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YARIŞMALARA BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 

Araştırma Projesi Yarışmalarına başvuru işlemi ONLINE olarak TÜBİTAK sistemi üzerinden yapılacaktır. 
Proje başvurusunun bütün aşamalarında Internet Explorer ve Firefox tarayıcı programlarını 
kullanmanız önerilir. Başvuru danışman öğretmen tarafından gerçekleştirilecektir. Proje başvurusu 
yapabilmek için öncelikle TÜBİTAK’ın ARBİS sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Başvurudan önce 
Öğrenciler ve Danışmanlar https://arbis.tubitak.gov.tr/  adresine girerek kayıt olmalıdırlar. Şekil-1’de 
gösterilen sayfada ok ile gösterilen “ARBİS’e GİRİŞ” kutucuğu tıklandığında TÜBİTAK’ın Merkezi Kimlik 
Doğrulama sayfası (Şekil-2) açılacaktır. Yeni kayıt için ok ile işaretli “Yeni Kullanıcı Kaydı” kısmına 
tıklanması gerekmektedir. Açılan penceredeki (Şekil-3) boş kısımlar doldurularak kaydedildiğinde 
TÜBİTAK ile ilgili işlemler için şifre oluşturma işlemi tamamlanmış olmaktadır. TC nosuna göre şifre 
belirleme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar https://arbis.tubitak.gov.tr/ adresine girilerek Şekil-1’de 
ok ile gösterilen “ARBİS’e GİRİŞ” kutucuğuna tekrar tıklandığında Şekil-4’te gösterilen pencere 
açılacaktır. Bu pencerede “Kişisel Bilgiler”, “Bilimsel, Teknolojik Faaliyet Alanları”, “Ar-Ge Yetkinlik” gibi 
kısımlar bulunmaktadır.  Bu kısımlar tıklanarak gerekli kısımlar doldurulup kaydedildiğinde ARBİS kaydı 
tamamlanmış olmaktadır.  

 Şekil-1  https://arbis.tubitak.gov.tr/  Şekil-2 https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm 

Şekil-3 https://giris.tubitak.gov.tr/yenikayit.htm  Şekil-4 https://arbis.tubitak.gov.tr/en/user/contact  

TÜBİTAK’tan kendi T.C. kimlik numarasına tanımlı şifresini alan ve ARBİS kaydını tamamlayan danışman 
öğretmen https://ebideb.tubitak.gov.tr/ adresini tıklayarak proje başvurusunu başlatabilir. Şekil-5’de 
ok ile gösterilen “Sisteme Giriş” kısmına tıklatılıp TC Kimlik numarası ve şifre girildikten sonra aynı sayfa 
üzerinde Şekil-6’da ok ile gösterilen “Başvuruya Açık Programlar” Ekranı tıklandığında Şekil-7’de verilen 
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BİDEB programlarına ait Başvuruya açık olan programlar çıkacaktır. Bu ekranda kırmızı çerçeve 
içerisinde gösterilen “2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” kısmının tıklanması 
gerekmektedir. Açılan Pencerede (Şekil-8) ise “BAŞVURU” kısmı tıklanmalıdır.  

 Şekil-5 https://ebideb.tubitak.gov.tr/ Şekil-6 https://ebideb.tubitak.gov.tr/ 

 Şekil-7 Başvuruya Açık Programlar  Şekil-8 Başvuru ile ilgili Açıklamalar 

Açılan Başvuru Ekranında (Şekil-9) Proje Başvurusunda Danışman kendi bilgilerini doldurup 
kaydetmelidir. Daha sonra danışman, proje başvurusunda, aynı ekranın alt kısmında “Projede Yer Alan 
Öğrencilere Ait Bilgiler” kısmından öğrencileri ilave etmesi gerekmektedir (Şekil-10). Burada dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus ikinci öğrencinin de ARBİS kaydının yapılması gerektiğidir. Öğrenci 
bilgilerinin yanı sıra fotoğraflarının da .jpg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Fotoğraf 
yüklerken dosya isminin öğrenci ismi ile aynı olarak yazılması gerekmektedir. Örneğin “Çağrı ÖZTÜRK” 
isimli bir öğrenci için dosya ismi “cagri_ozturk” olmalıdır.  

Projede yer alan ikinci öğrenci için de  ilgili bilgiler girilmeldir (Şekil-11). Daha sonra üst menüde yer 
alan “Proje Bilgileri” kısmı tıklanarak, açılan pencerede (Şekil-12) Proje Adı, Alanı, Anahtar Kelimeler ve 
Proje Özeti bilgileri, girilmelidir. 
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Şekil-9 Proje başvurusunda bulunan danışman için bilgi ekranı    Şekil-10 Proje başvurusundaki birinci öğrenci için bilgi ekranı 

Şekil-11 Proje başvurusundaki ikinci öğrenci için bilgi ekranı Şekil-12 Proje Bilgileri Sayfası 

Üst menüde yer alan “Proje Dosyaları” kısmına tıklatıldığında, açılan pencerede (Şekil-13) daha 
önceden PDF dosyası olarak tek dosya halinde oluşturulan “Proje Özeti ve Proje Raporu” tek dosya 
olarak sisteme yüklenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğer projenizde video kaydı varsa 
FLV formatındaki dosyanın 10 MB boyutunu geçmemesi gerekir. Bütün işlemler bittikten sonra üst 
menüde yer alan “Onay” kısmı (Şekil-14) tıklatıldığında Proje başvurusu bitirilmiş olmaktadır. 

Şekil-13 Proje dosyaları yükleme sayfası   Şekil-14 Onay sayfası 

Online başvuru tamamlandıktan sonra sistemden basılı çıktısının alınması gerekmektedir. Bunun için 
Şekil-15’te gösterilen “Başvuru Formu” isimli dosyaya tıklamanız gerekmektedir. Projenizde değişiklik 
yapmayacaksanız “Onay kaldır” linkine tıklamamanız gerekmektedir.  Proje Başvuru Onay formunun 
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(Şekil-16) öğrenciler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak ıslak imzalı şekilde ilan 
edilen tarihe kadar elden veya posta ile Bölge Koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Şekil-15 Başvuru Formu linki 

Şekil-16 Başvuru Onay Formu Çıktısı 




