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 AR-GE VE İNOVASYON HİZMETLERİ A.Ş 

 

Sirküler Numarası : 2019 / 10 

Çağrı Adı : KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı  

Konusu : 
KOSGEB tarafından, 2019-01 ve 2019-02 sayılı İmalat 

Sanayinde Dijitalleşme Temalı proje teklif çağrıları açılmıştır. 

      

      

2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı 

 

Çağrı Kapsamı : İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli 

teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi 

 

 

Çağrı Konusu : Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, 

bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi 

sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını 

birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya 

geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir. 

 

 

Sadece ticarileştirme (tanıtım -  pazarlama  - satış) amaçlı proje sunacak olanların, 

ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri 

şarttır.  İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise 

bu belge şartı aranmayacaktır. 

 

 

Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları: 

 

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri 

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı 

 

Çağrı Kapsamı : İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili 

iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması 

 

Çağrı Konusu : İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 

dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek 

için proje sunabilecektir. 

  

Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin 

proje sunabileceği konu başlıkları: 

 

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri 

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 

 

 

• Proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki 

uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.  

 

• Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine 

adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları 

zorunludur. 

 

• İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının 

yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum 

olumlu yönde dikkate alınacaktır  

 

• Açık kaynak kodlu yazılımların ürün geliştirme veya teknoloji adaptasyonu amacıyla 

kullanılacak olması, değerlendirmede öncelik olarak kabul edilecektir.   

 

Başvuru yapabilecekler : Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına 

kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.  

 

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi: 

 

• Destek oranı %60’tır. 

 

• 2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri 

ödemesiz, 350.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) 

olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. 

 

• 2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri 

ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) 

olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması 

halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki 

açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz. 

 

 

 

Son Başvuru Tarihi 

 

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme 

yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını 

oluşturabilecektir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü 

saat 23:59’da kapatılacaktır. 

 

 

 

 

                                                     Bilgilerinize Sunulur 

 

                                          Saygılarımızla 

 

  

 

 

 


