4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destek Programı
2018-2019 Çağrı Dönemi Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
1. Revize süreci hangi tarih aralığında yapılabilecektir?
Revize süreci 2-15 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Revize süreci hangi sistem üzerinden yapılacaktır?
Revize süreci http://bilimiz.tubitak.gov.tr/bilimFuari sayfası üzerinden proje başvurusunda bulunan
başvuru sahibinin ARBİS kaydı üzerinden yapılacaktır.
3. Revize sürecinden kimler yararlanabilecektir?
Revize sürecinden 2018-2019 çağrı döneminde 4006 Programına başvuruda bulunmuş ve
desteklenme kararı verilmeyen okullar yararlanabilecektir.
4. Revize sürecinde başvuruda bulunan alt projelerde değişlik yapılmasının yanında yeniden alt proje
eklenip silinebilecek midir?
Evet, var olan toplam alt proje sayısında değişiklik olmaması kaydıyla, mevcut olan bir alt proje başka
bir alt proje ile değiştirilebilir. Daha önce başvurusu yapılan toplam alt proje sayısının azaltılması veya
çoğaltılması durumunda revize başvuru dikkate alınmayacaktır.
5. Revize sürecinde yeniden eklenecek alt projeler ile birlikte proje başvurusunda bulunan okulun
hizmet alanına göre alt proje sayısının %50 araştırma alt projesi olma zorunluğu devam edecek midir?
Evet, devam edecektir. Hizmet alanı 1-4 arasında yer alan okullar, Bilsem ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinin proje başvurularında en az 10 alt projesinin, hizmet alanı 5-6 olan okulların proje
başvurularında ise en az 5 alt projesinin araştırma alt projesi olma zorunluluğu devam edecektir
(Çağrı metni sayfa 7-8).
6. Bilim Fuarı başvurusunun başarılı kabul edilebilmesi için önerilen alt projelerden en az kaç
tanesinin sergilenmesinin uygun görülmesi gerekmektedir?
Bilim Fuarlarına başvuruda bulunabilmek için gerekli olan en az ve en fazla alt proje sayıları çağrı
metninde (sayfa 7) belirtilmiştir. Ayrıca yapılan değerlendirme sonrasında yeterli/başarılı bulunan alt
proje sayısı, çağrı metninde (sayfa 7) belirtilen sergilenecek en az alt proje sayısına ulaşmadığı
takdirde ilgili okula ait tüm projeler başarısız olarak değerlendirilmektedir.
7. Desteklenecek projelerde destek ve PTİ miktarlarında değişiklik olacak mıdır?
Hayır, olmayacaktır. Proje destek miktarı: 6.000 TL ve PTİ ücreti: 300 TL
8. Alt projelerin revize sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 Sisteme girilen alt projelerin seçilen alt proje türüne uygunluğu önem arz etmektedir, aksi
takdirde bahsi geçen alt projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Örneğin; alt proje türü
olarak “araştırma alt projesi” seçildiği halde amaç, özet ve yöntem bölümlerinden “tasarım
alt projesi” olduğu anlaşılan alt projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Alt projelerin amaç, yöntem ve özet bölümlerinin açık, doğru ve anlaşılır bir şekilde
doldurulması gereklidir.
 Projelerin öğrenci seviyesine uygun hazırlanması önem arz etmektedir.
 Alt projeler revize edilirken “Öğretmeler için 4006-TÜBİTAK Bilim fuarları Kılavuzu” dikkatlice
incelenmelidir.
9. Desteklenmesine karar verilen proje süreçlerinde bir değişiklik olacak mıdır?
Hayır, olmayacaktır. Destek kararı verilen projeler için e-imza süreci başlatılmış olup, 15 Ocak tarihine
kadar e-imza sürecinin sonlandırılması gerekmektedir.
10. Revize proje süreci ile ilgili sorularım olduğunda nereden bilgi alabilirim?
Bu bölümde cevabı yer almayan sorular için bt4006@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede iletilen sorular Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından
cevaplandırılacaktır.

