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TÜBİTAK 

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI 

BİLİM MERKEZLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı ve kapsamı, Bilim Merkezleri Müdürlüğü’nün görev, 

yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 

Dayanak  

MADDE (2)- (1) (Değişik:20/06/2019-10YK) Bu Usul ve Esaslar, 18/02/2012 tarih ve 

205 sayılı Bilim Kurulu Toplantısında kabul edilen “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Esaslarda geçen; 

 

a) (Ek:20/06/2019-10YK)Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

Başkanını, 

b) Danışman: Bilim ve Toplum ile ilgili konularda proje önerisini değerlendirmek veya 

desteklenen projenin gelişmesini izlemek ve görüşü alınmak veya ilgili müdürlüğe yardımcı olmak 

üzere uzmanlık bilgisinden yararlanmak üzere belirlenen kişiyi, 

c) (Ek:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu: Destek Programı 

kapsamında yapılacak her türlü başvuru, öneri ve raporlamaları incelemek ve değerlendirmek, 

Destek Programı kapsamında kurulan Bilim Merkezinin faaliyetlerine devam ettiği sürece, 

TÜBİTAK’ın belirlediği amaçlar ve kalite standartları doğrultusunda işletilip işletilmediğine 

yönelik denetim gerçekleştiren kurulu, 

ç) Etkinlik:   Müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak, bilim kültürünü 

ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla; müze, planetaryum, bilim merkezi, bilim parkı ile ilgili 

bilime olan ilgi, sevgi ve merakı artırmak gibi amaçlarla düzenlenecek etkinlikleri, 

d) Müdürlük: Bilim Merkezleri Müdürlüğünü, 

e) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu (TÜBİTAK) 

f) (Ek:10/06/2019-10YK) Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulunu, 

g) Yönetim ve Organizasyon El Kitapçığı: Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak, iş 

mükemmelliğine ulaştıracak dinamik yönetim sistemini kurmak ve geliştirmek için görev yetki ve 

faaliyet alanı çerçevesinde yürütülecek işlerin ve bu işleri yürütecek olan personellerin görev, yetki 

ve sorumluluklarını tanımlayan kitapçığı, 

 

ifade eder. 

 

Müdürlüğün Görevleri (Değişik:20/06/2019-10YK) 

MADDE 4- (1)  Müdürlük, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığına bağlı olarak aşağıdaki 

görevleri yerine getirir. 

a) Mevcut proje destek programlarının etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. 

b) Bilim Merkezi, Bilim Parkı, Müze, Planetaryum vb. alanlarda yeni destek 

programları geliştirerek ilgili kapsam ve mevzuatı hazırlayarak onaya sunmak. 
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c) Bilim Merkezi, Bilim Parkı, Müze, Planetaryum vb. kurulmasına  yönelik projeleri 

planlamak ve gerçekleştirmek. 

ç) Gerekli görüldüğü hallerde Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili etkinlik düzenlemek. 

 

Danışma ve Değerlendirme Kurulunun oluşumu (Değişik:20/06/2019-10YK) 

MADDE 5 - (1) (Değişik:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu en az 7 

(yedi), en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur. 

 

(2) (Değişik:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyeleri, Başkan 

tarafından akademisyenler ve/veya konusunun uzmanı kişiler arasından, en fazla iki yıl süre ile 

görevlendirilir. Görev süresi dolan kişiler, yeniden üyeliğe seçilebilir. 

 

Danışma ve Değerlendirme Kurulunun çalışma şekli (Değişik:20/06/2019-10YK) 

MADDE 6- (1)(Değişik:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulunun 

sekretarya ve raportörlük görevi Müdürlük tarafından yürütülür. 

(2)(Değişik:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu, Müdürlük tarafından 

belirlenen zamanlarda, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  

(3)(Değişik:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu toplantılarında, Bilim 

ve Toplum Daire Başkanı ve Bilim Merkezleri Müdürü, Danışma ve Değerlendirme Kurulunun 

doğal üyesidir. Toplantıya katılan Müdürlük personeli toplantı tutanağına katılımcı olarak imza 

atar.  

(4) (Değişik:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu, özel uzmanlık 

gerektiren konularla ilgili Danışman görüşü isteyebilir. 

 

Danışma ve Değerlendirme Kurulunun görevleri (Ek:20/06/2019-10YK) 

MADDE 7 – (1) (Ek:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu, projelerin 

ilgili TÜBİTAK mevzuat ve kurallarına uygun yürütülüp yürütülmediğini incelemek ve 

değerlendirmekle görevlidir. Danışma ve Değerlendirme Kurulu ayrıca, projelerin sonuçlanma ve 

sonraki aşamalarında, proje sonuçlarının TÜBİTAK’ın bilim ve toplum faaliyetleri için belirlediği 

amaçlara ve kalite standartlarına uygun biçimde uygulanıp uygulanmadığına yönelik izleme ve 

denetim yapmak ve Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan konularda görüş bildirmekle 

yükümlüdür. 

 

Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 

(Ek:20/06/2019-10YK) 

MADDE 8 – (1) (Ek:20/06/2019-10YK) Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyeleri 

aşağıda belirtilen hususlarda yetkili ve sorumludur. 

 

a) Danışma ve Değerlendirme Kurulu toplantılarına katılmak, toplantı gündem 

maddeleri ile ilgili karar almak, 

b) Uzmanlık alanlarına giren konularda rapor hazırlamak ve görüş bildirmek, 

c) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Yapılacak ödemeler (Ek:20/06/2019-10YK) 

MADDE 9 – (1)(Ek:20/06/2019-10YK) Bu Esaslar çerçevesinde, Danışma ve 

Değerlendirme Kurulu üyelerine ve Danışmanlara yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

İş ve Görev Tanımları 

MADDE 10- (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı, görev ve yetkileri ile çalışanların iş ve 

görev tanımları “Yönetim ve Organizasyon El Kitapçığı” şeklinde hazırlanarak, TÜBİTAK 

Başkanının onayına sunulur. Bu Kitapçıkta tanımlanan iş ve görev tanımları, yürütülen 

faaliyetlerin verimliliği ve performansı gözden geçirilerek değiştirilebilir. 
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Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Etkinlikler ve Proje Desteklerine Ait Hükümler 

MADDE 11- (1) Mevcut ve oluşturulacak yeni programlara ait destek süreçleri 

“TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin 

Yönetmelik” hükümleri ile Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetler ise  

“TÜBİTAK Bilim ve Toplum Etkinliklerine İlişkin Yönerge” hükümleri doğrultusunda 

yürütülecektir. 

  

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 –(1) (Değişik:20/06/2019-10YK) Projelerin gerçekleştirilmesinde, hüküm 

bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
MADDE 13- (1) Bilim Kurulunun 06/10/2012 tarih ve 212 sayılı toplantısında kabul 

edilen “Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı  Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı 

Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Devam Eden Bilim Merkezi Projeleri 
GEÇİCİ MADDE 1- Daha önce Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından 

başlatılan Bilim Merkezi Projeleri, bu Esasların yürürlüğe girmesiyle Bilim Merkezleri Müdürlüğü 

tarafından yürütülecektir. 

 

Yürürlük 

MADDE 14-  (1) Bu esaslar, Bilim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 15- (1) Bu esasların hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür. 

 

 

 

Kabul edildiği Bilim Kurulu Kararı Yürürlüğe giriş tarihi 

 

237 sayılı Bilim Kurulu Toplantısı 

 

10.02.2015 

(237 sayılı BK kararının işlenmiş hali için tıklayınız.) 

Kabul edildiği Yönetim Kurulu Kararı  Yürürlüğe giriş tarihi 

20.06.2019 tarihli ve 10 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı için tıklayınız. 
20.06.2019 

 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/237bk-ek8.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/10_yk-ek_5.pdf

