
TÜBİTAK-FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BOSPHORUS PROGRAMI  

2022 YILI ORTAK PROJE ÇAĞRISI 

 

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik 

İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2022 yılı ikili işbirliği çağrısı açılmıştır.  

 

Bosphorus 2509 kodlu programa başvurular 5 Nisan 2022-6 Haziran 2022 tarihleri 

arasında alınacaktır. Çağrı kapsamında araştırma projeleri desteklenecektir. Söz konusu 

çağrı tüm tematik alanlara açıktır. Proje sürelerinin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir. 

 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte 

gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan bilim insanları ile proje ortağı 

olarak anlaşmaları gerekmektedir.  

 

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-

pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden TÜBİTAK'a en geç 6 Haziran 2022, saat 23:59’a kadar, 

Fransız proje ortaklarının ise Campus France’dan 

(https://www.campusfrance.org/fr/bosphore) temin edecekleri proje öneri formunu 

doldurarak anılan kuruluşa 6 Haziran 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Tek 

taraflı başvurular kabul edilmemektedir.  

 

 Çağrı kapsamında TÜBİTAK tarafından; 
 

o Sadece seyahat, yayılım ve bursiyer giderleri desteklenecektir. 

o Destek üst limiti 350.000 TL’dir. 

o Çağrı kapsamında Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi 

verilmeyecektir. 

 

Anılan işbirliği uyarınca gönderen taraf uluslararası seyahat giderlerini, kabul eden taraf ise 

konaklama ve yaşam giderlerini karşılayacaktır. TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı 

Bosphorus Protokolünden yararlanan araştırmacılara ödenecek miktarlar aşağıda 

belirtilmektedir:  

 

Türkiye’ye gelen Fransız araştırmacılar için; 
 
- Konaklama ve yeme-içme masraflarını karşılamak üzere 60 Avro/gün  
 
Fransa’ya giden Türk araştırmacılar için: 
 
- Kalınan süre ile orantılı olarak, 110 Avro/gün (yeme-içme, lojman ve yerel ulaşım 
giderleri dâhil) 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
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Söz konusu işbirliği kapsamında, bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Fransa’dan 

Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 60 

günü geçmeyecektir. 

 

TÜBİTAK ve Campus France kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel 

değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje 

önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun 

bulunan projeler desteklenmektedir.  

 

Türkiye’deki ortaklar için çağrı iletişim bilgisi: 

Ayşe SAYIN ÜKE 

Bilimsel Programlar Başuzmanı 

Program Koordinatörü 

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı 

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü 

T: (+90 312) 298 17 95 

E-Posta: ayse.sayin@tubitak.gov.tr 

 

Fransa’daki ortaklar için çağrı iletişim bilgisi: 

Dr. Martin GODON 

Bilim ve Akademik İşbirliği Ataşesi 

Campus France-Türkiye Müdürü 

E-posta: martin.godon@ifturquie.org 
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