
 KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 

ÖZET BİLGİ FORMU 

 

 

 

                                                                                                                                Son Güncelleme Tarihi:7/04/2021  www.devletdestekleri.gov.tr 1/1 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Devlet Destekleri Platformu | www.devletdestekleri.gov.tr 

 

• KOBİ’ler 

• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler 

 

 

• Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin milli imkanlar ağırlıklı olarak 

dijitalleşme için yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ile sanayici 

KOBİ’lerin yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci 

sayısını arttırmaktır. 

• Program kapsamında 2021-1 ve 2021-2 şeklinde 2 proje teklif çağrısı uygulanmaktadır. 

• 2021-1 kapsamında akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, 

bilişim ve makine imalat sektöründeki teknoloji geliştirici KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir.  

• 2021-2 kapsamında ise imalat sanayindeki KOBİ’ler aşağıda belirtilen 8 dijital teknoloji 

alanında faaliyet gösteren bir veya birkaç teknolojiyi, birlikte üretim veya ilişkili iş süreçlerine 

adapte etmek / uygulamak / uyarlamak üzere proje başvurusu yapabilmektedir. 

• 8 dijital teknoloji alanı; büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde 

kullanımı, nesnelerin interneti, endüstriyel robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay 

zekâya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistemleri, siber güvenlik, akıllı ve esnek otomasyon 

sistemleri ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçekliktir.   

• 2021-1 ve 2021-2 çağrılarından sadece bir tanesi için başvuru yapılabilecektir. 

• Proje süresi en az 8, en fazla 16 aydır. 

• 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar da geri ödemeli destek 

verilmektedir. 

• Personel dışındaki giderler için destek oranı %60 olup; alınan desteğin %70’i geri 

ödemeli, %30’u da geri ödemesiz şekilde kullanılmaktadır. Açık kaynak kullanımı beyan eden 

veya yerli malı belgeli makine almayı planlayan KOBİ’lerin geri ödemesiz destek oranına 15 

puan ilave edilir.  

• Personel desteği %100’e kadar olup; 2021-1 kapsamında 300.000 TL’ye ve 2021-2 

kapsamında 90.000 TL’ye kadar geri ödemesiz uygulanmaktadır. Yeni makine-teçhizat alımı 

600.000 TL’ye ve hizmet alım giderleri 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz 

şekilde desteklenmektedir. Yazılım giderleri desteği 2021-1 kapsamında 200.000 TL’ye ve 2021-

2 kapsamında 300.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz şekilde desteklenmektedir. 

• Geri ödemeli destek ödemesinden önce destek tutarı kadar teminat istenmektedir. 

• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alımı ve kiralama, projeyle ilgili 

olmayan personel giderleri ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri 

desteklenmemektedir.  

 

Başvurular 7 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlamış olup, 17 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar 

yapılabilmektedir. 

 

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ 

1) Kimler Yararlanabilir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 
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