
 

BİLGİ NOTU 

Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) tarafından 2014 yılında başlatılan Bilim Söyleşileri, alanında 

uzman bilim insanlarını; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle bir araya getiren, yaklaşık 1 - 

1,5 saatlik sunum ve soru-cevap bölümlerinden oluşan etkinliklerdir. 

Söyleşiler, tamamen bilimsel temelli anlatılar olup erken yaşlardan itibaren gençlerimizde bilim 

iletişimini arttırmayı amaçlar.  

Konuşmacı; dinleyicilerle kariyerini, araştırma konularını, alanındaki yenilikleri ve tartışmaları ilgi 

uyandıracak bir biçimde kısaca aktarmaya çalışıp öncelikle kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel 

bir kariyerin nasıl şekilleneceği konusunda dinleyenlere örnek rol model oluşturur. Bu çerçevede 

toplumda bilim farkındalığını ve bilim okuryazarlığını geliştirmekle birlikte toplumun bilim dünyası ile 

doğrudan temasının artırılması hedeflenir. 

Türkiye’deki üniversitelerde öğretim üyesi, doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi ya da 

araştırma görevlisi olarak görev yapan bilim insanları konuşmacı olarak başvuru yapabilirler. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki devlet okulları ve bilim ve 

sanat merkezleri (BİLSEM), Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ve genç ofisler, Kültür 

ve Turizm Bakanlığına bağlı kültür merkezleri ile müze ve kütüphaneler, TÜBİTAK tarafından 

desteklenen bilim merkezleri ile Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Söyleşilerine ev sahipliği yapmak 

için başvuru yapabilirler. Özel okul ile kurum/kuruluşlardan başvuru alınmaz. 

Başvurular, konuşmacı ve okul/kurum için bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr adresinden belirtilen 

tarihler arasında ayrı ayrı yapılır. Ev sahibi okul/kurum başvurusu, temsilci tarafından yapılır. Başvurular, 

konuşmacı ve okul/kurum yetkilisi tarafından e-imza ile onaylanır. E-imza ile onaylanmayan başvurular 

değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir matbu belge gönderilmez. 

Ev sahibi kurum ve konuşmacılar tarafından doldurulan formlardaki bilgiler baz alınarak, 

TÜBİTAK tarafından uygun görülen kontenjanlar dâhilinde, eşleştirmeler yapılır.  Eşleştirme işlemi 

tamamlandıktan sonra etkinlik talebinde bulunan taraflara e-posta ile bilgilendirme yapılır. 

Konuşmacılara katkıları için belirli miktarlarda ödeme yapılır. Ev sahipliği yapacak kurumlara ise 

herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.  

Belirli bir yarışmaya ya da sınava hazırlık amacı güden etkinlikler ile kitap ve ürün tanıtımı, imza 

günü vb. pazarlama amaçlı etkinlikler düzenlemek üzere TÜBİTAK Bilim Söyleşileri başvurusunda 

bulunulamaz.  

TÜBİTAK, Bilim Söyleşileri ile bilim insanları ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlar ve teşvik 

eder, söyleşileri organize etmez. Söyleşilerin içeriğinin yasal sorumluluğu tamamen konuşmacılara aittir.  

 

Daha detaylı bilgi için Bilim Söyleşileri Etkinlik Kuralları Kitapçığını inceleyebilirsiniz. 

 

Web adresi : bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr     

E-posta : bilimsoylesileri@tubitak.gov.tr 

Belge indirme ve yükleme: https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ 
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