Başvurulan Program
Proje Kodu
Proje Adı
Proje Yürütücüsü
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Bütçe
Proje Ekibi

: H2020-MSCA-NIGHT-2016
: 723003
: Science@Home [Researchers’ Night]
: Dr. Sara Banu Akkaş
: 02/05/2016
: 01/12/2017
: 173.250,00 €
: Dr. Eray Şentürk*, Dr. Recep Yüksel*, Dr. Nokta Çelik*, Arş. Gör. Semra Tahancalıo*
[*: Araştırmacı]

Proje Kapsamı: Avrupa Birliği, bilime ayırdığı kamu kaynaklı desteğin araştırma-geliştirme-yenilik çıktılarının toplum ile
paylaşılmasını teşvik etmektedir. İşte bu noktadan yola çıkarak, Avrupa Birliği’nin araştırma-geliştirme-yenilik projelerini
destekleme aracı olan Horizon 2020 programı kapsamında her yıl Eylül ayının son Cuma günü tüm Avrupa’da “Researchers’
Night – Avrupa Bilim ve Eğlence Günü̈” olarak kutlanmaktadır. Avrupa Bilim ve Eğlence Günü bilim insanlarıyla toplumu bir
araya getirmek, gençlere ve öğrencilere bilimi sevdirmek ve onlara ilham vermek amacını taşımaktadır. ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TBM) önemli faaliyetleri arasında olan ve 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 Günü̈’nü 2016 ve 2017 yıllarında Ankara’da gerçekleştirmek üzere destek almaya hak kazanmıştır. İki yıl boyunca
gerçekleştirilecek etkinliğin teması özellikle “ev” olarak belirlenmiştir, böylece ziyaretçilerin bilimin günlük hayatımız ile ne
kadar bütünleşmiş olduğunu eğlenceli biçimde keşfetmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla yerleşkemizde dört oda ve bir bahçeden
oluşan dev bir ev kurulması ve salon, mutfak, banyo, garaj ve bahçede araştırmacıların kendi deney ve projeleri başında
ziyaretçilerle buluşması tasarlanmıştır.
Proje Sonucu

2016

Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 programı kapsamında her yıl Eylül ayının son Cuma günü kutlanan Avrupa Bilim
ve Eğlence Günü (Researchers' Night), 30 Eylül 2016'da ODTÜ'de gerçekleşti. ODTÜ'nün 2 yıl üst üste düzenleme
hakkı kazandığı etkinlik, bu yıl Avrupa genelinde 25 ülke, 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 128 okul ve bireysel ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 15.000 kişi katıldı.
Üniversitemizin 3 yerleşkesinden 27 birimimiz (Enstitü/Bölüm/Merkez/Öğrenci Toplulukları), 11 dış paydaşımız ve
370 gönüllümüz, 62 stand ile etkinliğe destek verdi. Saat 13:00'te başlayan ilk bölümde, iki kapalı tenis kortu
birleştirilerek, salon, mutfak, banyo, garaj ve bahçeden oluşturulan etkinlik alanında araştırmacılar kendi deney ve
araştırmalarının başında ziyaretçilerle buluştu. Avrupa Bilim ve Eğlence Günü'nün, 19:00 sonrasındaki 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, 23:30'a kadar süren Soul Project Konseri'yle sona erdi.

2017

Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 programı kapsamında her yıl Eylül ayının son Cuma günü kutlanan Avrupa Bilim
ve Eğlence Günü (European Researchers' Night), 29 Eylül 2017'de ODTÜ'de gerçekleşti. ODTÜ'nün 2 yıl üst üste
düzenleme hakkı kazandığı etkinlik, bu yıl Avrupa genelinde yaklaşık 30 ülkede, 300'den fazla şehirde gerçekleşti.
"Bilimin Ev Hali" sloganıyla yapılan etkinlikte, ziyaretçilerin gündelik yaşamdaki olguların arkasındaki bilimi,
eğlenceli biçimde keşfetmeleri amaçlandı. Etkinliğe Ankara’nın çeşitli ilçelerinden ve şehir dışından 157 okul ve
bireysel ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Üniversitemizin 18 birimi (Enstitü/Bölüm/Merkez/Öğrenci
Toplulukları), 7 dış paydaşımız ve 400 gönüllümüz, 47 stand ile etkinliğe destek verdi. Etkinlik alanı bu yıl daha
geniş planlandı. Araştırmacılar saat 10:00'da başlayan ilk bölümde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde, otopark
alanında kurulan dev çadırda ve iki kapalı tenis kortu birleştirilerek oluşturulan salon, mutfak, banyo, garaj ve
bahçede kendi deney ve araştırmalarının başında ziyaretçilerle buluştu. Avrupa Bilim ve Eğlence Günü'nün, 19:00
sonrasındaki ikinci bölümünde ise KKM otopark alanında pizza eşliğinde Arzu Film'in özel izniyle Hababam Sınıfı
filmi gösterildi. Filmin ardından başlayan ve 23:00'a kadar süren Pilli Bebek Konseri'yle etkinlik sona erdi.

