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Türkiye’de ikamet eden, 
• Tezli yüksek lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olan,
• Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya

belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel
kadrosunda olanlar başvuru yapabilir.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve 
yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla 
anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; 
katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, 
sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Destek Unsurları ve Üst Limitler 
Desteklenebilecek etkinlikler: 

• Artırılmış gerçeklik uygulamaları
• Deneysel uygulamalar
• E-öğrenme uygulamaları
• Gözlem
• Hesaplamalı bilim uygulamaları
• İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan

etkinlikler

• İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan
etkinlikler

• İş birliği olan grup çalışmaları
• Mobil uygulamalar
• Oyun tabanlı uygulamalar
• Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
• Saha çalışmaları
• Spor etkinlikleri

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir. 
Projenin için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, konaklama, iaşe veya taşıt kiralama 
hizmetleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli 
vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır. 
Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli başına) ile ilgili olarak; görev 
alan kişiye proje bazında yapılacak ödemeler için belirlenen üst sınırlar (TL): 

 Görev 1-3. Günler       4-10. Günler  Toplam 
 Eğitmen 300 100 1.600 
 Rehber 200 100 1.300 
 Sağlık Personeli 125 125 1.250 

Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), iaşe ücreti üst sınırı bir kişi için KDV 
dâhil en fazla 60 TL/gün, konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığında 120 TL/gün’dür. 
Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik dönemi gün sayısı tanışma ve kapanış dâhil en fazla 
10 gün (en fazla 9 gece) ile sınırlıdır. Konaklamasız projelerde, etkinlik gün sayısı sınırı aranmaz. 

Çağrı, yılda bir defa açılır. Çağrılar buradan takip edilmektedir. 

TÜBİTAK, ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını 
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

1) Kimler Yararlanabilir?
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