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4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı farklı yaş ve eğitim
düzeyindeki (okul öncesi dönemi çocukları, ilkokul, ortaokul, lise ve
dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri) öğrenciler,
öğretmenler, bilim merkezleri çalışanları ile diğer katılımcılarla
bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılmasını,
katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji
arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını
amaçlamaktadır.

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

Bütçe:

100.000 TL (KDV dahil)

PTİ:

6.000 TL (Brüt)

Destek Tutarı ve PTi

Destek

Yılı

Proje

Başvuru Sayısı

Destek Kararı Verilen Proje Sayısı

(Proje Başlangıç Tarihine göre)

Desteklenen 

Bütçe

(Milyon TL)

2015 96 24 0,89

2016 123 38 1,56

2017 110 44 1,03

2018 219 120 9

2019 239 50 4

2020 257 54 4,5
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BAŞVURU KOŞULLARI
Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak

Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak

Kadrosu MEB’e bağlı bir kurum/kuruluşlarda olan öğretmen ise, İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü adına başvurmak

Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin
işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı personel olmak

Aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamaz ancak projede başka bir görev 
alabilir.
Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve
Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri, Rektör, Dekan,
Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu
Müdürü ve belirtilen unvan sahiplerinin yardımcıları.

Çağrı metninde belirtilen görev kısıtlarına uygun olmak
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BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Başvuru sahibi ve proje personelinin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)

veri tabanına kayıtlı olması ve kayılarının güncel olması,

Proje öneri formunda yer alan tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek 
yeterlilikte bilgi içerecek şekilde hazırlanıp Elektronik Başvuru Sistemi ‘ne yüklenmesi,

Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce müdürlüğümüze sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan 
projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi

Kuruluş yetkilisi olarak e-imza atabilecek üst düzey yetkili listesi Çağrı Metninde sunulmuştur. Temsili kişi e-imza atıyorsa
ilgi kişinin yetki belgesinin sisteme yüklenmesi zorunludur.

E-imza sürecinin tamamlanmış olması (yürütücü ve yürütücü kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika sahibi 
olması gerekmektedir),

Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ise başvuru sistemindeki «Proje Önerisi Değişiklik Bildirim 
Formu» alanının doldurulmuş olması

Elektronik Başvuru Sistemi ‘ndeki başvuru adımlarının eksiksiz olarak tamamlanması, sisteme yüklenen dosyaların 
açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
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PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Proje öneri formunda ve Elektronik Başvuru Sistemi ‘nde bilgi talep edilen tüm alanların doldurulması,

Proje öneri formunda yer alan tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak 
değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi, İngilizce ve Türkçe Özet bölümündeki karakter sayısına dikkat edilmesi, 
öneri hazırlanırken incelenen kaynaklardan nasıl yararlanıldığına dair örnekler verilerek atıfta bulunulması,

Proje önerisine  ait  hedef kitle, program yer ve zamanı, duyurular, etkinlikler vb. tüm bilgilerin olduğu bir web 
sitesinin hazırlanarak web adresinin elektronik başvuru sisteminde belirtilmesi ya da sonradan bildirilmesi (Sitenin 
proje kabul tarihinden iki hafta içerisinde hazırlanması ve proje sonuçlanana kadar aktif olması gerekmektedir) 

Proje kapsamında yer alacak etkinlikler en az 3 gün planlanır. En az bir günü hafta sonunda (Cumartesi ya da 
Pazar) olacak etkinlikler,  09:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Proje etkinlikleri kapsam ve içerik 
doğrultusunda saat 17:00’dan sonra da devam edebilir.

Katılımcı sayısının 1.500 kişiden az olmaması ve proje öneri formunda katılımcı hedef sayısına ulaşım konusunda ayrıntılı 
planlama ve risk yönetimi hakkında bilgi verilmesi,

Etkinliklerin projede belirtilen hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak planlanması,

Projede görev alacak asıl personelin yanı sıra, her bir görev için yedek personel (atölye lideri/konuşmacı) listesinin 
öneride sunulması.

En az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği yapılması  ve  ilgili protokollerin tek bir pdf dosyası olarak başvuru 
sistemine yüklenmesi,

Etkinlik sayısının en az 20 olacak şekilde planlama yapılması
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ÇAĞRI ALANLARI

DOĞA BİLİMLERİ

TARIMSAL BİLİMLER

SOSYAL
VE BEŞERİ
BİLİMLER

MÜHENDİSLİK VE 
TEKNOLOJİ
ALANLARI

TIBBİ
BİLİMLER
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DESTEKLENECEK ETKİNLİK TÜRLERİ VE YÖNTEMLERİ 

Aşağıdaki etkinlik türleri destek kapsamında değildir:
 Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları kapsamında bulunan

herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması,
pekiştirilmesi vb. etkinlikler,

 Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya yapılması
öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. içeren faaliyetler,

 Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslar, sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü
faaliyetler,

 Katılımcıları tamamen özel eğitim kurumlarından olan projeler, belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı
etkinlikler, bu çağrı kapsamında desteklenmez.

Artırılmış/sanal/karma gerçeklik Mobil uygulamalar

Animasyon ve benzetim (simülasyon) Oyunlaştırma

Argümantasyon Proje tabanlı uygulamalar

Bilgi işlemsel düşünme Sergi ve gösteriler

Çevrim içi etkileşimli uygulamalar Söyleşi, seminer, panel ve çalıştaylar

Deneysel uygulamalar STEAM

Dijital oyun / öyküleme Tahmin Et - Gözle - Açıkla

E-öğrenme uygulamaları Yaratıcı drama

Diğer Atölye Çalışmaları
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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Elektronik Başvuru Sistemi aracılığıyla başvurular  çevrimiçi yapılır.  

https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr

 Çevrimiçi başvuru yapmak için  başvuru sahibi ve proje personelinin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) 
sistemine güncel özgeçmiş bilgileriyle kayıt olmaları gerekmektedir.
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BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

 Güncel Proje Öneri Formu

 Protokol metinleri (en az 3 kurum/kuruluş ile işbirliği yapılıp, ilgili protokol
metinleri tek bir pdf olarak sisteme yüklenmelidir)

 Proje kuruluşu için gerekli olması halinde Ticari Sicil Gazetesi (projenin
desteklenmesine karar verildikten sonra da eposta ile istenen formatta TÜBİTAK’a
gönderilebilir)

 Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi (projenin
desteklenmesine karar verildikten sonra da eposta ile istenen formatta TÜBİTAK’a
gönderilebilir)
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DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Ön İnceleme

Panel Değerlendirmesi

İncelenen Hususlar
• Evrakların eksiksiz ve istenen içerikte sisteme yüklenmesi
• E-imza kontrolü
• Bütçe kontrolü ( hizmet alımı / alt yapı)
• Çağrı kapsamı

İncelenen Hususlar
• İçerik ve Aktarım
• Yaygın Etki
• Yapılabilirlik

• Kriterlerin değerlendirmedeki ağırlıkları eşittir.
• tubitak.gov.tr/4007 sitesinde detaylı bilgi bulunmaktadır. 
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PROJE HANGİ DURUMLARDA DEĞERLENDİRİLMEDEN 
İADE EDİLİR?

E imzaların tamamlanma durumu
Çağrı kapsamına uygunluk
Benzerlik durumu
Yeter sayıda ve içerikte Protokol içermemesi
ARBİS özgeçmiş içeriğinde yeterli bilgi olmaması
Katılımcı sayısın 1500 kişiden az olması
Etkinlik sayısının 20’den az olması
Değişiklik bildirim formunun yüklenmemiş olması
Alt yapı ağırlıklı olması
Başka organizasyonlarla birleştirilmesi
Hizmet alımlarını toplam bütçenin %25’ini geçmesi
Ticari Sicil gazetesinin sunulmamış olması
Hizmet-içi eğitime yönelik etkinlikler içermesi
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DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve DESTEK KARARI

Desteklenen 
Projelerin İlanı

Panel Değerlendirmesi

Ön İnceleme

Başkanlık Onaylı Destek 
Kararı
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ÇAĞRI TAKVİMİ

Başvuru Dönemi 9 Kasım 2020 – 28 Aralık 2020 (Saat: 17.30)

Etkinlik Dönemi 1 Mayıs 2021 – 31 Aralık 2021

Proje Süresi En fazla 12 ay
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İLGİLİ MEVZUAT ve İLETİŞİM

 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara
İlişkin Yönetmelik,

 4007-TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Usul ve Esasları,

 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri İdari ve Mali Esasları,

 TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği.

 İlgili mevzuatlarda hüküm bulunmayan durumlarda, Danışma ve Değerlendirme
Kurulu kararları uygulanır.

 Tüm duyurular ve bildirimler: http://www.tubitak.gov.tr/4007

 Proje ile ilgili hususlar: bt4007@tubitak.gov.tr

 Mali konular ve sözleşmeler ile ilgili hususlar: bito-mades-proje@tubitak.gov.tr

7. BİLİM ŞENLİKLERİ

http://www.tubitak.gov.tr/4007
mailto:bito-mades-proje@tubitak.gov.tr


TÜBİTAK

TEŞEKKÜRLER

Bilim ve Toplum Başkanlığı
Programlar Müdürlüğü

Tunus Cad. No: 80 Kavaklıdere  ANKARA

www.tubitak.gov.tr/4007

TEŞEKKÜRLER

http://www.tubitak.gov.tr/4007

