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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Nedir?

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire 
Başkanlığının periyodik olarak çağrıya 
çıktığı bir proje çağrısıdır. 



Çağrının Amacı

Bu çağrı, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim 
programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları 
doğrultusunda belirledikleri konular üzerine 
araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını 
sergileyebilecekleri ve eğlenerek 
öğrenebilecekleri bir ortam sunan bilim 
fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır. 



Hedeflenen genel amaçlar 

 Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller 
tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi, 

 Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,

 Bilim kültürünün yaygınlaştırılması, 

 Okul ortamının öğrenilen, araştırılan ve dinamik bir 
yapıya dönüştürülmesi, 

 Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum 
becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere 
kazandırılması, 



Hedeflenen genel amaçlar

 Farklı gelişimsel, duyuşsal ve bilişsel seviyedeki her çocuğa proje 
yapma fırsatının sunulması, 

 ( 1 projede en fazla 5 danışman öğretmen ile 20 öğrenci bulunabilir.)

 Öğrencilere proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve 
olanakların yaratılması, 

 Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje 
yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, 

 Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının projelere eşit 
katılımının sağlanması, 

 Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel 
çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından 
uygulanarak/yaşanarak anlamlaştırılmasının sağlanmasıdır. 



Çalışma Takvimi
 BAŞVURULARIN ALINMASI VE FUARDA SERGİLENECEK PROJE GİRİŞLERİ İÇİN 

SİSTEMİN AÇILMASI

 16 EKİM 2017 – 1 ARALIK 2017 SAAT 23:59

 SİSTEMİN OKULLARA KAPATILMASI

 2 ARALIK 2017

 SONUÇLARIN İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLMESİ

 25 ARALIK 2017

 SÖZLEŞMELERİN  ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANMASI

 9 – 16 OCAK 2017

 DESTEĞİN AKTARILMA SÜRECİNİN BAŞLATILMASI

 17 OCAK 2017

 FUAR DÜZENLEME TARİHİ

 18 NİSAN 2017 – 1 HAZİRAN 2017



Projelerinizin başvurusu onaylandıktan sonra 

e-imza ile onaylayıp TÜBİTAK’a online göndermiş 

olacaksınız. 



Başvuru Koşulları

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5-12. sınıflar arasında

eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları

 Öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji,

matematik, Türkçe derslerine yer veren Milli Eğitim

Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri

 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)

 Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve MEB’e

bağlı görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları
Özel okulların başvuruları kabul edilmemektedir.



Başvuru Koşulları

 Bilim fuarı başvuruları proje yürütücüsü 
tarafından yapılır. 

 Başvuru yapan okulda veya BİLSEM’de kadrolu 
ya da tam zamanlı görevlendirilmiş bir 
öğretmen, proje yürütücüsü olabilir.



Başvuru Koşulları

Her okuldan ve BİLSEM’den sadece bir 
4006 bilim fuarı başvurusu yapılabilir. 

 Okul/BİLSEM müdürü ve/veya müdür 
yardımcıları, proje yürütücüsü olamaz. 



Başvuru Koşulları

MEB’e bağlı okullar için;

hizmet alanı 1,2,3,4 için ve BİLSEM’ler en az 20 
proje

5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar için  
en az 10 proje

Görme, işitme yada zihinsel engelli 
öğrencilerin olduğu okullar için en az 5 proje  
olarak belirlenmiştir.



Başvuru Koşulları
 Fuar kapsamında sergilenecek bir projede en fazla 5

danışman öğretmen ile 20 öğrenci görev alabilir.

 Bir öğrenci birden fazla projede görev alabilir.

 Fuar günü sergilenecek projeler, mutlaka sistemde

bilgileri girilmiş projeler olmalıdır.

 Fuarda sergilenecek projelerde 4006-TÜBİTAK Bilim

Fuarları logosundan başka logo kullanılmayacaktır.



Başvuru Koşulları

TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında her okula 
5000 TL para desteği yürütücü öğretmenin 
hesabına gönderilecektir. Proje sonuç 

raporunun kabulü halinde (fuar 

tamamlandıktan ve fatura bilgileri 

girildikten sonra),  proje destek 

bütçesinin %5’i kadar (250,00 TL) PTİ 

ödemesi yapılacaktır.



Başvuru Koşulları

 Son başvuru tarihine kadar başvuru onayı

kaldırılarak tüm bilgiler güncellenebilir.

 Son başvuru tarihinden (1 Aralık 2017) sonra

proje bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

 İl temsilcisi / İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

temsilcisi görüşü alınmayabilir ancak 

desteklenmeme durumunda tüm sorumluluk 

proje yürütücüsüne aittir.



Başvuru Koşulları

 Yürütücülerin TÜBİTAK ile iletişimi yalnızca e-

posta ile olacaktır.

 Mali konular ve sözleşme ile ilgili sorularınız 

için: bito-mades-proje@tubitak.gov.tr

 Diğer tüm konularla ilgili sorularınız için:

 bt4006@tubitak.gov.tr



Fuarda sergilenecek projeler
Fuarda sergilenecek projelerin türleri aşağıdaki gibi 

olabilir:

1. Araştırma

2. Araştırma ve Geliştirme

3. Bilgi Araştırma
Sergilenecek projelerin en az %50’si “araştırma 

projesi” olmak zorundadır. (Görme, işitme ve 

zihinsel engellilere yönelik okullar bu kuralların 

dışındadır.) 



Fuarda sergilenecek projeler
 Fuarda Yanda Belirtilen En Az Üç Alanı İçerecek Projelere Yer 

Verilmelidir:

 Matematik

 Fizik

 Kimya

 Biyoloji

 Tarih 

 Coğrafya

 Edebiyat

 Felsefe

 Mühendislik

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 Bilgisayar/Yazılım 



Bu tür  projelerde bir problemi çözecek yada bir işi 
daha iyi yapacak bir maket/model/alet             
geliştirilir ve denenir..

Araştırma ve Gelişme

-Basit makineleri kullanarak çaya el değmeden 

şeker kullanılması.

-İngilizce kelimeleri Türkçe  karşılığını öğrenmek 

için hazırlanan çark.

- Işığın daha iyi kavranması için güneş fırını 

tasarlanması

-Amblansları yollarda daha hızlı ilerlenmesi için 

yollara ambulansın geliyor olduğunu gösteren, LED 

döşenmiş yollar  ile tasarlanmış maket



ARAŞTIRMA PROJELERİ

Araştırma: Bir konu hakkında tespit edilen problemi 
çözmeye yönelik verilerin (anket, mülakat, gözlem, 
deney…) ağırlıklı kullanıldığı projeler.

-Değişik türdeki elma sayıları aynı 

çekirdek türüne sahip midir?

-Muhabbet kuşları hangi tür kuş 

yemlerinden hoşlanmaktadır?

-Hangi kagıt havlu daha emicidir?



Bilgi Araştırma Projeleri 

Bilgi araştırma projeleri seçilen bir konu 
hakkında kapsamlı bir araştırma yapılarak 
bilginin sentezlendiği projelerdir.

-Kuşlar göç ederken yolları nasıl bulur?

- Muğla bölgesindeki tarihi eserlerin  oluşum süreçleri 
nelerdir?
-Küresel ısınma nedir?



ROBOT/YAZILIM PROJELERİ

Fuar kapsamında robot kitleri ile proje yapılması halinde, bu 
projenin görev tanımlama ve bu göreve göre algoritma 
geliştirme aşamalarından oluşması gerekmektedir. (Robot kiti 
ile yapılan uygulamalar araştırma projesi kapsamında 
değerlendirilmez.) 



Robot projeleri dâhil tüm bilim fuarı projeleri 
bir poster sunumuyla sergilenmelidir. 

Poster 3 ana panelden oluşmalıdır.

ÖZET

SORU

HİPOTEZ

KONU 

ARAŞTIRMASI

PROJE ADI

KULLANILAN 

MATERYALLER

UYGULANAN 

PROSEDÜR

ANALİZ SONUÇLARI

SONUÇLAR

ÖNERİ VE 

BEKLENTİLER



NELER DEĞİŞTİ?



Başvuru aşamasında fuarda sergilenmek 
üzere hazırlanan projelere ait proje başlığı, 
amaç/özet, proje türü, proje alanı gibi 
bilgiler sisteme yüklenecek. 

Sergilenecek proje bilgilerinin 4006 çağrı 
metnine uygunluğu, yapılabilirliği vb 
açılardan kontrolü il bazında 
görevlendirilen il temsilcisi( Prof Dr. 
İbrahim KULA )tarafından kontrol edilecek .



 İl temsilcileri görevlendirildikleri il bazında 4006 
Bilim Fuarı Başvuru Sistemi’ne gelen başvurulara 
ait proje bilgilerini görme yetkisine sahip 
olacaklardır. 

 İl temsilcileri, gerek görmeleri halinde başvuru 
aşamasında sisteme girilen projelere dair 
görüşlerini yürütücüye iletebilir. Yürütücü de 
başvuru aşamasında, sergilenecek projelerin 
uygunluğu hakkında il temsilcilerinden görüş talep 
edebilir. 



Sergilenecek proje bilgilerinin son hali sisteme 
girilip yürütücü tarafından başvurunun 
tamamlanmasına müteakip, desteklenmesine 
karar verilen okulların projeleri sözleşmeleri 
taraflarca e-imza ile imzalanıp online olarak 
sözleşmeler gönderilmiş olacak.  

Sergilenecek projelerin nihai hali il temsilcileri 
tarafından değerlendirilerek onaylanacaktır. 



Peki nasıl başvuru yapacağız?

bilimiz.tubitak.gov.tr

http://bilimiz.tubitak.gov.tr/


















Gireceğiniz IBAN,
cep telefonu ve 
mail 
Adreslerinizin 
güncel olmasına 
Dikkat ediniz.



Kod girince otomatik okul 

bilgileriniz gelecektir.







Dilek Karaca

Son başvuru tarihine kadar bu onayı kaldırarak başvuru 
bilgilerinizi ve sergilenecek proje bilgilerinizi il temsilcisi 
İle görüşmelere bağlı olarak güncelleyebilirsiniz.



Otomatik olarak

içinden birini 

seçeceksiniz



 Proje Adı: Öğrencilerin vereceği özgün bir isim olabilir.

 Proje Dalı: Sistemin vereceği başlıklardan biri seçilecektir. 
(Beşeri bilimler, bilgisayar bilimleri, biyoloji, coğrafya, deniz 
bilimleri, diln bilgisi, ekoloji ve çevre, fen bilgisi, fizik, 
havacılık-astronomi ve uzay bilimleri, güzel sanatlar, hayat 
bilgisi, jeofizik, kimya, matematik, meteoroloji, mühendislik-
teknoloji tasarım, sağlık ve tıbbi bilimler, sosyal bilimler, 
sosyal bilgiler, spor bilimleri, tarih, tarımsal bilgiler, Türkçe, 
diğer)

 Proje Türü: Sistemin vereceği 3 başlıktan biri seçilecektir. 
(Araştırma Projesi, Araştırma Geliştirme Projeleri, Bilgi 
Araştırma Projeleri)



 Anahtar Kelimeler: Projenizi en iyi özetleyen, hangi konu 
ile ilgili olduğunu anlatan birkaç kelime yazılacaktır.

 Projenin Amacı: Projenizi neden ve niçin yaptığınızı, 
hangi sorunlara cevap vermek için yaptığınızı 
yazabilirsiniz.

 Projenin Özeti: Projenizi nasıl yaptığınızı, kullandığınız 
malzemelerin neler olduğunu, nasıl bir yol izlediğiniz gibi 
durumları yazabilirsiniz. 

 Projenin Sonucu: Proje sonunda ortaya çıkan kazanımları



Başvuruları geçerli olan proje yürütücülerine, e-
posta ile “Başvurunuz onaylanmıştır, başvuru 
sayfanızda yüklü olan ‘Sözleşmeyi’ indirmeniz 
ve tek nüsha halinde, eksiksiz olarak 
doldurarak, her sayfası paraflanmış ve yetkili 
kişilerce imzalanmış şekilde sözleşmede 
belirtilen adrese en geç 10 iş günü içerisinde 
göndermeniz gerekmektedir.” mesajı gönderilir. 



 Onay mesajı başvurunuzun onaylandığını 
gösterecektir. Bu mesajı aldıktan sonra e-imza 
işlemlerini halledip sözleşmenizi TÜBİTAK’a iletmiş 
olacaksınız.



Desteklenecek Harcamaların Kapsamı 

 Harcama yetkisi sadece PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNE 
AİTTİR.

 Söz konusu harcamalar projenin sözleşmede yer alan 
başlama ve bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilir. 

 Sözleşmenin bir nüshasını okulunuzda saklayınız. 



Desteklenecek Harcamaların Kapsamı 

 TÜBİTAK Bilim fuarlarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 
için gerekli sarf malzemeler (kırtasiye, laboratuar/deney 
malzemeleri, etkinlik materyalleri)

 Makine-teçhizat alımları

 Hizmet alımları (robot bilim projeleri için eğitim hizmet alımı 
gibi)

 Proje ve fuar kapsamında kullanılacak alımlar (bilgisayar ve 
tablet hariç) 

 Bakım ve onarım giderleri

 Ve diğer destek alımları kabul edilmektedir.



Desteklenecek Harcamaların Kapsamı 

 Yapılan harcamalar için fatura yada makbuz almanız 
gerekmektedir. Kasa fişi geçerli değildir.

 Belgeler sisteme online olarak yüklenecektir ve 
TÜBİTAK’a herhangi bir şekilde posta ile 
gönderilmeyecektir.

 Projenizi izlemek için gelen kişilerce istenildiği takdirde 
inceleme yapılabilecektir. 



Desteklenecek Harcamaların Kapsamı 

 Fatura ve makbuzlar 10 yıl süreyle yürütücü 
tarafından saklanacaktır. Yürütücü öğretmenin 
tayininin çıkması durumunda fotokopileri aslı gibidir 
kaşeli olarak okulda muhafaza edilecektir. 

 Destek kapsamında demirbaş niteliğindeki taşınırlar 
(makine-teçhizat ve robot kitleri gibi)  fuar bitiminden 
sonra okul demirbaşlarına kayıt edilecektir. 

 Proje sonuçlandığında destek tutarının tamamının 
bitmemesi halinde kalan tutar TÜBİTAK banka 
hesabına iade edilir ve dekont sisteme yüklenir. 



 Faturaların kesimi ile ilgili olarak ‘’TÜBİTAK ……no’lu 
4006 Bilim Fuarı Projesi’’ ifadesi mutlaka yazdırılarak 
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADINA kestirilmesi 
gerekmektedir. 

 Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje 
yürütücüsünün T.C. Kimik numarası yazılmalıdır. 



 ‘’Dilek Karaca Tübitak 4006 Bilim fuarları  314B579 Nolu Proje’’ 

şeklinde yazdırmalısınız.









Fuarınız için yapabileceğiniz görseller

Davetiye: Fuara davet edeceğiniz kişiler için 

Branda: Fuar süresince okulunuzun görünür 
kısmına asacaksınız.

Tişört: Fuarda görevli kişilerin giymesi için 
kullanılacaktır.

Şapka: Fuarda görevli kişiler için kullanılacaktır.

Yaka kartı: Fuarda görevli kişiler için 
kullanılacaktır. 



2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ilimiz genelinde katılan okul sayısı 

70'tir.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında ilimiz genelinde katılan okul sayısı 

30'dur.



TÜBİTAK İletişim Adresleri

Mail: bt4006@tubitak.gov.tr

forum.tubitak.gov.tr

mailto:bt4006@tubitak.gov.tr


KAZANACAĞINIZ TEK ŞEY BELKİ DE 
ÖĞRENCİLERİNİZİN MUTLULUĞU 


