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TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI 

USUL VE ESASLARINDA  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR 

 

 

 MADDE 1- (1) 11/10/2014 tarihli ve 234 sayılı Bilim Kurulu’nda kabul edilen 

“4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın Tanımlar 

başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde “İl Temsilcisi” tanımı eklenmiş 

ve diğer bendler buna göre teselsül ettirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (g) 

bendinde yer alan “Proje izleyicisi” tanımı, teselsül edilmiş durumdaki (h) bendi olarak 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“d) İl Temsilcisi: TÜBİTAK tarafından il bazında görevlendirilen ve söz konusu ilde 

bulunan okullarda düzenlenen Bilim Fuarlarında sergilenecek projelerin içerik ve türlerini, 

çağrı metnine uygunluğunu, fuar öncesinde değerlendiren ve Proje Yürütücülerinin 

sergilenecek projeler için onay alacakları akademisyenleri,” 

 

“h) Proje İzleyicisi: Düzenlenen Bilim Fuarını yerinde ziyaret ederek izlemek, 

değerlendirmek ve TÜBİTAK’a izleyici raporu hazırlamak üzere Müdürlük tarafından 

görevlendirilen en az lisans mezunu kişileri,” 

 

 

 MADDE 2-  (1) Aynı Usul ve Esasların “Değerlendirme” başlıklı 7 nci maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci, üçüncü ve dördüncü 

fıkralar eklenmiştir. 

 

“(1) Yapılan başvurular, ilgili müdürlük tarafından biçim açısından 

değerlendirilerek, kabul veya reddedilir.” 

 

“(2) Kabul edilen projelere, Programa ayrılan bütçe imkanları çerçevesinde ilgili 

Müdürlük tarafından her il için kota ve sınırlamalar yapılabilir.” 

 

“(3) Sözleşme imzalandıktan sonra fuar gerçekleştirilene kadar TÜBİTAK tarafından 

görevlendirilen İl Temsilcileri tarafından, fuarda sergilenecek projeler, içerik ve tür 

bakımından çağrı metninde yer alan hususlar çerçevesinde değerlendirilerek onaylanır.” 

 

“(4) İl Temsilcileri tarafından yapılacak değerlendirmede fuarda sunulacak projelerin 

kabul edilmemesi halinde, Proje Yürütücülerinin fuar öncesinde TÜBİTAK’a yapacakları 

gerekçeli itirazlar, İlgili Müdürlük tarafından yeniden değerlendirilerek nihai karar verilir.”  

 

 MADDE 3-  (1) Aynı Usul ve Esasların “Destek kararı ve sözleşme” başlıklı 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkra 

eklenmiştir. 

 

“(1) Destek verilecek projeler ile verilecek destek tutarları, Müdürlüğün talebi ve 

Başkanlığın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sonuçlar hakkında başvuru sahiplerine bilgi 

verilir.” 
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 “(3)  Başvuru ve Sözleşme aşamasında Proje Yürütücüsü değişikliği, Yürütücü 

Kurum/Kuruluş yetkilisinin talebi ve ilgili Müdürlüğün onayı ile yapılır ve sözleşme buna 

göre düzenlenir.”  

 

MADDE 4-  (1) Aynı Usul ve Esasların “İzleme ve sonuçlandırma” başlıklı 10 

uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(4)  Projelerin izlenmesi için görevlendirilen izleyicilere ve İl Temsilcilerine 

ödenecek ücretler Bilim Kurulu tarafından belirlenir.” 

 

MADDE 5-  (1) Aynı Usul ve Esasların “Proje yürütücüsü değişikliği” başlıklı 12 

nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(4) 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. Bu durumda, aynı 

yürütücünün bir sonraki sene 4006 programına müracaatı kabul edilmez. 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.” 

 

MADDE 6-  (1) Aynı Usul ve Esasların “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 14 

üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(1)  Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Yönetmelik, Araştırma 

Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve ilgili diğer TÜBİTAK mevzuatı 

hükümleri uygulanır.” 

 

Yürürlük 

 MADDE 7-  (1) Bu Usul ve Esaslar, Bilim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 MADDE 8-  (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.  


