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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

AYLIK 
KOBİ 
BÜLTENİ

Yayın türü: Süreli
Yıl: 2021 / Sayı: 5

Haziran 2021

Afet Dayanıklılığı

Dijital Dayanıklılık

Sosyal Dayanıklılık

Ekonomik Dayanıklılık

Kapasite Geliştirme 
Programları

Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar/İşbirlikleri

Eğitim Duyuruları

1
2
4
5
7
8
9



1

Afet Dayanıklılığı
Sayı: 2021-5

Sağlam KOBİ Birleşmiş Milletler’e bağlı Sendai Afet Risk Azaltma
Çerçevesi’ne Türkiye’den üye olan ilk organizasyon oldu!
Sağlam KOBİ, risk bilinçli kalkınma, afet riski azaltımı ve sürdürülebilir dayanıklılık
alanlarında Türkiye’den tanınan ilk “iyi uygulama örneği” olarak Birleşmiş Milletler Afet
Riski Azaltma Ofisi’ne bağlı Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi’ne üye oldu. Türkiye’den
tanınan ilk organizasyon olmanın yanı sıra bölgeden de platforma üye olan ilk
organizasyon olan Sağlam KOBİ akredite İş Sürekliliği Platformu olarak bölgede ve
küreselde iş birliklerini geliştiriyor.

Haziran 2021

AFAD ile OSBÜK arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı
Afet Eğitim Yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kuruluşu arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol
törenine, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü
katıldı. Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Taşdelen, "Bugün burada organize
sanayi üst kuruluşlarıyla bir eğitim çerçeve anlaşması yapmak üzere toplanmış
bulunmaktayız.

24 Haziran 2021
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Dijital Dayanıklılık

21 Haziran 2021
Trakya'da dijitalleşme hareketi başladı

Sayı: 2021-5

Dijital Trakya Projesi, Trakya Kalkınma
Ajansı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın da
içinde bulunduğu Trakya bölgesindeki 26 Oda
ve Borsa'nın ortağı olduğu Trakya ABİGEM A.Ş.
aracılığı ile KOBİ'lere dijitalleşme yolunda ihtiyaç
duydukları destekleri sağlıyor.
Dijitalleşen işletmelerin sınırlarını aşarak
dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine
olanak sağlamak amacıyla e-ticaret ve e-ihracat
alt yapısı ve dijital platform üyeliğini bir yıl
ücretsiz olarak KOBİ'lerin hizmetine veriyor.
Dijital Trakya Projesi kapsamında 1000
KOBİ'mizi dijitalleştirerek online itibarlarının
yükselmesine ve gelirlerinin maksimum
seviyeye çıkmasına olanak sağlanacak.

18 haziran 2021
Mastercard ve Octet iş birliği
KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve sürdürülebilir
büyümede destekçisi olan Mastercard, ticari
ödemelerde çözüm ortağı Octet ile bir araya
gelerek “Mastercard Ticari Ödemeler
Platformunu” işletmelerin kullanımına sundu.
Platform ticari kart sahiplerinin, satın alma
yapacakları işletmelerde POS cihazı olmasa da
kartlarıyla ödeme yapıp, taksit imkanlarından
faydalanabilmesini sağlıyor. Aynı şekilde POS
cihazı bulundurmayan B2B işletmeler de bu
platform üzerinden kart kabul edip taksit
sunabiliyor.
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HKÜ'den teknoloji hamlesi; Çatı GES ve
Gaziantep OSB Teknokent açıldı

Sayı: 2021-5

27 Haziran 2021

Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten Hasan
Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik
Merkezi, Güneş Enerji Santralleri (Çatı GES Projesi)
ve Gaziantep OSB Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank'ın katılımıyla açıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ilk durağı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Ar-Ge,
inovasyon, teknoloji transferi ve ticarileşme süreçlerini desteklemek ve
hızlandırmak suretiyle yüksek nitelikli ve katma değerli ürünlerin ortaya
çıkarılması amacıyla HKÜ tarafından faaliyete geçirilen "Kalyon Garaj"
oldu.

"Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor"

30 Haziran 2021

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, Türkiye bankacılık sektörünün,
dijital bankacılık konusunda öncü ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Çoğu
Avrupa ülkesi ATM'lerinde çok sınırlı işlemler yaptırabiliyorken Türkiye'de
ATM'lerden yüzlerce farklı işlem QR kodlu ya da kartsız alternatiflerle rahatlıkla
yapılabiliyor. Türkiye'de bankalar geleceği iyi okuyor ve birer teknoloji şirketi olma
yolunda ilerliyorlar." dedi.
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Sosyal Dayanıklılık

21 Haziran 2021
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 10 bin maden
çalışanına "Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak Sanayi Yapı Kooperatifi
kuruldu

24 Haziran 2021

Sayı: 2021-5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin
Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 10 bin maden çalışanına, "Geniş Kapsamlı İş
Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça
yürütülen MİSGEP projesi ile KOBİ niteliğinde yer altı kömür ve metal madenlerine, İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) profesyonellerine ve arama kurtarma eğitimlerine finansal kaynak
sağlanıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kent estetiğine katkı sağlayacağı belirtilen 2'inci Kobi
Sanayi Sitesi Kooperatifi kuruldu. Sınırlı Sorumlu Simav Kobi Sanayi Yapı
Kooperatifi Başkanı Fatih Köse, Bazı işletmelerde yer darlığının olduğunu belirterek,
kurulacak olan 230 bin metrekare alanda 70 firmaya işyeri kazandırıp, 2 bin 500
kişiye de iş imkanı sağlanacağını ifade etti.

30 Haziran 2021
C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda
tedarikçilerini destekliyor
Tedarik zinciri finansmanı alanında faaliyet gösteren global finansal teknoloji şirketi
C2FO'nun dünyada ve Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal şirketler için kurduğu uçtan
uca dijital Erken Ödeme Platformu sayesinde dev firmalar, sürdürülebilirlik hedefleri
çerçevesinde KOBİ tedarikçilerini destekleyebiliyor.
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Ekonomik Dayanıklılık
21 Haziran 2021

Sayı: 2021-5

Salgından etkilenen imalatçı KOBİ'lere
KOSGEB desteğinin kapsamı genişletildi

20 Haziran 2021
Eskişehir'de 555 milyon liralık teşvikli yatırım

Kiralamanın yükseliş dönemi başladı
21 Haziran 2021

KOSGEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından
etkilenen imalat ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki
mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı
Hızlı Destek Programı'nda, başvuru koşullarının
esnetildiği ikinci etaba geçti. Programın yeni
döneminde gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile
2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak.
Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter
türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro
ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacak. 2020 ve
2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı
olmayan işletmeler programdan faydalanabilecek.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, nisan ayında alınan teşvik belgeli yeni yatırımlara
ilgili açıklama yaptı. Küpeli, 2021 yılının ocak-mart döneminde Eskişehir'de 446
milyon liralık 26 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ifade etti.
Küpeli, "Sadece geçtiğimiz nisan ayında toplam yatırım tutarı 555 milyon liralık olan
14 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlardan 10 tanesi
imalat sanayi alanında olup, bunların toplam tutarı ise 330 milyon liranın üzerinde.
İlk 4 aydaki bu 40 adet teşvik belgeli yatırımın toplam tutarı ise 1 milyar TL'ye ulaştı.
Bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 800 kişiye yeni iş imkanı sağlayacak. ” dedi.

Kiralama sektörü pandemiye rağmen büyümeye devam ediyor. Gayrimenkul, otomobil gibi
kiralamaların dışında özellikle 'paylaşım ekonomisinin' artması ve çeşitlenmesiyle elektronik
ürünlerden, kişisel teknolojik ürünlere, bebek bakım ürünlerinden spor aletlerine kadar pek
çok cihaz artık kiralanabiliyor. Bu sektörün Türkiye'deki temsilcisi kiralabunu.com'un CEO'su
Simon Sinan Ventura, "Kiralama sektörü Türkiye'de de özellikle pandemi döneminde hızlı
yükselişe geçti. Özellikle elektronik ve teknolojik ürünlerde talep patlaması yaşıyoruz. Her ay
ortalama 2 milyon TL'nin üzerinde envanter talebi alıyoruz.” dedi.
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22 Haziran 2021
TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı

22 Haziran 2021
TSO üyelerine 12.2 milyon TL limit tahsisi yapıldı

24 Haziran 2021
"KOBI'ler büyüme için ihracatı artırmaya odaklanmalı"

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade seçenekleri ve
yüzde 1,59'dan başlayan faizle kredi imkanı sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 15 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla
KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine desteğini sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine TOBB Nefes
Kredisikapsamında 12.2 milyon TL limit tahsisi yapıldığı bildirildi.
Kdz. Ereğli TSO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin şartları esnetilerek verilmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, TOBB Nefes Kredisi başvurularının Oda'dan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat
Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbankve Denizbank'a
yapılabileceği hatırlatıldı. Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı
tanınacağı, taksitlerin ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödeneceği kaydedildi.

İhracat süreçlerinin pazarda büyümeyi ve gelişmeyi başlatmanın önemli bir yolu olduğunu
belirten Dijital Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "TUIK verilerine göre 2019 yılına ilişkin toplam
ihracatın yüzde 36,6'sı, ithalatın ise yüzde 21,5'i KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi. KOBI'ler
Büyüme için ihracatı artırmaya odaklanmalı" dedi.

25 Haziran 2021
Türkiye, dijital bankacılıkta dünyada öncü ülkelerden biri
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, "Türkiye dijital bankacılık alanında gerek
teknolojik altyapısı gerekse inovatif ürün ve hizmetleriyle bugün dünyada öncü ülkelerden
biri konumunda." dedi. Kovid-19 salgınının pek çok sektörde olduğu gibi bankacılık için de
önemli bir sınav olduğunu belirten Kuruöz, "Bize güçlü yönlerimizi gösterdiği gibi sektör ve
kurumlar olarak süreçlerimizi de tekrar gözden geçirmemizi sağladı. Hep daha yeni ve
yenilikçi işlere odaklanırken, salgın sırasında şubede yapılması gereken işleri regülasyonlar
dahilinde çözerek dijitale taşımak için hızlanmamıza katkı sundu." ifadelerini kullandı.



7

Kapasite Geliştirme 
Programları

KOSGEB - DÜNYA BANKASI – JICA
Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

İmalat sektörünün değer zincirindeki kritik pozisyonu da dikkate alınarak, imalat sektörü ile
bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro
ve küçük işletmelere yönelik işletme sermayesi formunda destek tasarlanmıştır.
Destek programı; KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA
tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 600 Milyon Amerikan Doları tutarındaki
bütçe ile uygulanacaktır. Covid-19 salgınından etkilenen imalat ve bilimsel Ar-Ge
sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar
programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB
tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında sermaye
desteği sağlanacaktır. Desteğin amacı, öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin
(MKİ’ler) salgın şartlarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve istihdamlarını salgın
başlangıcındaki seviyede koruyabilmelerini sağlamaktır.

Haziran 2021

Sayı: 2021-5
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Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar /İş Birlikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca
yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı kapsamında
,Üretimde Yapısal Dönüşüm
Çağrısı açılmış olup ön başvuruların
alınması süreci 1 Ağustos
2021 tarihinde sonlanmaktadır.

Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı - Üretimde

Yapısal Dönüşüm Çağrısı
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AB ve Türkiye'nin Dijital Geleceğini Şekillendirmek Çalıştayı
Eğitim tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı - Saat: 14:00
Eğitim Süresi: 90 dk
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

E-Ticaret Hukuku Uygulamaları
Eğitim tarihi: 29 Temmuz 2021 / 14:00 - 15:30 - (Webinar – İnternet Üzerinden)
Eğitim Süresi: 90 dk
Detaylı bilgi için https://ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/e-ticaret-hukuku-uygulamalari
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sanal ve Hibrid Çalışma Modellerine Geçişte Başarının Anahtarı
Webinarı
Eğitim Tarihi: 27 Temmuz 2021 / 14:00 - 16:00 - (Webinar – İnternet Üzerinden)
Detaylı bilgi için https://ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/sanal-ve-hibrid-calisma-modellerine-
geciste-basarinin-anahtari-webinari adresini ziyaret edebilirsiniz.

İş Modeli Online Eğitimi
Eğitim Tarihi: 28 Temmuz 2021 | Saat 14:00 (Uzaktan Eğitim - Online)
Detaylı bilgi için https://www.iso.org.tr/etkinlik-takvimi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Duyuruları

http://webinar.tobb.org.tr/
https://ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/e-ticaret-hukuku-uygulamalari
https://ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/sanal-ve-hibrid-calisma-modellerine-geciste-basarinin-anahtari-webinari
https://www.iso.org.tr/etkinlik-takvimi
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak surevyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışwr. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.


