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Afet Dayanıklılığı

Kasım-Aralık 2021
Sağlam KOBİ-TOBB iş birliğinde gerçekleşen saha ziyaretleriyle
Oda-Borsalar Mükemmeliyet Merkezi’ne dönüşmeye bir adım daha
yakın!
Sağlam KOBİ ve TOBB öncülüğünde 2020 yılında başla8lan Oda-Borsa Mükemmeliyet
Merkezi Programı ile Oda ve Borsaların afet dayanıklılığı ve iş sürekliliği alanında
Mükemmeliyet Merkezlerine dönüşüm süreci hızla hayata geçiyor. Kasım ve Aralık
aylarında Adana, Sakarya, Konya, Eskişehir, Diyarbakır, Çorlu, Giresun, Samsun, Antalya,
Elazığ, Van, Gaziantep, Balıkesir, Malatya, Uşak, Denizli, Kastamonu, İstanbul, ve
İnegöl’de saha ziyaretlerini tamamlayan Sağlam KOBİ, teknoloji ve inovasyonun
dayanıklılık ve kriz yöneTmi alanlarındaki olmazsa olmaz rolüne dikkat çekerek tüm üye
işletmeleri Dijital Sağlam KOBİ Haritası’na dahil olmaya davet eV. Oda yetkilileri ile
derinlemesine gerçekleşen görüşmelerde kurum ve üye işletmelerin COVID-19 krizi ve
tüm olası afetlere karşı dayanıklılık kapasitesini gelişTrme ihTyaçları ve gereken adımlar
etraﬂıca ele alındı.
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Aralık 2021
Elazığ TSO Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecek!

2018-2021 döneminde Elazığ TSO tarafından ilin sosyo-ekonomik kalkınma ve
gelişmesine yönelik uygulanan projeler ve 42 ana başlık altında gerçekleştirilen 250
aksiyoner girişim Elazığ TSO’yu 365 Oda-Borsa arasında öne çıkararak kurulacak 21
Mükemmeliyet Merkezinden biri olmasına vesile oldu. “KOBİ’ler başta olmak üzere
üyelerimize çok değerli hizmetlerin sunulacağı yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz.”
diyen Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “Elazığ TSO’nun Mükemmeliyet
Merkezi olarak hizmet verecek olmasının Oda üyelerine çok önemli değerler katacağına
işaret etti.

Aralık 2021
Malatya TSO da Mükemmeliyet Merkezi’ne dönüşüyor!
Sağlam KOBİ Mükemmeliyet Merkezi saha ziyaretleri kapsamında Malatya TSO'nun
Mükemmeliyet Merkezi'ne dönüştürülmesi sürecinin başla8lması için düzenlenen
toplan8da yasal mevzuatlara uygunluk, yetkinlik düzeyleri, üye destek mekanizmaları,
yöneTşim planı gibi konular ele alındı.
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "KOBİ'lerin afetlere hazırlık, dayanıklılık ve
iş sürekliliği kapasitelerini destekleyen Sağlam KOBİ Projesi, COVID-19 döneminde afet
ile mücadele ve iyileşme süreçlerinde de KOBİ'lere destek sağlama vizyonunu adapte
etmişTr. KOBİ'lerin dijitalleşme kapasitelerini desteklemek amacıyla, TOBB, IDEMA, YBI,
Google.org ve Google Türkiye ile yap8ğı iş birliği kapsamında KOBİ'lere yönelik akTviteler
tasarlamış ve içerikler oluşturmuştur. Malatya da TSO bu önemli projenin bir parçası
olmuştur. " dedi.
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Aralık 2021
Van TSO’da yeni bir dönem başlıyor!

Sağlam KOBİ Projesi kapsamında Van TSO’nun Mükemmeliyet Merkezi’ne dönüştürülmesi
sürecinin başlatılması hususunda IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan ve Proje
Uzmanı Berfu Çopur’un katılımıyla gerçekleştirilen programda dönüşüm süreci ana
başlıklarına
dair
detaylı
görüş
alış-verişinde
bulunuldu.
Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras,
“Odamızın bu proje kapsamında yer alan 21 odadan biri olmasını gurur verici bir hak teslimi
olarak görüyorum. Üyelerimize vereceğimiz eğitimlerle Sağlam KOBİ Projesinin ve Sağlam
KOBİ haritasının ne olduğunu anlatacağız. Üyelerimize yönelik destek mekanizmaları, saha
ziyaretleri, özel danışmanlıklar ve yönetişim hususları önceliğimiz olacak. Ayrıca yapılacak
işbirliği çalışmaları ile üyelerimizin iş sürekliliği ve yerel ekonominin desteklenmesi
sağlanacak. Sürecin ilimiz iş dünyasına çok önemli değerler katacağına inanıyoruz.” dedi
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Dijital Dayanıklılık
4 Ekim 2021
Vodafone'dan Türk sanayisinin
dijitalleşmesine destek
Vodafone Business, teknoloji kullanıcıları ve teknoloji
tedarikçilerini buluşturan TÜSİAD Sanayide Dijital
Dönüşüm Programı'na desteğini bu yıl da
sürdürüyor. Program, dijital dönüşümde arayışı olan,
farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji
kullanıcısı şirketlere doğru teknoloji tedarikçisinin
bulunmasında ve ihTyacına yönelik çözüm
üreTlmesinde önemli bir rol oynuyor.

21 Ekim 2021
Dijitalleşen KOBİ’lere 350 Milyon Liralık
Destek
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)
taraindan düzenlenen 4. Uluslararası KOBİ Şurası,
"Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" ve "Dijitalleşme"
ana temalarıyla gerçekleşTrildi. KOSGEB Başkanı
Kurt, "Son 3 yılda yaklaşık bin KOBİ, dijitalleşme
noktasında bize başvurdu. Bunun içerisinde siber
güvenlik var, nesnelerin interneT var. Bunlarla ilgili
öncü olmak ve onları bu konuda teşvik etmek adına
yaklaşık 350 milyon liralık destek verdik." diye
konuştu.

23 Ekim 2021
Türkiye Ürün İhtisas Borsası Tarımsal Ürün Endeksleri'ne dijital
dönüşüm ödülü verildi
Türkiye Ürün İhTsas Borsasının (TÜRİB) yayımladığı Tarımsal Ürün Endeksleri, IDC DX
Summit 2021 zirvesi kapsamında dijital dönüşüm projelerine yönelik gerçekleşTrilen
yarışmada, tarım ekosisteminin dijital dönüşüme katkısı nedeniyle birincilik ödülüne layık
görüldü. Zirve kapsamında dijital dönüşüm projelerine yönelik gerçekleşTrilen yarışmada,
"Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği" dalında birincilik ödülü TÜRİB'in Tarımsal Ürün
Endeksleri'ne verildi.
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26 Ekim 2021
Dijital hizmet vergisinden 2021'de
yaklaşık 1,4 milyar lira gelir bekleniyor
Türkiye'de, hasılatı 20 milyon lirayı, dünya genelinde 750
milyon avro veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasını
aşan şirketler, 1 Mart 2020 itibarıyla dijital hizmet vergisi
mükellefi oldu. Söz konusu vergiden bu yıl sonuna kadar
devletin kasasına 900 milyon lira girmesi öngörülüyor.
Gelecek yıl tahsil edilmesi beklenen tutar ise 1 milyar 424
milyon 756 bin lira olarak hesaplandı. Böylece 2021 yılında
dijital hizmet vergisinden elde edilen gelirin yüzde 58,3
artması bekleniyor.

26 Ekim 2021
Dijital dönüşümün 2022 planı tamam

Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritası hazır. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı’na göre. 2022’de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model
Fabrika) sayısı 11’e çıkacak. KOBİ’lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla
işbirliği içinde gelişTrdikleri dijitalleşme proje sayısı ise bin 189’a yükselecek.

12 Kasım 2021
TEB, CEPTETEB Dijital Kredi Kartı'nı kullanıma sundu
Türk Ekonomi Bankası (TEB) yüksek teknolojik altyapı ile tasarlanan, üzerinde kart
numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu bilgileri yer almayan CEPTETEB Dijital
Kredi Kar8'nı hizmete aldı. Verilen bilgiye göre, CEPTETEB Dijital Kredi Kar8na sahip
olan tükeTciler ﬁziksel kar8n kendilerine ulaşmasını beklemeden güvenli alışveriş
yapabiliyor, ayrıca 10 ay boyunca e-Tcaret alışverişlerinden toplamda 1.000 TL'ye
varan indirim irsa8ndan da yararlanabiliyorlar.

16 Kasım 2021
Tarımsal destek dijitalleşW
Bankacılık sektöründe tarımı güçlendirecek ve üreticinin yükünü hafifletecek kaynak
çeşitliliği günden güne artıyor. Bankalar tarım alanında varlıklarını finansmana erişim
açısından geliştirirken; dijital tarım uygulamaları ve destekleriyle farklılaşmaya başladı.
Bankaların tarım alanındaki politikaları günden güne dijitalleşirken, akıllı tarım
uygulamalarını kendi sistemleriyle birleştiren bankalar, çiftçilere hem akıllı tarım
uygulamaları hakkında bilgi sağlıyor hem de çeşitli ödeme seçenekleriyle üreticinin elini
güçlendiriyor.
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24 Aralık 2021
Avrupalı teknoloji girişimleri listesinde Türkiye'den yer alan tek
şirket Trendyol
Avrupa'nın en etkili teknoloji yayınlarından Tech.eu'nun, 2021 yılındaki Avrupa'nın en
büyük 20 yatırımını açıkladığı listede Türkiye'den yer alan tek şirket Trendyololdu.
Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Tech.eu, 2021 yılındaki Avrupa'nın en büyük 20
yatırımını açıkladı. Trendyol, İngiltere, Almanya, Fransa'dan önemli teknoloji
girişimlerinin önüne geçerek listeye üçüncü sıradan girdi. Listede yer alan tek Türk
şirketi ağustos ayında son dönemdeki en büyük uluslararası yatırımı Türkiye'ye getiren
Trendyol oldu. Tech.eu tarafından yapılan açıklamada Trendyol'un Ağustos ayında
gerçekleştirdiği yatırım turu ile ilgili detaylara yer verilirken, Trendyol'un aldığı 1,5
milyar dolar yatırımla Türkiye'nin ilk decacornu olduğuna dikkat çekildi.

25 Aralık 2021
Türkiye CEO'su Aksoy: "5G frekans tahsislerinin bir an evvel
yapılmasını önemsiyor ve destekliyoruz"
Vodafone Türkiye Üst YöneTcisi (CEO) Engin Aksoy, "5G frekans tahsislerinin
bir an evvel yapılmasını önemsiyoruz, 2022'de ihalenin gerçekleşTrilmesi ve
2023 yılının başında hizmeTn devreye alınması takviminin doğru bir
zamanlama olacağını değerlendiriyor ve destekliyoruz." dedi. Türkiye'nin 81
ilinde 24,3 bine yakın 4.5G ileTşim noktasıyla, 4.5G'de en geniş kapsamaya
sahip operatör olduklarını söyleyen Aksoy, şunları kaydeV: "Yılın ilk 9 ayında
servis gelirlerimiz yüzde 19,1 ar8şla 11,8 milyar TL, Faiz, AmorTsman ve
Vergi Öncesi Karımız yüzde 23 ar8şla 4 milyar TL olarak gerçekleşT. Bu
sonuçlarla, son 5 yılın da rekor büyümesine imza auk. ”

29 Aralık 2021
BDDK bankacılıkta yeni dönemi başla]yor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), şubesiz faaliyet gösterecek
dijital bankalara yönelik yeni düzenlemesi "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis
Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlandı. Yönetmeliğe göre, dijital bankalar, mevduat ya da ka8lım bankası
olmalarına göre kredi kuruluşlarının gerçekleşTrebileceği tüm faaliyetleri yerine
geTrebilecek. Dijital bankaların kredi müşterileri, yalnızca ﬁnansal tükeTcilerden ve
KOBİ'lerden oluşabilecek.
6
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Sosyal Dayanıklılık

9 Ekim 2021
KOSGEB Destek Mekanizmalarını "Yeşil Kalkınmaya" Uyarlayacak
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, her işletme için verimsiz motorların dönüşümü, ısı
kayıplarının giderilmesi gibi konularda raporlar hazırlanacağını ve ilgili çalışma
gruplarının kurulduğunu bildirdi. Kurt, şunları kaydeV:
"Emisyon azal8lmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için ﬁrmalara ücretsiz yerinde 'enerji
verimliliği danışmanlığı' desteği vereceğiz. KOBİ'lerimiz, tamamını bizim
karşılayacağımız bir danışmanlık desteğinden faydalanacak. Her işletme için verimsiz
motorların dönüşümü, ısı kayıplarının giderilmesi gibi konularda raporlar hazırlanacak.
Buradaki bütün masrai da KOSGEB karşılayacak. Bu raporlar neTcesinde ortaya çıkan
sonuçlara göre işletmelerimize makina ekipmanı değişTrmek, kendi proseslerini
iyileşTrmek için de ayrı bir destek pakeT hazırlıyoruz."

20 Aralık 2021
EBRD'den Türk kadınlarının liderliğindeki şirketlere ﬁnansman
desteği
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de kadınların liderliğindeki küçük ve
orta ölçekli şirketlerin (KOBİ) desteklenmesi amacıyla “İşte Kadın” program kapsamında
Yapı Kredi bankasına 50 milyon dolarlık ﬁnansman sağlanacağını bildirdi. Bankanın
açıklamasında son ya8rım duyurusunun Türk kadın girişimcilerin desteklenmesi için
2021 yılında ayrılan toplam 600 milyon avroluk mali desteğin bir parçası olduğu
belirTldi.
7
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22 Aralık 2021
Habermetre, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" medya yansımalarını
raporladı
Dijital Medya Takip ve Raporlama ajansı Habermetre'nin araş8rmasına göre,
Kasım ve Aralık aylarında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele", "Kadın İsThdamı" ve "Kadın Girişimciliği Destekleri" gibi konularda
markaların ileTşim çalışmalarında ar8ş görüldü.
Bu dönemde özellikle, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü" ile ilgili haberler ve markaların ileTşim çalışmaları dikkat
çekerken, Habermetre'nin 1 Kasım-22 Aralık tarih aralığındaki verilerine göre,
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili
toplamda 24 bin adet haber yansıması, 8,5 milyon okunma sayısına ve 1,5
milyon dolar reklam eşdeğerine ulaş8. İlgili yansımalar, 197 sitede manşet ve
986 haberde de ana sayfada yer aldı.

23 Aralık 2021
İNGEV ve İPM'nin ActHuman IV raporu "isWhdamdan üreWme iklim
poliWkalarına entegrasyon"u tanımladı
İnsani Gelişme Vaki (İNGEV) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul PoliTkalar Merkezi (İPM)
ortak girişimi olan ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyaTﬁ, "isThdamdan üreTme iklim
poliTkalarına entegrasyon"u tanımlamak ve sosyal poliTka önerileri sunmak amacıyla
hazırladığı ActHuman IV raporunun detaylarını paylaş8. Sunumu MEF Üniversitesi
ÖğreTm Üyesi Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu taraindan yapılan raporun sonuçlarından
öne çıkanlar ise şu şekilde:
"Dünya genelinde devletlerin 2020'de yap8ğı toplam teşvik ve toparlanma
harcamalarının sadece yüzde 2,5'i sürdürülebilirlik kapsamında. Türkiye'de yeşil
isThdam yaratma konusunda kilit sektörler enerji, imalat, tarım, inşaat, ulaşım, hizmet
ve a8k yöneTmi. Yeşil iş yaratma sürecinde döngüsel ekonomi, tedarik zinciri kanalı ve
ikiz dönüşümün rolü büyük. Yeşil işler yaratma konusunda KOBİ'lerin isThdama çok
büyük bir katkısı var. Yeşil iş olanaklarında kadın isThdamının olumsuz etkilenmemesi
için poliTkalarda sektörel farklılıklar göz önüne alınmalı.” dedi.
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Ekonomik Dayanıklılık
1 Ekim 2021
Rusya Federasyonu ile Mutabakat Zap]
İmzalandı
KOSGEB ile Rusya Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler
Şirketi (RSMB) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.
Çevrim içi olarak düzenlenen imza töreninde konuşan
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Rusya Federasyonu
ile KOBİ’ler alanında potansiyelimizden en üst seviyede
yararlanarak karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde iş
birliğimizi pekiştirme niyeti içindeyiz. Rusya ile kökleri
çok eskilere dayanan ilişkilerimizi ekonomik olarak da
geliştirmek istiyoruz” dedi. KOSGEB, bugüne kadar 68
ülkeden 86 kuruluş ve 5 uluslararası örgüt ile toplam 91
mutabakat zaptı imzaladı. Rusya Federasyonu ile
imzalanan zapt ile birlikte bu sayı, 92’ye çıktı.

26 Ekim 2021

KOBİ'lerin Ar-Ge Harcamaları ve İhracat İçindeki Payının Artması
Hedeﬂeniyor
"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda yer alan girişimcilik ve KOBİ
desteklerinden derlenen bilgiye göre, esnaf ve sanatkarların çoğunluğunu
oluşturduğu KOBİ'ler, geçen yıl sonu iTbarıyla çalışan sayısı bakımından toplam
girişimlerin yüzde 99,8'ini, isThdamın yüzde 73,9'unu, katma değerin yüzde 53,1'ini,
ihraca8n yüzde 57,2'sini oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre,
KOBİ'lerin Ar-Ge harcamalarındaki payı gelecek yıl yüzde 22'ye, ihracat içindeki payı
ise yüzde 58'e çıkarılacak

28 Ekim 2021
2020 Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstaWsWkleri yayınlandı
TÜİK, KOSGEB ve TOBB ortak çalışması ile hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki
Girişim İstaTsTkleri, 2020 Haber Bülteni” yayımlandı. KOBİ'ler 2020 yılında toplam
girişim sayısının %99,8'ini oluşturdu. Buna karşılık; isThdamın %72'sini, personel
maliyeTnin %49,2'sini, cironun %49,4'ünü, üreTm değerinin %42,7'sini ve faktör
maliyeTyle
katma
değerin
%41,3'ünü
oluşturdu.
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4 Kasım 2021
KOSGEB Destekli Ürünler DMO’nun Tekno Katalog Plahormu’nda
Sa]lacak
KOSGEB ile DMO arasında imzalanan protokolle KOSGEB destekleriyle
üreTlen orta yüksek ve yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler Oﬁsin Tekno
Katalog Plaxormu'ndan da sa8lmaya başlanacak. KOSGEB Başkanı Hasan
Basri Kurt ile DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, KOSGEB binasında
düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzaladı. Bu yıl 110 ürüne "KOBİ
Teknoya8rım Destek Programı" kapsamında Tcarileşme desteği verdiklerini
belirten Kurt, bu ürünleri ülkenin kalkınması ve gelişmesi için birer değer
olarak gördüklerini kaydeV.

8 Kasım 2021
Türk Start-up'lar KOSGEB ile Çin Tayvanına Açılıyor
KOSGEB’in de ka8lımı ile, Dijital Sağlık alanında faaliyet gösteren Türk ve Çin Tayvanı
KOBİ’leri B2B Video Konferans Etkinliği ile bir araya geTrildi. Video konferansa, 6 Türk
şirkeT yöneTcisi ile 13 Çin Tayvan’ı şirket yöneTcisi ka8ldı.
Etkinliğin farklı bölümlerinde Türkiye, Hollanda, Japonya, Belçika, Luxemburg startup
ﬁrmaları çeşitli görüşmeler yap8. Yapılan görüşmelerde; ortak üreTm, üçüncü
pazarlara erişimde işbirliği olanakları, ortak sa8ş ve pazarlama ağı kurulması, ortak
ürün gelişTrme alanlarında işbirliği imkânları gibi konularda işletmelerin işbirliği
iradesi içerisinde oldukları taraﬂarca dile geTrildi.

24 Aralık 2021
Kur krizi ve uzaktan çalışma: Türkiye’nin küçük teknoloji
girişimlerinin büyük sınavı
Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, son bir yılda artan
rekabet ve TL'deki dalgalanmalar küçük teknoloji girişimleri için yazılım
geliştirici bulma sorununu ortaya çıkardı. Uzmanlar ''Yazılımcılar uzun
süredir Türkiye'den yurt dışına göçüyorlar ama bu defa farklı bir durumla karşı
karşıyayız. Artık evlerinden çıkmadan Avrupa'dan ya da Amerika'dan bir
şirketle çalışabiliyorlar” dedi.
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Kapasite Geliştirme
Programları

9 Aralık 2021
Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği ile COVID-19
İyileşmesi Çağrısı

SMP-COSME-2021-TOURSME çağrısı; Tek Pazar Programının (SMP COSME), “İşletmelerin
Rekabeti ve KOBİ’ler” kapsamında turizm alanında Avrupa Birliği eylem hibeleri için
yapılan bir teklif çağrısıdır. 2021-2024 SMP Çalışma Programına uygun olarak başlatılmış
olup Avrupa İnovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) tarafından
yönetilecektir. Bu teklif çağrısı, sürdürülebilir bir turizm ekosistemi için genel COVID-19
iyileşme sürecinin bir parçası olmakla birlikte, Avrupa Komisyonu'nun KOBİ stratejisinin
ve güncellenmiş Avrupa Sanayi Stratejisinin öncelikleri ile uyumludur. Çağrı; turizm
KOBİ'lerini, kendi bölgelerinin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda sürdürülebilirlik
stratejileri oluştururken sürdürülebilir turizmde beceri ve kapasitelerini geliştirmeleri
konusunda desteklemeyi, hedeflemektedir.
Teklif için son teslim tarihi: 16 Şubat 2022 – 17:00 (Brüksel saati)
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15 Aralık 2021
Daha Sürdürülebilir Uygulamaları Benimseyen KOBİ'ler için
Sürdürülebilirlik Ortaklıkları Çağrısı
SMP-COSME-2021-SPP çağrısı; Tek Pazar Programının (SMP COSME)
“İşletmelerin Rekabeti ve KOBİ'ler” kapsamında KOBİ’lere sürdürülebilir bir
geçiş için destek olma amacıyla AB eylem hibeleri için açılan bir teklif
çağrısıdır. 2021 Çalışma Programına uygun olarak başlatılmış olup Avrupa
İnovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) tarafından yönetilecektir.
Çağrının genel amacı, KOBİ'lerin daha sürdürülebilir iş modellerine geçişlerine
yardımcı olmak adına Sivil Toplum Kuruluşlarının uzmanlığından yararlanmak
olup temeli Avrupa İşletme Ağı’nın misyonuna dayanmaktadır. İlgili AİA
üyelerine, KOBİ'lerin daha sürdürülebilir iş modellerine geçiş sürecinde
yardımcı olacak ek bir araç sunmayı hedeflemektedir. AİA üyesinin projeyi
yönetmeye ek olarak ortak KOBİ'lere uygun olan ticari/teknik destekte ve
gerekli tavsiyelerde de bulunması beklenmektedir.
Teklif için son teslim tarihi: 15 Mart 2022 – 17:00 (Brüksel saati)

15 Aralık 2021
Daha Sürdürülebilir Uygulamaları Benimseyen KOBİ'ler için
Sürdürülebilirlik Ortaklıkları Çağrısı
SMP-COSME-2021-IPLI çağrısı; Tek Pazar Programının (SMP COSME),
“İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Gücü” kapsamında ﬁkri mülkiyet alanında
Avrupa Birliği eylem hibeleri için yapılan bir teklif çağrısıdır. 2021 SMP Çalışma
Programı’na uygun olarak başla8lmış olup Avrupa İnovasyon Konseyi ve KOBİ
Yürütme Ajansı (EISMEA) taraindan yöneTlecekTr. Çağrı, öncelikle yenilikçi IP
lisanslama aracılık hizmetlerini gelişTrmeyi amaçlamaktadır. Bu çağrının
amaçları doğrultusunda ﬁkri mülkiyet kavramı; telif hakkı, patent, Tcari marka,
tasarım hakkı, bitki çeşit hakkı, coğraﬁ işaret ve yarı iletken topografyalar ile
Tcari sırlar ve teknik uzmanlık gibi tüm gayrimaddi varlıkları ifade etmektedir.
Yapılan ﬁzibilite çalışmaları “talep” eksikliğini ana bulgu olarak saptamış olup
çağrıda önerilen hizmetlerin yenilikçi çözümler için “talebi” belirlemeyi ve
bunu teşvik etmek için stratejiler gelişTrmeyi sağlaması öncelikli olarak
beklenmektedir.
Teklif için son teslim tarihi: 22 Şubat 2022 – 17:00 (Brüksel saaT)
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Ulusal ve Uluslararası
Fonlar /İş Birlikleri
Soğuk Zincir Finansman Destek
Programı
KOSGEB, tezgâhlara gelene kadar fahiş
ﬁyatlara ulaşan sebze ve meyvede taşıma
sırasında oluşan zayia8 azaltacak bir
hamle yap8. Soğuk Zincir Finansman
Destek Programı’nı
devreye alan
KOSGEB’in bu yeni desteğinden toptancı
hallerinde faaliyet gösteren tüccar,
komisyoncu meslek mensuplarıyla sebze
ve meyve taşımacılığı yapan lojisTk
ﬁrmalar yararlanacak. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lerin leasing
yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni
frigoriﬁk kasa ve ünitelerine 750 bin TL’ye
kadar destek vereceklerini açıkladı.
Hedeﬂerinin, meyve sebze zayia8nı
minimuma indirip KOBİ’lerin maliyetlerini
azaltarak tezgâhlardaki yüksek ﬁyatları
düşürmek olduğunu kaydeV.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
KOSGEB, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesine yönelik olarak
kurguladığı Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın yeni çağrısına çıktı.
Bakan Varank, bu yeni çağrı ile ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayisi ve raylı sistem
araçlarına odaklandıklarını kaydederek “İlk çağrımızdan farklı olarak bu kez mikro
işletmeleri de destek kapsamına aldık. Orta ölçekli işletmelere 6 milyon, küçük
işletmelere 1 buçuk milyon, mikro işletmelere de 900 bin liraya kadar destek
vereceğiz. Proje teklif çağrısı, 8 Şubat’a kadar başvurulara açık. Ben tüm
işletmelerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum.” dedi.
Teklif için son teslim tarihi: 8 Şubat 2022
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Eğitim Duyuruları
İş Dünyası İçin Risk Analizi Eğitimi (Online)

Eğitim tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe – Saat: 10:00 – 13:00
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alman Tedarik Zincirinde Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum Tespiti
Yasası Webinarı (Online)
Eğitim Tarihi: 7 Ocak 2022- Saat: 14.00-15.30
Detaylı bilgi
için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
edebilirsiniz.

adresini

ziyaret

Devlet ve Sanayileşme; Dün, Bugün ve Yarın; Dünyada ve
Türkiye’de Webinarı (Online)
Eğitim Tarihi: 12 Ocak 2022 - Saat: 14.00-15.00
Detaylı bilgi
için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
edebilirsiniz.

adresini

ziyaret

adresini

ziyaret

adresini

ziyaret

adresini

ziyaret

Verimli Yönetimin Sırları Webinarı (Online)

Eğitim Tarihi: 20 Ocak 2022 - Saat: 14.00-16.00
Detaylı bilgi
için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
edebilirsiniz.

Uygulamalarla Excel Eğitimi (Online)

Eğitim Tarihi: 27 Ocak 2022 - Saat: 13.30-16.30
Detaylı bilgi
için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
edebilirsiniz.

Satışta Başarı Online Eğitimi

Eğitim Tarihi: 31 Ocak 2022 - Saat: 14.00-16.00
Detaylı bilgi
için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
edebilirsiniz.
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak sureTyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış8r. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.
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