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Program Adı: TÜBİTAK STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMI 

Hibe Sağlayıcı Kurum /  
Kaynak Bilgisi: 

TÜBİTAK 

Amacı: 

Bu çağrı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma 
projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, 
problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK 
Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma 
projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkanı tanınacaktır. 

Kimler Başvurabilir? 
 

• 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. 

• Lisans öğreniminde birinci sınıfın ilk dönemini tamamlamış olmak (Yabancı dil 
hazırlık aşamasında başvuru yapılamaz). 

• Yerleştiği lisans programına girerken kullandığı puan türünde Türkiye genelinde ilk 
200.000 içerisinde bulunmak, 

• Öğrencilerin aşağıdaki koşulu sağlamaları gerekmektedir: 
 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 

Bütçesi: 
Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 750 TL’dir. TÜBİTAK’ın diğer 
programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara 
tamamlanır. 

Süresi: 

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye 
başlandığı tarih esas alınarak proje süresi içerisinde kalmak şartıyla maksimum 6 
aylık süre sonunda sona erdirilir. Projenin 6 aydan daha erkenbitmesi halinde 
bursiyerlik durumu da sonlandırılır. 

Nasıl Başvurulur? : 
Lisans öğrencilerinin STAR bursiyeri olabilmeleri için 4-15 Ekim 2021 tarihleri 
arasında https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden programa başvuru 
yapmaları gerekmektedir. 

Programa Ait Özellikler: 

2021 Yılı Çağrısında Yapılan Güncellemeler  

• Burs başvurusu için istenen belgeler sadeleştirilmiştir.  

• STAR Bursiyer başvurularının değerlendirilmesi işlemi Proje Yürütücüsü tarafından 
gerçekleştirilecektir.  

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
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• Proje yürütücüsü tarafından kabul alan bursiyerler programdan 
desteklenebilecektir.  

• Daha önce STAR programı kapsamında bursiyerliğe hak kazanan öğrenciler 
yeniden programa başvuramayacaktır. 

Detaylı Bilgi / Rehber: 
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/star-stajyer-arastirmaci-burs-programi-ile-
bir-kez-daha-lisans-ogrencilerine-arastirma-projelerine  
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