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Bilim merkezleri, her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum 
için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve 
keşfetmeye teşvik eden, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan, deneysel ve 
uygulamalı etkinlikler içeren merkezlerdir. 

Bilindiği üzere, değişik ülkelerde kurulmuş olan bilim merkezleri, kuruldukları bölgeler ve çevresinde ilgi 
odağı olmaktadır. Bu sayede, insanlara bilimin eğlenceli yüzü gösterilmekte ve bilime olan ilginin hızlı bir 
şekilde artmasına yardımcı olunmaktadır.   

Bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol 
üstleneceği öngörüsünden yola çıkılarak, ülkemizde bu merkezlerin kurulması ve yıllar içinde sayılarının 
artırılması hedeflenmektedir. 22 Ekim 2004 tarih ve 25621 sayılı Resmi Gazete’de, 2004/24 sayılı 
genelge altında yer verildiği üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2004 yılında 
gerçekleştirilen BTYK’nın 10. toplantısında himayeleri altına aldığı bilim parkları programları sayesinde 
toplumumuzun bütün fertlerinin bilim ve teknoloji ile buluşmalarının sağlanması ve yaratılacak pozitif 
etkiyle Türkiye’de bilim kültürünün artırılması amaçlanmaktadır. 

KARAR TASLAĞI            LA                                                                             ĞI                                                                                          

 

Bilim ve Teknoloji Ġnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016’da “Gençlerin Ar-Ge alanlarına 
yönlendirilmesi” stratejisine yer verilerek bu hususunun kritik önem taşıdığı belirtilmiş ve bu strateji 
altında  

 “Ġlköğretim ve ortaöğretim için popüler bilim etkinliklerinin artırılarak, bilimsel faaliyetlere olan 
merakın artırılması”  

eylemine yer verilmiştir.  

Yukarıda anılan eyleme hizmet edecek olan ve aynı zamanda Sayın Başbakanımızın himayeleri altında 
olan “Bilim Merkezleri”nin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol 
üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak ülkemizde bu merkezlerin kurulması ve yıllar içinde sayılarının 
artırılması hedeflenmektedir.  



 

 

 
 

Bu hedef doğrultusunda, özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını artıracak, 
teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak bilim merkezlerinin  

 2016 yılı itibarıyla tüm büyükşehirlerde,  

 2023 yılı itibarıyla tüm illerde  

kurulmasına yönelik yerel yönetimlerle işbirliği halinde çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  
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