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GİRİŞ

        4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları ile 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 sunulması amaçlamaktadır.

             Bu kitapçık, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okul proje yürütücülerinin başvuru sürecini
kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bilimsel çalışmaların geleceğimizin teminatı
öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi temennisiyle, Öğrencilerimizi bilim
fuarlarında bilimle buluşturma çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz…
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BAŞVURU SÜRECİ

     Destekleme Programı Başvuru Linkinden
   (bilimiz.tubitak.gov.tr ) “Başvuru Programına Giriş”

butonu tıkladıktan sonra,kimlik doğrulaması
yapılabilmesi için “Merkezi Kimlik Doğrulama” ekranı
gelir.
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 MERKEZİ KİMLİK DOĞRULAMA
SİSTEMİ

* Daha önceden kaydı olan kullanıcılar  TC Kimlik   numaraları ve
parolalarıyla  giriş yapabilirler .



 
   *ARBİS kaydı olmayan yeni kullanıcılar ise
“Yeni Kullanıcı Kaydı” butonuna tıklayarak “Merkezi

Kimlik Doğrulama Servisi”  ekranına bağlanır.
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          “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” bölümünde
yürütücü bilgileri girilir.

Dikkat: Sayfanın sonunda “Giriş Tercihi” seçeneği
işaretlemeden geçiniz!!

      Kayıt butonuna basılmasıyla birlikte “Kaydınız
başarıyla gerçekleştirilmiştir” bilgi sayfasına ulaşılır.
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Merkezi Kimlik Doğrulama Servisinin  aktifleşmesi için
yürütücünün mail adresine onay mesajı gönderilir.
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Kayıt onay kod girişinin yapılmasıyla
 “arbis.tubitak.gov.tr/tr/kullanici/kullaniciBilgileriGüncelle”
sayfası açılır.
 
Sayfada “Kayıt Güncelle” butonuna basılınca “iletişim bilgileri”
sayfasına bağlanır.
 
İletişim Bilgileri güncellenerek kayıt yapılır.
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BAŞVURU SİSTEMİ
YÜRÜTÜCÜ BİLGİLERİ







Tübitak, Bilim Fuarı ile ilgili tüm süreci İl Milli Eğitim
Müdürlüklerine resmi yazı yazmaksızın yürütücünün
e-postası üzerinden yürütmektedir.Dolayısıyla
sisteme yüklenen e-posta adresinin güncel olması
önemlidir.
IBAN numarasının mutlaka proje yürütücüsü adına
 ve aktif bir banka hesabına ait olması gerekmektedir.

 

15



16









Yürütücüler, süreçle ilgili danışmak istedikleri konuları
bt4006@tubitak.gov.tr adresine e-posta göndererek
danışabilirler.
Başvuru sürecinde E-İmza gerekli değildir.

    Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte sözleşme
sürecinde Tübitak, okul yürütücüsüyle bağlantı
kurarak E-İmza verecektir.
Sisteme girişten ve hibenin kullanımından yalnız
yürütücü sorumludur!!!
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BAŞVURU SİSTEMİ
OKUL BİLGİLERİ





Okulunuza  ve okul müdürüne ait bilgiler,
  bu bölümde eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 

Fuar başlangıç Tarihinin ve Fuar Bitiş Tarihinin
belirlenmesi gerekir.
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BAŞVURU SİSTEMİ
FUAR PROJELERİ

“Proje Ekle” butonuna basılmasıyla birlikte “Proje
Bilgileri” sayfasına bağlanılır.
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BAŞVURU SİSTEMİ
FUAR PROJELERİ





Proje Adı
Proje Türü

1-Araştırma : Araştırmalarda deney,gözlem ve anket vb.
veri toplama teknikleri kullanılır.

2-Araştırma-Geliştirme(tasarım): Bu tür projelerde bir
problemi çözecek ya da bir işi daha iyi yapacak bir
maket/model/alet geliştirilir ve denenir.

3-Bilgi Araştırma:Bilgi araştırma projeleri seçilen bir
konu hakkında kapsamlı bir araştırma yapılarak
bilginin sentezlendiği projelerdir. Öğrenciler bilgileri
sentezlerken kendi yorumlarını da ekleyebilirler
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Proje Alanı
Fuarda sergilenecek projeler aşağıda belirtilen alanlardan en az üçü
seçilerek hazırlanabilir.
*Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Edebiyat/

Türkçe, Mühendislik, Teknoloji, Deniz Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, Uzay/Havacılık Bilimleri, Bilgisayar/Yazılım

*Bu alanlardan birine girmeyen projelerin alanına  Diğer seçeneği girilebilir.
 
Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi

      Amaç, proje tamamlandığında elde edilmek istenen sonucun
tanımlanmasıdır. Projeyi niye yaptığınız değil,projeyi tamamlamakla
gerçekleşecek sonuç amaç olmalıdır. Temel amacınızın yanı sıra bir çok ikincil
amacınız olabilir.Proje amacınız sınırlı ve gerçekleştirilebilir bir amaç olmalıdır.

 
Özet: Kısa ve anlaşılır olmalıdır.Projeye dair yapılacak çalışmalar hakkında bilgi

verilir.
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PROJE KONUSU
(Araştırma ise)





Araştırılan soruyu ayırt etme
   (Örnek araştırmalar gösterme)

Araştırılabilecek soruları ayırt etme
   ( Kapsamı daraltma)
Konu:Mariana Çukurunda yaşayan canlıları

araştırmak istiyoruz.
    *Marina çukurunda neden böyle bir araştırma

yapmak isteniyor? Oraya özgü bir değişkenin
canlılar üzerindeki etkisi mi araştırılıyor?
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ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bilimsel Yöntem Tekniği
Araştırma
Karşılaştırma
Beyin fırtınası
İnceleme yapma
Karşılaştırma
Tablo oluşturma
Grafik oluşturma
Afiş hazırlama
Anket uygulanması
Gözlem
İnceleme
 

Araştırmanın yöntemi
alanına bunları

yazmamak gerekir.
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ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında Sık Kullanılan
Araştırma Yöntemleri

A- Nicel Araştırma Yöntemleri
1-Deneysel model
2-Betimsel model
3-Bağıntısal model
4-Nedensel-Karşılaştırma modeli
……………….
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ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında Sık Kullanılan

Araştırma Yöntemleri
B- Nitel Araştırma Yöntemleri
1-Fenomenoloji
2-Yaşantı öyküsel yaklaşımlar
3-Gömülü teori
4-Örnek olay
5-Saha taraması
……………………..
 
Not: Mühendislik Tasarım Model temelli yöntem, tasarım projelerinde

kullanılabilir.
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MÜHENDİSLİK TASARIM MODELİMÜHENDİSLİK TASARIM MODELİ
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PROJE BAŞVURUSUNDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR









Planlanan Fuar Tarihini, İlçe Koordinatörüne bildirilmelidir.
Projelerden en az %50 ‘si araştırma projesi türünde olmak
zorundadır.
 Öğrencilerden yeni bir İcat yapmalarının beklenmediği,  "
her fikir değerlidir." ilkesi ile bilimsel süreç takip edilerek
yapılacak olan her türlü projenin bu fuar kapsamında
değerlendirilebileceği unutulmamalıdır.
Her Proje İçin En Az İki Öğrenci Seçilmesi
Başvuruları kabul edilen projeler (okullar) http://bilimiz.
tubitak.gov.tr adresinde ilan edilir.
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BAŞVURUSU KABUL
EDİLEN OKULLAR







Projesi kabul edilen okulların sözleşmelerinin
elektronik ortamda imzalanabilmesi için proje
yürütücüsünün başvuru sırasında beyan ettiği e –
posta adreslerine sözleşme linki gönderilir.
Yürütücünün E-İmza Alması.
(Proje Kabulü Sonrası, İl Koordinatörü İle İrtibata
Geçilecek.)
Proje Konusunda “Resim Ve Belgeler Dosyası”
Oluşturulmalıdır.
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Öğrencilerin projelerine başlamadan önce çalışma
takvimi ve aşamaları hakkında bilgilendirilmesi.

   (Öğrencilerin araştırmalarını yürütürken, onlarla birlikte
belirlenen tarihlerde proje uygulamaları hakkında bilgi
alınmalı, uygulamaları kontrol edilmelidir. Ara
değerlendirmelerin yapılması.)
Velileri bilgilendirilmesi.(Kendilerine veli bilgilendirme
kılavuzunun yanında bir mektup ve proje hazırlama
takvimini gönderebilirsiniz. Velilerin bu çalışmalara
katılması, bilimin toplumsal bir kültür haline gelmesine
katkıda bulunacaktır.)
Proje alıntılarında kaynak göstermeye  çok dikkat
edilmelidir.(telif hakları)
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FUARIN HAZIRLIKLARI VE
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 













Fuar programının hazırlanması.
Davetiyelerin hazırlanıp dağıtılması
Proje Belgelerinde Tübitak ve Okul Logosu
kullanılacak(4006 - Tubitak Bilim Fuarları Logosundan
başka Logo kullanılmayacaktır.)
Okul girişine asılmak üzere “Hoşgeldiniz” brandasının
hazırlanması
Öğrenci tişört ve şapkalarının sipariş edilmesi
20 Masa ve 20 Masa Örtüsü hazırlanması
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Üç Kanatlı Proje Panosu Hazırlanması.
    (Poster üç ana panelden oluşmalıdır. İlk panel deney

öncesi hazırlıkları, orta panel deney sürecini ve son panel
de deney sonrasını açıklamalıdır. İlk panele projenin özeti,
üzerinde düşünülen araştırma sorusu veya problem,
kurulan hipotez ve konu araştırması yazılmalıdır. İkinci
panelde projenin adı, kullanılan materyaller, uygulanan
işlemler ve analiz sonuçları yer almalıdır. Son kısımda
sonuçlar, öneriler, yapılması beklenen çalışmalar ve
kaynaklar bulunmalıdır.)
Her Projenin  Öğrencilerle Birlikte Fuarda Resminin
Çekilmesi.(Temmuz Ayında Sisteme Yüklenecek)
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HARCAMALAR:






Harcama dosyası oluşturulması. .(en az üç üyeden oluşan
komisyon oluşması- şeffaflık ve hesap verilebilirlik
açısından iyi olacaktır.)
Proje yürütücüsü her türlü harcamadan sorumludur.
Harcamalar projenin sözleşmede yer alan başlama ve
bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilir.
Her harcamanın faturasının alınmalı, faturaya okul adı -
yürütücü adı, TC’si ve proje numarası yazdırılmalıdır.
(temmuz ayında sisteme yüklenecek) Yazar kaşa fişi
kabul edilmemektedir. (“tübitak …….. No’lu 4006 bilim fuarı
projesi” ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü
adına kestirilmesi gerekmektedir. İnternetten yapılan
malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü t.c.’si ve
adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası veya
yürütücü bilgilerinin yer alması yeterlidir.)
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Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje
yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
Harcamanın nevi-çeşidinin  faturaya yazdırılması
gerekir.
Yeme-içme masraf gösterilmez. Proje ile ilgili
harcamalar geçerlidir.(teknolojik malzemeler
alındığında yürütücü tarafından okula hibe edilip
demirbaşa kaydediliyor.) 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.
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PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI




Proje Raporu Bitirme Sayfasının Doldurulması.
   Proje yürütücüsünün, http://bilimiz.tubitak.gov.tr

adresindeki “Başvuru’’ bölümünden giriş yaparak,
“4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması
Başvuru Adımları” nı takip edip, fuar sonuç raporu ve
mali rapor bölümünü eksiksiz, düzgün ve doğru
olarak doldurması gerekmektedir.
Bilim Fuarları tamamlandıktan sonra sonuç raporuna
ek olarak proje harcamalarına ait bilgilerin (fatura
bilgileri) sisteme (http://bilimiz.tubitak.gov.tr)
girilmesi.
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Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının
harcanmaması 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.
Desteklenen Proje Yürütücülerine, proje sonuç raporunun
kabulü halinde, proje destek bütçesinin %5’i kadar PTİ ödemesi
yapılır.
Tüm soruların alınması ve cevaplandırılması bt4006@tubitak.
gov.tr e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
 Mali konular ve sözleşme ile ilgili sorular için:

   bito-mades-proje@tubitak.gov.tr
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
KONTROL LİSTESİ EV

ET

H
AY

IR

OKUL MÜDÜRÜ

1.TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın düzenlenmesi için öğretmenlerden oluşan bir ekip oluşturulması
( BUNUN İÇİN GENEL TOPLANTI YAPILMASI). Projelerin farklı branşlarca benimsenmesi, yükün sadece proje
yürütücüsüne kalmaması çok önemli.(Veli, öğrenci ve öğretmen koordinasyonunun sağlanması yönünde
toplantılar düzenlenebilir.)

   
2.Fuar öncesinde, ekibinizle düzenli aralıklarla toplantı düzenleyerek gelişmelerin takip edilmesi.    
3.Fuarla ilgili bir iş-zaman çizelgesi oluşturulması ve yapılması gerekenlerin bu çizelgeye göre takip edilmesi.    
HAZIRLIK SÜRECİ

1.Sunumların  ve Tübitak kılavuzlarının  okunması.    
2. Okulda ekip çalışmalarının yapılıp öğrenci görüşlerinin alınması.    
3. Öğrencilerden proje önerisi alma (öğretmen teşviki veya öğrenci ile birlikte de hazırlanabilir. (10 gün)    
4. Proje önerilerinin değerlendirilmesi ve 20 proje seçimi    
5. Proje önerilerinin yazılması ve okul proje yürütücüsüne teslim edilmesi    
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BAŞVURU SÜRECİ
1.Başvuru linkinden yeni kayıt bölümü seçilerek proje yürütücüsü, okul bilgileri ve proje bilgileri girilmesi.    
2.ARBİS kaydı : “Başvuru Programına Giriş” butonuna tıklandıktan sonra, kimlik doğrulaması yapılabilmesi
için “Merkezi Kimlik Doğrulama” ekranı gelir. Daha önceden kaydı olan kullanıcılar T.C. kimlik numaraları ve
parolalarıyla giriş yapabilirler. ARBİS kaydı olmayan yeni kullanıcılar ise Yeni Kullanıcı Kaydı kısmından
sisteme kayıt olur. Sistem önce ARBİS kaydı yapar ve “Kaydınız başarı ile tamamlanmıştır.” ARBİS kaydını
tamamlayan yeni kullanıcılar, T.C. kimlik numaraları ve aldıkları ARBİS parolalarıyla sisteme giriş yapabilirler.
(Dikkat: “Yeni Kullanıcı Kaydı” kısmından sisteme kaydolurken "Giriş Tercihi" seçeneğini işaretlemeden
geçiniz).    
3.Başvuru aşamasında sisteme girilen IBAN numarasının mutlaka proje yürütücüsü adına ve aktif bir banka
hesabına ait olması gerekmektedir.    
4.Başvuru esnasında proje yürütücüleri tarafından fuarda sergilenecek proje bilgilerinin (proje özeti, amacı vb.)
sisteme girişlerini yapılması.    
5.Planlanan Fuar Tarihinin İlçe Sorumlusuna Bildirilmesi.    
BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
*Fuarda sergilenecek projeler aşağıda belirtilen alanlardan en az üçü seçilerek hazırlanabilir.
(Matematik, Edebiyat / Türkçe, Fizik, Mühendislik, Kimya, Teknoloji, Biyoloji, Deniz Bilimleri, Tarih, Uzay /
Havacılık Bilimleri, Coğrafya, Bilgisayar / Yazılım, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) Bu alanlardan birine
girmeyen projelerin alanını diğer seçeneği girilebilir.    
*Bu projelerden en az %50’si “araştırma projesi” türünde olmak zorundadır.    
*Öğrencilerden yeni bir İcat yapmalarının beklenmediği,  "her fikir değerlidir." ilkesi ile bilimsel süreç takip
edilerek yapılacak olan her türlü projenin bu fuar kapsamında değerlendirilebileceği unutulmamalıdır.  (Her
Proje İçin En Az İki Öğrenci Seçilmesi)    

Başvuruları kabul edilen projeler (okullar) http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde ilan edilir.    
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BAŞVURUSU KABUL EDİLEN OKULLAR
1.Projesi kabul edilen okulların sözleşmelerinin elektronik ortamda imzalanabilmesi için proje yürütücüsünün
başvuru sırasında beyan ettiği e – posta adreslerine sözleşme linki gönderilir.    
2.Yürütücünün E-İmza Alması.
(Proje Kabulü Sonrası, İl Koordinatörü İle İrtibata Geçilecek.)    
3.Proje Konusunda Resim Ve Belgeler Dosyasının Oluşturulması.    
4.Öğrencilerin projelerine başlamadan önce çalışma takvimi ve aşamaları hakkında bilgilendirilmesi.
Öğrencilerin araştırmalarını yürütürken, onlarla birlikte belirlenen tarihlerde proje uygulamaları hakkında bilgi
alınmalı, uygulamaları kontrol edilmelidir. Ara değerlendirmelerin yapılması.    
5.Velileri bilgilendirilmesi.(Kendilerine veli bilgilendirme kılavuzunun yanında bir mektup ve proje hazırlama
takvimini gönderebilirsiniz. Velilerin bu çalışmalara katılması, bilimin toplumsal bir kültür haline gelmesine
katkıda bulunacaktır.)    
6. Proje alıntılarında kaynak göstermeye  çok dikkat edilmelidir.(telif hakları)    
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FUARIN HAZIRLIKLARI VE  GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

1.Fuar programının hazırlanması.    
2.Davetiyelerin Hazırlanıp Dağıtılması    

3.Proje Belgelerinde Tübitak ve Okul Logosu Kullanılacak(4006 - Tubitak Bilim Fuarları Logosundan Başka Logo
Kullanılmayacaktır.)    

4. Okul girişine asılmak üzere “Hoşgeldiniz” brandasının hazırlanması
Öğrenci tişört ve şapkalarının siparişi    

5. 20 Masa Ve 20 Masa Örtüsü Hazırlanması.    

6.  Üç Kanatlı Proje Panosu Hazırlanması.
(Poster üç ana panelden oluşmalıdır. İlk panel deney öncesi hazırlıkları, orta panel deney sürecini ve son panel
de deney sonrasını açıklamalıdır. İlk panele projenin özeti, üzerinde düşünülen araştırma sorusu veya problem,
kurulan hipotez ve konu araştırması yazılmalıdır. İkinci panelde projenin adı, kullanılan materyaller, uygulanan
işlemler ve analiz sonuçları yer almalıdır. Son kısımda sonuçlar, öneriler, yapılması beklenen çalışmalar ve
kaynaklar bulunmalıdır.)    

7. Her Projenin  Öğrencilerle Birlikte Fuarda Resminin Çekilmesi.(Temmuz Ayında Sisteme Yüklenecek)
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HARCAMALAR:

1.Harcama dosyası oluşturulması.(en az üç üyeden oluşan komisyon oluşması- şeffaflık ve hesap verilebilirlik
açısından iyi olacaktır.)    
2.Proje yürütücüsü her türlü harcamadan sorumludur. Harcamalar projenin sözleşmede yer alan başlama ve
bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilir.    

3.Her harcamanın faturasının alınmalı, faturaya okul adı - yürütücü adı, TC’si ve proje numarası yazdırılmalıdır.
(temmuz ayında sisteme yüklenecek) Yazar kaşa fişi kabul edilmemektedir. (“tübitak …….. No’lu 4006 bilim fuarı
projesi” ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir. İnternetten yapılan
malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü t.c.’si ve adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası
veya yürütücü bilgilerinin yer alması yeterlidir.)

   
4.Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır. Harcamanın
nevi-çeşidinin  faturaya yazdırılması gerekir.    

5.Yeme-içme masraf gösterilmez. Proje ile ilgili harcamalar geçerlidir.
(teknolojik malzemeler alındığında yürütücü tarafından okula hibe edilip demirbaşa kaydediliyor.) 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.
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PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

1.Proje Raporu Bitirme Sayfasının Doldurulması.
Proje yürütücüsünün, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresindeki “Başvuru’’ bölümünden giriş yaparak, “4006 Bilim
Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları” nı takip edip, fuar sonuç raporu ve mali rapor
bölümünü eksiksiz, düzgün ve doğru olarak doldurması gerekmektedir.

   

2.Bilim Fuarları tamamlandıktan sonra sonuç raporuna ek olarak proje harcamalarına ait bilgilerin (fatura
bilgileri) sisteme (http://bilimiz.tubitak.gov.tr) girilmesi.    

3.Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının harcanmaması 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.

   

4.Desteklenen Proje Yürütücülerine, proje sonuç raporunun kabulü halinde, proje destek bütçesinin %5’i kadar
PTİ ödemesi yapılır.    

5.Tüm soruların alınması ve cevaplandırılması bt4006@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
 Mali konular ve sözleşme ile ilgili sorular için: bito-mades-proje@tubitak.gov.tr    
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