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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi 

ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi 

süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütmektedir. 

Bu doğrultuda hazırlanan 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile 2022 yılı 2.dönem çağrısı 

kapsamında lisans öğrencileri yanında öğretmen ve lise öğrencilerinin de TÜBİTAK Merkez 

ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev 

almasına imkân sağlanmıştır.  

 

Bu çağrı ile lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik 

kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel 

becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. 

 

STAR lisans öğrencileri yanında son 3 yıl içerisinde TÜBİTAK BİDEB 2204 Ortaokul ve Lise 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında derece alan veya TÜBİTAK 

BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatlarında birinci aşamada başarılı olan öğrencilerimizin danışman 

öğretmenlerine de projelerde görev alma fırsatı sunulmuştur.  

 

Bu çağrı kapsamındaki diğer bir yenilik ise lise öğrencilerine yöneliktir. Son 3 yıl içerisinde TÜBİTAK 

BİDEB 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında derece sahibi 

ve TÜBİTAK BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatlarında birinci aşamada başarılı olan lise öğrencilerini 

araştırma ekosistemlerine ilk adımlarını atarak araştırma süreçlerine ilişkin bilgi, görgü ve 

deneyimlerini artırmak amacıyla projelerinde yer almalarına destek verilecektir.  

 

Bu rehber, TÜBİTAK BİDEB tarafından 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında 

projelerinde lise öğrencisi, lisans öğrencisi ve/veya öğretmenler ile araştırmalarına devam etmek 

isteyen proje yürütücülerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, başvuranların 

başvuru sürecinde E-BİDEB başvuru sisteminde karşılaşacağı ekranlar açıklanmış, dikkat edilmesi 

gereken konular vurgulanmıştır. 
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Programa başvuru yapabilmek için; TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya 

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde proje yürütücüsü olarak görev alınması 

gerekmektedir. 

Projelerinde STAR Lisans Öğrencisi, STAR Öğretmen ve/veya Genç STAR yer almasını isteyen 

yürütücülerin başvuruları ve bu projelerde yer almak isteyen öğrenciler/öğretmenler tarafından 

yapılacak başvuruların değerlendirilmesi işlemi BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e- 

bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. 

 

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programının 2022 yılı 2. Dönem başvuruları üç aşamada 

alınacaktır (Şekil 1). 
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Şekil 1. 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı Başvuru Süreci



 

 
1. Aşama: Proje yürütücüleri 21 Kasım 2022-9 Aralık 2022 tarihleri arasında  

https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresinde yer alan  

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)-Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi 

programına başvurarak hangi projelerine hangi nitelikte (lisans bölümü ve öğretmen branşı 

olarak) öğrenci ve öğretmen talep edeceklerini seçeceklerdir. 

 

 

2. Aşama: Öğrenciler (lise ve lisans) ve öğretmenler belirlenecek ve TÜBİTAK tarafından 

duyurulacak tarihler arasında https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresinde yer alan 

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 

programına başvurarak proje yürütücüleri tarafından girilen projeler arasından tercihlerini 

yapacaklardır. 

 

 

3. Aşama: Öğrenciler/Öğretmenler için başvuru ekranı kapatıldıktan sonra TÜBİTAK 

tarafından belirlenecek ve duyurulacak tarihler arasında Proje Yürütücüleri için 

https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresinde yer alan  

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)- Proje Yürütücüsü Değerlendirme Girişi 

programı açılacak ve Proje Yürütücüleri tarafından bursiyer seçimi yapılacaktır. 

 

 

Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından 

sonra gönderilen proje bilgileri değerlendirmeye alınmaz. 
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2247-C programına başvuru öncesinde Araştırmacı Bilgi Sistemi’ne (ARBİS) kayıt olunması, tüm 

bilgilerin eksiksiz doldurulması ve güncel tutulması zorunludur. ARBİS kullanıcı hesabı ve şifresi 

olmayan yürütücüler, https://arbis.tubitak.gov.tr/ adresinden üyelik bilgilerini doldurarak ARBİS 

şifresi alabilirler (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. ARBİS Üyelik Ekranı 

ARBİS üyeliği için Şekil 2’de sağ üst bölümde yer alan “ARBİS’e Giriş” butonuna tıklanmalıdır. 

Ardından Şekil 3’deki gibi bir doğrulama ekranı açılacaktır. Bu ekranda kişi, T.C Kimlik Numarası 

ile (T.C. vatandaşı değilse pasaport numarası ile) giriş yapmalıdır. ARBİS’e ilk defa kayıt olacak 

kişiler, sol altta bulunan “Yeni Kullanıcı Kaydı” butonuna tıklayarak kayıt olabilirler. 

 

Şekil 3. ARBİS Merkezi Kayıt Ekranı 

ARAŞTIRMACI BİLGİ SİSTEMİ’NE (ARBİS) ÜYELİK 

https://arbis.tubitak.gov.tr/


 

 
 

1. E-BİDEB Başvuru Ekranı-Kişisel Bilgiler Modülü 

https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresli başvuru ekranına ilk giriş yapıldığında Şekil 4’te yer alan “Kişisel 

Bilgiler” sekmesi açılacaktır. Bu ekrandaki tüm bilgiler ARBİS üzerinden otomatik getirilmektedir. 

Bu nedenle ARBİS sisteminde tüm bilgilerin güncel olması gerekmektedir. 

 

Şekil 4. E-BİDEB Başvuru Ekranı-Kişisel Bilgiler Modülü 

 

Şekil 4’ye yer alan ekrandaki kişisel bilgileri kontrol ederek “Kaydet/İleri” tuşuna basıp bir sonraki 

sayfaya geçiniz. 

 

2. E-BİDEB Başvuru Ekranı-Genel Proje Bilgileri Modülü 

Genel proje bilgileri modülünde Şekil 5’te yer alan ekran gelmektedir. İlk olarak projenizde görev 

almasını istediğiniz araştırmacı personel türünü seçiniz (Şekil 5).  

 

Şekil 5. E-BİDEB Başvuru Ekranı-Genel Proje Bilgileri Modülü 

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi 

https://ebideb.tubitak.gov.tr/


 

 
     Not: Her bir projeye en fazla 1 STAR Lisans, 1 STAR Öğretmen ve 1 Genç STAR eklenebilir.  
 

İkinci adımda ise yürütmekte olduğunuz projenize ilişkin bilgilerin girilmesi gerektedir. Bunun için 

2 farklı ekran bulunmaktadır. 

 

2.1. ARDEB/TEYDEB veya BİDEB* Programlarından Destekli Bir Projenin 

Yürütücüsü İseniz;  

ARDEB/TEYDEB veya BİDEB destekli projeler için “Genel Proje Bilgileri” ekranında “Proje Seç” 

butonuna basarak sistemde yer alan projelerinizi Şekil 6’daki ekrandan listeleyebilirsiniz. 

 

NOT: ARDEB 1004 ve Çatı proje-alt proje şeklinde yürütülen projeler için Çatı proje yürütücüleri 

ve alt proje yürütücüleri program kapsamında talepte bulunabilirler. Çatı proje yürütücüleri “Proje 

Seç” ekranını alt proje yürütücüleri ise “Yeni Proje Ekle” ekranını kullanarak giriş yapabilirler.  

 

Şekil 6. E-BİDEB Genel Proje Bilgileri Modülü-Proje Seç Alt Ekranı 

Şekil 6’da yer alan ekrandaki “Proje Bilgileri” alanında Proje Yürütücülerinin yürüttükleri projeler 

listelenmektedir. Bu listeden talepte bulunacağınız projenizi seçip bilgileri devam edeniz.  Eğer 

projeniz gizlilik içeriyor ve proje isminin öğrenci/öğretmen tarafından açıkça görülmesini istemiyor 



 

iseniz “Proje İsim Detay” sekmesinde proje ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak projenizi 

maskeleyebilirsiniz. STAR bursiyeri/yardımcı personel adayları başvuru esnasında bu anahtar 

kelimeleri görecektir. 

Projeye dahil etmek istediğiniz lisans öğrencinin hangi bölümden ve öğretmenin hangi branştan 

olmasını istiyor iseniz “Talep Edilen Lisans Bölümleri” ve “Talep Edilen Öğretmenlerin Branşları” 

sekmesine ilgili bölüm ve branşları giriniz. 

 
İlgili ekranı doldurduktan sonra kaydet tuşuna basarak Genel Proje Bilgileri ekranına geri 

dönünüz. İlgili ekranda bursiyer talep ettiğiniz projeler listelenecektir. Kontrol ettikten sonra 

“Kaydet/İleri” tuşuna basarak “ONAY” ekranına ilerlemelisiniz. ONAY ekranından başvurunuzu 

onaylayıp tamamlayabilirsiniz. 

 

2.2. TÜBİTAK Enstitülerinde Proje Yürütücüsü İseniz;  

TÜBİTAK Enstitüleri tarafından yürütülen projeler ve ARDEB 1004 ve Çatı proje-alt proje şeklinde 

yürütülen projelerin alt projeleri için “Genel Proje Bilgileri” ekranında “Yeni Proje Ekle” butonuna 

basarak STAR bursiyeri/yardımcı personeli dahil etmek istediğiniz projelerinizi sisteme 

ekleyebilirsiniz (Şekil 7). 

 

Şekil 7. E-BİDEB Genel Proje Bilgileri Modülü-Yeni Proje Ekle Alt Ekranı 

 



 

Şekil 7’de gösterilen “Yeni Proje Ekle” alt ekranından bursiyer/yardımcı personel talep edeceğiniz 

proje bilgilerini manuel eklenmelidir. Eğer Projeniz gizlilik içeriyor ve proje isminin 

öğrenci/öğretmen tarafından açıkça görülmesini istemiyor iseniz “Proje İsim Detay” sekmesinde 

proje ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak projenizi maskeleyebilirsiniz. STAR bursiyeri/yardımcı 

personel adayları başvuru esnasında bu anahtar kelimeleri görecektir. 

Projeye dahil etmek istediğiniz lisans öğrencinin hangi bölümden ve öğretmenin hangi branştan 

olmasını istiyor iseniz “Talep Edilen Lisans Bölümleri” ve “Talep Edilen Öğretmenlerin Branşları” 

sekmesine ilgili bölüm ve branşları giriniz.  

İlgili ekranı doldurduktan sonra kaydet tuşuna basarak Genel Proje Bilgileri ekranına geri 

dönünüz. İlgili ekranda bursiyer talep ettiğiniz projeler listelenecektir. Kontrol ettikten sonra 

“Kaydet/İleri” tuşuna basarak “ONAY” ekranına ilerlemelisiniz. ONAY ekranından başvurunuzu 

onaylayıp tamamlayabilirsiniz. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Önemli Bilgi 

Öğrencilerin/Öğretmenlerin Projelere Kabul Durumu Proje Yürütücüleri Tarafından Proje 

Yürütücüsü Değerlendirme Aşamasında Belirlenecektir. 
 


