


BAŞVURU DÖNEMİ 

26 Kasım 2019 – 30 Aralık 2019 ( Saat: 17.30 )

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

Şubat 2020

BİLİM FUARLARI DÖNEMİ

09 Mart 2020 – 30 Kasım 2020



ÇAĞRI ALANLARI

Bilim Fuarı, aşağıdaki alanlardan en az dört (4) tanesini içeren alt projelerden oluşur

TEMATİK ALT PROJE ALANLARI 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Finansal Okuryazarlık Nesnelerin İnterneti

Algoritma / Mantıksal Tasarım Giyilebilir Teknolojiler Robotik ve Kodlama

Bilim Tarihi Göç ve Uyum Sağlıklı Beslenme

Biyoçeşitlilik Görsel ve İşitsel Sanatlar Sağlık Teknolojileri

Biyotaklit Havacılık ve Uzay STEAM

Büyük Veri İnsan Hakları ve Demokrasi Su Okuryazarlığı

Değerler Eğitimi Kültürel Miras Sürdürülebilir Kalkınma

Dijital Dönüşüm Malzeme ve Nanoteknoloji Tarım Teknolojileri ve Seracılık

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Medya Okuryazarlığı Yapay Zekâ

Ekolojik Denge Milli Teknoloji Hamlesi Yenilenebilir Enerji 



BAŞVURU KOŞULLARI

Bilim Fuarlarına aşağıdaki kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir:

5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 

Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe 
vb. derslerden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri

Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve 
zihinsel engelli devlet okulları



Alt projeler, öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün 
düşüncelerinden yola çıkılarak geliştirilmiş ve danışman öğretmen 
desteği ile hazırlanmış olmalıdır.

Her kurum/kuruluştan sadece bir Bilim Fuarı başvurusu yapılabilir.

Özel okulların başvuruları kabul edilmez.

Programa, tüm kurum/kuruluşlar, en fazla 25 alt proje ile 
başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI



Program kapsamında başvuruların desteklenebilmesi için 
kurum/kuruluş türüne göre en az alt proje sayısı veya üzeri 
projelerinin kabul edilmesi zorunludur. 

Kurum / Kuruluş En Az 
Alt Proje Sayısı

En Fazla 
Alt Proje Sayısı

Hizmet Alanı 1 - 4 olan Okullar Bilim ve 

Sanat Merkezleri (BİLSEM)Mesleki Eğitim 

Merkezleri

15

25

Hizmet Alanı 5 ve 6 olan Okullar 10

Görme, İşitme ve Zihinsel Engellilere Yönelik 

Okullar 5

BAŞVURU KOŞULLARI



Başvuruda sunulan alt projeler; Araştırma, İnceleme veya
Tasarım proje türüne uygun olarak hazırlanır. Başvuruda tüm alt
proje türlerinin dengeli bir şekilde yer alması değerlendirme
sürecinde dikkate alınır. Bu durum; Görme, İşitme ve Zihinsel
Engellilere Yönelik Okullar ’da dikkate alınmaz. (Projelerin en az
yarısının araştırma projesi olma zorunluluğu kaldırılmıştır.)

BAŞVURU KOŞULLARI



Başvuruda alt projenin amaç, yöntem ve beklenen sonucunun
belirtilmesi gerekir. Amaç, en az 20 en fazla 50 kelime; yöntem, en az
50 en fazla 150 kelime; beklenen sonuç ise en az 50 en fazla 150 kelime
aralığında olmalıdır.

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü, proje önerisi ile daha önce (ya
da mevcut çağrı kapsamında) TÜBİTAK’a önerilen projeler arasında
karşılaştırma yaparak benzerlik kontrolü yapabilir. Müdürlükçe
belirlenecek oranın üzerinde benzerlik olan projeler için
değerlendirmeye almama ve/veya etik ihlali cezai müeyyideleri
uygulanabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI



Programın genel amaçları ile tamamen örtüşmeyip bilimsel bir yaklaşım
içermeyen alt projeler, bilimsel etik ilkeler (başkalarının fikirlerini,
yöntemlerini aynen kullanma gibi) dikkate alınmadan hazırlanan alt projeler,
insan ve hayvan sağlığı için risk ve tehlike içeren her türlü deney ve
uygulamalar, veri toplama aracı/araçları sisteme yüklenmemiş ve/veya bu
veri toplama aracı/araçları için gerekli resmi veya etik kurul izinleri alınmamış
alt projeler için başvuru yapılamaz.

Bilim Fuarlarına başvuruda bulunan öğrencilerin 2204/A Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması’na katılmaları önerilir.

BAŞVURU KOŞULLARI



Proje yürütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu ya da tam zamanlı
görevli bir öğretmen (sözleşmeli öğretmen dahil) proje
yürütücüsü olabilir. Ücretli öğretmenler, kurum/kuruluş müdürü
veya müdür yardımcıları proje yürütücüsü olamaz.

GÖREV KISITLAMALARI



Sözleşme imzalandıktan sonra yürütücü değişikliği yapılamaz.
Ancak yürütücünün kurumdan ayrılması veya mücbir bir
sebepten ötürü projeyi yürütemeyeceği tespit edildiği takdirde;
proje yürütücüsü, proje yürütücüsü kurum/kuruluş müdürü ve
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürünün talebi ve Müdürlüğün onayı ile
proje yürütücüsü değişikliği yapılabilir.

GÖREV KISITLAMALARI



Fuar düzenleme tarihi 3 Mart 2020 tarihine kadar yürütücüler
tarafından revize edilebilir. Belirtilen tarihten sonraki değişiklikler
proje yürütücüsü, proje yürütücüsü kurum/kuruluş müdürü ve
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürünün talebi ve Müdürlüğün onayı ile
yapılabilir.

GÖREV KISITLAMALARI



Programa başvuru, sadece çevrimiçi olarak yapılır. Tüm bilgi ve
belgeler sisteme yüklenir. TÜBİTAK’a herhangi bir basılı belge
gönderilmez.

BAŞVURU YÖNTEMİ



Başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin (proje
yürütücüsünün) Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) kaydının
bulunması gerekir. ARBİS kaydı bulunmayan başvuru sahiplerinin,
http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olması gerekir.

ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahibi başvurusunu (E-imza
kullanmadan) http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi “Başvurular”
sekmesinden yapabilir. “Başvuru ve Sonuç Sistemi'ndeki başvuru
aşamalarını takip ederek başvuruların onaylanması gereklidir.
Onaylanmayan veya sonradan onayı kaldırılarak bırakılan
başvurular dikkate alınmaz. Başvuru sistemi kapandıktan sonra
herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmez.

BAŞVURU YÖNTEMİ



Bilim Fuarında kullanılması planlanan test, anket vb. ölçme
araçlarının elektronik başvuru sistemine PDF formatında
yüklenmesi gerekir. Anket çalışması gerçekleştirilecek alt
projelerde anket formunun ve anketin uygulanabilmesine
ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış Anket İzin
Belgesinin taratılıp sisteme yüklenmesi gerekir.

BAŞVURU YÖNTEMİ



Başvuruda sisteme girilen IBAN bilgisi proje yürütücüsünün aktif
bir banka hesabına ait olmalıdır. Ödemelerin belirtilen tarihlerde
gerçekleşebilmesi için proje yürütücüsünün değişimi, proje
yürütücüsünün var ise soyadı, banka bilgileri vb. tüm
değişikliklerinin en kısa sürede ARBİS üzerinden güncellenmesi
ve bt4006@tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a bildirilmesi
gerekir. Tüm değişikliklerin bildirimi, proje yürütücüsünün
sorumluluğundadır.

BAŞVURU YÖNTEMİ



Destek miktarı, değerlendirme sonucuna göre her bir Bilim Fuarı
için 2.000 TL (KDV dâhil) bilim fuarı hazırlık desteği ve
sergilenecek her bir alt proje başına 200 TL (KDV dâhil) tutardan
oluşur.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI



Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile
imzalanmasından sonra, proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a
bildirdiği hesaba aktarılır. Sonuç raporunun kabulü halinde ise,
proje yürütücülerine toplam destek miktarının %5’i kadar PTİ
ödenir.

Bilim Fuarı kapsamında proje yürütücüsü tarafından yapılan
harcamalar, sözleşmede belirtilen tarihler arasında
gerçekleştirilir. Proje yürütücüsü her türlü harcamadan
sorumludur. Bilim Fuarı tamamlandıktan sonra Sonuç Raporu ile
birlikte, fuar harcamalarına ilişkin tüm fatura, makbuz vb. bilgiler
http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklenir.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI



Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf
malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri,
etkinlik materyalleri vb.), alt proje kapsamında gerekli olan
makine-teçhizat alımları, hizmet alımları (robot projeleri için
eğitim hizmet alımı vb.), bakım-onarım giderleri ve alt projelerin
ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar destek
kapsamında kabul edilir. Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı alımı
gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar kabul edilmez.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI



Bilimsel değerlendirme sonucuna göre en az alt proje sayısını
sağlayan kurum/kuruluşun alt proje puanlarının aritmetik
ortalaması, Bilim Fuarının Değerlendirme Puanı olarak alınır. En
az alt proje sayısını sağlamayan proje başvurusu reddedilir. Ret
gerekçeleri başvuru sahiplerine http://bilimiz.tubitak.gov.tr
adresi üzerinden iletilir.

DEĞERLENDİRME



Destek verilecek Bilim Fuarları değerlendirme puanına göre
belirlenir, Başkanlık onayı ile kesinleşir ve
http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde ilan edilir.

Bilimsel değerlendirmede sergilenmesi uygun bulunmayan alt
projelerin desteklenen Bilim Fuarında sergilenmesi yasaktır.
Sergilenmesi durumunda izleyici raporuyla TÜBİTAK’a bildirilir.

DEĞERLENDİRME



Desteklenmesine karar verilen kurum/kuruluşların sözleşme-
lerinin elektronik ortamda imzalanabilmesi için proje
yürütücüsünün başvuru sırasında beyan ettiği e-posta adresine
sözleşme linki gönderilir. Sözleşme; proje yürütücüsü,
kurum/kuruluş müdürü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü (üç imza)
tarafından E-imza ile imzalanır. Sözleşmesi imzalanan Bilim Fuarı
yürütücüsünün hesabına sergilenmesi uygun bulunan alt proje
sayısına göre belirlenen miktarda destek tutarı aktarılır.

DEĞERLENDİRME



Sergilenecek her bir alt projede en az 3 en fazla 8 öğrenci ve en
fazla 3 danışman öğretmen görev alır. Ayrıca Bilim Fuarı
genelinde yürütücü hariç en az 2 danışman öğretmenin görev
alması gerekir. Alt projelere katılan tüm öğrencilerin Bilim Fuarı
ve Bilim Fuarları Festivali’nde hazırladıkları alt projelere hâkim
olmaları, sunum yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştirmeleri
amaçlanır.

DEĞERLENDİRME



Projesi desteklenen kurum/kuruluşlar, belirtilen fuar döneminde
en az 2 en fazla 3 tam gün eğitim öğretim saatleri süresince Bilim
Fuarını gerçekleştirmek zorundadır. Bilim Fuarlarını belirttikleri
tarihlerde gerçekleştirdikten sonra, İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri planlaması dâhilinde yapılacak Bilim Fuarları
Festivali’ne katılmak zorundadır. Bilim Fuarları Festivali, İl/İlçelere
bağlı kurum/kuruluşların desteklenen proje sayısına göre aynı
veya farklı zamanlarda yapılabilir. Bilim Fuarları Festivali Raporu,
duyurulan tarihler arasında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından bt4006@tubitak.gov.tr adresi üzerinden TÜBİTAK’a
iletilir.

DEĞERLENDİRME



Proje başvurusunda belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı
izleyiciler tarafından yerinde kontrol edilir.

Proje kapsamında hazırlanan poster, afiş, branda vb. görsel
materyallerde program adı ve logosu kullanılır.

İZLEME 



Proje yürütücüsü, TÜBİTAK’ın belirlediği süre içerisinde,
http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden giriş yapıp, Başvuru ve
Sonuç Sistemi’nde Sonuç Aşamalarını takip ederek Fuar Sonuç
Bilgilerini girmelidir.

Sonuç Raporu ve harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin sisteme
yüklenmesi yürütücünün sorumluluğundadır. Sisteme yüklenen
Sonuç Raporu, Fatura Bilgileri ve İzleyici Raporunun olumlu
olması halinde proje sonuçlanmış sayılır ve yürütücüye
belirlenen miktarda PTİ ödemesi yapılır. Projeleri olumlu
sonuçlanan proje yürütücülerine sonuç bilgisi
http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden iletilir.

SONUÇLANDIRMA 



Mücbir sebeplerle izleme raporu bulunmayan fuarların
sonuçlandırılması, sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura
bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesinden sonra
Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

Bilim Fuarını tamamlayıp, Fuar Sonuç Sistemi’ne bilgilerini
girerek süreci tamamlayan kurum/kuruluşların öğretmen ve
öğrencileri, Katılım Belgelerini Fuar Sonuç Sistemi’nden indirerek
temin edebilirler. TÜBİTAK tarafından ayrıca basılı katılım belgesi
gönderilmez.

SONUÇLANDIRMA 



ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJESİ YARIŞMASI 

2204 - B 

Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri 
temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya 
teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel 
çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır 



Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje aynı okulda 
öğrenim gören en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla 
projeye danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu 
okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması 
yoktur. Projede danışman olması zorunludur.

KURALLAR



Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) 
herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce 
başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru 
yapılamaz. 

Proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. 

KURALLAR



27 Ocak 2020 tarihinde başlar.

14 Şubat 2020 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. 

Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen 
tarafından çevrimiçi olarak yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi 
kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve öğrenci bilgilerini kaydeder. 
Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e
kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr) 

GENEL KOŞULLAR



Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme 
yüklenir. 

Proje çalışması https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-
ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak 
hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti 
en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. 
Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, resim, 
anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. 

GENEL KOŞULLAR





Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge 
Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri 
yarışmanın final aşamasına davet edilir.

Final Yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük 
ve Teşvik ödülü verilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere 
para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir.
Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri 
http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-
projeleriyarismasi adresinde yayınlanır. 

ÖDÜLLER



LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJESİ YARIŞMASI 2204 - A

Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok 
iki öğrenci tarafından hazırlanır. 

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla 
projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.



24 Aralık 2019 tarihinde başlar.

17 Ocak 2020 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. 

Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. 
Başvuru yapacak öğrenciler (proje iki öğrenci tarafından hazırlanmışsa her iki 
öğrenci) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. 

İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş 
yapar ve diğer öğrenci ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte 
sisteme ekler.

GENEL KOŞULLAR



Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, 
Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre 
değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine
http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-
projeleriyarismasi internet adresinden ulaşılabilir. 

GENEL KOŞULLAR



Bölge ve final sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum 
yapacaktır.

Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. 
Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge 
Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer 
teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJESİ YARIŞMASI 2204 - A



Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına 
girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla 
ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile 
orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. 2020 YKS Kılavuzu). 
Dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri yıl YKS 
kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı
başvurusunda bulunurlar.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJESİ YARIŞMASI 2204 - A



Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler, Final
yarışmasına katılan projeler arasından belirlenir. Uluslararası proje yarışmalarına
TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan 
öğrenciler, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda 
alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç kontenjan dışından 
ÖSYM tarafından yerleştirilir (Bkz. 2020 YKS Kılavuzu). 

Uluslararası proje yarışmalarında derece alan öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri yıl 
ÖSYS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda 
bulunmaları gerekir. Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından 
gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Dördüncülük ödülü alan öğrenciler TÜBİTAK 
2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programından yararlandırılırlar. 

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
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Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce 
www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir. 

Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir. 
Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince
görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş 
(otobüs,tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden 
karşılanır.

Konaklamalar iki veya üç kişilik odalarda olur. Proje sahibi öğrencilerin yarışma
süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir. 

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
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Tüm duyurular ve bilgilendirmeler için: 
http://bilimiz.tubitak.gov.tr

http://www.tubitak.gov.tr/4006

Proje yürütme süreci ile ilgili sorularınız için: 
bt4006@tubitak.gov.tr

Mali konular ve sözleşmeler için: 

bito-mades-proje@tubitak.gov.tr

İLETİŞİM (TÜBİTAK) 

http://bilimiz.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/4006
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mailto:bito-mades-proje@tubitak.gov.tr


Proje yürütme süreci ile ilgili sorularınız için: 

mardinarge2023@gmail.com

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 0 482 212 12 58

Şeymanur BULUT (dahili: 1027)

İLETİŞİM (İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) 
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