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4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları 

Program, 2013 yılında başladı

Çağrı, yılda bir defa açılır

Hedef Kitle: 5-12. sınıflar

4006-A Destek Miktarı: Bilim Fuarı Hazırlık Desteği    
(2.500 TL) + Sergilenecek Alt Proje Sayısı * 300 TL

4006-B Destek Miktarı: Bilim Fuarı Hazırlık Desteği  
(3.300 TL) + Sergilenecek Alt Proje Sayısı * 390 TL

PTİ Miktarı: Toplam destek miktarının %5’i

Programın Amacı

5-12. sınıf öğrencileri için eğitim-
öğretim programı çerçevesinde ve 
kendi ilgi alanları doğrultusunda 
belirledikleri konular üzerine 
araştırma yaparak araştırmalarının 
sonuçlarını sergileyebilecekleri ve 
eğlenerek öğrenebilecekleri bir 
ortamın oluşturulmasıdır.

Programlar Müdürlüğü
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Bilim Fuarı Nedir?
Bilim Fuarları, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından çağrı metninde belirtilen          
“Ana Alanlar” çerçevesinde ve “Tematik Konular” tablosunda belirtilen 

konularda proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden 
oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetlerdir.

Programlar Müdürlüğü

Alt Proje Nedir?
Bilim Fuarında sergilenmek üzere öğrenciler tarafından danışman öğretmen(ler) 

rehberliğinde hazırlanan her bir projedir. 

Bilim Fuarları kapsamında «Araştırma», «Tasarım» ve «İnceleme» olmak üzere 3 
türde alt projeler hazırlanabilir.
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Alt Projeler
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1. Araştırma Alt Projesi 

Öğrencilerin farklı alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik hipotezler ortaya
koyup test ettikleri ve elde ettikleri bulguları yorumladıkları alt projelerdir.

Araştırma alt projelerinde kullanılabilecek aşamalar;

 Konunun Belirlenmesi

 Kaynak (Alanyazın) Taraması

 Araştırma Sorusunun Belirlenmesi/Hipotezin Kurulması

 Yöntemin Belirlenmesi (Araştırmayı Planlama) ve Uygulanması

 Verilerin Analizi ve Bulguların Sunumu

 Sonuçları Yorumlama ve Raporlaştırma

Programlar Müdürlüğü
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Alt Projeler

6/30

2. Tasarım Alt Projesi

Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları 
bir problemi çözecek ya da bir işi daha iyi 
yapacak bir model/araç geliştirip test ettikleri alt 
projelerdir. 

Tasarım alt projelerinde kullanılabilecek 
aşamalar;

 Problem ya da İhtiyacın 
Belirlenmesi/Tanımlanması

 Problem ya da İhtiyacın Araştırılması
 Olası Çözümler Geliştirme
 En İyi Olası Çözümün Belirlenmesi
 Prototipi Yapılandırma
 Çözümü/Çözümleri Test Etme ve 

Değerlendirme
 Çözümü/Çözümleri Sunma
 Yeniden Tasarlama
 Tasarımın Tamamlanması

Programlar Müdürlüğü
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3. İnceleme Alt Projesi

Öğrencilerin merak ettikleri bir konuyla ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri
kapsamlı bir şekilde inceleyip konuya ilişkin genel bulgular ortaya koydukları alt
projelerdir.
Başarılı bir inceleme alt projesi hazırlayabilmek için araştırma konusuna yönelik
başlıca kaynaklar inceledikten sonra değerlendirme yapılması beklenmektedir.

İnceleme alt proje türünde proje hazırlarken izleyebileceğiniz adımlar şu
şekildedir:

 Araştırma Konusu/Sorusu Belirleme
 Anahtar Sözcükleri Belirleme
 Kaynak Taraması Yapma
 Kaynakları Sentezleme

Programlar Müdürlüğü
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Alt Projeler

Bölüm Kelime Sayısı

Amaç En az 20 en fazla 50

Yöntem En az 50 en fazla 150

Beklenen Sonuç En az 50 en fazla 150 

A
LT

 P
R

O
JE

AMAÇ

YÖNTEM

BEKLENEN SONUÇ

Her bir alt proje;

 amaç, 

 yöntem

 beklenen sonuç 

bölümlerinden oluşmalıdır.

Programlar Müdürlüğü
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Başvuru Sayıları

Programlar Müdürlüğü

4006 Programına Yıllara Göre Başvuru Sayıları 
(2013-2021)
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1.092 1.025

3.428

6.448 6.079

11.478

13.541 12.832

10.187

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Çağrı Dönemi Proje Başvuru Sayısı 
Destek Kararı 

Verilen Proje Sayısı 

2013-2014 1.025 1.025

2014-2015 3.428 3.425

2015-2016 6.448 6.448

2016-2017 6.079 6.078

2017-2018 11.478 10.170

2018-2019 13.541 6.104

2019-2020 12.832 6.504

2020-2021 10.187 5.339
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Başvuru Koşulları

Bilim Fuarlarına Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar

 5-12. sınıflar arasında eğitim-öğretim hizmeti veren resmi okullar
 5-12. sınıflar arasında özel gereksinimli öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti

veren özel eğitim resmi okulları
 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
 Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe

derslerinden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

 Proje yürütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu ve tam zamanlı görevli
öğretmenler (sözleşmeli öğretmenler dâhil) proje yürütücüsü olabilir.

 Ücretli öğretmenler, kurum/kuruluş müdürü veya müdür yardımcıları proje
yürütücüsü olamaz.

Programlar Müdürlüğü
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10. Dönemde Yapılan Güncellemeler

Tematik Konular
Ana Alanlar

4006-A 
4006-B

Proje Destek Miktarı Alt Proje Sayıları

Benzerlik Kontrolü Ortak Proje Başvurusu

11/30
Programlar Müdürlüğü
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Ana Alanlar

Biyoloji Dil ve Edebiyat Matematik Tarih

Coğrafya Fizik Sosyoloji Teknoloji ve Tasarım

Değerler Eğitimi Kimya Psikoloji Yazılım

12 Ana Alan
23 Yeni 

Tematik Konu 
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Tematik Konular

10. Bilim Fuarları 4006 Programı Tematik Konuları (66 Konu)
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4006-A

• 2014 yılından itibaren bilim fuarı gerçekleştirmemiş veya en fazla 2 bilim fuarı

gerçekleştirmiş kurum/kuruluşlar başvurabilmektedir.

• 4006-A çağrısına başvurabilen kurum/kuruluşlar 4006-B çağrısına da başvurabilmektedir.

4006-B

• 4006-B çağrısına Programa başvuru yapabilen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilmektedir.

• 2014 yılından itibaren 3 veya daha fazla bilim fuarı gerçekleştirmiş kurum/kuruluşlar

sadece 4006-B çağrısına başvurabilmektedir.

Bilim Fuarı Gerçekleştirme Sayısı Başvuru Yapılabilecek Çağrı Türü 

Bilim fuarı gerçekleştirmemiş okullar 4006-A veya 4006-B 

1 defa bilim fuarı gerçekleştirmiş okullar 4006-A veya 4006-B 

2 defa bilim fuarı gerçekleştirmiş okullar 4006-A veya 4006-B 

3 veya daha fazla bilim fuarı gerçekleştirmiş okullar 4006-B 
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4006-A

• 4006-A çağrısı kapsamında gerçekleştirilen bilim fuarı Çağrı Metninde yer alan
tematik konulardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşur.

• Her bir alt proje için seçilen tematik konunun bir ana alan ile ilişkilendirilmesi
gerekir ancak ana alan seçimine ilişkin bir kısıt bulunmamaktadır.

• 4006-A çağrısı ile disiplinler arası çalışma konusunda farkındalık oluşturulması
hedeflenmektedir.

4006-B

• Başvuruda toplamda en fazla 3 tematik konu seçilmesi gerekir.

• Her bir alt proje için seçilen tematik konunun bir ana alan ile ilişkilendirilmesi
gerekir.

• Seçilen tematik konuların toplamda en az 3 farklı ana alan ile ilişkilendirilmiş olması
gerekir.

• 4006-B çağrısı ile Bilim Fuarlarının belirli tematik konular çerçevesinde
şekillenmesi hedeflenmektedir.

• Disiplinler arası çalışma ve proje geliştirme teşvik edilmektedir.
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 Alt projelerin niteliğini artırmak adına en az ve en fazla alt proje sayılarında 
güncellemeler yapılmıştır.
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4006-A 

Alt proje sayısı 5-20

2.500 TL fuar destek ücreti 

300 TL alt proje ücreti

En düşük proje destek 

miktarı 

4.000 TL

2.500 TL + (300 TL*5)

En yüksek proje destek 

miktarı 

8.500 TL

2.500 TL + (300 TL*20)

4006-B

Alt proje sayısı 5-20

3.300 TL fuar destek ücreti 

390 TL alt proje ücreti

En düşük proje destek 

miktarı 

5.250 TL

3.300 TL + (390 TL*5)

En yüksek proje destek 

miktarı 

11.100 TL

3.300 TL + (390 TL*20)

 4006-A ve 4006-B Çağrıları proje destek miktarlarında güncellemeler yapılmıştır.  

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
Sonuç Raporunun kabulü halinde, proje yürütücüsüne toplam destek miktarının %5’i kadar
PTİ ödenir.
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Benzerlik Kontrolü
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 4006 Programı benzerlik kontrol sistemi güncellenmiştir.

 Başvuruda sunulan bir alt proje daha önce ya da mevcut çağrı kapsamında sunulan
alt projeler ile karşılaştırılarak benzerlik oranı sistemsel olarak sorgulanacaktır.

 Bilimsel proje hazırlarken uyulması gereken etik ilkeler göz önüne alındığında,
benzerlik oranının alt projenin özgünlüğünü olumsuz etkileyecek düzeyde
olduğunun tespiti halinde başvuru (değerlendirmeye alınmaksızın) iade edilecektir.

Programlar Müdürlüğü



TÜBİTAK

Ortak Proje Başvurusu
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Yürütücü
Kurum/Kuruluş Katılımcı 

Kurum/Kuruluş

Aynı ilde yer alan iki kurum/kuruluşun Programa birlikte başvuru yapmalarına imkân sağlanmıştır.

 Birlikte başvuru yapan projelere değerlendirme aşamasında +1 puan verilecektir.

Ortak proje başvurusu durumunda proje yürütücüsünün görev aldığı kurum/kuruluş yürütücü
kurum/kuruluş, diğer kurum/kuruluş katılımcı kurum/kuruluş olarak kabul edilecektir.

Ortak proje başvurusu yapan kurum/kuruluşlardan biri 3 veya daha fazla bilim fuarı gerçekleştirmiş
ise ortak proje başvurusu 4006-B çağrısına yapılmalıdır.

 İki kurum/kuruluşun ortak proje başvurusunda her bir alt projede iki okuldan da öğrencilerin görev
alma şartı bulunmaktadır.

 Yürütücü ve katılımcı kurum/kuruluş müdürleri projede görev alan kendi kurum/kuruluşlarında
öğrenim gören öğrencilerin ve görevli öğretmenlerin proje kapsamında ilgili süreçlerini yönetmekle
sorumludur.

Programlar Müdürlüğü
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Bilim Fuarı Aşamaları

Sonuçlandırma: Sonuç Raporu ve İzleyici Raporu ile proje 
sonuçlandırılır.

İzleme: Desteklenen tüm kurum/kuruluşlar, TÜBİTAK tarafından 
görevlendirilen izleyici(ler) tarafından izlenir.

10. Bilim Fuarları gerçekleştirilir.

Desteklenmesine karar verilen kurum/kuruluşların sözleşmeleri         
e-imza ile imzalanır ve proje yürütücülerine destek aktarımı yapılır.

Değerlendirme: Alt projeler, en az 3 (üç) dış danışman tarafından 
değerlendirilir.

Başvuru: http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılır.

Programlar Müdürlüğü

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

Son olarak

«Başvuru Onay» 
sekmesinden başvuru 

onaylanır.

«Fuar Projeleri» 
sekmesinden fuarda 

sergilenecek alt 
projelere ait bilgileri 
(projenin adı, türü, 

tematik konusu, 
amacı, yöntemi, 

beklenen sonucu) 
doldurur.

«Okul Bilgileri» 
sekmesinden 

okula ait 
bilgileri 

doldurur.

Başvuru sahibi 
(Yürütücü), 
«Yürütücü 
Bilgileri» 

sekmesinden 
iletişim bilgilerini 

doldurur.

http://bilimiz.tubitak.gov.tr

sayfası 

«Başvurular» sekmesinden 
başvuru yapılır.

 Başvurular sadece çevrimiçi olarak yapılır.

 Proje yürütücüsünün Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) kaydının olması gerekir. ARBİS kaydı
bulunmayan başvuru sahiplerinin http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olması gerekir.

Programlar Müdürlüğü
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Değerlendirme
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Değerlendirme kriterleri
 Alt proje;

 amaç
 yöntem
 beklenen sonuç
 bilimsel dil
 programın genel amaçları ile uyumluluk 

kriterlerine göre değerlendirilir.

En az alt proje sayısını sağlayan kurum/kuruluşun her bir alt projesi,
alanlarında uzman olan en az üç (3) dış danışman tarafından değerlendirilir,
dış danışman puanlarının aritmetik ortalaması alınır, bu puan Bilim Fuarları
Değerlendirme Puanıdır.

En az alt proje sayısını sağlamayan proje başvurusu reddedilir.

Değerlendirme 
Kriterleri için 

tıklayın

Programlar Müdürlüğü

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006_degerlendirme_kriterleri-ocak2023.pdf
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Ret Gerekçeleri 

• Programın genel amaçları ile örtüşmeyip bilimsel bir yaklaşım
içermeyen alt projeler

• Bilimsel etik ilkeler (başkalarının fikirlerini, yöntemlerini aynen
kullanma gibi) dikkate alınmadan hazırlanan alt projeler

• İnsan ve hayvan sağlığı için risk ve tehlike içeren her türlü deney
ve uygulamalar

• Veri toplama aracı/araçları sisteme yüklenmemiş ve/veya bu veri
toplama aracı/araçları için gerekli resmi veya etik kurul izinleri
alınmamış alt projeler

Programlar Müdürlüğü
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Alt Proje Posteri 
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 Fuar alt projelerinin sunumunda standart poster kullanımı zorunludur.

 100* 80 cm boyutlarında hazırlanacak olan poster üç ana panelden oluşmalıdır:
• 1. panelde problem veya soru cümlesi, alt projenin özeti ve yöntemi,
• 2. panelin üst kısmında projenin başlığı, alt proje türü, ana alanı, tematik konusu ile projede görevli öğrenci

ve öğretmen bilgileri, alt kısmında ise ulaşılan bulgular,
• 3. panelde ise alt projeden elde edilen sonuçlar, gelecek çalışmalar için öneriler ile kaynaklara ilişkin

açıklamalar yer almalıdır.

!Üç ana panelden oluşacak posterin ikinci bölümünün sol üst kısmında örnekte yer aldığı gibi mutlaka 4006 Bilim

Fuarları Logosu yer almalıdır.

1 2 3
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Alt Projelerin Sergilenmesi 
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Sergilenecek her bir alt projede en az 2 en fazla 8 öğrenci ve en fazla 3 danışman öğretmen
görev alır.

Ayrıca Bilim Fuarı genelinde yürütücü hariç en az 2 danışman öğretmenin görev alması
gerekir.

Desteklenen kurum/kuruluşlar, belirtilen fuar döneminde en az 2 en fazla 3 tam gün
eğitim-öğretim saatleri süresince Bilim Fuarını gerçekleştirmek zorundadır.

Kurum/Kuruluşların Bilim Fuarlarını belirttikleri tarihlerde gerçekleştirdikten sonra,
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri planlaması dahilinde Bilim Fuarları Festivali’ne de
katılmaları beklenmektedir.

Bilim Fuarları Festivali Raporu, duyurulan tarihler arasında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından bt4006@tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a iletilir.

Programlar Müdürlüğü
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İzleme
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 Proje başvurusunda belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı izleyiciler tarafından
yerinde kontrol edilir.

 İzleyici Raporu izleme sürecinde görevlendirilen kişi/kişiler tarafından,
TÜBİTAK’ın belirlediği süre içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresine giriş
yapılarak oluşturulur.

Programlar Müdürlüğü
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Sonuçlandırma
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Proje yürütücüsü, 
TÜBİTAK’ın belirlediği süre 

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

adresinden giriş yapıp 
‘Başvuru ve Sonuç Sistemi’ 

sekmesinde Sonuç 
Aşamalarını takip ederek 

Fuar Sonuç Bilgileri’ni 
doldurur.

Proje yürütücüsü 
Sonuç Raporu ve 
Fatura Bilgilerini 

doldurur.

Sonuç Raporu, 
Fatura Bilgileri 

ve İzleyici 
Raporu’nun 

olumlu olması 
durumunda 

proje 
sonuçlanmış 

olur. 

Sonuçlanan 
proje 

yürütücüsüne 
belirlenen 
oranda PTİ 

ödemesi 
yapılır. 

Projeleri olumlu sonuçlanan 
yürütücülere sonuç bilgisi 

http://bilimiz.tubitak.gov.tr 
adresi üzerinden iletilir. 

Programlar Müdürlüğü
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Mali Hususlar
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 Proje yürütücüsü tarafından yapılan harcamalar, sözleşmede belirtilen tarihler arasında
gerçekleştirilir. Yürütücü her türlü harcamadan sorumludur.

 Bilim Fuarı tamamlandıktan sonra fuar harcamalarına ilişkin tüm fatura, makbuz vb. belgeler
http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklenir.

 Destek kapsamında kabul edilen harcamalar;

 Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye,
laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.)

 Alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları
 Hizmet alımları (robot projeleri için eğitim hizmet alımı vb.)
 Alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar

 Destek kapsamında kabul edilmeyen harcamalar;

 Bilgisayar
 Yazıcı
 Projeksiyon cihazı
 Kamera
 Harici disk vb. alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar

Programlar Müdürlüğü
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Çağrı Takvimi

Programlar Müdürlüğü
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Eylül – Aralık 2023

Fuarların Gerçekleştirilmesi

Haziran 2023

Sonuçların Açıklanması ve E-İmza Süreci

Mart - Mayıs 2023

Değerlendirme Süreci

16 Ocak 2023 – 27 Şubat 2023

Başvuruların Alınması
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Teşekkürler

Bilim ve Toplum Başkanlığı

Programlar Müdürlüğü

TÜBİTAK Başkanlık

Tunus Caddesi No:80 06100 

Kavaklıdere/Ankara 

www.tubitak.gov.tr/4006

https://bilimiz.tubitak.gov.tr

Programlar Müdürlüğü
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http://www.tubitak.gov.tr/4006
https://bilimiz.tubitak.gov.tr/

