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KOSGEB

ANKARA SİNCAN 

MÜDÜRLÜĞÜ

ASO

ANKARA 1. OSB BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ

“İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME”
2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrıları

KOBİGEL 

PROJE DESTEK TANITIM TOPLANTISI

28 Mart 2019 Perşembe - Saat 14:00-16:00 

TOPLANTI YERİ: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU-

(ASORA İş Merkezi Sincan/Ankara)



KOBİGEL  - KOBİ GELİŞİM  
DESTEK PROGRAMI



Türkiye’de KOBİ tanımı

KOBİ tanımı

250’den az çalışan istihdam eden,

Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı
125 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler

Ölçek Çalışan Sayısı
Bilanço 

(Milyon TL)

Net Satış 

(Milyon TL)

Mikro <10 ≤ 3 ≤ 3

Küçük <50 ≤ 25 ≤ 25

Orta <250 ≤ 125 ≤ 125
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* KOSGEB Desteklerinden yararlanabilecek sektörler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
* KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrı konularına göre ayrıca sektör, 
bölge, ölçek ve diğer kısıtlar uygulanabilir.
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Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 
rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla 
hazırlayacakları projelerin desteklenmesi

- Proje esaslı
- KOSGEB kurumsal internet sayfasında ilan edilen Proje Teklif  
Çağrılarına uygun konularda sunulan projeler desteklenir 
- Başvuru koşulları ve tarihleri  Proje Teklif  Çağrısında belirtilir
- Başvurular Kurullar tarafından değerlendirilir ve Çağrı bütçesi 
dahilinde en yüksek puanlı proje başvuruları desteklenir

Proje Teklif Çağrısı, Başkanlık tarafından Kalkınma Planları, Hükümet 
Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik 
dokümanlardaki öncelikler dikkate alınarak hazırlanır

Programın 
Amacı

Uygulama 
Şekli 

Proje 
Çağrı 

Konuları

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI



•İhtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlayabilen, hedeflere ulaşmayı
sağlayacak faaliyetleri planlayabilen KOBİ’ler desteklenir.

•Projesini gerçekçi finansman ve insan kaynağı öngörüleriyle
destekleyebilen KOBİ’lere, işletme altyapısında kayda değer
etki oluşturacak hacimde destek verilir.

KOSGEB açısından proje esaslı desteğin yararı:

KOBİ açısından proje hazırlamanın yararı:

• Müşteri talebindeki / teknolojideki değişimin, iş süreçlerini
rutin olmaktan çıkarması ve artık her iş sürecinin birbirinden
farklı olarak «proje» esaslı yürütülme zorunluluğu

• Kaynak kullanımında verimlilik sağlanması
• Planlanan hedeflere makul sürede ulaşma 

Neden proje esaslı destek?
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• Ulusal sanayi – ekonomi hedeflerini 
destekleyen proje çağrı konuları

Ulusal hedeflere katkı

Kaynak kullanımında etkinlik

•Destek için ayrılan bütçenin 
planlanabilmesi

Hükümet Programı

Kalkınma Planı

Sanayi Stratejisi

KOBİ Stratejisi

Sektörel Stratejiler

Orta Vadeli 
Program

•Bütçe imkanları dahilinde en yüksek 
puanı alanlar desteklenir: Yarışma ortamı

Desteği azami oranda faydaya 
dönüştürecek olanların 
desteklenmesi

Neden çağrı usulü?



7

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 
KAPSAMINDA PROJE HAZIRLANIRKEN 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
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P R O J E

Belirli bir yerde

Belirli bir zaman ve bütçe 
çerçevesinde,

Bir başlama ve bitiş noktasına 
sahip,

Hedeflenen belirli amaçların 
gerçekleştirilmesine

yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI



KOSGEB’e Sunulacak Proje Nasıl Olmalıdır?
İşletmenin belirlenmiş bir sorunu veya ihtiyacını gidermek üzere 

birden fazla etkinlik veya faaliyetlerin bir araya  gelmesiyle, bazı çıktıların 
elde edilmesi ve bu çıktıları  aracılığıyla  proje amacına ulaşılmasını 

sağlamalıdır.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
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 KOBİGEL Destek Programı ile KOSGEB
tarafından belirlenen öncelikler
doğrultusunda ilan edilen Proje Teklif
Çağrıları kapsamındaki projeler
desteklenir. Başvuru sahibinin proje
amacı ve konusu, Proje Teklif Çağrıları
ile uyumlu olmak zorundadır.

KOSGEB’e Sunulacak Proje Nasıl Olmalıdır?

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
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 Tek bir etkinlik proje olarak
değerlendirilemez. Proje, birkaç etkinlik
veya faaliyetlerin bir araya gelmesiyle,
bazı sonuçların elde edilmesi ve bu
sonuçlar aracılığıyla proje amacına
ulaşılmasını sağlamalıdır. Elde edilen
sonuçların ölçülebilir ve sürdürülebilir
olması gerekir.

Yalnızca bir mal veya hizmetin
teminine yönelik bir faaliyet proje olarak
sunulmamalıdır, bu tür bir çalışma ancak
proje kapsamındaki faaliyetlerden biri
olabilir.



 KOSGEB tarafından ilan edilen Proje
Teklif Çağrısı okunmalı, çağrı kapsamında
sunulabilecek projeler ile ilgili çerçeve
anlaşıldıktan sonra proje hazırlığına
başlanmalıdır.

 Proje temel kurgusu, belirli bir gider ve
ihtiyaçtan yola çıkılarak değil, Proje Teklif
Çağrısında açıklanan uygun proje
konuları ile işletmenin mevcut durum ve
hedeflerinin eşleştiğinden emin
olunduktan sonra, amaç > hedef >
faaliyet > faaliyet ile ilişkili gider
sıralaması ile oluşturulmalı ve sonra
detaylandırılmalıdır.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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 Projenin, net olarak tanımlanmış, açık
olarak ifade edilmiş ve okunduğunda
farklı anlamlar çağrıştırmayacak bir
amacı olmalıdır. Amacınız soyut ve
ulaşılamaz değil; ulaşılabilir, gerçekçi ve
somut çıktılar üreten nitelikte olmalıdır.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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 Proje amacını gerçekleştirmek için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için
planlanmış faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin beklenen sonuçlar
tanımlanmalıdır. Faaliyetler, gerçekleştirilme sırasına göre yazılmalıdır.
Faaliyetlerin birbirleri ile ilişkisinin kurulması ve proje önerisinde bunun
gösterilmesi önemlidir. Proje kapsamında geliştirilecek olan faaliyetler
birbirini izlediği gibi bazı faaliyetlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi
de mümkün olabilir.



 Belirlenen proje amacı için
gerçekleştirilecek faaliyetlerin listelenerek
önceliklendirilmesi ve bu faaliyetler
gerçekleştirilirken kullanılacak yöntemlerin
proje amaçlarına ulaşmak için doğru
seçilmiş olması gerekmektedir. Belirlenen
faaliyetler iş-zaman planı ve bütçe için
temel oluşturacaktır.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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 Projenin başarı ile tamamlanabilmesi
için en önemli hususlardan biri proje
ekibinin doğru şekilde belirlenmesidir.
Proje ekibi belirlenirken, projenin
konusuna ve amaçlarına uygun
beceri/uzmanlığa sahip olan kişiler
seçilmelidir.

 Proje için belirlenen süre, proje
kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan faaliyetlerin tamamlanma
zamanı ile uyumlu olmalıdır.



 Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin
sıralama ve sürelerin gösterildiği iş-zaman planı
oluşturulmalıdır.

 Proje başlangıcının, Proje Teklif Çağrısı sonucunun
ilan edilip başvuru sahiplerine bildirildikten sonra
işletmelerin Taahhütnameyi sistem üzerinden
onayladıkları gün olduğu dikkate alınarak faaliyet
ve harcama planının buna göre yapılması gerekir.

 İş-zaman planı oluşturulmasına ilişkin kritik
hususlar, kılavuzun “Başvuru Formunun
Doldurulmasına İlişkin Hususlar” bölümündeki 3-İş-
Zaman Planı başlığı altında belirtilmiştir. Bu bölüm
çok dikkatle okunmalıdır.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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 Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi
için, bir proje bütçesi oluşturulmalıdır. Proje
bütçesinde yer verilen giderler, proje
faaliyetleri ile ilişkilendirilmelidir.

 Proje bütçesi oluşturulurken gerekli piyasa
araştırması yapılarak uygun maliyetler tespit
edilmelidir.

 Proje bütçesi ve giderleri belirlenirken proje
faaliyetleri ile ilişkili olmayan giderlere yer
verilmemelidir.

 Ayrıca KOSGEB tarafından desteklenip
desteklenmediğine bakılmaksızın projenin
gerçekleşmesi için gerekli olan tüm faaliyet
ve bunlara ilişkin giderler dikkate alınmalıdır.



 Faaliyet ismi satırlarına gider ismi yazılmamalıdır.
Gider sadece bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için
satın alınacak ürün veya hizmetlerin adıdır.

 Proje metninin yazılımına geçilmeden önce proje
başvuru formunun tamamı gözden geçirilerek, her
bir bölüme bölüm başındaki açıklamalara uygun
olarak neler yazılacağı tasarlanmalıdır. Bu şekilde,
tekrarlardan kaçınılmış olacak ve her açıklama
uygun proje bölüm başlığı altına konumlandırılmış
olacaktır.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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Proje Hazırlamanın Temel Adımları
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 Mevzuat eki olarak ilan edilen Kurul
Değerlendirme Kriterlerindeki
hususlar dikkate alınmalıdır.

 Proje Başvuru Formuna yazılacak
her bilgi, değerlendirmeye esas
teşkil edecek olup, formun her bir
bölümünde yer verilecek bilgilerin,
bu husus dikkate alınarak
hazırlanması gerekmektedir.



KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM 
DESTEK PROGRAMI

2019 YILI
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
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PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

(04 MART 2019 – 02 MAYIS 2019)

«İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve 
ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin 

arttırılması»

Proje Başvuruları, KOSGEB online başvuru sistemi üzerinden 

04 MART– 02 MAYIS 2019 (23:59) tarihlerinde alınacaktır.

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI | 2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı
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SANAYİ DEVRİMİNİN 4 AŞAMASI

21

1. Sanayi 
Devrimi 

Buhar gücü ve 
mekanizasyon

Elektrik gücü ve 
seri üretim hatları

İmalatta 
otomasyon, 
bilişim ve robotik 
teknolojileri

Dijitallaşme:
- Öğrenen 

makinalar
- Otonom sistemler
- Nesnelerin 

interneti

2. Sanayi 
Devrimi 

3. Sanayi 
Devrimi 

4. Sanayi 
Devrimi 
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GENEL AMAÇ

2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı,

“İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle
işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci
sayısını arttırmak”tır.



KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI | 2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı

23

KİMLER BAŞVURABİLİR

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet
gösteren işletmeler başvurabilecektir.

.



KİMLER BAŞVURABİLİR
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• KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ
ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir.

Ölçek



Diğer başvuru koşulları:

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI | 2019– 02 Proje Teklif Çağrısı
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Başvuracak işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter
tutması zorunludur.

2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.
Not: 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru
Formunda işletmenin 2018 yılındaki net satış hasılatını beyan
edebilecektir. 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje
Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide
verilerini beyan edebilecektir.



Diğer koşullar:
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•KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da
sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin
Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar
proje başvurusu yapamaz.

•Henüz süreci sonuçlanmamış KOBİGEL projesi olanlar bu çağrı kapsamında
başvuru yapamaz.
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* Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet
mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz
eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.
** Proje başvurusunda talep edildiği takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken
ödeme, proje başlatıldıktan sonra KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
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• 150.000.000 TLÇağrı Bütçesi

• En az 6 ay ve en fazla 18 aydır.Proje Süresi

• Geri Ödemesiz    :    300.000 TL

• Geri Ödemeli * :    700.000 TL

• Toplam                :    1.000.000 TL

Proje Destek 
Üst Limiti

• % 60 
• Yerli malı belgeli makine - teçhizat için % 75

Destek Oranı

• % 30Erken Ödeme**
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UYGUN PROJE KONULARI 

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 
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Desteklenecek gider türleri:

Gider türü Geri ödemesiz 

destek 

üst limiti

Geri 

ödemeli

destek 

üst limiti

Personel 100.000 TL -

Makine – teçhizat 250.000 TL 600.000 TL

Yazılım 100.000 TL 100.000 TL*

Eğitim, Danışmanlık 200.000 TL -

Belgelendirme, Test ve analiz

Tanıtım, fuar, yurtdışı seyahat

Proje hazırlama danışmanlığı (azami 1.500 TL)

Diğer hizmetler

29* Yazılıma ilişkin eğitim – danışmanlık giderleri hariç



Desteklenecek Giderlerle İlgili Diğer Hususlar

Personel desteği • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam
zamanlı çalışacak en fazla 4 personel desteklenebilir.

• Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için
ödenebilecek aylık destek üst limiti:

- Ön Lisans mezunlarına 2.500 TL
- Lisans mezunlarına 3.000 TL
- Yüksek lisans mezunlarına 3.500 TL
- Doktora mezunlarına 4.500 TL

Makine – teçhizat 
giderleri özel şartı

Makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata;
bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal
malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa
dahildir.)

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI | 2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı
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Desteklenecek Giderlerle İlgili Diğer Hususlar

Yazılım giderleri özel 
şartı

•Bu giderlere; yazılım lisans veya buluttan kullanım giderleri
(Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan
erişimle kullanım dahildir) ve yazılıma ilişkin eğitim-
danışmanlık giderleri dahildir.

Proje hazırlama 
danışmanlığı gideri 
özel şartları

• Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve
Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje
Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve
üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı
(Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki
Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları
danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin
üst limiti 1.500 TL’dir.

Not: Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif
çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı
yapamaz. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite
tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI | 2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı
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Desteklenecek Giderlerle İlgili Diğer Hususlar

Diğer hususlar • Giderler, Kurulun uygun bulması halinde, Kurulun uygun
gördüğü tutarlar üzerinden destek oranı uygulanarak KDV
hariç olarak desteklenir.
• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve
kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve
diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik
primleri desteklenmez.
• Proje başlangıç tarihinden (Taahhütname tarihi) önce
yapılan harcamalar desteklenmez (proje hazırlama
danışmanlığı ve proje başlangıcından sonra gerçekleşecek
fuarlara ilişkin ödemeler istisnadır).



KOBİ Bilgi Sistemi 
üzerinden Başvuru 
Formu doldurulur

Çağrıda belirtilen 
belgeler KOBİ Bilgi 
Sistemine yüklenir

Çağrıda ilan edilen son 
başvuru tarih / saatine 
kadar KOBİ Bilgi 
Sistemi üzerinden 
başvuru onaylanır

İŞLETME

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI | 2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı

* Başvuru formu ve ekleri KOBİ Bilgi Sistemine Başvuru aşamasında 
yüklenecektir. Proje çıktısı teslim edilmeyecektir.
* Proje teklif çağrısında ilan edilen son başvuru tarihine kadar 
başvurusunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylamayan 
işletmelerin projeleri değerlendirmeye alınmaz.

KOBİGEL Proje Başvuru Süreci
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•KOSGEB Veritabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ
Bilgi Sistemine girerek başvuru yapabileceklerdir.

* Başvuru aşamasında 2017 KOBİ Beyannamesi yeterli olmakla birlikte,
ilerleyen süreçte işlemlerin sürdürülebilmesi için en geç 1 Mayıs 2019’a
kadar 2018 KOBİ Beyannamesinin KOBİ Bilgi Sisteminden doldurulması
gerekmektedir.

•Başvuru ile ilgili detay bilgiler, başvuru kılavuzu ve proje formatına
www.kosgeb.gov.tr adresinden (Destekler / İşletme Geliştirme, Büyüme ve
Uluslararasılaşma Destekleri / KOBİGEL Programı Linki) erişilebilecektir.

• Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve
işletmenin Proje Teklif Çağrısındaki süreç – zaman planında belirtilen
süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim
yapılmayacak olup, sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin takip
yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.

KOBİGEL Proje Başvuru Yeri
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Süreç – Zaman Planı

Proje başvurusu 04 Mart – 02 Mayıs 2019
Son Başvuru Tarihi: 02 Mayıs 2019, Saat: 23:59
Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden 
onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kontrol süreci İlk kontrol: 06 - 19 Mayıs 2019 (10 iş günü)

İşletme düzeltme ve varsa itiraz: 20 – 24 Mayıs 2019 (5 iş günü)

KOSGEB son kontrol: 27 Mayıs  - 09 Haziran 2019 (5 iş günü)

Kurul Değerlendirmesi 20 Haziran – 03 Temmuz 2019
(1 . safha – online değerlendirme)
Baraj puanı (100 üzerinden 40) geçemeyen projeler bu aşamada 
elenecektir.
22 Temmuz - 18 Ağustos 2019  
(2. safha – toplantılar)
Nihai değerlendirmede 100 üzerinden 60 puan eşiğini geçen projeler 
yüksek puandan düşük puana doğru sıralanacak ve bütçe imkanları 
dahilinde en yüksek puanlı projeler kabul edilebilecektir. 

Bildirimler 29 Ağustos 2019 (planlanan tarihtir)

Kurul Değerlendirme 
sürecine itiraz

29 Ağustos – 12 Eylül 2019 (15 işgünü)
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Teşekkürler
444 1 567

www.kosgeb.gov.tr


