
PROGRAMIN ADI:  

IRASME 27. Çağrısı 

 

PROGRAMIN AMACI:  

IRASME Ağı'nın 27. Çağrısı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin(KOBİ), ağ üyesi ülkelerle 

inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik geliştirdiği ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini 

desteklemeyi amaçlamaktadır. Ağın temel amacı, KOBİ’lerin uluslararası projeler aracılığı ile 

teknolojik know-how kazanmaları, gerekli işbirliği ağlarında bulunması ve küresel rekabet 

edilebilirliklerinin geliştirilmesidir. Almanya, Avusturya, Belçika (Flandre ve Valon 

Bölgeleri), Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Kanada (Alberta Eyaleti), Lüksemburg ve Rusya ikili 

ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. 

 

➢ Neler Finanse Edilecek 

• Yeni ürünlerin, süreçlerin veya teknik hizmetlerin geliştirilmesi. 

• İlk fikirden, olası bir prototipe teknik geliştirme. 

• Finanse edilen her ortak için önemli teknik riskler içeren Ar-Ge. 

• Minimum kümelenme: 2 katılımcı ülke / bölgeden 2 şirket. 

 

➢ 27. Çağrıya Katılan Ülkeler / Bölgeler: 

• Alberta (Kanada) 

• Avusturya 

• Brezilya 

• Flanders (Belçika) 

• Almanya 

• Lüksemburg 

• Rusya 

• Türkiye 

• Wallonia (Belçika) 

 

➢ Fonlama Şekli 

TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası 

Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı 

 

DESTEK ORANLARI: 

• Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla 

beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri 

desteklenebilecektir. Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması 

gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına 

ayrılmalıdır.  

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları 

kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli 

özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri 

üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir. 

 

 



TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç; 

❖ Proje başına; max. 2.000.000 TL  

❖ Yürütücü Kuruluş Başına 

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve 

kuruluşları için 720.000 TL’yi 

• Özel kuruluşlar için 2.000.000 TL’yi aşamaz.  

 

TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilir. 

Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir 

yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen tutarların 

toplamıdır.  

BAŞVURU YAPABİLECEK ŞİRKETLER/KURULUŞLAR: 

• TÜBİTAK-IRASME ortak çağrısı kapsamında, firma düzeyinde katma değer yaratan ve 

ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik küçük ve orta büyüklükteki işletme(ler) 

(KOBİ(ler)) ve KOBİ(ler) ile birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu 

kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve 

kuruluşları ve/veya firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de 

yerleşik büyük ölçekli sermaye şirketleri TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından 

Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına 

Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.  

 

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma 

hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve büyük ölçekli sermaye şirketleri bu çağrı kapsamında 

başvuruda bulunabilmek için bir KOBİ’nin/KOBİ’lerin yürütücü kuruluşlar arasında 

bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.  

 

• KOBİ’nin/KOBİ’lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan 

yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile 

işbirliğinde bulunmaları önerilmektedir. 

 

PROJE SÜRESİ: 

Min 12 –Max 36 ay 

 

DESTEKLENECEK GİDERLER: 

 Personel giderleri (Yardımcı personel giderleri dâhil) (TÜBİTAK 1007 - Kamu Kurumları 

Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları ilgili hükümleri 

geçerlidir.) 

 Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri  

 Danışmanlık ve hizmet alım giderleri  

 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri  

 Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri  

 Yeminli mali müşavir tarafından yapılan denetim ve tasdike ilişkin giderler (Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavir asgari ücret tarifesinde belirtilen 

TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli 

mali müşavirlik ücretleri kapsamında desteklenir.) 



 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin 

Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında 

belirtilen, proje bütçesinin oluşturulmasında masraf olarak kabul edilmeyen kalemlere ilaveten, 

özel kuruluşların aşağıdaki harcama kalemleri destek kapsamı dışındadır.  

 Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri  

 Posta ve nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) giderleri  

 Bursiyer giderleri  

 Kurum hissesi  

 

ÇAĞRI TAKVİMİ 

 

 Ortak Başvuru Ulusal Başvuru 

Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2021 2 Nisan 2021 

7 Nisan 2021 

Başvuru Adresi info@ira-sme.net http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 


