




TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI
TÜBİTAK Bilim Fuarları bir yarışma 

etkinliği değildir.

Bu fuarların amacı, öğrencilerin ürettikleri 
bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, 
öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle 
paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve 
eğlendirici bir ortam oluşturmaktır.



RAPOR HAZIRLANMASI
Proje raporları kısa ve öz olmalıdır.

Araştırmanın, tamamlandıktan sonra yazılı 
ya da görsel olarak sunulması önemlidir

Bazı araştırmaların sonunda rapor yazılarak 
her aşama açıklanır. Bazı araştırmalarda ise 
poster hazırlanarak aşamalar daha kısa 
bilgilerle ve daha fazla görselle sunulur.





 TÜBİTAK Bilim Fuar'larının düzenlenmesi, bir 
yandan öğrencilerinizin bilimle buluşmasını 
sağlayarak soru sorma, problem çözme ve 
toplum karşısında kendini ifade etme 
yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunacak, 
öte yandan okulunuzda idare, öğrenci, 
öğretmen ve veli işbirliği açısından olumlu bir 
ortam oluşmasına yardımcı olacaktır.

 Öncelikle okulunuzdaki öğretmenlere 
TÜBİTAK Bilim Fuar'larının tanıtımını yapınız, 
fuarın amacı ve hedefleri konusunda gereken 
bilgiyi veriniz.



 Öğretmenlerin ve öğrencilerin kendileri için 
hazırlanan kılavuzları okumasını sağlayınız.

 Proje hazırlama ve proje raporlandırma 
konusundaki bilgi ve deneyimlerinizi 
öğretmenlerinize ve öğrencilerinize aktarınız.

 Projelerin gerçekleştirilmesi için gereken 
altyapının sağlanması konusunda 
öğrencilerinize ve öğretmenlerinize destek 
olunuz.

 Proje giderleri için kaynak yaratmaya çalışınız.



 TÜBİTAK Bilim Fuar'larının düzenlenmesi için 
öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan bir ekip 
oluşturunuz.

 Ekip çalışmasının, zorlama değil gönüllülük 
temelinde gerçekleşmesine özen gösteriniz.

 Fuar öncesinde, ekibinizle düzenli aralıklarla 
toplantı düzenleyerek gelişmeleri takip ediniz.

 Sunulacak projelerin fuardan en az on gün önce 
tamamlanmış olması ve fuara katılacak 
projelerin bir listesinin oluşturulması, fuar 
alanının hazırlanması konusunda kolaylık 
sağlayacaktır.



 Fuarda öğrenciler, öğretmenler ve ziyaretçiler 
sıcak ya da soğuk içeceklere gereksinim 
duyabilir. Fuar alanı için gerekli güvenlik 
önlemlerini alınız.

 Fuar etkinliklerinde fotoğraf çekmeniz ve 
imkânlarınız dahilinde video çekimleri 
yapmanız gerekmektedir. TÜBİTAK Bilim 
Fuarları Sonuç Forumu'nu doldururken sizden 
yeterli sayıda fotoğraf istenecektir. Ayrıca 
çektiğiniz fotoğrafları fuar sonrası okulunuzda 
sergilemeniz, katılmayan öğrencilerin bir 
sonraki fuara katılımları için özendirici 
olacaktır.





SIKÇA SORULAN SORULAR
SORU: Bilim fuarı için gönderilen parayı tam 
olarak nerelere harcayabileceğimizin bir listesi 
var mı?

• Destek tutarının harcanması proje yürütücüsü 
tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu 
harcamalar projenin sözleşmede yer alan 
başlama ve bitiş tarihleri arasında 
gerçekleştirilir. Sözleşmenin bir nüshasını 
okulunuzda saklayınız. proje yürütücüsü her 
türlü harcamadan sorumludur.



 TÜBİTAK Bilim Fuar'larının etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme 
alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney 
malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.) 
makine-teçhizat alımları, hizmet alımları 
(robot bilim projeleri için eğitim hizmet alımı, 
9/9 vb.) projeler ve fuar kapsamında 
kullanılacak alımlar, (bilgisayar ve tablet 
hariç), bakım-onarım giderleri ve proje 
ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer alımlar 
destek kapsamında kabul edilmektedir. 



 TÜBİTAK desteğinden yapılan harcamalara ait 
belgeler (yazar kasa fişi hariç; fatura, makbuz 
vb.), TÜBİTAK tarafından gerektiğinde 
yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere 
genel hükümler çerçevesinde proje yürütücüsü 
tarafından muhafaza edilecektir, TÜBİTAK’a 
elden veya posta yoluyla herhangi bir harcama 
belgesi gönderilmeyecektir.



 Yürütücülerin tayininin çıkması durumunda, 
okul/BİLSEM idarecileri faturaların “aslı 
gibidir” kaşeli birer nüshasını 
okulda/BİLSEM’de dosyalamalıdır. (*Kamu 
idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her 
çeşit belge ve bilgi, genel yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri için ilgili 
idarenin kontrol ve gözetiminde bütçe yılının 
bitiminden başlayarak zaman aşımını kesen ve 
durduran haller hariç on yıl süreyle saklanır.) 



 Destek kapsamında demirbaş niteliğindeki 
taşınırların (makine/teçhizat) veya robot kit 
gövdelerinin alınması halinde, söz konusu 
malzeme proje yürütücüsü tarafından görevli 
olduğu kuruluşun ayniyatına hibe olarak kayıt 
edilir ve düzenlenen taşınır işlem fişi faturaya 
eklenerek muhafaza edilir



 Bilim fuarları tamamlandıktan sonra sonuç 
raporuna ek olarak proje harcamalarına ait 
bilgilerin (fatura bilgileri) sisteme 
(bilimiz.tubitak.gov.tr) girilmesi istenmektedir. 
Yapılan harcamalara ait bilgiler TÜBİTAK 
tarafından gerektiğinde yapılacak denetimlerde
kullanılacaktır. 

 Proje sonuçlandığında, destek tutarının 
tamamının bilim fuarı organizasyonu ve 
faaliyetleri için harcanması esastır. Harcamalarla 
ilgili tüm sorumluluk proje yürütücüsü 
üzerindedir.



 Proje sonuçlandığında, destek tutarının 
tamamının harcanamaması halinde, kalan 
destek tutarı proje yürütücüsü tarafından sonuç 
raporu ve mali rapor (fatura, makbuz vb. bilgileri) 
sisteme yüklenmeden önce TÜBİTAK banka 
hesabına iade edilir ve dekont sisteme 
yüklendikten sonra ilgili müdürlüğe iletilir. 

 Proje, izleyici raporu ve sisteme girilen sonuç 
raporu ve fatura bilgileri doğrultusunda 
sonuçlandırılmamış veya kusur ve ihmalden dolayı 
bilim fuarının gerçekleşmemiş olması halinde, 
proje için hibe olarak aktarılan destek tutarının 
tamamı proje yürütücüsünden tahsil edilir.



 Faturaların kesimi ile ilgili olarak, aşağıda örneği 
bulunan fatura formatına uyulması ve ekteki örnek 
faturada gösterildiği gibi “TÜBİTAK …….. no’lu 4006 
Bilim Fuarı Projesi” ifadesi mutlaka  yazdırılarak 
proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir. 
Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir. İnternetten 
yapılan malzeme alımlarında proje numarası, 
yürütücü T.C.’si ve adının yazılması; mümkün olmazsa 
proje numarası veya yürütücü bilgilerinin yer alması 
yeterlidir.

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







YÜRÜTÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİ 
Projenin izleme sürecinde yürütücü 

değişikliği yapılmaması esastır. Ancak, 
proje yürütücüsünün herhangi bir nedenle 
kurumdan ayrılması veya mücbir ve/veya 
haklı sebeplere dayalı olarak projeyi 
yürütemeyeceğinin tespiti halinde; bu 
duruma ilişkin yürütücü kurum/kuruluş 
yetkilisinin talebi ve ilgili müdürlüğün onayı 
ile proje yürütücüsü değişikliği yapılabilir. 



 Bu durumda eski proje yürütücüsü proje 
kapsamında varsa yapılan harcamaların 
dökümünü içeren bir yazı ile proje hesabında 
kalan tutarın TÜBİTAK’a transfer edildiğine 
dair dekontu ilgili müdürlüğe gönderir. Yeni 
proje yürütücüsü, kendi adına açılan banka 
hesap bilgileri ile “proje sözleşmesi hüküm ve 
şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara 
uymayı kabul ve taahhüt ettiğine” dair yazıyı 
TÜBİTAK’a iletir ve bunu takiben TÜBİTAK 
tarafından projenin kalan tutarı, yeni proje 
yürütücüsü adına açılan proje hesabına havale 
edilir. 



 Projenin izleme sürecinde, yürütücü 
değişikliğinin mücbir ve/veya haklı sebeplere 
dayalı olarak yapılamaması halinde, yürütücü 
kurum/kuruluş yetkilisinin proje kapsamında 
gerçekleşen faaliyet ve harcamaları da içeren 
gerekçeli talebi, ilgili müdürlük tarafından 
değerlendirilerek onaylanması halinde proje 
yürürlükten kaldırılır. 



 Hesaba para yatırılmış ve harcama yapılmış ise, 
harcanan destek tutarının fatura bilgileri Bilim 
Fuarları Sonuç Sistemi’ne girilir ve bu 
harcamalar için, okul müdürü ve il/ilçe milli 
eğitim müdürü tarafından “harcamaların 
bilim fuarı kapsamında yapıldığına dair” 
imzalı bir yazı TÜBİTAK’a iletilir. Yürürlükten 
kaldırılan projenin proje hesabında kalan 
tutarı, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 
(otuz) iş günü içinde herhangi bir faiz 
uygulanmadan TÜBİTAK’a iade edilir. 



TÜBİTAK İLETİŞİM
 Proje yürütücüleri TÜBİTAK tarafından  gönderilen 

mailleri günlük takip etmelidir. Herhangi durumda şu 
numaralarla iletşime geçmelir.

 Mali konular ve sözleşme için: 0312 298 96 61 

 4006 genel hususlardaki soruları için: 0312 298 95 21 




