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Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli velilerimiz,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne hoş geldiniz!

2018 yılından beri üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOCUK
ÜNİVERSİTESİ) bir süredir, dünyayı ve ülkemizi etkileyen ve başta
eğitim olmak üzere birçok alanda dijitalleşmeyi zorunlu hale getiren yeni
tip korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine çevrimiçi olarak devam
etmekteydi.

Ülkemizde vaka sayılarında görülen azalma ve devletimizin aşılanma
sürecini en hızlı şekilde devam ettirmesinin meyvesi olarak yeniden,
yuvalarımız olan okullarımıza dönüş sürecinin mutluluğunu yaşıyoruz.

2021 Yaz Okulu kapsamında, robotik kodlamadan grafik tasarıma,
deney ve modellemelere dayanan temel mühendislik bilgilerinden
espora, farklı alanlarda öğretim elemanlarımız ve ortaokul
öğrencilerimizi yeniden yüz yüze olarak buluşturmak için
sabırsızlanıyoruz.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

SUNUŞ



2021 YAZ OKULU 
TANITIM AFİŞİ



Atölye-eğitim ve etkinlikler sınırlı kontenjan dahilinde,
üniversitemiz merkez yerleşkesi ve Gönen Meslek Yüksekokulu
yerleşkesinde, salgın tedbirleri sebebi ve verimliliğin artırılması
amacıyla yüz yüze ve iki ayrı öğrenci grubu için
gerçekleştirilecektir. Öğrenciler KIRMIZI veya BEYAZ gruptan
birisine kayıt olabilecektir. Etkinlikler 09.15 – 15.45 saatleri arasında
gerçekleştirilecektir.

1 Şehit ve gazi çocukları kayıt ücreti ödemeyecektir.
2 BANÜ personelinin çocukları için kayıt ücreti 150 Türk lirasıdır.

2021 Yaz Okulu kayıt ücreti 200 Türk lirası1,2 olarak belirlenmiştir.
Ücrete atöyle-eğitimler, öğlen 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.

2021 YAZ OKULU 
GENEL BİLGİLER



2021 YAZ OKULU 
ÖNEMLİ TARİHLER

26 Temmuz
Kayıt Başlangıç

31 Ağustos – 04 Eylül
(Beyaz Grup)

08 Ağustos
Kayıt Bitiş

23 Ağustos – 28 Ağustos
(Kırmızı Grup)

KAYIT 
DÖNEMİ

YAZ OKULU
DÖNEMİ



2021 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/jup7RdE98Yv9A9b78

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 - TR08 0001 0000 4887 2811 3950 02

https://forms.gle/jup7RdE98Yv9A9b78
mailto:cocuk@bandirma.edu.tr


2021 YAZ OKULU 
AÇILACAK DERSLER/ATÖLYELER

ESPOR

GRAFİK 
TASARIM 

ATÖLYESİ

2021 
YAZ OKULU

BEDEN 
FARKINDALIĞI

MÜHENDİSLİK
ATÖLYESİ

SPORTİF 
FAALİYET

ROBOTİK 
KODLAMA



2021 YAZ OKULU 
EĞİTMENLERDEN MESAJLAR

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN

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 Fatma Nur YILMAZ 



2021 YAZ OKULU 
EĞİTMENLERDEN MESAJLAR

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.

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.

GRAFİK TASARIM ATÖLYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Kutlucan GÖRÜR

MÜHENDİSLİK ATÖLYESİ

Öğr. Gör. Yasin AVCI

Öğr. Gör. Mustafa AKMAN



2021 YAZ OKULU 
EĞİTMENLERDEN MESAJLAR

Merhaba çocuklar!
Espor dersimizde; rekabetçi video oyunlarının
dünyasına beraber ineceğiz. Bilgisayar oyunları, mobil
oyunlar, yeni medya (twitch, youtube, discord) bunları
ele alarak, iyi bir esporcu olmak içiniz neler yapmanız
gerekli, siber zorbalık, toksis davranışlardan nasıl
kaçınmanız gerekli onları anlatacağız. Belki içinizden
birini de üniversite espor takımımıza alırız.
Dersin sonunda hepiniz ile birer LoL, Valorant, FIFA
veya Pubg turnuvası yaparız ne dersiniz?

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.

Öğr. Gör. Yasin Nuri ÇAKIR

E-SPOR

SPORTİF ETKİNLİKLER

Prof. Dr. Nurettin KONAR

Öğr. Gör. Sare BOSTANCI



SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN

cocuk@bandirma.edu.tr


