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2022 YAZ OKULU 
TANITIM AFİŞİ



2022 YAZ OKULU 
GENEL BİLGİLER

Atölye-eğitim ve etkinlikler sınırlı kontenjan dahilinde, üniversitemiz
merkez yerleşkesi ve Gönen Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde, yüz yüze
ve iki ayrı öğrenci grubu için gerçekleştirilecektir. Öğrenciler KIRMIZI
veya BEYAZ gruptan birisine kayıt olabilecektir. KIRMIZI grubun
kontenjanı dolduğunda BEYAZ gruba öğrenci kabul edilecektir. Etkinlikler
hafta içi 09.15 – 15.45 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

2022 Yaz Okulu kayıt ücreti 350 Türk lirası1,2 olarak belirlenmiştir. Ücrete
atölye-eğitimler, öğle yemeği ve yerleşkeler arasındaki servis hizmetleri
dahildir. Öğrencilerin üniversiteye geliş ve dönüşleri ebeveynleri tarafından
yapılacaktır.

Yaz Okulu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilerimize, Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR ve Çocuk
Üniversitesi müdürü Dr. Engin DEMİR tarafından imzalanacak katılım
sertifikası verilecektir.

1 Şehit ve gazi çocukları kayıt ücreti ödemeyecektir.
2 Üniversitemiz personelinin çocukları için kayıt ücreti 300 Türk lirasıdır.



2022 YAZ OKULU 
ÖNEMLİ TARİHLER

25 Temmuz
Kayıt Başlangıç

29 Ağustos – 02 Eylül
(Beyaz Grup)

12 Ağustos
Kayıt Bitiş

22 Ağustos – 26 Ağustos
(Kırmızı Grup)

KAYIT DÖNEMİ

YAZ OKULU DÖNEMİ



2022 YAZ OKULU 
KAYIT SÜRECİ

*Havale/EFT işlemi yapılırken açıklama kısmına MUTLAKA öğrenci velisinin adı
soyadı, TC Kimlik numarası ve “Çocuk Üniversitesi” ibaresi eklenmelidir. Öğrenci
velisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personeli ise mutlaka personel sicil
numarası da eklenmelidir.

NOT: “Muvafakatname” ve “Kayıt Formu” Yaz Okulu başlangıcında öğrenci
velisi tarafından imzalanmalı ve merkez müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

https://forms.gle/oLYZLGwappFnyMecA

Linkte yer alan Ön Kayıt Formu veli tarafından doldurulmalıdır.

EFT/Havale dekontu cocuk@bandirma.edu.tr e-posta olarak
gönderilmelidir.

Yaz Okulu kayıt ücreti şu IBAN’a yatırılmalıdır:*

Ziraat Bankası - TR60 0001 0000 4887 2811 3950 36

https://forms.gle/oLYZLGwappFnyMecA
mailto:cocuk@bandirma.edu.tr


2022 YAZ OKULU 
AÇILACAK DERSLER / ATÖLYELER
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Merhaba girişimci adayı!

Pazarda limon satan girişimci midir? Ya da bir
bilgisayar oyununda karakter geliştirip satan girişimci
midir? Yoksa sadece koca koca şirketleri olan iş
adamları mı girişimcidir? Peki sen? Sen girişimci
misin?

“Genç Girişimcilik Atölyesi” eğlenceli uygulamalarla
içindeki girişimciyi keşfetmeni sağlayacak bir program.
Girişimciliğe ilgi duyuyor, ne olduğunu merak
ediyorsan daha da önemlisi senden bir girişimci olur
mu öğrenmek istiyorsan atölyeye bekliyoruz.

Merhaba arkadaşlar!

Ağır ve sıkıcı zannedilen felsefenin aslında
hayatımızın tam da merkezinde olduğunun farkında
mısınız? Düşünmeyi ve sorgulamayı
deneyimleyeceğimiz bu programda felsefenin nasıl
eğlenceli olabileceğini göreceğiz.

Hikayeler anlatıp keyifli sohbetler yaparken
düşünmeye, sorgulamaya ve felsefenin içerisine
dalmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Hepinizin
içinde bir filozof var. Şimdi onu dışarıya çıkarma
zamanı…

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN

2022 YAZ OKULU 
EĞİTMENLERDEN MESAJLAR – I

GENÇ GİRİŞİMCİLİK 
ATÖLYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç ERCAN

FELSEFE ATÖLYESİ



Merhaba arkadaşlar!

Grafik tasarım atölyesinde grafik tasarımın ne olduğu,
nerede kullanıldığı, hayatımızda nerelerde
karşılaştığımızdan bahsedeceğiz. Grafik tasarım
altında farklı alanlardan uygulama örnekleri yapacağız.
Bu etkinlikler sonunda sizler grafik tasarımın ne
olduğunu, nerelerde kullanıldığını bilecek ve kendi
yarattığınız tasarımlarla kendinizi keşfedeceksiniz.
Öğrendiğiniz bilgilerle sevdiklerinize yaratıcı tasarım
ürünleri yapabilirsiniz. Sizleri grafik tasarım atölyesine
bekliyoruz.

GRAFİK TASARIM ATÖLYESİ

Öğr. Gör. Ahmet Uğur BİÇER

Öğr. Gör. Leman ÜSTÜNDAĞ

Geleceğin mühendisleri!

Sizler bu atölyede elektrik devrelerinin temellerini
öğreneceksiniz. Temel devrelerin nasıl kurulduğunu
ve mantığını öğrendikten sonra mikro kontrolcüler
kullanarak daha önceden yaptıkları devreleri yazılım
kullanarak yeniden tasarlayabileceksiniz. İki kullanım
arasındaki farkları analiz edebileceksiniz.
Bunların yanında mühendisliğin temelini oluşturan
enerji dönüşümlerinin ne olduğunu anlayabileceğiniz
eğlenceli deneyler yapacak ve bu deneylerde solar
enerjinin nasıl hareket, ısı, ışık ve ses enerjisine
dönüştüğünü görebileceksiniz.

Arş. Gör. Fatma Kebire BARDAK

MÜHENDİSLİK ATÖLYESİ

2022 YAZ OKULU 
EĞİTMENLERDEN MESAJLAR – II

Arş. Gör. Yunus BALCI



Sevgili çocuklar!

Duygularınızı bambaşka bir deneyimle keşfetmeye hazır
mısınız? Hayat boyu birçok farklı duygu yaşarız.
Duygularımız; düşüncelerimizi ve davranışlarımızı
belirler ve bizler hissettiğimiz tüm bu duyguların kimini
rahatsız edici kimini rahatlatıcı buluruz. Gelin tüm bu
duygulara mercekle yakından bakalım. Seveceğinizi
düşündüğümüz birçok drama etkinliği ile kendimizi,
ilgilerimizi ve değerlerimizi fark etmeye ve ifade etmeye
çalışalım..

Atölyemizde yaratıcı drama etkinlikleri, oyunlar ve rol
canlandırma yöntemleriyle eğlenceli bir şekilde
duygularımızı tanımanın ve onları ifade edebilmenin
yollarını birlikte keşfedelim. Böylece en eğlenceli yollarla
kendinizi daha yakından tanımamızı sağlayalım.
Düşünmekten, soru sormaktan ve hayal kurmaktan asla
vazgeçmeyin. Sizleri heyecanla bekliyoruz.

Merhaba çocuklar!

Eğlenerek sağlıklı kalmaya ne dersiniz? Sportif
Aktiviteler dersimizde öncelikle temel hareket
becerilerimizi geliştireceğiz. Bu derste spor
kavramından başlayarak bireysel ve takım sporlarını
hem kuramsal hem de uygulamalı olarak ele alacağız.
Spor branşlarını tanıyacak ve eğitsel oyunlar eşliğinde
konularımızı işleyeceğiz. Derslerimiz tamamlandığında
sizler de sağlıklı bir yaşam için hareketin ve fiziksel
aktivitenin hayatımızdaki önemini kavramış olacaksınız.

Psk. Dan. Nesrin DEMİR

SOSYAL BECERİ 
ATÖLYESİ

2022 YAZ OKULU 
EĞİTMENLERDEN MESAJLAR – III

SPORTİF ETKİNLİKLER

Prof. Dr.  Nurettin KONAR

Öğr. Gör. Sare BOSTANCI



Merhaba çocuklar,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak sizlere
bedeninizin farkındalığına yönelik keyifli bir program
hazırladık. El becerinizi, dengenizin nasıl olduğunu,
ne kadar hızlı olduğunuzu veya kaslarınızın kuvvetini
merak ediyor musunuz? O zaman bedeninizin keşif
yolculuğuna çıkacağınız bu programa sizleri davet
ediyoruz. Programımızda birlikte egzersizler
yapacağız, oyunlar oynayacağız ayrıca televizyon
izlemek, ders çalışmak, çanta taşımak gibi günlük
aktiviteler sırasındaki doğru duruş konusunda
farkındalık kazanacağız. O zaman hazırsanız şimdi
bedeninizi fark etme zamanı!

Merhaba arkadaşlar,

Yakın gelecekte şu anda var olmayan birçok yeni
meslek ortaya çıkacak ve mevcut birçok meslek
grubuna ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. Bu
nedenle sizlerin çağın becerileri ile donatılması bizim
için oldukça önemli. Kodlama çağımızın gerekliliği
olup özellikle sizlerin öğrenmesi gereken temel bir
beceridir. Robotik programlama ile bu becerilerin
gelişmesi ve gelecekte teknoloji tüketen değil üreten
nesillerin yetiştirilmesi oldukça önemli.
Robotik programlama eğitimi alan siz çocuklarımızın;
kendine güvenleri, öz saygıları, yaratıcı yönleri,
eleştirel düşünme, problem tespit etme ve çözüm
yolu bulma, iletişim ve ekip çalışması becerileri
gelişiyor!

BEDEN FARKINDALIĞI

ROBOTİK KODLAMA

Öğr. Gör. Sedat ERSÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur YILMAZ 

2022 YAZ OKULU 
EĞİTMENLERDEN MESAJLAR – IV



SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN

cocuk@bandirma.edu.tr


