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5 yılda, 81 ilde bilim merkezi açılacak!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, 2 yıl içinde 16 
büyükşehirde, 5 yıl içinde ise 81 ilde bilim merkezleri açmayı 
planladıklarını açıkladı.

“Bilim Merkezi Kurulması Destekleri 
Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı”,  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün’ün katılımıyla 11 Nisan 2012’de Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda 
(TÜBİTAK) gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 
Bakan Ergün, teknolojik gelişimin ihracat 
rakamları üzerine olan etkisinden söz edip 
yüksek teknolojinin payının ihracat içerisinde 
yüzde 25’ler seviyesine çıkarılması gerektiğini 
bildirdi. Bugün bu rakamın yüzde 5’ler sevi-
yesinde olduğunu ifade eden Ergün, ekonomi 
büyürken düşük teknolojili ürünlerle büyüme 
noktasında olunamayacağına dikkat çekip mut-
laka ileri teknoloji ürünlerine ağırlık verilmesi 
gerektiğini vurguladı.

500 milyon TL’lik bölümü Büyükşehirler için, 
kalan 500 milyon TL’si de diğer illerdeki bilim 
merkezlerinin desteklenmesinde kullanılacak.

2023’ün, bilim merkezleri için bu sürenin 
uzun olduğuna dikkat çeken Ergün, bel-
ediye başkanlarına “birkaç yıl içerisinde 
Büyükşehirlerde, en geç 5 yıl içerisinde de tüm 

illerde bunu bitirin” talimatı verdi. Ergün, bu 
merkezlerde interaktif ortamlar yapacaklarını, 
bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılabilir bir 
hale getirmek istediklerini belirtti.
Konya’nın dünya standardında bir bilim 
merkezi inşaatına başladığına değinen Ergün, 
Kocaeli, Bursa ve Gaziantep’te de bilim 
merkezi çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. 
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ergün, bel-
ediye başkanlarına, “Belediye başkanlarımız 
spor salonları ve yüzme havuzlarına verdikleri 
önem kadar, bilim merkezlerine önem ver-
mezse hata yaparlar. Kim elini çabuk tutarsa 
o önce yararlanacak. Altyapı, bina ve çevre 
düzenlemesi sizden, işin teknik donanımını 
sağlamak bizden” çağrısında bulundu. 
Ergün, bilim merkezlerinin tasarım ve eğitim 
programlarının temini ile yönetim modelinin 
kurulması ve işletmenin denetlenmesini 
TÜBİTAK eliyle sağlayacaklarını söyledi. 
Toplantının açış konuşmasını yapan TÜBİTAK 
Başkanı Yücel Altınbaşak ise, dünyada 2.400 
bilim merkezi olduğunu ve bunları yılda 290 
milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Kurula-
cak bilim merkezlerinin hem eğitime hem de 
bilime katkı sunacağını ifade eden Altınbaşak, 
bilim merkezleri ile birlikte öğrencilerin bilimi 
yaşayacağını ve bilime dokunacaklarını söyl-
edi. TÜBİTAK’ın öncülüğünde, yerel yönetim-
lerle birlikte işbirliği içerisinde kurulacak olan 
merkezler, çocukların bilime olan ilgilerini 
artırıp teknolojiyi daha doğru kullanmalarını 
sağlayacak.

Toplantıda, 16 büyükşehir belediye başkanları 
ile bir araya gelen Ergün, yerel seçimlere iki 
yıl kaldığını anımsatıp bu süre içinde bilim 
merkezlerinin şehirlere açılmasının önemini 
anlatarak “1 milyarsa 1 milyar, Türkiye’nin 
geleceği adına bu işe yatıracağız” dedi. 

2004 yılında yapılan Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nda (BTYK) Başbakan Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın himayesine alınan bu 
alandaki sistematik çalışmalar hızlandırıldı 
ve 2008’de TÜBİTAK büyükşehir belediye-
lerine yönelik “Bilim Merkezi Kurulması 
Çağrısı”na çıktı. Çağrı sürecinin sonunda 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait proje öner-
isinin desteklenmesine karar verildi. 27 Aralık 
2011’de yapılan son BTYK’da ise 2016 itibariyle 
tüm büyükşehirlerde ve 2023 itibariyle de tüm 
illerde bilim merkezleri kurulmasına karar 
verildi. 2016’ya kadar tamamlanması hede-
flenen projeler için yaklaşık 500 Milyon TL; 
2023 yılına kadar ise 1 Milyar TL’nin üzerinde 
kaynak harcanması planlanıyor. Bütçenin 
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 İnternet’e erişim temel bir haktır.
 Devlet gerekli yasal düzenlemeler ve icra organlarıyla bu hakkı güvence altına almakla 

yükümlüdür.
 İnternet’e erişim için gerekli olan altyapı teknolojilerinden, mümkünse ücretsiz ya da 

olabilecek en az bedeller karşılığında faydalanabilmek herkesin hakkıdır.
 Ulusal/fiziki sınırların olmadığı, evrensel bir ortam olan İnternet’te kullanıcılar, hiç bir 

sınıfsal, ulusal, kültürel, cinsel, dinsel vb. ayrımlar gözetilmeksizin eşittirler.
 İnternet’in etkin bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli güncel bilgileri temel eğitim 

sisteminin bir parçası haline getirmek bir kamu sorumluluğudur.
 İnternet için kurulan altyapılar şeffaf olmalıdır. Bu sistemler için kullanılan donanımsal/

yazılımsal teknolojiler ile bu yapıları kuran/işleten, özel/kamusal kuruluşlar kullanıcıların 
denetimlerine açık olmalıdır. Şeffaflık yurttaşın temel hakkı, kamusal düzenleyici ve hizmet 
sağlayıcıların ödevidir.

 Kullanıcıların seçimlerine saygı, İnternet’in hem sosyal açıdan hem de teknik açıdan özgürce 
gelişebilmesi için ağ tarafsızlığı, altyapı ve hizmet sağlayıcılar için zorunlu bir ilkedir. Ağ 
tarafsızlığı, altyapı ve hizmet sağlayıcılarının farklı içerik ve uygulamalar arasında ayrımcılık 
yapamayacağı anlamına gelir. Ayrıca kullanıcının her ekipmanı, içeriği ve hizmeti, hizmet 
sağlayıcının herhangi bir müdahalesi olmadan kullanabilmesini mümkün kılar. Tarafsız 
İnternet erişimi her kullanıcının hakkıdır.

 İnternet bugün, düşünce ve ifade özgürlüğünün gerçekleştiği öncelikli iletişim alanı haline 
gelmiştir; aynı şekilde, müdahale edilmeden, sansürlenmeden bilgi edinme ve haber alma 
hakkının özgürce kullanılabildiği en önemli platformdur. Dahası, İnternet herkesi bir yayıncı 
haline getirmekte, bu yönüyle iletişimi demokratikleştirmekte ve kamu yararının ortaya 
çıktığı ayrıcalıklı iletişim ve etkileşim platformuna dönüşmektedir. İşte bu yüzden, İnternet’in 
evrenselliği, bütünlüğü, açıklığı ve çok sesliliği korunmalıdır.

 İnternet insani etkileşim ve sosyal ilişki için temel bir platform haline gelmiştir. Bu 
durum, İnternet erişimini en az seyahat özgürlüğü kadar temel bir insan hakkı haline 
getirmektedir. Bugün bir insanın seyahat özgürlüğü engellenemeyeceği gibi, İnternet erişimi 
de engellenemez.

 İnternet, sadece bir iletişim alanı değildir; o bir etkileşim alanıdır. Bu da İnternet’i 
örgütlenme özgürlüğünün asli parçası haline getirmektedir. İnternet bugün insanların 
örgütlenmek, demokratik bir biçimde katılımda bulunmak, tepki ve protestolarını demokratik 
bir biçimde ifade etmek için kullandıkları en önemli platform haline gelmiştir. Bu yüzden 
İnternet’e erişim hakkı, örgütlenme hakkının asli bir parçasıdır ve kısıtlanması demokratik 
hakların ihlali demektir.

 İnternet’in gayri-merkezi, tarafsız, sınır-aşan ve etkileşimli doğası, onu düşünce, ifade, bilgi 
edinme ve haber alma özgürlüğünün asli parçası kılmaktadır. İnternet’e devlet denetimi ve 
gözetimi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki en büyük engellerdir. Özgür ve sınırsız 
bir İnternet her kullanıcının hakkıdır. İnternet erişim hakkının korunması, temel haklar olan 
düşünce, ifade, bilgi edinme ve haber alma özgürlüğünün korunmasına sıkı sıkıya bağlıdır. 
Dünyayı izleyebilen, kendi adına seçimler yapabilen geniş görüşlü fertler olabilmek için 
sınırsız ve özgür İnternet erişimi elzemdir.

 Düzenleyici yasalar, sansür ve yasakları değil, hak ve özgürlükleri öncelemelidir. Suçla 
mücadele, çocuk ve aileyi korumak, terörizm gibi konjoktürel, muğlak, evrensel olmayan 
sebeplerle gerçekleştirilen erişim engellemeleri, kelime yasakları, merkezi filtrelemeler vb. 
yasak ve yaptırımlar sansürdür. İnternet’te sansür İnternet kullanıcılarının bilgiye erişim hak 
ve özgürlüğünü ihlal eder. Sansürsüz İnternet her yurttaşın hakkıdır.

 İnsanlar şeffaf yasal zorunluluklar olmadığı sürece İnternet ortamındaki faaliyetleri 
nedeniyle kimliklerini açıklamaya zorlanamazlar. Anonim olmak her kullanıcının hakkıdır. 
Temel bir hak olan mahremiyet hakkı internet üzerinde yasal güvence altında olmak 
zorundadır.

 İnternet kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliği esastır. Kullanıcılar, bu verilerinin hangi 
amaçlarla toplandığı ve nasıl kullanıldığını bilmek, buna itiraz etmek, kişisel verilerinin 
silinmesini, yok edilmesini istemek hakkına sahiptir.
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