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Sağlam KOBİ Bülteni 
KOBİ’lere dair ulusal 
gelişmeler, uluslararası 
işbirliği fırsatları, afet 
dayanıklılığı, sosyal, 
ekonomik ve dijital 
dayanıklılığa yönelik güncel 
haber ve duyurular 
hakkında Türkiye’deki 
küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeleri bilgilendirmek 
amacıyla hazırlanmaktadır.

KOBİ Bülteni IDEMA 
bünyesinde hayata 
geçirilen Sağlam KOBİ 
Dayanıklılık ve İş Sürekliliği 
Platformu tarafından aylık 
olarak yayımlanmaktadır.

İletişim:
info@saglamkobi.com

https://saglamkobi.org 

@saglamKOBI

+90 212 293 40 23
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Afet Dayanıklılığı
Sayı: 2021-7

Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından Sağlam KOBİ 
bölgedeki işletmelere yönelik yerel temaslarda bulundu!  

Eylül 2021

11 Ağustos’ta Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen illerin başında
Kastamonu geldi. Afet Platformu çatısı altında ilk müdahalelere destek veren Sağlam KOBİ
felaketin ardından vatandaş ve işletmelerin durumunu tespit etmek ve yerel ekonominin
yeniden canlanmasına katkı sağlamak amacıyla Kastamonu’da saha ziyaretlerinde bulundu.
Sürecin başından beri bölgede aktif rol alan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile yakın
temaslarda bulunan Sağlam KOBİ ekibi selden en fazla etkilenen ilçeler olan Evrenye,
Abana, Bozkurt, İnebolu, Şenpazar, Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerindeki duruma dair
istişarelerde bulundu.
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Dijital Dayanıklılık

15 Eylül 2021
Yatırım Ofisi ile Kore Startup ve
Girişimcilik Enstitüsü arasında
mutabakat anlaşması imzalandı

Sayı: 2021-7

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Kore Startup ve
Girişimcilik Enstitüsü (KISED-Korean Institute of
Startup & Entrepreneurship Development), iki ülke
arasında yatırım iş birliğinin artırılması ve
startupların karşılıklı desteklenmesine yönelik
mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yapılan
açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde yapılacak
çalışmalarla yetkin insan gücünün artırılmasına
yönelik tecrübe paylaşımı programları organize
edilmesi, startupların ve fonların bir araya
getirilmesi, genel anlamda iki ülke arası startup ve
girişimcilik ekosistemlerinin desteklenmesi ve
geliştirilmesine yönelik iş birliği yapılması
planlanıyor.

8 Eylül 2021
Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji
Fuarı 13 Ekim'de kapılarını İzmir'de
açacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde
Savunma Sanayii Başkanlığının
katılımıyla Ege Kalkınma Derneği tarafından 13-
14 Ekim'de düzenlen fuar, "Yarını yakalamak ve
aşmak" temasıyla kapılarını açacak. İzmir
Kaya Termal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek
fuar kapsamında 11 panel, 4 konferans, 12 sektör
toplantısı gerçekleşecek. Ayrıca ikili görüşmelerin
yer alacağı fuarda proje yarışması da olacak.
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İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

Sayı: 2021-7

17 Eylül 2021

İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin ticaret hayatını kolaylaştırmak ve
onlara hız kazandırmak için dijital finansal çözümlerine bir yenisini
daha eklediğini açıkladı. İşCep'in ÇekCepte özelliği ile henüz vadesi
gelmemiş çekler nakde çevrilebiliyor. Esnaf ve KOBİ'ler çeklerinin
karşılığında kredi kullanmak için saniyeler içerisinde başvuruda
bulunabiliyor, bu sayede bir yandan işlerine devam ederken, diğer
yandan alacaklarının vadesini beklemeden, ödemelerinin tarihini
daha rahat planlayabiliyor.

Varank: "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin
dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız"

17 Eylül 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Visa'nın Ortaklaşa Kurduğu 'Akıllı KOBİ Platformu' Tanıtım Toplantısı'na video
konferansla katıldı. Varank, "Ar-Ge harcamalarının beşte birini KOBİ'lerimiz yapıyor, bu
alandaki insan kaynağımızın yarısına yakınını yine KOBİ'ler istihdam ediyor. Dolayısıyla
verimliliği ve rekabetçiliği sağladıklarında KOBİ'ler, Türk girişimciliğinin lokomotifi olacak.
Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını
vergi teşviki kapsamına alacağız.” dedi.

"Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programı Türkiye'de başladı
22 Eylül 2021

Facebook, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Türkiye'de bir küresel
pilot program başlattığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, KOBİ'lerin Facebook araçlarına
dair bilgi ve becerilerini artırmayı ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olmayı
hedefleyen "Facebook ile Ticarette Öne Çıkın" programı kapsamında Türkiye'deki üç e-
ticaret altyapı sağlayıcı platform IdeaSoft, Ticimax ve Tsoft'la bir ortaklık hayata geçirildi.
Bu ortaklık sayesinde KOBİ'ler, söz konusu sosyal medya platformunun ürünlerinden daha
kolay bir şekilde yararlanma imkanı elde edebilecek. Programdan ilk aşamada 35 bin KOBİ
yararlanabilecek.
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Sosyal Dayanıklılık

21 Eylül 2021

İSO, sanayi sektörleri için hazırladığı sürdürülebilirlik yol haritalarının
ilkini açıkladı

AB'den Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'ne 30 milyon lira destek

22 Eylül 2021

Sayı: 2021-7

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 sektör için
hazırlamaya başladığı yol haritalarından ilki olan "Tekstil Ürünleri Sanayi ve Giyim Eşyaları
Sanayi" rehberine göre, AB'ye ihracat yapan Türkiye tekstil ürünleri ve hazır giyim
sektörlerinin avantajlı konuma gelmesi için değer zincirinde şeffaflığa yönelik çalışmalarını
yoğunlaştırması ve enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan gidermesi gerekiyor.

TRAKYA Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği
'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi'nin protokolü imzalandı. Trakya Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mahmut Şahin, projeye finansmanın AB tarafından sağlandığını ve 30
milyon lira civarında olduğunu söyledi.

23 Eylül 2021
Garanti BBVA'nın "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması" başvuruları
başladı
Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş
birliğiyle bu yıl 15. kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular
başladı. Şubat ayında gerçekleşecek jüri toplantısı sonrası kazananların belirleneceği
yarışmada, "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimci 150 bin TL, "Yöresinde
Fark Yaratan Kadın Girişimci", "Kadın Sosyal Girişimci" ve "Gelecek Vaat Eden Kadın
Girişimci" kategorilerinin birincileri ise 100 biner TL'lik ödülün sahibi olacak.
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Ekonomik Dayanıklılık
1 Eylül 2021

Sayı: 2021-7

Akbank ve n11'den KOBİ'lere e-ticaret
desteği

13 Eylül 2021
Makine ihracatı 8 ayda 15 milyar dolar oldu

Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırım

11 Eylül 2021

Akbank, n11 ile KOBİ'lerin e-ticarete geçişini ve e-
ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla iş
birliğine imza attı.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş
birliğiyle Akbank müşterisi ve n11 iş ortağı olan
işletmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok
avantaj bekliyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünyada ihraç edilen
makine miktarının 2019'un hala çok gerisinde olduğunu belirterek, "Biz rakip ülke
sektörlerinden hızla ayrışmaya ve dünya makine hcarehndeki payımızı arirmaya
devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
MAİB'den yapılan açıklamaya göre makine sektörünün serbest bölgeler dahil toplam
ihracai yılın 8 ayında, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 32,5 arişla 15 milyar
dolara yükseldi.

Kahramanmaraş'ta 350 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen Altınşehir Kuyumculuk
İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme
Merkezi, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
"Kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12'nci sıradayız. Toprağın altında
yatan altın rezervlerimiz var. Şu anda hem yerin altından altını çıkartıyoruz hem de
yerin üstünde altını işliyoruz" dedi.
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15 Eylül 2021

Sayı: 2021-7

TEB Nakit Yönetimi, Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi ile
KOBİ'lerin yanında

24 Eylül 2021
Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik
çözümü

Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya
devam e_

16 Eylül 2021

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi ile hem
tedarikçilere hem de alıcılara yönelik kapsamlı internet bankacılığı ara
yüzleri, raporlama olanakları ve farklı finansman modelleri sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dijital bankacılığın ilk
yatırımcılarından olan TEB, müşterileri için geliştirdiği tedarikçi finansman
çözümleri ile hem alıcıya hem de tedarikçiye yönelik kapsamlı internet
bankacılığı ara yüzleri, raporlama olanakları ve farklı finansman modelleri
sağlıyor.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, KOBİ ve mikro işletmeler için
geliştirdiği toplu satın alma çözümü MultiAvantaj ile işletmelerin operasyonel
gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmelerini sağlıyor.
Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil finansal teknoloji grubu
Multinet Up'ın 2013'te MultiNet üye iş yeri olan restoranların nakit akış
sorunlarına çözüm oluşturmak için geliştirdiği tedarik çözümü
MultiAvantaj'dan hem üye iş yerleri hem de henüz Multinet Up ile çalışmayan
işletmeler olmak üzere her ölçekten firma yararlanabiliyor.

Türkiye'deki KOBİ'lerin çoğu bütçe kesintileri (yüzde 34), azalan ücret veya çalışma
saatleri (yüzde 44) veya ofis veya şubelerin geçici olarak kapatılmasıyla (yüzde 27)
karşı karşıya kalsa da çalışanları elde tutmak şirketler için bir öncelik haline geldi.
Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'i, ne pahasına olursa olsun çalışanlarının işini
korumaya devam etti. Bunun bugün de geçerli olduğu belirtildi.
Araştırmaya göre, kuruluşların yüzde 51'i gelecek yıl ücretler ve sosyal haklar gibi
personel maliyetlerini artırmayı planlıyor. Maaşları Kovid-19 öncesi seviyeye
çıkarmak veya hatta yükseltmek, işletmeler açısından yetenekleri elde tutmak ve işe
alım ihtiyacını ortadan kaldırmak için bir çözüm olarak görülüyor.
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Kapasite Geliştirme 
Programları

GEKA proje başvurusu bekliyor
Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına yönelik faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının koordinasyonunda yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2021 yılında
başvuruya açtığı 4 ayrı destek programıyla Bölgeden proje başvurusu bekliyor. GEKA'nın
"Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında yürütülen
"Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı"na
Aydın, Denizli ve Muğla'daki kooperatif ve birlikler proje yazarak başvuru yapabilirler.
Güney Ege'deki üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün artırılması
amacıyla yürütülen ve toplam 750 bin TL bütçeye sahip program kapsamında, proje
başına uygun projelere 60 bin TL'ye kadar destek verilecek.

24 Eylül 2021

Sayı: 2021-7



Sayı: 2021-7

8

Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar /İş Birlikleri

Standard Chartered Foundation
tarafından finanse edilen, Youth
Business International ve Habitat
Derneği ortaklığında uygulanan
“Dönüşen KOBİ Programı”, Covid-19
sebebiyle zorluk yaşayan KOBİ’lerin
teknoloji ve finans alanında
dayanıklılıklarının artırmayı
amaçlamaktadır. Bu kapsamda
KOBİ’lere yönelik eğitimler ve destek
programları uygulanmaktadır. Program
kapsamında 600 KOBİ’ye ulaşılarak yıl
sonunda 30 KOBİ’nin girişimcilik kampı
ve hızlandırıcı programına katılarak iş
geliştirme planlarını hazırlamaları ve
program sonunda jüri tarafından
seçilen 3 KOBİ’ye hibe desteği verilmesi
hedeflenmektedir.

Dönüşen Kobi Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm
Çağrısı 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrıya göre,
başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web
sitesinde bulunan program portalı uygulaması üzerinden
çevrim içi alınacak ve sadece Türkiye'de yerleşik sermaye
şirketleri başvuruda bulunabilecek.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
2021 Yılı Dijital Dönüşüm Çağrısı
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Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız? (Online)
Eğitim tarihi: 5 Ekim 2021 Salı – Saat: 14:00
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İş Yerleri Afet Farkındalık Eğitimi Webinarı (Online)
Eğitim tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba – Saat: 14:00
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Dünya Liderliği “İş Dünyasında Liderlik” Eğitimi (Online)
Eğitim tarihi: 6-7 Ekim 2021 - Eğitim Süresi: 6 saat
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitimi (Online)
Eğitim Tarihi: 13-14 Ekim 2021 - Eğitim Süresi: 6 saat
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sağlam KOBİ Afet Direnç Testi ve Acil Durum Eylem Planı Eğitimi (Yüz
yüze)
Eğitim Tarihi: 12-13-14 Ekim 2021 - Saat: 16.00-17.30
Yer: Inogarden - Pamukkale/Denizli

Temel Göstergeler Işığında Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasaları
Eğitimi (Online)
Eğitim Tarihi: 14 Ekim 2021 – Saat 14.00-17:00
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik için Değişim (Online)
Eğitim Tarihi: 15 Ekim 2021 - Saat: 14.00-15.30
Detaylı bilgi için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Yapay Zeka - 5G ve Ötesi (Online)
Eğitim Tarihi: 21 Ekim 2021 - Saat: 10.30-12.00
Detaylı bilgi için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Eğitim Duyuruları

http://webinar.tobb.org.tr/
http://webinar.tobb.org.tr/
http://webinar.tobb.org.tr/
http://webinar.tobb.org.tr/
http://webinar.tobb.org.tr/
http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak surehyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışir. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.


