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KISALTMALAR

AAM  : Amerikan Müzeler İttifakı 
  (American Alliance of Museums)
ASTC  : Bilim-Teknoloji Merkezleri Birliği  
  (Association of Science-Technology Centers)
ECSITE  : Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği 
  (The European Network of Science Centres and Museums)
FeTeMM : Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik
MEB  : Millî Eğitim Bakanlığı
NAMES : Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bilim Merkezleri Birliği 
  (The North Africa and Middle East Science Centers Network)
TÜBA  : Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu
YÖK  : Yükseköğretim Kurulu
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YÖNETICI ÖZETI
Raporun Amacı ve Bilim Merkezlerinin Misyonu

• Bu raporun amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 
destekleriyle kurulan bilim merkezlerinin var olan durumunu ortaya koymak ve bu 
doğrultuda hem mevcut bilim merkezlerinin daha etkin çalışması hem de bundan 
sonra kurulması muhtemel yeni merkezler için öneriler geliştirmektedir.

• Bilim merkezleri ve müzeleri, karmaşık bilimsel fikir ve buluşları, toplumun daha 
kolay anlayabileceği biçimlere dönüştürmeye uğraşmaktadır. Bilim müzeleri doğa 
tarihi, coğrafya, fizik ve mühendislik gibi alanlara ait nesnelerin statik gösterimine 
odaklanırken; bilim merkezleri daha etkileşimli sergilere odaklanmaktadır. Dahası, 
“akvaryum”, “planetaryum”, “hayvanat bahçesi”, “botanik bahçe”, “doğa müzesi”, 
“havacılık müzesi”, “bilim müzesi” ve “bilim merkezi” gibi farklı adlar taşıyan kurumların 
misyonları ve işlevleri arasında çok büyük bir örtüşme de görülmektedir. 

• Türkiye’de Bilim Merkezlerinin kurulmasının temelleri 2004 yılına dayanmaktadır. 
Ancak, bilim merkezlerinin kurulması ve yıllar içerisinde sayılarının artırılması 
hedefi doğrultusunda ilk çağrıya 2008 yılında çıkılmıştır. 27 Aralık 2011 yılında 
yapılan 23. BTYK toplantısında da bilim merkezlerinin tüm illere yaygınlaştırılması 
kararı alınmıştır.

• Kararın alındığı 2011 yılından itibaren altı büyükşehirde (Konya, Kocaeli, Bursa, 
Kayseri, Elâzığ ve İstanbul) bilim merkezleri kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır. 
Ancak, 2016 yılı itibarıyla bütün büyükşehirlerde bilim merkezlerinin kurulması 
hedefi, çeşitli zorluklar dolayısıyla bugüne kadar gerçekleşememiştir.  Bundan 
dolayı, yeni bir takvim oluşturma ihtiyacı doğmuştur. BTYK’nın 17 Şubat 2016 
tarihindeki 29. toplantısında alınan ek kararlar doğrultusunda, bilim merkezlerinin 
öncelikli olarak belirlenecek bölgesel merkezlerde kurulmasına karar verilmiştir. Bu 
doğrultuda, söz konusu bölgesel merkezlerin kurulacağı illerin ve bu merkezlerin 
çaplarının belirlenmesine yönelik TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalar devam 
etmektedir.



9

BILIM MERKEZLERI DEĞERLENDIRME RAPORUBILIM MERKEZLERI DEĞERLENDIRME RAPORU

Bilim Merkezlerinin Mevcut Durumu

• Bilim merkezlerinin mevcut finansman ve işletme modeline göre, kurulacak bilim 
merkezi için arsa tahsisi ve bina inşaatı, ilgili yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. 
Bilim merkezlerinin içeriğinin donatılması ise TÜBİTAK’ın mali desteği sayesinde 
yapılmaktadır. 

• Bilim merkezlerinin mevcut personel yapısına bakıldığında, destek hizmetleri sınıfı 
ve gönüllü çalışanlar hariç tutulduğunda, genellikle lisans mezunu ağırlıklı bir 
personel istihdamının sağlandığı görülmektedir. 

• Söz konusu bilim merkezlerinin bulundukları şehirlerde gelişmiş ve 
kurumsallaşmasını tamamlamış üniversiteler mevcuttur. Buna rağmen, -bilim 
merkezlerinin bazılarında yer alan danışma kurullarını istisna sayarsak- bilim 
merkezleriyle ilde yer alan üniversiteler arasında sınırlı bir bağ mevcuttur. Bu bağın 
güçlendirilmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir.

• Bilim merkezleri neredeyse tamamen TÜBİTAK ve yerel yönetimler tarafından 
sağlanan mali destekler sayesinde hizmet üretebilmektedirler. Dolayısıyla, bütün 
bilim merkezleri yerel yönetimlerin destekleriyle ayakta kalmaktadır. Bu da söz 
konusu merkezlerin mali sürdürülebilirliğine ilişkin yeni model arayışlarını zorunlu 
kılmaktadır.

• Mevcut bilim merkezlerinde muhtelif tematik sergiler, atölye çalışmaları ile deney 
setlerinin yer aldığı görülmüştür. Ayrıca, bilim merkezlerinin sergi temaları da 
farklılıklar göstermektedir.

• Halen faal olan merkezler bir koordinasyon ihtiyacını dile getirilmiştir. 
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Etkinleştirme ve Yaygınlaştırma

• Bilim merkezlerinin misyonlarına yönelik çabalarının sonuçlarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, kamu kaynakları kullanarak hizmet üreten bu kurumların 
amaçlarına ne derece ulaştıklarını görmek ve topluma hesap verebilmek açısından 
oldukça önemlidir. Bunlar için henüz kapsamlı değerlendirme çalışmaları mevcut 
değildir. 

• Bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması için 2011 yılında 
BTYK tarafından alınan bir karar gereği, 2016 yılına 
kadar bütün büyükşehirlerde bilim merkezlerinin 
kurulması öngörülmüştür. Ancak bu hedef, değişik 
sebeplerden ötürü gerçekleştirilememiştir. 
Bu bağlamda, komisyon tarafından üç ayaklı 
yeni bir yaygınlaştırma stratejisi önerilmiştir. 
Mevcut altı bilim merkezine ek olarak, Türkiye’deki 
mevcut ulaşım altyapısı düşünülerek bilim merkezi 
bölgelerinin belirlenmesi ve ilgili bölgelerde TÜBİTAK 
destekli birer bilim merkezi kurulması, stratejinin ilk ayağını oluşturmaktadır. 
Yaygınlaştırma stratejisinin ikinci ayağında, bilim merkezi 
olarak hizmet üretmeye uygun altyapısı olan mevcut 
müze, doğa müzesi, bilim müzesi, akvaryum, 
planetaryum, gözlemevi, gençlik merkezi ve hayvanat 
bahçesi gibi farklı adlarla faaliyetlerine devam eden 
muhtelif kurumların Sanayi ve Bilim Bakanlığı ile 
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi öngörülmektedir. 
Bu stratejinin en büyük avantajı, yeni bir yapı kurma ve 
işletmenin getireceği ek finansman ihtiyacının azaltılması ve h ı z l ı 
bir şekilde bilim merkezlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Yaygınlaştırma 
stratejisinin üçüncü ayağında, farklı bakanlıklar bünyesinde yer alan ve ortak 
bir misyon olarak bilimi sevdirmeyi hedefleyen kuruluşlar arasındaki işbirliğinin 
artırılması gelmektedir. Bu kapsamda, BİLSEM’ler ve Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 
topluma yönelik ne tür faaliyetler yapabilecekleri ve bilim merkezleriyle 
kurabilecekleri işbirlikleri, gelişmeye açık bir alan olarak görünmektedir.
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Deneyap Teknoloji Atölyesi

Kocaeli Bilim Merkezi İncelemeleri
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Sonuç ve Öneriler
• Bu çalışma, komisyonun yaptığı incelemeler sonucunda, uzun süredir 

gereksinimi duyulan TÜBİTAK destekli ve faal olan bilim merkezlerinin 
tamamında önemli gelişmeler kaydedildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, 
her geçen gün söz konusu merkezlerin gittikçe profesyonelleştiğini ve bu 
merkezlerdeki insan kaynaklarının daha nitelikli hale geldiğini göstermektedir. 
Yerel yönetimler tarafından da sahiplenilen bilim merkezlerinin hem tanıtım 
hem de ziyaretçi sayısı açısından zengin bir çeşitliliğe sahip olduklarına da 
şahitlik etmiştir. 

• Bilim Merkezleri Arasında Koordinasyon: Bilim merkezlerinin 
koordinasyonu için bir komisyon oluşturulmalıdır. TÜBİTAK, TÜBA, MEB, YÖK 
ve diğer ilişkili kurumların belirleyeceği bilim alanlarından temsilciler ile bilim 
merkezlerinin temsilcileri, söz konusu üst kurulun üyesi olmalıdır. Komisyonun 
sekretaryasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstlenebilir. Komisyonun temel 
misyonu; bilim merkezlerine rehberlik yapmak, izleme ve değerlendirme 
yapmak ile bilim merkezleri arasındaki işbirliğini artırmak olmalıdır.

• Bilim Merkezleri—Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirlik: Yapımı planlanan 
bilim merkezlerinin, bulunacakları il ve bölgenin kapasitesi gözetilerek farklı 
tarzlarda ve büyüklükte tasarlanması gereklidir. Bu çerçevede, yeni bilim 
merkezleri mevcut bilim merkezlerini tamamlayıcı bir işlev üstlenmelidir. 
Bilim merkezlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, kademeli bir şekilde 
girişler ücretlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

• Bilim Merkezleri—Konsept: Bilim merkezlerinin sadece matematik, fen 
bilimleri ve mühendislik alanlarında değil sanat ve beşerî bilimler alanındaki 
gelişmeleri yakından izlemeleri ve bu alanlara yönelik sergi ve atölyeler 
barındırmaları teşvik edilmelidir. Yeni bilim merkezlerinin konseptleri 
oluşturulurken, mevcut bilim merkezlerinin kapasitesi gözetilmeli ve 
mükerrerlikten kaçınılmalıdır. 

• Bilim Merkezleri—Insan Kaynakları: Bilim merkezlerinde çalışan personelin 
bilimsel yetkinliklere sahip olması, bilimin doğru bir şekilde anlatılması ve 
öğrencilere sevdirilmesi açısından önemlidir. Bundan dolayı, yüksek lisans ve 
doktora mezunlarının bu merkezlerde istihdamına öncelik verilmelidir. 

• Bilim Merkezleri—Içerik ve Etkinlikler: Bilim merkezlerindeki faaliyetlerin 
sayısı artırılmalı, faaliyetler çeşitlendirilmeli ve belli aralıklarla yenilenmelidir. 
Bilim atölyelerinde, sadece çocuk ve öğrencilere değil, genel olarak 
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bilimsel merakı olan kişilere yönelik ve özellikle ailelerin birlikte katılım 
gösterebilecekleri etkinlikler açılmalıdır. Ayrıca, bilim merkezleri, başta temel 
bilimler alanındakiler olmak üzere öğretmenlerin eğitimine daha çok önem 
vermeli ve bu çerçevede özel programlar tasarlamalıdır. Farklı şehirlerdeki 
bilim merkezleri arasında sergi değiş tokuşu sistematik bir şekilde yapılmalıdır. 
Sergi tasarımlarının zaten belli bir süre sonra yıprandıkları ve yenilenmelerinin 
büyük bir mali yük getirdiği dikkate alınarak, bilim merkezlerinde eğitim 
programlarına (bilim atölyeleri, laboratuvarlar) ağırlık verilmelidir.

• Bilim Merkezleri—Yönetim ve Dış Ilişkiler: Bilim merkezlerinin akademik 
danışmanlıkları güçlendirilmelidir. Bilim merkezlerinin öğrencilere, topluma ve 
bulunduğu bölgeye katkıları hususunda bilimsel değerlendirmeler, periyodik 
aralıklarla gerçekleştirilmelidir. Yerel kaynaklarla işletimin desteklenmesi 
ve maliyetlerin karşılanması için yapım aşaması da dâhil sponsorluklar 
oluşturulmalıdır. Bilim merkezleri, elektronik ortamda da deney sunabilecek 
şekilde altyapılarını güçlendirmelidir. MEB, öğretim programlarında -açık 
veya örtük olarak- müze ve bilim merkezlerini ziyaret etmeye daha çok yer 
vermelidir.

TÜBA BAŞKANININ 

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Konya Bilim Merkezi Ziyareti
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SUNUŞ
Dünyamızda bilim merkezleri, bilimsel gelişmelerin, 
yeniliklerin ve akademik kültürün toplumun tüm yaş 
grupları arasında yaygınlaştırılmasında oldukça nitelikli 
bir rol üstlenmektedirler. Bu önemli rollerinden 
dolayı, dünyada bilim merkezlerinin sayısı artmakta ve 
milyonlarca kişiye hizmet vermeye devam etmektedirler. 
Günümüzde dünyanın önde gelen kentlerinde 
kurulmuş bilim merkezleri, çocuklar, yetişkinler ve 
aileler için ziyaret edilmesi gereken özel yerler listesinde 
yer almaktadırlar. Bu merkezler, tematik, bilimsel, tarihi, 
eğitici ve uygulamaya dönük multimedya destekli sergilerle ve 
atölyelerle donanmış, güncellenmiş bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca buralar 
ziyaretçilerin bilime olan ilgi ve alakalarını artırmaya ve kafalarındaki bazı temel 
bilimsel sorunların cevabını bulmaya yönelik danışmanlık almalarına ve bilimsel 
konularla ilgili meraklarını gidermeye katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde de muhtelif kuruluşlar tarafından açılan çok sayıda bilim müzesi 
ve merkezi vardır. Ancak bilim merkezlerinin bilim kültürünü yaygınlaştırmak 
açısından kritik rolü dolayısıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 27 Aralık 2011 
tarihli 23. Toplantısında alınan karar çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye’deki bilim merkezlerinin kurulması ve 
yıllar içerisinde sayılarının artırılması yönünde bir misyonla görevlendirilmiştir.

2016 yılında dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık, bilim 
merkezlerinin mevcut durumuna ilişkin Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
tarafından bağımsız bir rapor hazırlanmasının gerekliliğini ifade etmiştirler. 
Ülkemizin ulusal akademisi olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulan 
Bilim Merkezleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’muzca tamamlanan 
değerlendirme raporu Sayın Işık’a sunulmuştur. Aradan geçen süre içerisindeki 
gelişmeler dikkate alınarak raporda yer verilen bilgiler de 2019 yılı aralık itibarıyla 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın bilgisine sunulmak üzere 
ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak güncellenmiştir. Elinizdeki rapor, TÜBİTAK 
destekleriyle kurulan bilim merkezlerini ve benzerlerinin, mevcut durumunu 
TÜBA Başkanlığı tarafından oluşturulan bağımsız bir araştırma grubu marifetiyle 
ortaya koymakta ve bilim merkezlerinin geliştirilmesi için öneriler içermektedir.

Raporun, bilim merkezlerine ilişkin bundan sonraki politikaların belirlenmesinde 
tüm paydaşlar için yararlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle raporun hazırlanmasına 
öncülük eden ve emeği geçen; önceki dönem TÜBA Başkanımız Sayın Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar’a, rapora hazırlanmasında emeği geçen tüm Bilim Merkezleri 
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonumuz üyelerine, Akademi üyelerimiz ile 
idari çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Başkan





TEŞEKKÜRLER
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Raporun hazırlanması sürecini başlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
ve dönemin Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a özel 
olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreçte, kurumsal desteğini esirgemeyen Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, eski 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’na, Bilim ve Toplum Dairesi Başkanı Bekir 
Çengelci’ye ve Bilim Merkezleri Müdürü Doç. Dr. Rukiye Dilli’ye de yardımlarından 
ötürü müteşekkiriz. 

Görüş ve önerilerini paylaşıp, çalışma grubunu misafir eden Konya Bilim Merkezi, 
Kocaeli Bilim Merkezi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Müzik Müzesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi yönetici ve 
çalışanlarına katkıları ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.
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RAPORUN 
AMACI ve ÖNEMI
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Bu rapor, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) destekleriyle 
kurulan bilim merkezlerinin mevcut durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK 
ile söz konusu merkezlerin bugüne kadarki mevcut tecrübe ve birikimlerinden de 
faydalanarak, hem mevcut bilim merkezlerinin daha etkin çalışması için hem de 
bundan sonra kurulması muhtemel yeni merkezler için öneriler geliştirmektedir.

Bu rapor, Bilim Merkezlerinin mevcut durumunu bağımsız ve tarafsız bir şekilde 
inceleyen ilk kapsamlı çalışmadır. Bundan dolayı raporun konuya ilişkin politikaların 
belirlenmesinde önemli bir rolü olacağı düşünülmektedir. 

Rapor, TÜBİTAK destekli olmayan çeşitli özel ve kamu kuruluşları bünyesindeki bilim 
müzeleri ve merkezlerini araştırma kapsamına dahil etmemiştir.

Bursa Bilim Merkezi İncelemeleri
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RAPORUN 
HAZIRLANIŞI 
ve  YÖNTEM
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Dönemin TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar; Bilim ve Eğitim Politikaları 
Çalışma Grubu ile Bilim Eğitimi Programı komisyonları üyeleriyle bir toplantı 
yapmış, hazırlanması istenen raporun çerçevesini sunmuş ve Bilim Merkezlerinin 
mevcut durumunu tespit edip, bunların geliştirilmesi için öneriler getirmek üzere 
bir komisyon kurmuştur. Raporu hazırlayan komisyon, Konya, Kocaeli ve Bursa bilim 
merkezlerinde incelemelerde bulunmuş ve söz konusu kuruluşlardan bilgi almıştır. 
Komisyon, TÜBİTAK destekli olmayan Eskişehir Bilim Merkezi ve Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Müzik Müzesinde de incelemelerde bulunmuştur. Ayrıca, konuyla 
ilgili TÜBİTAK yetkilileriyle görüşülmüştür. Raportör, komisyon üyelerinin notlarını 
bütünleştirmiş, ilgili literatürden ve kurumlardan ek bilgiler kullanarak taslak bir ön 
rapor oluşturmuştur. Komisyon, taslak ön rapor üzerinde çalışıp uzlaşı sağladıktan 
sonra taslak raporu, TÜBİTAK ve bilim merkezleri yöneticileriyle paylaşarak, nihai görüş 
ve önerini almıştır. Nihai raporun, komisyon üyelerinin ortak görüşlerini yansıtmasına 
azami özen gösterilmiş, bu çerçevede süreç boyunca revizyonlar yapılmıştır. 

Konya Bilim Merkezi İncelemeleri
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DÜNYA’DA BILIM 
MERKEZLERININ

GELIŞIMI
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Bu bölümde, dünyadaki bilim merkezlerinin 
arka plan, misyon ve işlevlerine değinildikten 
sonra, Türkiye’nin bilim politikaları açısından 
bilim merkezlerinin yeri incelenecektir. Ayrıca, 
TÜBİTAK tarafından sağlanan mali desteklerle 
kurulan ve halen faal olan bilim merkezleri 
hakkında bilgiler verilecektir.

Dünyada Bilim Merkezleri
Müzeler, özel koleksiyonların (ör. meşhur 
kişilerin eşyaları veya sanat ürünleri) devlet 
veya bir vakıf aracılığıyla bütün topluma 
sunulması olarak ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın 
sonunda Fransız Devrimi ile birlikte, toplumun 
geniş kesimlerine kültür kazandırmak için 
koleksiyonlara daha sistematik ve ansiklopedik 
bir şekilde yaklaşılmıştır. Böylece, özel sanat 
koleksiyonları sanat müzeleri, özel mobilya 
ve kişisel eşyalar tarih müzesi, doğaya ait 
kalıntılar ise doğa tarihi müzesi biçimini 
almıştır (Friedman, 2010). Sonrasında ise 
müzeler daha farklı formatlarda ve türlerde 
gelişerek karşımıza çıkmaya başlamıştır.

İlk teknoloji müzeleri, mevcut koleksiyonları 
muhafaza etmekten ziyade, üniversitelerin 
ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulmuştur. Örneğin 1794’te kurulan 
Conservatoire National des Arts et Métiers’in 
temel işlevi, yeni usta ve tasarımcıları 
yetiştirmekti. Philadelphia’da kurulan Franklin 
Enstitüsü de benzer işlevlere sahipti. 20. 
yüzyıla girildiğinde ise İngiltere’de Crystal 
Palace Exhibition, Almanya’da Deutsches 
Müzesi (Münih) ve ABD’de Bilim ve Sanayi 
Müzesi (Chicago) gibi kuruluşlarla birlikte, bilim 
müzeleri yeni işlevler üstlenmişlerdir. Böylece, 
mevcut koleksiyonları muhafaza ve toplumu 
eğitmenin yanında ziyaretçilerin dokunabileceği 

Conservatoire National des Arts et Métiers

Crystal Palace Exhibition

Deutsches Müzesi
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veya çalıştırabileceği sergi ve aletler 
gösterime girmiştir (Friedman, 2010). Bunun 
ile birlikte müzeler sadece gösterim yeri 
olmamışlar ayrıca toplumun bilinçlenmesi 
ve eğitilmesinde de etkili kurumlar olmaya 
başlamıştır.

1937 yılında Paris’te kurulan Palais de la 
Découverte  bilinçli bir şekilde herhangi bir 
daimî koleksiyon muhafaza etmekten uzak 
durmuş, adında “müze” kelimesine yer 
vermemiş ve kendini tamamen toplumun 
eğitilmesine ve bilime yönelik farkındalığının 
artırılmasına adamıştır. 1957’de Sovyetlerin 
Sputnik uydusunu uzaya fırlatmaları üzerine, 
ABD Federal Hükümeti bilim eğitimine 
daha çok eğilmeye başlamış bu çerçevede 
ülkede öğrencilerin bilime olan ilgi ve 
meraklarını artıracak çok çeşitli programlar 
desteklenmeye başlamıştır. İlaveten, 
toplumun bilim sergilerine olan ilgilerinin 
artması sonucu, 1960’lı yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) amacı 
toplumun bilime olan merakını artırmak olan bilim-teknoloji merkezlerinin sayısı hızla 
artmaya başlamıştır (Friedman, 2010). Bu süreçte müzelerin yanında özel amaçlar ile 
kurulmuş bilim merkezlerinin kuruluşları ve etkinlikleri artmıştır.

Yukarıda işaret edildiği gibi, bilim müzeleri ile bilim-teknoloji merkezleri arasında 
farklılıklar vardır. Buna göre, bilim müzeleri doğa tarihi, coğrafya, fizik ve 
mühendislik gibi alanlara ait nesnelerin statik gösterimine odaklanırken; bilim 
merkezleri daha etkileşimli sergilere odaklanmaktadır. Bununla birlikte, birçok 
“bilim müzesi”, kendisini “bilim merkezi” olarak da tanımlamaktadır. Dahası, 
“akvaryum”, “planetaryum”, “hayvanat bahçesi”, “botanik bahçe”, “doğa müzesi”, 
“havacılık müzesi”, “bilim müzesi” ve “bilim merkezi” gibi farklı adlar taşıyan 
kurumların misyonları ve işlevleri arasında çok büyük bir örtüşme görülmektedir. 
Zaten bu tür kuruluşların bir birliği olan ve merkezi ABD’de (Washington, DC) 
bulunan Bilim-Teknoloji Merkezleri Birliğine (Association of Science-Technology 
Centers/ASTC) üye kurum ve kuruluşlara bakıldığında, isim farklılıkları hemen 
göze çarpmaktadır. 1973 yılında kurulan Birliğin halen ABD’nin bütün eyaletleri 
ile 50’den fazla ülkede toplamda 600’den fazla üyesi bulunmaktadır. ASTC’ye üye 

Chicago Bilim ve Sanayi Müzesi

Palais de la Découverte
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kuruluşlar arasında bilim müzeleri ve merkezleri, doğa merkezleri, akvaryumlar, 
planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, doğa tarihi müzeleri, 
çocuk müzeleri ile “enformel” (yaygın) bilim eğitimiyle ilgili değişik kurum, kuruluş 
ve firmalar yer almaktadır (Association of Science-Technology Centers, 2016). Öte 
yandan, farklı türdeki 30 bin civarındaki müzenin ve ilgili kuruluşların bir birliği 
olan Amerikan Müzeler İttifakının (American Alliance of Museums, AAM) üyeleri 
arasında “müzeler”, “tarihi mekanlar”, “bilim müzeleri”, “bilim merkezleri”, 
“gençlik müzeleri”, “akvaryumlar”, “botanik bahçeleri” ve “hayvanat bahçeleri” 
gibi kurum ve kuruluşlar vardır (American Alliance of Museums, 2016). Görüldüğü 
üzere çok kapsamlı bir üst çatı altında bu kurumlar faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünya üzerinde bilim akademileri bünyesinde faaliyet gösteren bilim merkezleri 
ve müzeleri bulunmaktadır. Bu merkezlerin bir kısmı, Türkiye’de ve birçok ülkede 
genellikle üniversiteler tarafından yürütülen araştırmalara benzer hizmetler üretirler. 
Rusya Bilimler Akademisi ve Çin Bilimler Akademisi bünyesinde aktif araştırma 
yürüten merkezler bulunmaktadır. Örneğin, Çin Bilimler Akademisi tarafından 1958 
yılında kurulmuş olan Ulusal Uzay Bilim Merkezi, kendisini Çin’in ilk yapay uydusunu 
geliştirmeye adamıştır (Chinese Academy of Sciences, 2019). Bununla birlikte, bazı 
akademiler, bu raporun da konusunu oluşturan bilim merkezleri ve müzelerine benzer 
yapılara ev sahipliği yapmaktadırlar. Örneğin, Bulgaristan Bilimler Akademisi ise 
bünyesinde sahip olduğu üç bilim müzesi (Doğa Tarihi Müzesi, Etnografi Müzesi, Ulusal 
Arkeoloji Müzesi) ile bu alandaki öncü akademilerden birisidir (Bulgarian Academy 
of Sciences, 2019). Bu müzeler, hem öncü araştırmacılara ev sahipliği yapmakta 
hem de bir kültür ve eğitim alanı olarak faaliyet yürütmektedirler. Etiyopya Bilimler 
Akademisi de bünyesinde bilim merkezi kuran bilim akademilerinden birisidir. Misyonu 
doğrultusunda bilim merkezi kurulmasıyla bilimin takdir edilmesini ve anlaşılmasını 
teşvik etmeyi amaçlayan Etiyopya Bilimler Akademisi, 2017 yılının başlarında işlevsel 
hale getirdiği bir bilim merkezi kurmuştur (Ethiopian Academy of Sciences, 2019). 
Marian Koshland Bilim Müzesi, 
ABD’deki Ulusal Bilimler Akademisi 
tarafından kurulmuş olup Akademin 
bilimin doğasını, değerlerini ve 
yargılarını halka iletme misyonu 
çerçevesinde LabX ismini almıştır ve 
sanal ortamda muhtelif hizmetler 
sunmaktadır (National Academy of 
Sciences, 2019). Maryland’ın en eski 
bilimsel kuruluşu olan Maryland 
Bilim Akademisi tarafından kurulan 
Maryland Bilim Merkezi, daha çok 

Maryland Bilim Merkezi
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müze gibi görsel öğelere ve üç boyutlu bir sinema salonuna yer veren bir merkez 
olma özelliği taşımaktadır (Maryland Science Center, 2019). 1853 yılında kurulan 
Kaliforniya Bilimler Akademisi ise zamanla bir bilim merkezi/müzesine dönüşmüştür 
(California Academy of Sciences, 2019). Bilim akademileri bünyesinde kurulmuş 
olan bilim merkezlerini ve müze örneklerini bu şekilde çoğaltmak mümkündür. 
Bilim akademilerinin icracı veyahut istişari işlevlerinden bağımsız olarak bilimin 
desteklenmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi misyonu çerçevesinde bu yapılar 
faaliyet göstermektedir.

Bilim ve teknoloji merkezleri ile bilim ve teknoloji müzeleri olarak adlandırılabilecek 
bütün bu farklı kurum ve kuruluşların ortak noktası, okul ve üniversiteler gibi “formel” 
(örgün) eğitim veren kuruluşlardan farklı olarak, tamamen serbest bir ortamda 
öğrenme ve tecrübe edinme isteğini harekete geçirmeleridir. Kimi formel eğitim 
programları olmakla birlikte söz konusu merkez ve müzelerde esasında, herhangi bir 
belgelendirme veya diploma verme gayesi olmaksızın, bilimsel konularda enformel 
öğrenme imkânı sunarak formel eğitim ortamlarını desteklemekte ve ziyaretçilerin 
bilimsel alanlarda araştırma yapmalarını ve bu alanlarda kariyer tercihlerinde 
bulunmalarını teşvik etmektedir. Sadece adı “bilim merkezleri” olan kurum ve 
kuruluşları değil; üniversiteler, şirketler, kütüphaneler, düşünce kuruluşları, okullar, 
hayvanat bahçeleri ve medya kuruluşları gibi bilime yönelik de çalışan kurum ve 
kuruluşların tamamını, yani “bilim için merkezler”in tamamını, bilim merkezleri olarak 
görmek mümkündür (Şekil 1).

Şekil 1. Bilim merkezleri = Bilim için merkezler 

Kaynak: Association of Science-Technology Centers (2016)



35

BILIM MERKEZLERI DEĞERLENDIRME RAPORUBILIM MERKEZLERI DEĞERLENDIRME RAPORU

Bilim merkezleri ve müzeleri, karmaşık bilimsel fikir ve buluşları, toplumun daha kolay 
anlayabileceği biçimlere dönüştürmeye uğraşmaktadır. Aynı şekilde bu merkez ve müzeler, 
küresel ve toplumsal olaylara ilişkin bilimsel bilgi hakkında farkındalık oluşturmaya 
çalışmaktadır. Böylece, bireysel ve toplumsal kararlar alınırken bilimsel temelleri olan 
yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmektedir (Association of Science-Technology Centers, 
2016). Bilim merkezleri ve müzeleri, kuruluşundan itibaren ziyaretçilerinin bilim, teknoloji 
ve mühendislikle ilgili alanlardaki farkındalığını artırmayı amaçlamıştır. Bununla birlikte, 
son yıllarda başta ABD olmak üzere, dünyada Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik 
(FeTeMM) [STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics] olarak adlandırılan 
disiplinler ve yaklaşım ön plana çıkmış, ayrıca disiplinler arası (interdisipliner) ve bütünsel 
uygulamalı çalışmalara daha çok vurgu yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, küresel 
bilgi ekonomisinde FeTeMM okuryazarlığının önemine, FeTeMM alanındaki işlerin sayısal 
olarak artışına ve bu konularda özellikle çocuklara yönelik yapılacak çalımalar içerisinde 
bilim müzeleri ve merkezlerinin kritik rolüne vurgu yapılmaktadır. Örneğin, ABD Başkanı 
Barack Obama’ya Mayıs 2013’de Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi tarafından sunulan 
Federal Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) Eğitimi: 5-Yıllık Stratejik Plan 
da; üniversiteler, vakıflar ve bilim akademilerinin yanında müzeler, botanik bahçeleri, 
akvaryumlar, okul-sonrası eğitim sağlayıcılar ile bilim merkezlerinin ABD’nin FeTeMM 
alanlarındaki insan gücü ihtiyacının karşılanması ve FeTeMM’e yönelik kariyer yollarının 
oluşturulmasındaki önemine vurgu yapılmaktadır (National Science and Technology 
Council, 2013). Bu konuda Türkiye’de de son dönemde çeşitli raporlar yayımlanmıştır.

Değişik adlarla karşımıza çıkan bilim merkezlerinin misyonlarına ve işlevlerine 
bakıldığında, yukarıda işaret edildiği üzere, ziyaretçilerde bilime yönelik merak 
uyandırmak ve onlara bilimsel yaklaşımların gündelik hayatta karşılaşılan bireysel 
ve toplumsal sorunların çözümünde kullanılmasına yönelik bir tutum kazandırma 
amacı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, keşfedici ve uygulamalı bir yaklaşımın yanında 
bilimsel bilgiyi topluma yayma vurgusu bulunmaktadır. Örneğin, 1869 yılında kurulan 
Amerikan Doğa Tarihi Müzesi (American Museum of Natural History) kendi misyonunu 
şu şekilde ifade etmektedir: “insan 
kültürü, doğal dünya ve evren hakkında 
bilgiyi –bilimsel araştırma ve eğitim 
yoluyla— keşfetmek, yorumlamak ve 
yaymak” (American Museum of Natural 
History, 2016). Benzer şekilde, 1969 
yılında San Francisco’da (Kaliforniya) 
kurulan ve sabit bir sergiden ziyade 
tamamen etkileşimi öne çıkaran 
bilim merkezlerinin öncülerinden 
sayılan Exploratorium, web sitesinde 
misyonunu şu şekilde tanıtmaktadır: 

American Museum of Natural History
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Exploratorium sadece bir müze değildir... Exploratorium; dünyayı bilim, sanat ve 
insan algısı aracılığıyla keşfetmeye yönelik kamusal bir öğrenme laboratuvarıdır. 
Misyonumuz, öğrenmeyi dünya çapında dönüştüren sorgulamaya-dayalı tecrübeler 
oluşturmaktır. (Exploratorium, 2014).

Dünyada bilim merkezlerinin durumuna ilişkin olarak finansal sürdürülebilirlik konusuna 
da değinmek gerekir. Sabit sergilerden oluşan müzelerde ilk kurulumda koleksiyonların 

derlenmesi çok maliyetli iken, temaların ve sergilerin sürekli değiştiği merkezlerde ilk 
kurulum nispeten az maliyetlidir. Öte yandan, sabit sergilere dayalı olmayan merkezlerde, 
temaların ve sergilerin yenilenmesi için sürekli bir maliyet söz konusudur. Çoğu kâr amacı 
gütmeyen bilim merkezleri, gelirlerini nasıl artırabileceğini tartışmaktadır. Zira finansal 
olarak güçlü olmayan bir bilim merkezinin, misyonunu arzu edilen seviyede gerçekleştirmesi 
mümkün değildir (Lott, 2019). Şunu da vurgulamakta fayda vardır ki, bilim merkezi ve 
müzelerini ziyaret eden kişilerin bu mekanlarda eğlenmeleri ve uygulamalı olarak bir şeyler 
öğrenmekten zevk almaları, bu yerlerin mali olarak ayakta kalmasını da kolaylaştırmıştır. 
Zira bilim merkezi ve müzeleri, ağırlıklı olarak kamu kaynaklarıyla ayakta kalmakla 
birlikte, ziyaretçilerden alınan giriş ücretleri sayesinde mali açıdan sürdürülebilirliklerini 
sağlamaktadır. 

Türkiye’de Bilim Merkezleri
Bilim Merkezlerinin kurulması fikrinin temelleri, 2004 yılına kadar dayanmaktadır. 
TÜBİTAK, bilim merkezlerinin kurulması ve yıllar içerisinde sayılarının artırılması hedefi 
doğrultusunda, “4003-Bilim Merkezleri Kurulması Destek Programı” oluşturmuş ve 
ilk çağrıya 2008 yılında çıkmıştır. Desteklenecek bilim merkezinin yarışma usulüyle 
belirlendiği bu çağrıda, Konya Büyükşehir Belediyesinin bilim merkezi projesinin 

Exploratorium
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desteklenmesine karar verilmiştir. TÜBİTAK tarafından Aralık 2010’da yayımlanan 2011-
2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı’nda “Gençlerin Ar-Ge 
alanlarına yönlendirilmesi” stratejisine yer verilerek bu hususun öneminin altı çizilmiştir. 
Bu strateji altında “İlköğretim ve ortaöğretim için popüler bilim etkinliklerinin artırılarak, 
bilimsel faaliyetlere olan merakın artırılması” eylemine yer verilmiştir (TÜBİTAK, 2010). 
Bu eylemi gerçekleştirmeye yönelik olarak da 27 Aralık 2011 yılında yapılan 23. Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında, bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması 
kararı alınmış ve bu merkezlerin yaygınlaştırılmasına gerekçe olarak şu ifadelere yer 
verilmiştir: 

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 Resmî 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 (BTYK, 2011).

Bilim merkezlerine yüklenen söz konusu kritik roller dolayısıyla, bilim merkezlerinin 
ülkemizde kurulması ve sayılarının hızla artırılması hedeflenmiştir. 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 (BTYK 2011/107 nolu 
karar). 

2011 yılında alınan karar doğrultusunda 2008 yılında bir defa açılmış olan “4003-Bilim 
Merkezleri Kurulması Destek Programı” çağrı metninde değişiklikler yapılarak, 2012 yılında 
açık çağrı uygulamasına geçilmiştir. TÜBİTAK tarafından verilen bilgilere göre, şu anda da 
yürürlükte olan bu uygulamada, süreç aşağıdaki şekilde ilerlemektedir:

• “4003 - Bilim Merkezleri Kurulması Destek Programı” kapsamında destek talebi olan 
yerel yönetimlerin (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyeleri, İl Özel İdareleri vb.) destek 
taleplerini TÜBİTAK’a bildirmeleri,
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• Talebi TÜBİTAK Başkanlık makamı tarafından uygun görülen yerel yönetimlerle ön 
protokol imzalanması,

• Yerel yönetimlerin ön protokol yükümlülüklerini yerine getirmesi.

TÜBİTAK tarafından yürütülen “4003-Bilim Merkezleri Kurulması Destek Programı” 
destek kapsamında, TÜBİTAK’ın ve proje yürütücüsü kurumun yükümlülükleri net 
bir şekilde belirlenmiştir (Tablo 1). Bu çerçevede, TÜBİTAK’ın bilim merkezlerinin 
içeriğinde yer alan sergilerin tasarımı, üretimi ve temini ile eğitim birimlerindeki 
etkinliklerin ve içeriklerin belirlenmesi başta olmak üzere bilim merkezlerinin içerik 
oluşturma konusundaki eksikliklerini giderme konusunda rol aldığı görülmektedir. 
Öte yandan, proje yürütücüsü kurumların (belediyelerin) ise, bilim merkezi için 
uygun bir binanın temini ve proje personelinin istihdamı başta olmak üzere bilim 
merkezinin işletilmesinden sorumlu oldukları görülmektedir.

Tablo 1. TÜBİTAK “4003-Bilim Merkezleri Kurulması Destek Programı” Kapsamındaki Yükümlülükler 

Kaynak: TÜBİTAK tarafından sağlanan verilerle tarafımızdan oluşturulmuştur.
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Kararın alındığı 2011 yılından itibaren altı büyükşehirde (Konya, Kocaeli, Bursa, 
Kayseri, İstanbul/Üsküdar ve Elâzığ) bilim merkezleri kurulmuş ve hizmet 
vermeye başlamıştır, iki büyükşehirde (Kayseri ve Elâzığ) ise kuruluş çalışmaları 
tamamlanmıştır. Söz konusu bilim merkezlerinin özellikleri aşağıda tablo halinde 
sunulmuştur (Tablo 2).

Ayrıca, BTYK (2016) tarafından verilen bilgilere göre, beş belediye ile de ön protokol 
imzalanmıştır: Sakarya Büyükşehir Belediyesi (7 Haziran 2012), Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi (19 Eylül 2012), Samsun Büyükşehir Belediyesi (1 Temmuz 2014), Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi (4 Haziran 2015), Kepez Belediyesi (Antalya) (21 Ekim 2015). 
Bunun yanında, TÜBİTAK’tan elde edilen güncel bilgilere göre, üç belediye ile daha 
ön protokol imzalanmıştır: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (28 Aralık 2015), Adana 
Büyükşehir Belediyesi (20 Ocak 2016) ve Tokat Belediyesi (16 Şubat 2016). Ek olarak, 
50 civarında büyükşehir, il ve ilçe belediyesi ile üniversite ve kamu kurumundan da 
bilim merkezlerinin kurulmasına ilişkin başvuru olmuştur. 

Ön protokol imzalanan belediyelerden bazıları, TÜBİTAK ile proje sözleşmesi 
imzalayamamış veyahut imzalanan sözleşme takvimine uyamamışlardır. Bir başka 
ifadeyle, bilim merkezlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin öngörülen takvime ilişkin 
sorunlar ortaya çıkmıştır. 2016 yılının başına gelindiğinde, BTYK’nın 2011 yılında almış 
olduğu “2016 yılına kadar bütün büyükşehirlerde bilim merkezlerinin kurulması” 
hedefini güncelleme ihtiyacı doğmuştur. Bundan dolayı, BTYK’nın 17 Şubat 2016’da 
yapılan 29. toplantısında aşağıdaki ek karar alınmıştır (BTYK, 2016):

Mevcut bilim merkezlerinin bütçelerinin yüksek olduğu ve özellikle çevre illerden 
de ziyaretçi çektiği göz önüne alındığında bilim merkezlerinin yaygınlaştırılmasının 
hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla yeni sözleşme imzalanacak merkezler için;

• İllerin nüfus yoğunluğu, mevcut bilim merkezlerine uzaklık ve mevcut binaların 
restorasyonla tekrar kullanımı gibi hususlar göz önünde bulundurularak bilim 
merkezlerinin öncelikli olarak belirlenecek bölgesel merkezlerde kurulmasına 
[dipnot: Ayrıca, bilim merkezlerine yönelik öngörülen yeterlilikleri sağlayan (örn. 
hazır bina temin edilmesi) ve merkezin etkin işletimini yapabileceğini kanıtlayan 
yerel yönetimlere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından 
destek sağlanabilecektir.],

• Bilim merkezlerinin kurulacağı bölgesel merkezleri belirlemeye yönelik planlama 
çalışmasının TÜBİTAK tarafından yapılarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
30. Toplantısı’na sunulmasına karar verilmiştir.
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Tablo 2. TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim merkezlerinin genel özellikleri

* Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25.01.2014 tarihinde açılmış olup TÜBİTAK desteği ile 
kurulacak Uzay ve Havacılık temalı bilim merkezinin (GUHEM) 23.04.2020 tarihinde açılması planlanmaktadır. 
** 25.311.860 TL gerçekleşen harcama tutarı olup taahhüde girilmiş tutar ile birlikte toplam gider 56.000.000 TL’dir.
*** 7.234.843 TL gerçekleşen harcama tutarı olup taahhüde girilmiş tutar ile birlikte toplam gider 22.352.299 TL’dir.
Kaynak: TÜBİTAK ve Bilim Merkezlerinden 2019 yılı için elde edilen verilerle tarafımızdan oluşturulmuştur.
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Nihayetinde, Bilim Merkezleri, BTYK’nın 2011 yılındaki kararından sonra projelendirilip 
somutlaştırılmış ve bugüne kadar toplam altı büyükşehirde bu projeler bitim 
aşamasına gelmiştir. Ancak, bütün şehirlerde bilim merkezlerinin kurulması hedefi, 
çeşitli zorluklar dolayısıyla bugüne kadar gerçekleşememiştir. Bundan dolayı, yeni bir 
takvim ve yol haritası oluşturma ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca, BTYK’nın 17 Şubat 2016 
tarihindeki 29. Toplantısında alınan ek kararlar doğrultusunda, bilim merkezlerinin 
öncelikli olarak belirlenecek bölgesel merkezlerde kurulmasına karar verilmiştir. Bu 
doğrultuda, söz konusu bölgesel merkezlerin kurulacağı illerin ve bu merkezlerin 
çaplarının belirlenmesine yönelik TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. TÜBİTAK yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu çalışmalar kapsamında 
önceliklendirme çalışması yapılacak, kurulacak illerin ölçekleri ve bütçeleri tespit 
edilecek, sonrasında hangi temaların ağırlıklı olarak işleneceği değerlendirilecektir. 

Son olarak, şunu da ifade etmek gerekir ki, 17 Şubat 2016 tarihinden sonra BTYK 
toplanmamıştır. 24 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçilmesiyle birlikte BTYK işlevlerini fiilen Cumhurbaşkanlığı Politika 
Kurullarına devretmiştir. Aralık 2019 itibarıyla, bölgesel merkezlerin tespitine 
ilişkin hükümet tarafından kamuoyuyla paylaşılan bir gelişme henüz olmamıştır.

2016 yılında tamamlanması öngörülen bütün büyükşehirlerde bilim merkezlerinin 
açılması hedefinin 2019 yılı itibarıyla çok gerisinde kalınsa da geçen süre zarfında 
TÜBİTAK’ın bilim merkezlerini açma ve destekleme açısından ciddi bir tecrübe 
kazandığı, bilim merkezlerine ilişkin ciddi bir know-how (bir şeylerin nasıl yapılacağına 
ilişkin pratik bilgi) oluştuğu, bilim merkezlerinin gittikçe kurumsallaştığı ve genel 
olarak toplumda bilim merkezlerine ilişkin ilgi ve farkındalığın arttığı görülmektedir. 
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BILIM
MERKEZLERININ

MEVCUT DURUMU
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Daha önce işaret edildiği üzere, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve halen faal bir şekilde 
hizmet veren bilim merkezleri şunlardır: Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Bursa 
Bilim ve Teknoloji Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi, Elâzığ Bilim Merkezi ve Bilim Üsküdar. 
Aşağıda bu merkezlerin mevcut durumları bazı alt başlıklar altında tartışılmıştır.

Yönetim, finansman ve insan kaynakları
Bilim Merkezlerinin mevcut finansman ve işletme modeline göre, kurulacak bilim merkezi 
için arsa tahsisi ve bina inşaatı, ilgili yerel yönetimin sorumluluğundadır. Bilim merkezlerinin 
içeriğinin donatılması ise TÜBİTAK’ın mali desteği sayesinde yapılmaktadır. Merkezlerin 
işletilmesi konusunda TÜBİTAK’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ancak, görüşülen bilim 
merkezlerinin bu konuda da TÜBİTAK’tan destek arayışında oldukları görülmüştür. 

Bilim merkezlerinin mevcut personel yapısına bakıldığında, destek hizmetleri 
sınıfı ve gönüllü çalışanlar hariç tutulduğunda, genellikle lisans mezunu ağırlıklı bir 
personel istihdamının sağlandığı görülmektedir (Tablo 3). Ancak, Konya ve Kayseri 
Bilim Merkezlerinde yüksek lisans ve doktora mezunu ağırlıklı bir personel rejiminin 
başarılabildiği görülmektedir. Bununla birlikte, tüm bilim merkezlerinde istihdam 
edilen doktoralı çalışan sayısı sadece üçtür. Bilim merkezlerinin önemli bir misyonunun 
ziyaretçilere bilimi sevdirmek olduğu ve bilimsel gelişmeler hakkında farkındalık 
oluşturmak olduğu dikkate alındığında, bu merkezlerde çalışan kişilerin kendilerinin 
de bilimsel bir tecrübe ve geçmişlerinin olması oldukça önem arz etmektedir. Yüksek 
nitelikli kişilerin söz konusu bilim merkezlerinden çalışabilmesi, bu merkezlerde 
çalışmanın daha cazip hale getirilmesine bağlıdır. Ayrıca, mevcut personelin sürekli 

Konya Bilim Merkezi
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gelişimi için bilim merkezlerinin bugüne kadar kısmi destekler sağladıkları görülmüştür. 
Mevcut personelin dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olmaları ve kendilerini 
sürekli geliştirebilmeleri için, söz konusu tarzda desteklerin artırılması önem arz 
etmektedir.

Söz konusu bilim merkezlerinin bulundukları şehirlerde gelişmiş ve kurumsallaşmasını 
tamamlamış üniversiteler de mevcuttur. Bununla birlikte, -bilim merkezlerinin 
bazılarında yer alan danışma kurullarını istisna sayarsak- bilim merkezleriyle ilde yer 
alan üniversiteler arasında çok sınırlı bir bağ tespit edilmiştir. Birçok bilim merkezinde 
üniversite ile işbirliği, belli eğitim veya atölyelere uzman çağrılmasıyla sınırlı kalmıştır. 
Bilim merkezleri ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması ihtiyacı, komisyon 
üyelerinin gözlemlediği en önemli hususlardan birisidir.

Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezine ait 
ziyaretçi sayısı ve giriş ücretleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur (Tablo 4).

Tablo 4’te görüldüğü üzere, halen faal olan bilim merkezleri, 2019 yılının 11 ayında 
toplamda 850 bini aşkın sayıda ziyaretçiye hizmet sunmuşlardır. Bu merkezlerden 
en eskisi olan Konya Bilim Merkezi tek başına 310 binden fazla ziyaretçiye bir yılda 
hizmet vermiştir. Dahası, Konya Bilim Merkezi tarafından, ziyaretçi okul gruplarındaki 
öğrencilere yönelik yapılan bir anket çalışmasına göre, merkezi ziyaret eden öğrencilerin 

Tablo 3. Bilim Merkezlerinin Personel Sayısı Ve Eğitim Durumları 

*Destek personeli dâhil edilmiştir.
Kaynak: Bilim Merkezlerinden 2019 yılı için elde edilen verilerle tarafımızdan oluşturulmuştur.
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tamamı merkezi yeniden ziyaret etmek istediklerini belirtmiştir. Bu veri ise, merkezin 
oldukça yüksek düzeyde bir memnuniyet üretebildiğini ve diğer şehirlerde de bu tür 
merkezlere potansiyel yönelimin olduğunu göstermektedir. Konya, Kocaeli, Bursa, 
Kayseri, Elâzığ ve Üsküdar bilim merkezleri halen neredeyse tamamen TÜBİTAK ve 
belediyeler veyahut il özel idareleri tarafından sağlanan mali destekler sayesinde 
hizmet üretebilmektedirler. Söz konusu merkezlere girişler tamamen ücretsizdir 
veyahut sembolik giriş ücretleri alınmaktadır. Elâzığ hariç olmak üzere planetaryumu 
bulunan bilim merkezleri, planetaryuma giriş için ayrıca bir ücret almaktadır. Bütün 
bilim merkezlerinde kafe ve hediyelik eşya mağazası mevcuttur. Ancak bunlardan 
elde edilen gelirler, işletme giderlerinin oldukça küçük bir kısmını oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, tematik açık hava bilim merkezimiz mahiyetindeki TEKNOFEST  harici bütün 
bilim merkezleri il özel idaresi veyahut belediyelerin destekleriyle ayakta kalmaktadır. 
Bu da söz konusu merkezlerin mali sürdürülebilirliğine ilişkin yeni model arayışlarını 
zorunlu kılmaktadır.

Tablo 4. Bilim Merkezlerinin Ziyaretçi Sayıları ve Giriş Ücretleri 

* Eylül 2019 sonuna kadar.
Kaynak: TÜBİTAK tarafından sağlanan verilerle oluşturulmuştur (Kasım 2019).
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Sergi salonları ve yerli materyal üretimi

Mevcut bilim merkezlerinde muhtelif tematik sergiler, atölye çalışmaları ile deney 
setlerinin yer aldığı görülmüştür (Tablo 5). Ayrıca, Konya Bilim Merkezinde çok sayıda 
tematik sergi, atölye ve deney setlerinin yanında bir planetaryum (optik ve optomekanik 
sistemi bulunan, gökyüzü, gökcisimleri ve benzeri görüntülerle hazırlanan özel 
görsellerin ve bilimsel içerikli özel filmlerinin izlenebileceği kubbe şeklinde bir sinema) 
yer almaktadır. Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA 
Kâğıt Fabrikasının endüstriyel dönüşümü ile kazandırılmıştır. Bundan dolayı, otantik 
bir görünümü vardır ve yapılan yenileştirmelerle birlikte gelinen noktada bir bilim 
merkezi için oldukça uygun bir mekandır. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde ise 
deney düzenekleri ve özel tasarım galerilerinin yanında eğitim salonları, kimya 
ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvaralar, simülasyon cihazları, planetaryum 
ve 3 boyutlu sinema salonları mevcuttur. Benzer şekilde, Kayseri ve Elâzığ bilim 
merkezlerinde kalıcı ve geçici tematik sergilerin yanında çok sayıda atölye ve gösteri 
sahnesi ile planetaryum mevcuttur. Bilim Üsküdar’ın ise daha dinamik bir yapıyı 
tercih ettiği ve geçici tematik sergiler ile atölyelere ağırlık verdiği görülmektedir.

Bilim Üsküdar - Atölye
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Tablo 5. Bilim Merkezlerinin Atölye, Laboratuvar ve Sergi Özellikleri

Eğitim / Atölye / 
Gösteri Sergi

PlanetaryumProgram Sayısı Tematik sergi 
galeri sayısı

Toplam sergi düzeneği 
sayısı

Konya Bilim Merkezi
171 Atölye

7 Gösteri Sahnesi

Kalıcı 6 tema 
Geçici 1 tema

Kalıcı 148 
Geçici 50

106 koltuk

Kubbe: 15° Eğimli Alüminyum  
14 metre

Spitz NanoSeam Modeli

Opto Mekanik:

MegaStar IIA

Cove Projeksiyon JVC DLA-SH7N-
LG (2 Adet)

Kocaeli Bilim Merkezi
12 Atölye

1 Gösteri Sahnesi

Kalıcı 4 tema

Geçici 1 tema

Kalıcı 158 
Geçici 50 -

Kayseri Bilim Merkezi
160 Atölye

7 Gösteri Sahnesi

Kalıcı 6 tema 
Geçici 1 tema

Kalıcı 119

Geçici (14 adet dinozorun 
yer aldığı Devri Dinozor 
Sergisi bulunmaktadır.)

109 koltuk
Kubbe: 15° Eğimli Alüminyum  
14 metre
Spitz NanoSeam Modeli
Cove Projeksiyon JVC DLA-SH7N-
LG (2 Adet)

Bursa Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM)

35 Okul Öncesi 
Atölye
25 Bilim Gösterisi
43 Tematik Atölye
54 Serbest Atölye

Kalıcı 3 tema
Geçici 2 tema

Kalıcı 150 (BTM)
Geçici (BTM)100

Kalıcı 169 (GUHEM) Sergi 
Düzeneği

60 koltuk
Kubbe: 15° Eğimli Alüminyum
9 metre
Spitz NanoSeam Modeli
Projeksiyon: Digitalist
Barco MF35 MODEL
1600 pixel

Elâzığ Bilim Merkezi
50 Atölye

25 Gösteri Sahnesi

Kalıcı 1 tema 
Geçici 1 tema

Kalıcı 65 
Geçici 15

40 koltuk
Kubbe: 15° Eğimli Alüminyum  
8 metre
Digitarium Zeta Fixed
Projector Make: Panasoni-
cPT-DZ570
Fishes lens:6-0082

Bilim Üsküdar
350 Atölye

1 Konferans Salonu
Geçici 1 tema Geçici 51

105 koltuk + 2 engelli
Kubbe: 15° Eğimli Alüminyum
14 metre
Yerli Üretim NanoSeam Modeli
Projeksiyon: Digitalist
Barco MF35 MODEL

Kaynak: TÜBİTAK tarafından sağlanan verilerle oluşturulmuştur (Kasım 2019).
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Bilim merkezlerinin sergi temaları da farklılıklar göstermektedir (Tablo 6). Bununla 
birlikte, “Bilim Sultanları” ve “Görevimiz Mars” gibi kalıcı ve geçici sergiler birden çok 
bilim merkezinde mevcuttur. 

Tablo 6. TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Bilim Merkezlerinin Sergi Temaları

 Sergi Temaları

Konya Bilim Merkezi

Dünyamız
Vücudumuz
Temel Adımlar
Evrenimiz
Yeni Ufuklar
Giriş Alanı Sergisi
Bilimin Sultanları

Kocaeli Bilim Merkezi

Algı ve Gerçeklik
Dinamik Dünya
Atriyum Sergileri
Dış Alan Sergisi (Su Temalı)
Bilimin Sultanları

Kayseri Bilim Merkezi

Bilimin İzinde 
Yerel İzler
Duyuların Keşfi Kulesi
Görme ve Algı
El-Cezeri ve Mekanik Bilimin Öncüsü
Yaşam için Buluşlar
Geçici Sergi (Devri Dinozor) 

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM)

Temel Bilimler
Uzay
Havacılık
Geçici Sergi (Görevimiz Mars)
Geçici Sergi (Altın Çağ’da Bilim)

Elâzığ Bilim Merkezi
Hayatı Kolaylaştıran Bilim
Canlılar ve Yaşam
Dinozorlar Devri

Bilim Üsküdar Bir Dünya Keşif

Kaynak: TÜBİTAK tarafından sağlanan verilerle oluşturulmuştur (Kasım 2019).
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Karşılaştırmalı bir şekilde bakıldığında, Konya Bilim Merkezi oldukça profesyonel 
bir şekilde tasarlanmış ve modern deney düzenekleri hayata geçirilmiştir. Fakat 
tasarım, sergi, deney setleri ve görsellerin çoğu ithal edildiği için oldukça maliyetli 
olmuştur. Merkezin kendi atölyesini kurup yeni deney setleri üretmesi henüz 
mümkün değildir. Bursa ve Kocaeli bilim merkezlerinde ise durum biraz farklıdır. 
Bu merkezlerde, henüz çok profesyonel olmasa da kendi atölyelerinde kayda 
değer yerli tasarımlar yapılmıştır. Mevcut deney setlerinin çeşitlendirilmesi, ortak 
kullanımı ve daha da ileriye taşınması için ortak çabaya ihtiyaç tespit edilmiştir. 

Şunu da eklemek gerekir ki, bilim merkez sergilerinin yerli üretiminin teşvik 
edilmesi ve yerli üretime ilişkin kapasitenin geliştirilmesi için TÜBİTAK Teknoloji 
ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından 2014 yılının aralık ayında 
“1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 
Projeleri Destekleme Programı” kapsamında “Bilim Merkezi Sergilerinin Tasarımı 
ve Prototiplerinin Geliştirilmesi” başlıklı bir çağrı yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında 
çeşitli öncelikli temalar belirlenmiştir: Dünyamız, Uzay, Havacılık; Okul Öncesi Bilim 
Eğitimi, Robotlar, Teknoloji ve İnovasyon; Temel Bilimler, Bilim Tarihi; Mühendislik 
ve Mimarlık İlke ve Uygulamaları, Bilişim, İletişim. Çağrı kapsamında yapılan 88 
proje başvurusundan 32’i desteklenmiştir. TÜBİTAK, mevcut projelerdeki sergi 
tasarım ve üretim maliyetlerini dikkate alarak yurt dışı teminin maliyetli olduğu ve 
sürdürülebilir olmadığı görüşündedir (BTYK, 2016). Bundan dolayı, TÜBİTAK, sergi 
üretimlerinin yerli üretimi için pek çok firma ile görüşmeler yapmış ve teklifler 
almıştır. Bununla birlikte, yurtdışı firmaların özellikle tasarım konusunda ciddi bir 
know-how biriktirdikleri görülmektedir. Dolayısıyla, önceleri sergi tasarımlarını 
konusunda yurtdışı firmalardan destek alındığı görülmektedir. Ancak, 2017 
yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında tüm tasarım ve üretim 
çalışmaları yerli firmalar tarafından üstlenilmiştir.

Bilim merkezlerinde yer alan sergilerin zaman içinde belirli aralıklarla değiştirilmesi 
gereklidir. Aksi taktirde ziyaretçilerin bu merkezleri sadece bir kez ziyaret etmeleri 
gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu kapsamda bilim merkezlerinin sergileri 
birbirleri ile periyodik olarak değiştirmeleri konusu değerlendirilmelidir. Bu 
konuda, TÜBİTAK koordinasyonunda işbirliği çabaları mevcuttur. 
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Faaliyetler
Bilim merkezi sergi salonları hem çocuklar hem de yetişkinler hedef alınarak 
yani toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, bilim 
merkezlerinin misyonlarını gerçekleştirme açısından son derece olumlu bir durumdur. 
Bununla birlikte, atölye çalışmaları, genelde çocuk ve öğrencilere yöneliktir. Çok 
sayıda ve farklı alanlarda yürütülen atölye çalışmalarının etkinliğinin tespit edilmesine 
ihtiyaç vardır. Ayrıca, atölye çalışmalarının yetişkinler ve aileler gibi toplumun farklı 
kesimlerine hitap edilecek şekilde faaliyetler içermesine ihtiyaç vardır. Kış ve Yaz Bilim 
Kampları türü programlar, henüz az sayıda bilim merkezinde ve sınırlı bir kapsamda 
uygulanmaktadır. Genel olarak söylersek, bilim merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin 
hem sayısal olarak artırılmasına hem de çeşitlendirilmesine yönelik bir ihtiyaç söz 
konusudur.

Koordinasyon ve diğer kuruluşlarla ilişkiler

Bilim merkezlerinin mevcut kuruluş modeline göre TÜBİTAK, merkezlerin işletme 
tarafına herhangi bir destek sunmamaktadır. TÜBİTAK, bilim merkezleri başvurularını 
değerlendirmeye yönelik olarak bir “Bilim Merkezleri Danışma Kurulu” kurmuştur. Ancak 
görev tanımları itibarıyla gerek TÜBİTAK gerekse de söz konusu Danışma Kurulu, faal 
bilim merkezleri arasında koordinasyonu sağlama gibi bir işlev üstlenmemektedirler. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da böyle bir işlevi haiz değildir. Bununla birlikte, halen 
faal olan merkezler bir koordinasyon ihtiyacını dile getirmişlerdir. Öyle ki, bir yasal bir 
üst yapı kurulması yönünde talepler dillendirilmiştir.

Merkezler, ulusal ve uluslararası kimi bilim merkezi ve müzeleri birliklerine/
platformlarına üyedirler (Tablo 7). Bu üyelikler, bir koordinasyon ihtiyacını 
karşılamaktan ziyade alanla ilgili gelişmeleri takip etme ve mevcut insan kaynağını 
geliştirme açısından önemli bir işlev görmektedir.
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Tablo 7. Bilim Merkezlerinin Ulusal/Uluslararası Bilim Merkezi Birliklerine Üyelikleri

Ulusal 
Üyelikler Uluslararası Üyelikler

Konya Bilim 
Merkezi - Avrupa Bilim Merkezleri ve 

Müzeleri Birliği (ECSITE) Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bilim Merkezleri Birliği (NAMES)

Kocaeli Bilim 
Merkezi - Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği (ECSITE)

Kayseri Bilim 
Merkezi - Avrupa Bilim Merkezleri ve 

Müzeleri Birliği (ECSITE)

Kuzey Afrika ve Orta-
doğu Bilim Merkezleri 
Birliği (NAMES)

Association of Science and 
Technology Centers

(ASTC)

Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BTM)

- Avrupa Bilim Merkezleri ve 
Müzeleri Birliği (ECSITE)

Asia Pacific Network of 
Science and Techno-
logy Centres (ASPAC)

Association of Science and 
Technology Centers

(ASTC)

Kaynak: TÜBİTAK tarafından sağlanan verilerle oluşturulmuştur (Kasım 2019).

TÜBİTAK ile yerel yönetimlerin işbirliği ile kurulan ve kurulacak olan bilim merkezleri 
arasında bir üst kurulun oluşturulması ve bu kurulun hem yönetim hem de bilimsel 
işbirliği ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yönlendirici bir görev 
üstlenmesine ihtiyaç olduğu görülmüştür. Mevcut merkezlerin çalışmasında ve yönetim 
anlayışında ciddi farklılıklar mevcuttur. Bu merkezler genelde belediye şirketleri veya 
il özel idareleri üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulan bu merkezlerin uzun 
yıllar topluma hizmet edebilmesinin önündeki en büyük engel, gerekli masrafların 
(bina bakım ve onarımı, yeni sergilerin açılması, çalışanların ücretler, vb.) sürekli bir 
şekilde teminidir. Bu kapsamda ilgili belediyelerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 
da (Ticaret Odaları, vb.) bu merkezlere katkı vermesi gereklidir. Bilim merkezlerinin 
yönetilip işletilmesinde yerel kurum ve kuruluşlarla (ör. Milli Eğitim Müdürlükleri ve 
üniversiteler) işbirliği yöntem ve mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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Konya Bilim Merkezi tarafından fikir ve tasarım çalışmaları oluşturulmuş, “Matematik” 
ve “Anadolu Selçuklu” temalı sergiler bulunmaktadır. Konya Bilim Merkezi, bu 
konularda diğer bilim merkezlerine rehberlik yapmaktadır. Benzer şekilde, TÜBİTAK’ın 
talebi ile Kayseri Bilim Merkezi için, içerisinde atölye, laboratuvar ve bilim gösterilerinin 
bulunduğu Eğitmen Eğitimi Kitapçığı hazırlanmıştır. Bununla birlikte MEB tarafından 
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri için Proje Temelli Eğitim ve Oyun Temelli Eğitim atölye 
uygulama kitapçığı hazırlanmaktadır. Bu kitapçıklar diğer merkezler ile paylaşılmalıdır. 
Başta Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi olmak üzere bilim merkezlerinin farklı zamanlarda 
yapmış oldukları Bilim Şenliğinin ortak bir etkinlik olarak diğer büyükşehirlerde veya 
bilim merkezi olmayan diğer şehirlerde yapılması, farklı kesimlerin bu etkinliklere 
katılımını sağlama potansiyeli taşımaktadır.

Bilim merkezleri ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitimlerini desteklemek 
amacıyla, kurulacak olan bir komisyon/kurul marifetiyle “Bilgi Materyalleri Üretim 
Merkezi” oluşturabilir. Bu merkez hem dijital hem de basılı eserler üreterek öğrenciler 
için bir bilim kütüphanesi kurulması hususunda çaba gösterebilir. Bu durumda 
“TÜBİTAK Popüler Yayın Kurulu” ve “TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu” işbirliğinde 
Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile seçilecek bazı eserlerin hazırlanması hususu 
değerlendirilebilir. Son olarak temel bilimler eğitimine yönelik tematik müzelerin 
açılmasının yanında Ankara ve İstanbul’daki bilim merkezlerindeki ve ilçelerindeki 
faaliyetlerin TÜBA ve TÜBİTAK işbirliği ile yürütülmesinde büyük bir potansiyel fayda 
vardır.

TÜBA - Bilim Eğitimi Çalışma Grubu Toplantısı
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TÜBA VI. Bilim Eğitimi Kursu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Konya Bilim Merkezi - Sergi Alanı
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ETKINLEŞTIRME ve 
YAYGINLAŞTIRMA
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Bu bölümde hem mevcut bilim merkezlerinin faaliyetlerinin etkinleştirilmeleri hem de 
bilim merkezlerinin yurt çapında yaygınlaştırılması için kimi seçenekler ve stratejiler 
tartışılacaktır.

Faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve dışa açılma

Bilim merkezlerindeki faaliyetlerin sayısal olarak artırılmasına ve çeşitlendirilmesine 
ihtiyaç vardır. Zira mevcut merkezler sadece belli illerde hizmet verebilmektedir. Bu 
çerçevede, bilim merkezlerinin sadece merkezlere gelen öğrencileri ve ziyaretçileri 
değil, bütün toplumu hedef kitle olarak belirlemesi gereklidir. Bu çerçeveden 
bakıldığında, dünyadaki değişik bilim merkezlerinde çok çeşitli ve adeta sınırsız 
faaliyet alanları söz konusudur: Öğretmen eğitimi, bilim dersleri, sergiler, atölyeler, 
okul sonrası programlar, gençlik istihdam programları, okul müfredatlarını 
destekleme, hayat boyu öğrenme, toplumla diyalog geliştirme, vatandaş bilimi 
(citizen science), araştırma etkinlikleri ve bilim insanlarıyla buluşma (Association of 
Science-Technology Centers, 2016). Bu çerçevede, Türkiye’de bilim merkezlerinin 
başta öğretmen eğitimi ve gençliği yönlendirmeye yönelik programlar (ör. okul 
sonrası bilim kulüpleri) olmak üzere çok çeşitli alanlarda yapabileceği çalışmalar 
mevcuttur.

Bilim Merkezlerinde okul öncesi çocuklar ve ev hanımları için tematik bilim 
aktivitelerinin gerçekleştirilmesi yönünde programlar oluşturulmalıdır. Bu her 
iki gruba da oynayarak öğrenme metodolojilerinin yerleştirilmesi, öğretimin 
etkinliğini artırma hususunda fayda sağlayacaktır. Atölyelerde kolay bulunan 
malzemeler, mutfak malzemeleri ve atık malzemelerden yararlanılarak deney 
setleri veya bilimsel öğreti araçları yapılabilmelidir. Bilim böylelikle öğrenciler 
için kolay ulaşılabilir hale gelecek ve çocuklarda çevreyi koruma yönünde bir 
farkındalık oluşacaktır. Ayrıca, bilimin her yerde yapılabilir olduğu hususunda da 
öğrencilerin ilgisi artırılmış olacaktır. 

İzleme ve değerlendirme

Bilim merkezlerinin misyonlarına yönelik çabalarının sonuçlarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, kamu kaynakları kullanarak hizmet üreten bu kurumların 
amaçlarına ne derece ulaştıklarını görmek ve topluma hesap verebilmek açısından 
oldukça önemlidir. Aynı şekilde, bilim merkezindeki etkinliklerin, öğrencilerin 
bilime yönelik ilgilerini ne ölçüde artırdığına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bilim 
merkezlerinde çeşitli gösterilerle sağlık ve uzay gibi geniş kapsamlı konularda 
görseller sunulmaktadır. Bununla birlikte, bu bilgilerin fen müfredat alanındaki 
okul öğretim programlarını destekleyici tarzda hazırlanması önem arz etmektedir. 
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Ayrıca, bilim merkezlerinin dünyadaki klasik ve modern eğitim yaklaşımlarını takip 
etmeleri ve kendilerini yenilemeleri önemlidir. Bu çerçevede, bu kurumların “açık 
havada/doğada eğitim”, “okul dışında eğitim”, “müzede eğitim” ve FeTeMM gibi 
yaklaşımları uygulamaları ve/veya değerlendirmeleri önemlidir.

Planlama ve yaygınlaştırma seçenekleri
Bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması çerçevesinde 2011 yılında BTYK tarafından 
alınan bu karar gereği, 2016 yılına kadar bütün büyükşehirlerde bilim merkezlerinin 
kurulması öngörülüyordu. Ancak bu hedef, başta yetersiz finansman ve insan kaynağı 
olmak üzere değişik sebeplerden ötürü gerçekleştirilemedi. Bundan dolayı yeni bir 
bilim merkezleri yaygınlaştırma stratejisine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, aşağıda üç 
ayaklı bir yaygınlaştırma stratejisi önerilmiştir (Şekil 2). 

Yaygınlaştırma stratejisinin birini ayağını, bölgesel olarak faaliyet gösterecek bilim 
merkezleri oluşturacaktır. Mevcut altı bilim merkezine ek olarak, Türkiye’deki 
mevcut ulaşım altyapısı düşünülerek bilim merkezi bölgeleri belirlenmeli ve 
ilgili bölgedeki illerdeki yerel yönetimler tarafından sunulacak en iyi proje 
desteklenmelidir. 

Yaygınlaştırma stratejisinin ikinci ayağında, bilim merkezi olarak hizmet üretmeye 
uygun altyapısı olan mevcut müze, doğa müzesi, bilim müzesi, akvaryum, 
planetaryum, gözlemevi, gençlik merkezi ve hayvanat bahçesi gibi farklı adlarla 
faaliyetlerine devam eden muhtelif kurumların Sanayi ve Bilim Bakanlığı ile 
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi öngörülmektedir. Böylece, bölgesel faaliyet 

Şekil 2. Yeni Kurulacak Bilim Merkezleri İçin Üç Ayaklı Yaygınlaştırma Stratejisi.

Bilim merkezleri kurulacak 
bölgelerinin belirlenmesi 
ve her bölgede TÜBİTAK 
destekli bir bilim merkezi 

kurulması

Halen faal olan ve bilim 
merkezi misyonuna uygun 

faaliyet yürütebilecek 
muhtelif  kuruluşların TÜBİTAK 

tarafından desteklenmesi. 

BİLSEM’ler ve Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri ile 

Bilim Merkezlerinin 
İşbirliğinin Artırılması
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yürütecek bilim merkezlerinin bulundukları illerin dışında kalan illerin tamamında 
en az bir tane kurum destek kapsamına alınabilir. Altyapıları önemli ölçüde hazır 
müze ve diğer kuruluşların TÜBİTAK desteklerinden faydalanarak geliştirilmesi, 
Bilim Merkezlerinin çok düşük maliyetlerle yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracaktır. 
Bu stratejinin en büyük avantajı, yeni bir yapı kurma ve işletmenin getireceği 
ek finansman ihtiyacını azaltması ve hızlı bir şekilde bilim merkezlerinin 

Bursa Bilim Merkezi Ziyareti

Kocaeli Bilim Merkezi Ziyareti
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yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Bilim merkezlerinin kurulması için belediyelerin 
dışındaki kurum ve kuruluşlarla da sözleşme imzalanmasına imkân verilmesi, 
bilim merkezlerinin daha az maliyetli ve daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına izin 
verecektir. Dahası, böyle bir yaklaşım, birbiriyle ilişkili misyonlara sahip ve kültürü 
geliştirmeye yönelik kurum ve kuruluşların (ör. kütüphane, hayvanat bahçesi, 
müzeler ve üniversiteler) ortak mekân kullanmasına yol açma ve böylece ortak 
ziyaretçi sayısını maksimize etme potansiyeli taşımaktadır. Bu husus işlevselliğin 
ve çekiciliğin arttırılması açısından önemlidir. Kütüphanelerde fiziki basılı kitaplar 
yanında modern tarzda elektronik kaynakların da barınması ve mutlaka ilgi çekici 
bir “Bilim ve Teknoloji” bölümünün bulunması sağlanmalıdır.

Yaygınlaştırma stratejisinin üçüncü ayağında, farklı bakanlıklar bünyesinde yer 
alan ve ortak bir misyon olarak bilimi sevdirmeyi hedefleyen kuruluşlar arasındaki 
işbirliğinin artırılması gelmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan 
ve her ilde en az bir adet bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel 
yetenekli öğrencilere yönelik olarak eğitim sunmaktadır. Benzer şekilde, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı işbirliğinde 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması ve 
yetenekli öğrencilere yönelik faaliyet yapması kararlaştırılmıştır. Hem BİLSEM’ler 
hem de Dene-yap Teknoloji Atölyeleri, tüm yaşlardan herkese hizmet sunan bilim 
merkezlerine göre, daha dar bir öğrenci grubuna hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 
Bununla birlikte, BİLSEM’ler ve Deneyap Teknoloji Atölyelerinin topluma yönelik 
ne tür faaliyetler yapabilecekleri ve bilim merkezleriyle kurabilecekleri işbirlikleri, 
gelişmeye açık bir alan olarak görünmektedir. 

Kayseri Bilim Merkezi
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Bilim merkezlerinin sayısı az olduğu zaman, mükerrerlik ve israf söz konusu olmayabilir, 
ancak bu merkezlerin zamanla sayısının artacağı öngörülmektedir. Mevcut 
kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerektiği göz önüne 
alınırsa, yeni merkezlerin mevcut merkezleri tamamlayan bir işlev görecek 
şekilde kurgulanması gerekmektedir. Böylece hem ziyaretçilere farklı mekânları 
görmeleri için bir fırsat sunulmuş olacak hem de artan koordinasyon ihtiyacı 
karşılanabilecektir. Bir başka ifadeyle, yeni bilim merkezleri açılırken, en çok 
dikkat edilmesi gereken husus, mevcut bilim merkezlerinin bir kopyası olmaktan 
ziyade, bulunduğu coğrafyanın mirasını da dikkate alan, yakın çevresindeki bilim 
merkezlerinden farklılaştırılmış, belli bir odağı/konsepti bulunan merkezlerin 
açılmasıdır. TEKNOFEST ve benzeri festival ve proje yarışmaları da bilim 
merkezlerinin hedeflerini gerçekleştirmeleri için onlara platform sunmaktadırlar. 
Söz konusu organizasyonlar ile bilim merkezlerinin işbirliği imkanları gelişmeye 
açıktır.

Konya Bilim Merkezi
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SONUÇ ve 
ÖNERILER
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Komisyon yaptığı incelemeler neticesinde, uzun yıllardır gereksinimi duyulan 
bilim merkezlerinden TÜBİTAK destekli ve faal olanların tamamında önemli bir 
gelişme kaydedildiğini gözlemlemiştir. Daha da önemlisi, her geçen gün söz konusu 
merkezlerin gittikçe profesyonelleşmesi ve bu merkezlerdeki insan kaynaklarının 
daha nitelikli hale geldiği görülmektedir. Benzer şekilde, bilim merkezlerini ziyaret 
eden kişilerin büyük bir memnuniyet gösterdikleri dikkate alındığında söz konusu 
merkezlerin kuruluş misyonlarına sadık kalarak çalışmalarını yürüttükleri söylenebilir. 
Yerel yönetimler tarafından sahiplenilen bilim merkezlerinin hem tanıtım hem de 
ziyaretçi sayısı açısından zengin bir çeşitliliğe sahip oldukları görülmüştür. Bir başka 
ifadeyle, bu merkezler açılışlardan kısa bir süre içerisinde toplum tarafından yoğun 
ilgi odağı haline getirilmiş ve kamuya mal olmuşlardır. Bunda bu merkezlerin ücretsiz 
olması ve herkese açık olmasının önemli bir etkisi vardır. Bütün bu olumlu göstergeler 
ve gelişmelerle birlikte, hem mevcut bilim merkezlerinin daha etkin kılınması hem 
de yeni açılacak bilim merkezlerine rehberlik etmesi açısından, komisyon tarafından 
geliştirilen öneriler aşağıda sıralanmıştır:

Koordinasyon

 → Bilim merkezlerinin koordinasyonu için bir komisyon/kurul oluşturulmalıdır. 
TÜBİTAK, TÜBA, MEB, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve diğer ilişkili kurumların 
belirleyeceği bilim alanlarından temsilciler ile bilim merkezlerinin temsilcileri, 
söz konusu komisyonun üyesi olmalıdır. Söz konusu komisyonun sekretaryasının 
ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmesi öngörülebilir. Üst kurulun temel 
misyonu; bilim merkezlerine rehberlik yapmak, izleme ve değerlendirme yapmak 
ile bilim merkezleri arasındaki işbirliğini artırmak olmalıdır. Böylece, sadece yerel 
bazlı, sürekliliği zor, yetersiz ve masraflı olabilecek bilgi ve beceri birikimi (merkez 
kurma, eleman yetiştirme, sergi malzemesi tedariki/üretimi vb. konularda), ilerisi 
için muhafaza edilip geliştirilerek ulusal bir değere dönüştürülebilir. Komisyon, 
sektörde küresel eğilim ve gelişmeleri izlemek açısından yıllık toplantılar 
düzenleyip yurt-içi ve dışı uzmanların konu hakkında görüş ve önerilerinin 
alınacağı ve tartışmaların yapılacağı bir platform oluşturabilir. Bu toplantılarda 
ortaya atılan görüş ve düşünceler yayınlara dönüştürülebilir. Ayrıca, bilim merkezi 
çalışanlarının niteliklerinin artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla 
çalışma yapabilir. 
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Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirlik

 → Yapımı planlanan bilim merkezlerinin, bulunacakları il ve bölgenin kapasitesi 
gözetilerek farklı tarzlarda ve büyüklükte tasarlanması gereklidir. Bu çerçevede, 
yeni bilim merkezleri mevcut bilim merkezlerini tamamlayıcı bir işlev üstlenmelidir. 
Ayrıca, merkezlerin yer seçimi yapılırken hem ilgili kentten hem de bulunduğu 
bölgedeki diğer kentlerden gelecek vatandaşların kolay ulaşımı dikkate alınmalıdır.

 → Üç ayaklı bir yaygınlaştırma stratejisi önerilmektedir. Mevcut altı bilim merkezine 
ek olarak, Türkiye’deki mevcut ulaşım altyapısı düşünülerek bilim merkezi bölgeleri 
belirlenmeli ve ilgili bölgelerde TÜBİTAK destekli birer bilim merkezi kurulmalıdır. 

 → Yaygınlaştırma stratejisinin ikinci ayağında, bilim merkezi olarak hizmet üretmeye 
uygun altyapısı olan mevcut müze, doğa müzesi, bilim müzesi, akvaryum, 
planetaryum, gözlemevi, gençlik merkezi ve hayvanat bahçesi gibi farklı adlarla 
faaliyetlerine devam eden muhtelif kurumların Sanayi ve Bilim Bakanlığı ile TÜBİTAK 
tarafından desteklenmesi öngörülmektedir. Bu stratejinin en büyük avantajı, yeni 
bir yapı kurma ve işletmenin getireceği ek finansman ihtiyacını azaltması ve hızlı 
bir şekilde bilim merkezlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. 

 → Yaygınlaştırma stratejisinin üçüncü ayağında, farklı bakanlıklar bünyesinde 
yer alan ve ortak bir misyon olarak bilimi sevdirmeyi hedefleyen kuruluşlar 
arasındaki işbirliğinin artırılması gelmektedir. Bu kapsamda, BİLSEM’ler ve Dene-
yap Teknoloji Atölyelerinin topluma yönelik ne tür faaliyetler yapabilecekleri 
ve bilim merkezleriyle kurabilecekleri işbirlikleri, gelişmeye açık bir alan olarak 
görünmektedir.

 → Yeterli altyapı ve kapasite oluşturmadan yeni bilim merkezleri açılması yerine 
mevcut merkezlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha geniş bir kesime hizmet 
etmelerinin sağlanması öncelenmelidir.

 → Bilim merkezlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, kademeli bir şekilde 
girişler ücretlendirmeye tabi tutulmalıdır. Böylece, bir yandan bilim merkezleri 
sevdirilmeye çalışılmalı ve kritik bir ziyaretçi kütlesinin oluşması hedeflenmeli; 
öte yandan zamanla müdavimleri oluşan bilim merkezlerinin girişleri ücretli 
hale getirilmelidir. Bununla birlikte, dezavantajlı kesimlerin söz konusu bilim 
merkezlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için, özel programlar geliştirilmelidir.
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Konsept
 → Bilim merkezlerinin sadece matematik, fen bilimleri ve mühendislik alanlarında 
değil sanat ve beşerî bilimler alanındaki gelişmeleri yakından izlemeleri ve bu 
alanlara yönelik sergi ve atölyeler barındırmaları teşvik edilmelidir. Ayrıca, yeni 
kurulacak bilim merkezlerinin bir kısmının müstakil olarak “bilim müzesi”, “tarihi 
mekanlar”, “akvaryum”, “gençlik müzeleri”, “botanik bahçeler” ve “hayvanat 
bahçeleri” gibi adlar altında da kurulması önerilmektedir.

 → Yeni bilim merkezlerinin konseptleri oluşturulurken, mükerrerlikten kaçınmak için, 
mevcut bilim merkezlerini tamamlayan işlevler öngörülmelidir. 

İnsan Kaynakları
 → Bilim merkezlerinde çalışan personelin bilimsel bir arka plana sahip olması; bilimin 
doğru bir şekilde anlatılması ve öğrencilere sevdirilmesi açısından önemlidir. 
Bundan dolayı, bu merkezlerde çalışanların muhtelif bilimsel alanlarda yüksek lisans 
ve doktora yapmaları teşvik edilmeli ve yeni personel alımlarında yüksek lisans 
ve doktora mezunlarının bu merkezlerde istihdamına öncelik verilmelidir. Ayrıca, 
üniversitelerle işbirliği yapılarak, mevcut personelin sürekli bir şekilde bilimsel 
gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. İlâveten, bilim merkezlerine 
nitelikli ve akademik arka planı güçlü ve yetenekli personelin istihdam edilebilmesi 
için, cazip ve esnek çalışma şartları oluşturulmalıdır. 

İçerik ve Etkinlikler
 → Bilim merkezlerindeki faaliyetlerin sayısı artırılmalı ve faaliyetler çeşitlendirilmelidir. 
Bilim atölyelerinde, sadece çocuk ve öğrencilere değil, genel olarak bilimsel merakı 
olan kişilere yönelik ve özellikle ailelerin birlikte katılım gösterebilecekleri etkinlikler 
açılmalıdır. Bilim merkezlerinin çalışma saatleri de bu husus göz önüne alınarak 
belirlenmelidir. Bu merkezlerde yapılan bilim eğitiminin daha anlamlı olması için 
aktivite destekli dersler ve atölyeler şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 
yapılmalıdır. Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar veya modüller 
gibi programlar, yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca, bilim merkezleri, öğretmenlerin eğitimine 
daha çok önem vermeli, tematik temel bilimler eğitim yöntemleri de eklenerek 
bu minvalde özel programlar tasarlamalıdır. Bu çerçevede, bilim merkezleri, MEB 
tarafından yürütülen öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine daha çok müdahil olmalıdır. 

 → Bilim merkezlerinde periyodik aralıklarla mutlaka yenilikler yapılmalı ve yeni 
deney setleri eklenmelidir. Belli dönemler içerisinde farklı etkinliklerin yapılması 
gerekmektedir. Bunun için farklı bilim merkezlerinde sunulan bilimsel aktivitelerin 
birbirine benzer olmaması gerekir. Farklı şehirlerdeki bilim merkezleri arasında 
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sergi değiş tokuşu sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Sergi tasarımlarında bu husus 
dikkate alınarak, sağlamlık ve kolay taşınabilirliğe özel bir önem verilmelidir. Ayrıca, 
sergi tasarımlarının zaten belli bir süre sonra yıprandıkları ve yenilenmelerinin büyük 
bir mali yük getirdiği dikkate alınarak, bilim merkezlerinde eğitim programlarına 
(bilim atölyeleri, laboratuvarlar) da ağırlık verilmelidir. BTYK’nın (2016) önerdiği 
gibi, dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki ihtiyaçlar incelendiğinde, sergi ağırlıklı 
bir merkez yerine eğitim programları ağırlıklı bilim merkezlerinin kurulması teşvik 
edilmelidir. Dahası, bilim merkezlerindeki etkinlikler tasarlanırken, bu etkinliklerin 
MEB müfredatıyla sınırlı olmaması ancak bu müfredatı da gözetmesi faydalı 
olacaktır. Bu noktada fütürist ve bilim kurguyu önceleyen yaklaşım sayesinde 
erken yaşlarda bireylere multidisipliner metodlarla, uzgörülü (uzak, uzmanlıkla, 
uzlaşmacı), yenilikçi, stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirme yetileri 
kazandırılmış olacaktır.

 → Bilim merkezlerinde, temel bilimsel eserlere/buluşlara ve önemli bilim insanlarının 
başarılarına daha çok yer verilmelidir. Bu çerçevede, öğrencilerimize ve 
çocuklarımıza bilimin evrensel yönünü kavramaları ve özgüvenli bir şekilde bilime 
yaklaşmaları için, bilimin gelişmesine katkı yapan gerek diğer kültürlere mensup 
bilim insanlarının gerekse de kendi kültürümüze ait bilim insanlarının hakkında 
bilgiler dengeli bir şekilde verilmelidir. 

 → Yine aynı maksatla bu merkezlerimizde bilimin evrenselliği vurgulanarak, bilimin 
dünya barışına katkısının yanı sıra bilimin farklı medeniyetlerin çalışmalarıyla 
ilerlediğinin altı çizilerek ilgilelere aktarılmalıdır.

 → Sanayide, sivil toplum kuruluşlarında, okullarda ve üniversitelerde yapılan yenilikçi 
projelerin bilim merkezlerinde tanıtılması sağlanmalıdır. Bilim merkezleri adına 
TÜBİTAK; akıllı uygulamalar, mobil uygulamalar, yenilikçi endüstriyel tasarımlar, 
ergonomi, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve çevre, geleceğin ev aletleri, 
güvenlik ve emniyet tasarımı için destek programı çağrısı açmalıdır. Böylece çocuk 
ve genç tasarımcıların projeleri uygulama alanına konulabilir. Ayrıca; toplumun 
değişik kesimleri için (örneğin yaşlılar, görme engelliler ve diğer engelliler) özel ve 
hayatı kolaylaştıran tasarımlar hedeflenmelidir.
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Yönetim ve Dış İlişkiler
• Bilim merkezlerinin akademik danışmanlıkları güçlendirilmelidir. Bu çerçevede, bilim 

merkezlerinin ve yerel yönetimlerin üniversiteler ve akademik camia ile daha güçlü 
bağlantılar kurması için çaba gösterilmelidir.

• Bilim merkezlerinin öğrencilere, topluma ve bulunduğu bölgeye katkıları hususunda 
bilimsel değerlendirmeler, periyodik aralıklarla gerçekleştirilmelidir.

• Yerel kaynaklarla işletimin desteklenmesi ve maliyetlerin karşılanması için yapım 
aşaması da dâhil sponsorluklar oluşturulmalıdır. “Bir tuğla da benden” (yardım 
severlerin isimlerinin yazılı olduğu tuğlalardan oluşan bir duvar veya duvarların 
yapımı) türü kampanyalarla sponsorlukların cüzi ücretlerle tabana yayılması ve en 
önemlisi bu sayede yerel “sahip çıkma” duygusu öne çıkarılmalıdır. 

• Bilim merkezlerinin bilimin sevdirilmesine yaptığı katkı kadar, ticari ve sosyokültürel 
önemi ve tematik güncel bilimsel niteliği yanısıra sürdürebilirliği de özenle korunması 
gereken bir konudur. Mevcut bilim merkezlerinin mevcut sorunlarını gidermeden 
yenilerini açmanın bu sorunları derinleştirme riski taşımaktadır. 

• Ekonomik sürdürülebilirlik açısından  tematik sergi laboratuvarlarından elde edilen 
ürünler noktasında özelikle Türk Cumhuriyetlerine ve İslam ülkelerine yönelik üretimi 
ve satışı sağlayacak uluslararası pazar hedeflenmesinin yapılması önerilmektedir.

• Bilim merkezleri, elektronik ortamda da etkileşim ve deney sunabilecek şekilde 
altyapılarını güçlendirmelidir. Böylece, daha çok kişiye güvenilir bir ortamda bilimsel 
eğitim olanağı sağlanmış olur. Ayrıca, öğrenci, bilim merkezine gelmeden ne ile 
karşılaşacağı hakkında bir fikir sahibi olabilir. Ek olarak, bilim merkezlerinin aktif bir 
şekilde sosyal medyayı kullanmaları, yeni ziyaretçilerin ve çok dilli hizmet verme 
kapasitesine ile öğrencilerin söz konusu çekilmesi ve / veya öğrencilerin söz konusu 
merkezlere gitmeden bilime olan meraklarının artırılması potansiyeli taşımaktadır. 
Bu çerçevede, özellikle çocuklar ve gençleri hedef alan kısa süreli tanıtım videoları 
ve/veya bilimsel çalışmalarını sevdirmeye yönelik klipler hazırlanmalı ve sosyal 
medya aracılığıyla hedef kitleye sunulmalıdır. Benzer şekilde, bilim merkezlerini ve 
bu merkezlerde konu edinilen bilimsel faaliyetlerin arka planını tanıtıcı materyaller 
hazırlanmalı ve ziyaretçilerle paylaşılmalıdır. 

• MEB, öğretim programlarında - açık veya örtük olarak- müze ve bilim merkezlerini 
ziyaret etmeye daha çok yer vermelidir. 

• Bilim merkezleri, ailelere yönelik faaliyetlerini artırma ve çeşitlendirmeye (ör. aile 
atölyeleri) çalışmalıdır. Böylece, bilim merkezlerinin tüm aile üyelerinin birlikte ve 
eğlenerek ziyaret edecekleri mekanlar olması amaçlanmalıdır.
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