
 

 

 

 

 

 

BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız 
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BİÇABA Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı Proje Yürütücüsü Bilgi 

Girişi 

ARDEB-TEYDEB-BİDEB projeleri ile TÜBİTAK Enstitüleri tarafından yürütülen projeler 

için bilgi giriş sistemi aşağıdaki gibidir.  

NOTLAR: 

 13-24 Mart 2023 tarihleri arasında https://ebideb.tubitak.gov.tr  üzerinden 

“BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı-Proje Yürütücüsü Bilgi 

Girişi” programına giriş yaparak talepte bulunmanız gerekmektedir. Talep 

başvurusu olmayan projelere bursiyer dahil edilememektedir.  

 Mevcut durumda her proje için 1 lisans öğrencisi, 1 yüksek lisans öğrencisi, 1 

doktora öğrencisi ve 1 doktora sonrası araştırmacı talebi yapılabilmektedir. 

Bunun yanında TÜBİTAK Başkanlık Makamının onayı ile gerekli görülmesi 

halinde ek kontenjan tanımlaması yapılabilecektir.  

 Projelere dahil olacak bursiyerin burs ödemeleri TÜBİTAK tarafından 

yapılacaktır. Bu bursiyerlerin burs giderleri proje bütçesine dahil değildir.  

 ARDEB Çatı ve Alt proje şeklinde yürütülen projelerde çatı proje yürütücüsü ve 

alt proje yürütücüleri ayrı ayrı projeleri için bursiyer talebinde bulunabilirler. 

 

Çatı-Alt Proje şeklinde yürütülen projelerde (1004,1007, UPAG projeleri vb) bursiyer 

talebi aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 

 

1. ARDEB-TEYDEB-BİDEB Yürürlükte olan Projeler ile ARDEB Çatı Projesi 

Proje Yürütücüleri Bilgi Girişi: 

 ARDEB-TEYDEB-BİDEB ve ARDEB Çatı-Alt Proje şeklinde yürütülen 

projelerde Çatı Projeler (1004,1007, UPAG projeleri vb) için bursiyer talebi 

aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 

 Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır 

 Başvuru sisteminde BİDEB Programlar-Başvuruya Açık Programlar kısmında 

listelenen  “BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Burs Programı-Proje 

Yürütücüsü Bilgi Girişi” kısmındaki Başvur sekmesinden başvuru sayfasına 

girilmelidir (Şekil 1).  

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


 

Şekil 1. E-BİDEB Başvuru Sayfası-Program Başvuru Sayfası 

 Başvuru sayfasında Kişisel Bilgiler, Genel Proje Bilgileri ve Onay olmak 

üzere 3 başvuru sekmesi bulunmaktadır. 

 Kişisel Bilgiler modülündeki bilgeler Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) 

üzerinden çekilmekte olup bu modüldeki bilgileri güncel olmayan 

yürütücülerin ARBİS üzerinden bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.  

 Genel Proje Bilgileri modülünde projeniz için hangi türde bursiyer talep 

ediliyor ise belirtilen türlerin aynı anda seçilmesi gerekmektedir. Örneğin 

proje için lisans ve yüksek lisans öğrencisi talep edilecek ise iki seçenek aynı 

anda tiklenmelidir. (Şekil 2)  

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


 

Şekil 2. Genel Proje Bilgileri-Bursiyer Türü Seçimi 

 Proje Yürütücüsü proje bilgilerini “Proje Seç” butonu üzerinden eklemelidir. 

Bu alanda proje bilgileri sistem üzerinden otomatik çekmektedir. Kalan ilgili 

alanların yürütücü tarafından manuel girilmesi gerekmektedir. (Şekil 3). 

 

Şekil 3. E-BİDEB Genel Proje Bilgileri Modülü-Proje Seç Alt Ekranı 

 

 Proje Seç ekranında proje yürütücüsünün yürütmekte olduğu projeler “Proje 

Bilgileri” kısmında listelenmektedir. Yürütücü talepte bulunacağı projesini 

seçip ilgili sayfadaki boş alanları doldurmalıdır.  



 Eğer projeniz gizlilik içeriyor ve proje isminin başvuru yapacak adaylar 

tarafından açıkça görülmesini istemiyor iseniz “Proje İsim Detay” 

sekmesinde proje ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak projenizi 

maskeleyebilirsiniz. Başvuru esnasında bu anahtar kelimeleri görecektir. 

 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. TÜBİTAK Enstitülerinde Yürütülen ve ARDEB Alt Proje Yürütücüsü Bursiyer 

Talebi: 

 Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır 

 Başvuru sisteminde BİDEB Programlar-Başvuruya Açık Programlar kısmında 

listelenen  “BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Burs Programı-Proje 

Yürütücüsü Bilgi Girişi” kısmındaki Başvur sekmesinden başvuru sayfasına 

girilmelidir (Şekil 4).  

 

Şekil 4. E-BİDEB Başvuru Sayfası-Program Başvuru Sayfası 

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


 Başvuru sayfasında Kişisel Bilgiler, Genel Proje Bilgileri ve Onay olmak 

üzere 3 başvuru sekmesi bulunmaktadır. 

 Kişisel Bilgiler modülündeki bilgeler Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) 

üzerinden çekilmekte olup bu modüldeki bilgileri güncel olmayan 

yürütücülerin ARBİS üzerinden bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.  

 Genel Proje Bilgileri modülünde projeniz için hangi türde bursiyer talep 

ediliyor ise belirtilen türlerin aynı anda seçilmesi gerekmektedir. Örneğin 

proje için lisans ve yüksek lisans öğrencisi talep edilecek ise iki seçenek aynı 

anda tiklenmelidir. (Şekil 5)  

 

Şekil 5. Genel Proje Bilgileri-Bursiyer Türü Seçimi 

2.1. ARDEB Alt Proje Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi-Proje Bilgisi Ekleme 

 Alt Proje Yürütücüsü proje bilgilerini “Yeni Proje Ekle” butonu üzerinden 

eklemelidir. Bu alanda proje bilgileri manuel olarak yürütücü tarafından 

sisteme girilecektir. (Şekil 6). 

 Sistemde bilgi girişi yapacak Alt Proje Yürütücüleri talep edilen bilgiler 

kısmını aşağıdaki yönergeler kapsamında doldurmalıdır. 

o Proje Adı: Alt proje adı girilmelidir. (Alt proje adı yoksa çatı proje adı 

girilmelidir.) 

o Proje Türü: Projenin destek aldığı program adı girilmelidir. Örneğin 

1004 gibi 

o Proje No: Varsa alt proje numarası girilmeli alt projenin proje 

numarası yok ise çatı proje numarası girilmelidir. 

o Kuruluş Adı: ARDEB-Çatı Alt Proje Kuruluşu seçilmelidir. 

o Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: Yürürlükte devam eden projeler için 

proje başlangıç-bitiş tarihleri girilmelidir. Sözleşme aşamasında olan 

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


projeler için ise öngörülen başlama-bitiş tarihleri girilmelidir. 

 

 

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

 

 Eğer projeniz gizlilik içeriyor ve proje isminin başvuru yapacak adaylar 

tarafından açıkça görülmesini istemiyor iseniz “Proje İsim Detay” 

sekmesinde proje ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak projenizi 

maskeleyebilirsiniz. Başvuru esnasında bu anahtar kelimeleri görecektir. 

 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 Enstitüleri Proje Yürütücüleri Bilgi Girişi-Proje Bilgisi Ekleme 

 Proje Yürütücüsü proje bilgilerini “Yeni Proje Ekle” butonu üzerinden 

eklemelidir. Bu alanda proje bilgileri manuel olarak yürütücü tarafından 

sisteme girilecektir. (Şekil 7). 

 

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

 Sistemde bilgi girişi yapacak Proje Yürütücüleri talep edilen bilgiler kısmını 

aşağıdaki yönergeler kapsamında doldurmalıdır. 

o Proje Adı: Proje adı girilmelidir.  

o Proje Türü: Enstitü Projesi ya da Dış destekli proje seçeneklerinden 

biri girilmelidir. 

o Proje No: Proje numarası girilmelidir. 

o Kuruluş Adı: Başvuru yaptığınız Enstitü adını listeden seçiniz. 

o Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: Yürürlükte devam eden projeler için 



proje başlangıç-bitiş tarihleri girilmelidir.  

 Eğer projeniz gizlilik içeriyor ve proje isminin başvuru yapacak adaylar 

tarafından açıkça görülmesini istemiyor iseniz “Proje İsim Detay” 

sekmesinde proje ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak projenizi 

maskeleyebilirsiniz. Başvuru esnasında bu anahtar kelimeleri görecektir. 

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 

Bursiyer adaylarının Projelere Kabul Durumu Proje Yürütücüleri Tarafından Proje Yürütücüsü 

Değerlendirme Aşamasında Belirlenecektir. 

 

Proje Yürütücüsü Değerlendirme Süreci ebideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 15-20 Mart 2023 

tarihleri arasında yapılacaktır. 
 


