
T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

 
  
 
Sayı : 37364034/604/65914       28/01/2013 
Konu : 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 
 

 
……….VALİLİĞİNE 

( İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 
 

 
İlgi      : a) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin   Karar, 
   b)19/08/2010 tarihli ve B.08.0.PGM.0.06.02.4-2571/53578 sayılı yazı (Genelge No: 
2010/49), 
              c) 14/03/2012 tarihli Eğitimde İşbirliği Protokolü. 
 
 Bakanlığımız ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
arasında imzalanan ilgi (c) protokol kapsamında ortaokul ve liselerde bilim kültürünün 
geliştirilmesi, bilim ve teknoloji konularında farkındalık oluşturulması ve bilim kültürünün 
tabana yayılması amacıyla TÜBİTAK tarafından “4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı” 
açılmıştır. Bu program kapsamında ülke genelinde ortaokul ve liselerde TÜBİTAK Bilim 
Fuarlarının düzenlenmesi planlanmaktadır. 
 TÜBİTAK Bilim Fuarları, söz konusu okullarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim 
programları veya kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma projeleri 
yaparak, bu projelerin sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek 
öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.  
 Bu kapsamda, ilk yıl Bakanlığımız tarafından belirlenen ekli listede yer alan 1000 
pilot okulda bilim fuarları düzenlenecektir. TÜBİTAK Bilim Fuarlarının etkili ve verimli bir 
şekilde yürütülmesi, başvuru ve uygulama sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi amacıyla; 
 1. 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programına kayıtlar sadece pilot okul müdürleri 
tarafından www.bilimiz.org adresi üzerinden yapılacaktır. Kayıt yapan her pilot okul kendi 
bünyesinde en az yirmi (20) proje ile bilim fuarı düzenleyecektir. Bilim Fuarlarında yer 
alacak projeler okul müdürünün denetiminde, öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler 
tarafından hazırlanacaktır. 
 2. TÜBİTAK Bilim Fuarları ilgi (c) protokol kapsamında TÜBİTAK ile işbirliği 
yapılarak gerçekleştirilen bir faaliyet olduğundan ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında 
değerlendirilecek olup projelerde öğrencilere rehberlik edecek öğretmenlere ilgi (a) Karar ve 
ilgi (b) Genelge hükümlerine göre ücret ödenecektir. 



 3. Başvuru kılavuzunda yer alan uygulamaya ilişkin süreçler okul yönetimleri 
tarafından titizlikle takip edilecek, Bilim Fuarları kapsamında hazırlanan projeler, 01 Nisan–
19 Mayıs 2013 tarihleri arasında okul yönetimlerince en az bir (1) gün süre ile okulda 
belirlenecek fuar alanında sergilenecektir. 
 4. Bilim Fuarları çalışmalarını koordine etmek amacıyla her ilden bir şube müdürü 
Bilim Fuarı Koordinatörü olarak görevlendirilecektir.  
 5. Bilim Fuarları www.bilimiz.org adresinde bulunan, müdür, öğretmen, öğrenci ve 
aile kılavuzlarında yer alan esaslara göre düzenlenecek olup, fuar süreciyle ilgili ayrıntılı 
bilgiye adı geçen web sitesinden ulaşılacaktır.  
 Bilgilerinizi ve uygulamanın yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi 
hususunda gereğini rica ederim.  
 

 
Merdan TUFAN 

Bakan a. 
 Müsteşar Yardımcısı 

 

 
EK: 
Pilot Okullar Listesi CD (1 adet) 
 
DAĞITIM: 
81 İl Valiliklerine (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 
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