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Çağrı Konusu; 
 
Söz konusu çağrı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından son yıllarda dijitalleşmenin işletmeler için rekabet geliştirici 
potansiyeli dikkate alınarak yeni bir adım atıldı. Ayrıca  potansiyelin değerlendirilmesinde önemli bir etkisi göstermesi amacıyla, 
dijital dönüşüme katkıda bulunabilecek  yazılım ve donanım altyapılarını üretmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesidir. 

Çağrı amacı; 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başvuruya açılan "Dijital Dönüşüm" çağrısıyla orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili sektörlerde yer alan 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlara destek sağlanacaktır. Bu kapsamda, 
ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikroelektronik 
teknolojileri, nükleer teknolojiler, diğer elektronik ve yazılım teknolojileri altında gruplandırılan birçok alanda, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, ayrıca bağlı  kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılabilecektir. Ayrıca yapay zeka, 
derin öğrenme, büyük veri, görüntü işleme, nesnelerin interneti, siber güvenlik, dijital ikiz ve blokzincir gibi yenilikçi teknoloji 
alanlarındaki projeler de çağrı kapsamında desteklenebilecek. 

Çağrı açılış Tarihi; 

Söz konusu Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 
Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. 

 

Söz konusu çağrı başvurusu için tıklayınız. 

Söz konusu çağrı için başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması 
üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır. 

Söz konusu çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ürün 
veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda 
bulunulabilir. Dijital dönüşüm çağrısı kapsamında öncelikli ürün listesi için tıklayınız. 

Söz konusu Çağrı duyurusunu doküman olarak indirip incelemek için tıklayınız. 
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