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4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI  
USUL VE ESASLARI 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

 
Amaç 
 
MADDE 1 – (1) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile ülke genelinde bilimsel içerikli 

şenliklerin düzenlenmesine destek verilmesini, bu program kapsamında yürütülecek bilim şenlikleri 
projeleri toplumda bilim iletişiminin sağlanmasını; bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine 
ulaştırılmasını; bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılmasını; sergi, sahne şovları, gösteri, 
atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla 
katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanmasını ve merak duygularının, araştırma, 
sorgulama, keşfetme ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlamaktadır. 

 
(2) Bu Usul ve Esasların amacı, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 

desteklenecek projelere ilişkin hususları belirlemektir. 
 
Kapsam 
 
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamındaki 

projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların 
değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren usul ve 
esasları kapsar.  

 
Hukuki Dayanak 

  
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 17/07/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek 
Programlara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar ve Kısaltmalar 

  
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli 

olmakla birlikte bu programa özel kullanılmakta olan bazı tanımlar Yönetmelikte belirtilen genel 
tanımlara uygun olarak detaylandırılmış içerik veya farklı adlandırma taşıyabilir. Usul ve Esaslara 
ilişkin tanımlar aşağıda verilmiştir: 

a) Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını,  
b) Bilim Kurulu: 278 sayılı Kanun ile tanımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu Bilim Kurulunu,  
c) Çağrı Duyurusu: Başkanlık tarafından belirlenen çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, 

proje süresi, destek miktarı ve çağrı takvimi ile çağrıya özel hususları veya gerektiğinde 
usul ve esaslarda belirtilen maddelere istisna teşkil edebilecek hususları tanımlayan ilan 
metnini,  

d) Danışma ve Değerlendirme Kurulu: İlgili müdürlük bünyesinde görev yapan, 4007 Bilim 
Şenlikleri Destekleme Programı ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere 
TÜBİTAK Başkanlığınca oluşturulan kurulu, 

e) Destek Programı: 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programını, 
f) Müdürlük: 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programının yürütüldüğü müdürlüğü, 
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g) Panel: Proje başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, proje konularında uzman 
kişilerden oluşturulan kurulu, 

h) Panelist: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere gerektiğinde oluşturulan panellerde 
TÜBİTAK tarafından görevlendirilen ve değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen 
biçime uygun olarak yapan uzman kişiyi, 

i) Proje Yürütücüsü: Yapılacak olan sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri 
ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü 
sorumluluğunu taşıyan, yazışmaları yapan ve proje yönetiminden sorumlu kişiyi,  

j) Sonuç Raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihinden sonra 
belirtilen süre içinde, TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanan 
raporu,  

k) Sözleşme: TÜBİTAK tarafından destek kararının verilmesinden sonra bu Usul ve Esaslar 
uyarınca TÜBİTAK ile yürütücü kurum/kuruluş ve proje yürütücüsü arasında imzalanan 
yazılı anlaşma ve eklerini,  

l) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu,  
m) Yönetmelik: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire 

Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmeliği, 
 
ifade eder.  
 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Proje Başvurusu ve Çağrı Duyurusu, Başvuru Koşulları, Değerlendirme,  
Destek Kararı ve Sözleşme, İzleme 

 
 

Proje Başvurusu ve Çağrı Duyurusu  
 
MADDE 5 – (1) Çağrıya, çağrı dokümanlarının Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından 

çıkılır. Programa proje başvuruları, çağrıda belirtilen usul ve koşullar çerçevesinde yapılır.  
  
(2) Çağrı çerçevesinde hazırlanan proje başvuruları, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan 

başvuru formu ve ekleri ile birlikte belirlenen süre içerisinde ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulur.  
 

Başvuru Koşulları 
 
MADDE 6 – (1) Başvuru koşulları, destek programı kapsamında açılan çağrıların çağrı 

duyurusunda belirtilir. 
 
 (2) Başvurularda görev alacak proje yürütücüsünün T.C. vatandaşı olması,  Türkiye’de ikamet 

etmesi ve başvuru yapan kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması gerekmektedir.  
 
Değerlendirme  
 
MADDE 7 – (1) Proje başvuruları, TÜBİTAK tarafından istenilen belgelerin tam ve format 

açısından uygun olup olmadığı konusunda ön değerlendirmeye alınır ve eksiklikleri görülen projeler 
ilgili müdürlük tarafından iade edilir.  

 
(2) Belgeleri tam ve format açısından uygun olan projelerin çağrı kapsamında olup olmadığı, 

Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda kapsam 
dışı olduğu belirlenen projeler başvuru sahibine iade edilir.  



 

3/4 
 

MADDE 8 – (1) Ön değerlendirmeyi geçen proje başvuruları; TÜBİTAK tarafından belirlenen 
proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili müdürlük tarafından oluşturulan panellerde 
değerlendirilir.  

 
(2) Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme 

yapılabilir. Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere proje yürütücüsü davet edilebilir.  
 
Destek Kararı ve Sözleşme 
 
MADDE 9 – (1) Proje başvuruları panellerden aldıkları puanlara göre listelenerek, Danışma ve 

Değerlendirme Kurulu ve Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının görüşlerini yansıtan puanları ilave 
edilerek liste halinde ile birlikte Başkanlığa sunulur.  

 
(2) Projelere verilecek destekler, Başkanlığın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen karar, 

gerekçesiyle birlikte proje yürütücüsüne bildirilir.  
 
(3) Kabul edilen projelere verilecek destekler ve miktarları, programa ayrılan bütçe ve 

değerlendirme puanları dikkate alınarak Başkanlık onayı ile kesinleşir.  
 
(4) Desteklenmesine karar verilen projelerin idari, mali, teknik ve hukuki hükümleri ile 

tarafların sorumluluklarını belirleyen sözleşme proje yürütücüsü kuruluş, proje yürütücüsü ile 
TÜBİTAK arasında imzalanır.  
  
  İzleme 

 
MADDE 10 – (1) Müdürlük, gerek gördüğü takdirde, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili 

bilgi almak üzere davet eder. Projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan, gerektiğinde 
yerinde olmak üzere incelemek ve denetlemek amacıyla belirleyeceği kişi veya kişileri görevlendirir.  

 
(2) Projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi için TÜBİTAK tarafından 

görevlendirilen kişilere ödenecek ücretler Bilim Kurulunca belirlenir.  
 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mali Hükümler, Destek Miktarı ve Süresi, Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ),  

Telif Ödemeleri ve Kurum Hissesi 
 

Mali Hükümler  
 
MADDE 11 – (1) Desteklenecek projelere ait yönetmelikte yer alan masraf kalemleri işbu 

destek programı kapsamında açılan her bir çağrı için hazırlanacak çağrı duyurusunda belirtilir. 
 

Destek Miktarı ve Süresi  
 
MADDE 12– (1) Bu destek programı kapsamındaki projelere verilebilecek destek miktarının 

üst sınırı Bilim Kurulunca belirlenir. Her bir çağrı için Bilim Kurulunca belirlenen üst sınırı aşmamak 
kaydıyla destek miktarı Başkanlık tarafından belirlenir ve çağrı duyurusunda belirtilir.  

 
(2) Projenin destek süresi üst sınırı 12 ayı geçmemek kaydıyla, çağrı duyurusunda belirtilir.  
  
 



 

4/4 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sonuçlandırma, Durdurma, Yürürlükten Kaldırma ve İptal, 

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları 
 
Sonuçlandırma  
 
MADDE 13 – (1) Proje sözleşmesinde belirtilen tarihte, projenin bilimsel, sosyal ve teknik tüm 

gelişimlerini içeren sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ça hazırlanmış olan formata 
uygun olarak ilgili müdürlüğe iletilir.  

 
(2) İlgili müdürlüğün görevlendirdiği kişiler tarafından değerlendirilen sonuç raporunda, 

gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzeltme istenebilir. Sonuç raporu, son halini aldıktan sonra 
ilgili müdürlük tarafından kabul veya reddedilir.  

 
(3) Kabul kararı, proje yürütücüsüne bildirilir.  
 
(4) Sonuç raporu reddedilen proje, ilgili müdürlüğün önerisi ve Bilim Kurulunun kararıyla iptal 

edilir. Karar, proje yürütücüsüne bildirilir ve iptale ilişkin hükümler uygulanır.  
  
Durdurma, Yürürlükten Kaldırma ve İptal  
 
MADDE 14 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 

projenin durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptaliyle ilgili süreçler Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Bilim Ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin 
Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda belirlenir.  

 
Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları  
 
MADDE 15 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 

projenin fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Ve 
Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik te yer alan hükümler 
doğrultusunda belirlenir. 

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler 

  
Hüküm bulunmayan haller  
 
MADDE 16 – (1) Projelerin desteklenmesinde, 17/07/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bilim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem 
yapılır. 

 
Yürürlük  

MADDE 17 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

  

Yürütme  

MADDE 18 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür. 
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Kabul Edildiği Bilim Kurulu Kararı 

 

Yürürlüğe Giriş Tarihi 

 

 

Bilim Kurulu'nun 05/07/2014 tarih ve 232 sayılı 
toplantısı 

 

05/07/2014 

 


