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2247-C STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME 

 

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 lisans 

öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik 

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

entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.  

 

Çağrı kapsamında, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK 

tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine 

burs imkanı tanınacaktır. 

 

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

kapsamında yer alan projelerde görev almak isteyen lisans öğrencilerine yardımcı 

olmak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde, başvuranların başvuru sürecinde E-BİDEB 

başvuru sisteminde karşılaşacağı ekranlar açıklanmış, dikkat edilmesi gereken 

konular vurgulanmıştır. 
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2247-C STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİLENDİRME 

 

Programa başvuru yapabilmek için öncelikle aşağıdaki koşulların sağlanması 

gerekmektedir: 

 T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.  

 Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.  

 Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak.  

 Yerleştiği lisans programına girerken kullandığı puan türünde Türkiye 

genelinde ilk 200.000 içerisinde bulunmak,  

 Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.000 ve altında yer alan 

öğrencilerin not ortalaması 2.0 ve üstü olmalı  

 Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.001 ve 150.000 arasında olan 

öğrencilerin not ortalaması 3.0 ve üstü olmalı 

 Üniversite giriş sıralamasında 150.001 ve 200.000 arasında olan 

öğrencilerin not ortalaması 3.5 ve üstü olmalı 

 Daha önce bu program kapsamında destek almaya hak kazanmış öğrenciler 

bu programdan tekrar yararlanamaz. 

 ARBİS (https://arbis.tubitak.gov.tr/) sistemine kayıtlı olmak. 

 

Başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden 

çevrim içi olarak yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

https://arbis.tubitak.gov.tr/
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
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ARAŞTIRMACI BİLGİ SİSTEMİ’NE (ARBİS) ÜYELİK 

Araştırmacı Bilgi Sistemi’ne (ARBİS) kayıt olunması, tüm bilgilerin eksiksiz 

doldurulması ve güncel tutulması zorunludur. ARBİS kullanıcı hesabı ve şifresi 

olmayan öğrenciler, arbis.tubitak.gov.tr adresinden üyelik bilgilerini doldurarak 

ARBİS şifresi alabilirler. 

 

Şekil 1: ARBİS Üyelik 

Şekil 1’de sağ üst bölümde yer alan “ARBİS’e Giriş” butonuna tıklanmalıdır. Ardından 

Şekil 2’deki gibi bir doğrulama ekranı açılacaktır. Bu ekranda kişi, T.C Kimlik 

Numarası ile giriş yapmalıdır. ARBİS’e ilk defa kayıt olacak kişiler, sol altta bulunan 

“Yeni Kullanıcı Kaydı” butonuna tıklayarak kayıt olabilirler. 
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Şekil 2: Sisteme Giriş 
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2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı Öğrenci Girişi 

Programa ilk girildiğinde “Kişisel Bilgiler” sekmesindeki tüm bilgiler ARBİS üzerinden 

otomatik getirilecektir. Bu nedenle ARBİS sisteminde tüm bilgilerin güncel olması 

gerekmektedir.   

Şekil 3: Kişisel Bilgiler 

Ekrandaki bilgileri kontrol ederek  “Kaydet/İleri” tuşuna basıp bir sonraki sayfaya 

geçiniz. 

 

Şekil 4: Sigortalılık Durumu 
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Şekil 4’te yer alan Sigorta Durumu kısmında sorulan soruların doğru olarak 

yanıtlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya 

gerçeğe aykırı bilgi verenler beyanlarından sorumlu olacaklardır.  

  

Şekil 5: Lisans Bilgileri  

Şekil 5’te yer alan Lisans Bilgileri ekranında öğrenci üniversiteye hangi sınav ve 

hangi yıl yerleştiğini seçerek ÖSYM’den sorgula tuşuna basmalıdır. Bu işlem ile 

beraber Yerleşme Puan Türü ve Yerleşme Başarı Sırası ekrana yansıyacaktır. 

Ardından YÖK’ten Sorgula tuşuna basarak diğer bilgilerin ekrana yansıması 

sağlanmalıdır.  

Her sayfanın altında yer alan Kaydet/İlerle tuşuna basarak bir sonraki sayfaya 

geçilmelidir. Aksi takdirde bilgiler kaydedilmeyecektir. 
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Şekil 6’da yer alan Genel Proje Bilgileri modülünde “Proje Seç” tuşuna basılarak 

Proje yürütücüleri tarafından sisteme girilen tüm projeler listelenebilir. Bu projelerden 

sadece 1 tanesi seçilebilir. Proje seçme anında aynı anda kaç öğrencinin daha o 

projeyi seçtiği bilgisi anlık olarak “Talep Eden Öğrenci Sayısı” sütununda 

yansıtılacaktır.  Projenin seçilmesinin ardından Kaydet tuşuna basılması 

gerekmektedir. 

  

 

Şekil 7’de yer alan Ek Bilgiler Modülünde öğrencinin Niyet mektubu yükleyeceği alan 

yer almaktadır. Niyet mektubu öğrenci tarafından imzalanmış olmak kaydıyla 

herhangi bir dosya formatında olabilir (jpeg, png, pdf vb.). 
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Şekil 7: Ek Bilgiler 

Şekil 8’de yer alan Banka Bilgileri ARBİS (https://arbis.tubitak.gov.tr/) sisteminde 

doldurulmuş olmalıdır. ARBİS e girilen bilgiler bu ekrana otomatik olarak 

yansıtılacaktır. Öğrencinin banka hesap bilgileri Kimlik bilgileri ile uyumlu olmalıdır.  

 

Şekil 8: Banka Hesap Bilgileri 

Son ekran olan Onay sayfasında Başvurunuzu onaylamanız gerekmektedir. Aksi 

takdirde yaptığınız başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

https://arbis.tubitak.gov.tr/
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SIK SORULAN SORULARIN CEVAPLARI 

 

 

 

 

 

 

Önemli Bilgi 

Öğrencilerin Projelere Kabul Durumu Proje 

Yürütücüleri Tarafından Belirlenecektir. 


