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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: 2021-4

Dijital Sağlam KOBİ Haritası hizmet ağını genişletmeye hazırlanıyor!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı Ticaret ve Sanayi Odalarının dayanıklılık
ve iş sürekliliği alanında Mükemmeliyet Merkezi niteliği kazanması ve işletmelerine birincil
derecede danışmanlık sunabilmesi amacıyla Sağlam KOBİ taraAndan yürütülen Mentörlük
EğiDmleri Nisan ayı sonu iDbariyle tamamlanmışF. Adana, Sakarya, Konya, Eskişehir,
Diyarbakır, Çorlu, Giresun, Samsun, Antalya, Elazığ, Van, Gaziantep, Balıkesir, Malatya,
Uşak, Denizli, Kastamonu, İstanbul, ve İnegöl Sanayi ve Ticaret Odalarının her birinin
kurumsal yetkilileri ile özel olarak gerçekleşDrilen Mentörlük Seansları ile Odalara özel
hazırlanan yol haritaları hayata geçirilirken aynı zamanda Dijital Sağlam KOBİ Haritası ile de
Odalara bağlı tüm işletmelere hizmet ulaşFrmak üzere sürdürülen hazırlıklar hız kazandı.
Üye işletmelerin dayanıklılık düzeylerinin takip edilebileceği ve destekleneceği dijital
harita plaVormu ile işletmeler arasında iş birliklerine zemin oluşturulması ve yerel tedarik
zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mayıs 2021
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20 Mayıs 2021

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve
önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla
2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu özel yılda 51 milyon
vatandaşımıza ulaşılması hedefleniyor.
Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve
ilçelerde Kaymakamlarımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve
kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları,
özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde
yürütülüyor. Bu kapsamda 2021 yılı başından itibaren bugüne
kadar; 10.172.478 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrim içi olarak Afet
Farkındalık Eğitimi, 9.355 personele ise Afet Farkındalık Eğitmen
Eğitimi verildi.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında ulaşılan kişi sayısı 10 
milyona ulaştı

26 Mayıs 2021
E-Devlet üzerinden Deprem Riski Sorgulama nasıl
yapılır?
Pek çok kişi oturduğu konut iDbarıyla binanın deprem riskini
öğrenmeye çalışıyor. Bunu öğrenebilmek için ise e-
devlet üzerinden aşağıdaki adımları takip ederek kolayca işlem
yapmak mümkün. Özellikle deprem riski sorgulama internet
üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi
alınabilmektedir.
- Öncelikle hhps://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş

yapılmalıdır.
- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.
- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan
bağlanF kurulur.
- Adres sorgulama linkine Fklamak sureDyle gerekli bilgileri

buradan yazılabilir.
- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz
bir şekilde yazılmalıdır.

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/deprem-riski-sorgulama
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Dijital Dayanıklılık
9 Mayıs 2021

Şekerbank’tan üretime dijital destek

Kaspersky Endpoint Security Cloud,
KOBİ’ler için EDR ile yenilendi

10 Mayıs 2021

Sayı: 2021-4

Şekerbank, iş süreçlerini ve teknolojik altyapısını
uçtan uca yenilediği dijital transformasyon
programı kapsamında önceliği yine üreDmi
desteklemeye vererek esnaf, çilçi ve KOBİ'lere
özel gelişDrdiği dijital kanal altyapısını hizmete
sundu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, salgın
sürecinde şubeye erişimi zorlaşan ve finansal
desteğe ihDyacı artan çilçi, esnaf ve KOBİ'lere
mobil, web ve yerinde tablet bankacılığı yoluyla
kredi desteği sunan Şekerbank, dijital bankacılık
stratejisi kapsamında finansal erişimi
yaygınlaşFrmayı hedefliyor.

KOBİ'ler için ayrılmış uç nokta algılama ve yanıt (EDR)
yetenekleri işlevi, Kaspersky Endpoint Security Cloud
Plus katmanında 2021 boyunca test modunda
kullanıma açıldı.

Saldırının niteliği, etkilenen kullanıcılar ve giriş noktasına dair ayrıntılar, kurumsal uç
noktada yer alan otomatik korumaya ek olarak işletmelerin güvenlik uygulamalarını
iyileştirmelerine yardımcı oluyor.
Kaspersky Endpoint Security Cloud'da bulunan uç nokta algılama ve yanıt yetenekleri
sayesinde, BT yöneticileri görselleştirilmiş saldırı yayılma yollarını, etkilenen makinelerle
ilgili ayrıntıları (işletim sistemi sürümleri ve kullanıcılar dahil) görebiliyor, virüslü dosya
adları ve karmalarını, oluşturma, değiştirme ve başlatma parametrelerini takip edebiliyor.
Tüm bu bilgiler Kaspersky Endpoint Security Cloud çevrimiçi yönetim konsolunda
görüntüleniyor.
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Amazon KOBİ’leri salgın döneminde e-ihracatla
destekliyor

Sayı: 2021-4

21 Mayıs 2021
QNB Finansbank, yabancı para transferinizi izlemeyi dijital
kaynaklardan sunuyor

31 Mayıs 2021
Gelecekte KOBİ’ler daha fazla siber saldırıya maruz kalacak
Artan siber saldırılara bağlı olarak, siber risk sigortalarına olan talep tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselişe geçti. Tahminler, siber sigorta
pazarının 2025'e kadar 20,4 milyar dolara ulaşacağı yönünde. Uzmanlar, 2022
yılında KOBİ'lerin siber saldırılara daha fazla maruz kalacakları yönünde uyarıda
bulundu.

SWIFT GPI sistemi ile yabancı para transferi yapan bireysel ve tüzel tüm
müşterilerine internet şubesi, cep şubesi ya da banka şubesi aracılığıyla işlemlerinin
takibini uçtan uca izleme hizmetini duyuran QNB Tüzel müşteriler, dijital kanal
aracılığı ile yabancı para transferlerinin; statüsünü, muhabir banka ve alınan muhabir
banka komisyon bilgisini, muhabir bankadaki hareketlerinin tarih ve saat gibi
bilgilerini anlık ve şeffaf olarak izleyebilecek.

21 Mayıs 2021

Amazon Türkiye Kurumsal Strateji ve Politika Genel Müdürü Atilla
Yerlikaya, şirketin KOBİ'lere salgın döneminde e-ihracat konusunda
verdiği desteklere ilişkin bilgiler vedi.

Türk girişimcilerinin ürün kalitesi, çeşitliliği ve girişimci ruhlarından ileri
gelen potansiyeline inançlarının tam olduğunu kaydeden Yerlikaya, şu
açıklamalarda bulundu:
"2019'da Türk satış ortaklarımızın ihracatına destek olma çabalarımızın bir
parçası olarak Amazon'un 5 Avrupa Pazaryeri
(İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya) üzerinden Türkiye'den
Avrupa'ya ihracat kanalımızı hizmete sunduk. Ek olarak TOBB, Boğaziçi
Üniversitesi ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz
'BiTıklaAvrupa' ihracat eğitim programıyla, ihracat potansiyeli yüksek
illerimizde yüz yüze ve online olmak üzere toplamda 22 eğitim
gerçekleştirdik ve 3 binin üzerinde KOBİ temsilcimize ulaştık."
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Sosyal Dayanıklılık

8 Mayıs 2021
AB liderleri sosyal politikalara ağırlık vermeyi taahhüt etti

Yapı Kredi’nin “Sürdürülebilirliği Konuşalım” podcast kanalı yayında
9 Mayıs 2021

Sayı: 2021-4

Porto kentinde düzenlenen Sosyal Zirvede, AB üyesi 27 ülkenin liderleri ile bazı önemli sivil
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin imza attığı "Porto Deklarasyonu"na göre, Avrupa Sosyal
Haklar Sütunu Eylem Planı'nın uygulanmasına gerek ulusal gerekse AB genelinde daha fazla
önem verilmesi ve bu planın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası "iyileşmenin temel bir
unsuru" olması gerektiği vurgulandı.

Yapı Kredi, yeni podcast kanalı "Sürdürülebilirliği Konuşalım" ile dinamik ve kolay
anlaşılır bir üslupla hayatın içinden sürdürülebilirlik ipuçlarını dinleyicileriyle
buluşturuyor.

10 Mayıs 2021
Mastercard - İhtiyaç Haritası iş birliğiyle El Ele Destek Hareketi devam
ediyor
Kovid-19 sürecinde Mastercard ve İhtiyaç Haritası’nı bir araya getiren sosyal pazar
yeri “El Ele Destek Hareketi”, ihtiyaç sahiplerinin gıda ve hijyen temel ihtiyaçlarının
platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaf tarafından karşılanması esasıyla
çalışmalarını 20 ilde tamamladı. Projenin 20 ilden sonraki hedefi ise 81 ilde bu
uygulamayı yaygınlaştırarak destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri ile esnafları ve
destekçileri birleştirmek. Bu doğrultuda teknolojik alt yapı çalışmaları tamamlanan
sosyal pazar yeri platformunda Mastercard fonu ile 8 bin 100 aileye yardım
sağlanırken 300 işletme de kampanyanın tedarikçisi olarak pazar yerinden satış
gerçekleştirdi.
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Ekonomik Dayanıklılık
2 Mayıs 2021

Sayı: 2021-4

KOSGEB desteklerine başvurular başlıyor

11 Mayıs 2021
Türkiye’de kullanılan kredilerin yüzde 76’sı ticari kredi

Varlık Yönetim Şirketleri Derneği, PWC ile sektöre yeni bir çözüm
model verdi

11 Mayıs 2021

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından “Girişimcilik”
temasıyla düzenlenen foruma video konferans
yöntemiyle katılan Varank, KOSGEB Hızlı Destek
Programı ile teknoloji tabanlı start-up’lar ile Kovid-19
salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet
gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3
yıl geri ödemesiz toplam 75 bin TL değerinde kredi
desteği sağlayacaklarını belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin Mart 2021
dönemini kapsayan çalışma yayımladı. Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlandı.
Çalışmaya göre, sektörün mart sonu itibarıyla kullandırdığı 3 trilyon 925 milyar lira
tutarındaki nakdi kredilerin yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü ise bireysel kredilerden
oluştu. Kredilerin yüzde 52'si büyük ölçekli işletmelere, yüzde 24'ü KOBİ'lere
kullandırıldı. Mart sonu itibarıyla kullandırılan ticari kredilerin bakiyesi 2 trilyon 991
milyar TL ve bireysel kredilerin bakiyesi 933 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Varlık Yönetim Şirketleri Derneği (VYŞD), dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi
Pricewaterhouse Coopers (PwC) ile topluma, ekonomiye ve ülkeye katkı sağlayacak, tüm
paydaşların kazandığı yeni bir model önerisi sundu.
Varlık Yönetim Şirketleri Derneği ve dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi PwC'nin
katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi basın buluşmasında, Türkiye'deki tahsili gecikmiş alacak
yönetimine ilişkin tüm paydaşları ve tüm segmentleri kapsayacak, bütünsel bir bakış açısıyla
alacakların devri ve geri ödenmesi ile ilgili engellere çözüm üretecek yeni bir modelin
sunumu yapıldı.
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12 Mayıs 2021
Türkiye Bankalar Birliği “Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma
Raporu” yayımlandı

14 Mayıs 2021
KOBİ’ler pandemide de Türkiye ekonomisini ayakta tutuyor

31 Mayıs 2021
Nefes Kredi Paketi’ne başvurular yarın başlıyor

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) "Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma Raporu"na göre, KOBİ
kredileri Mart 2021 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 arttı.
Toplam KOBİ müşteri sayısı, 2020 yılının başından iDbaren hızlı bir arFş sergileyerek 4,9
milyona ulaşF. KOBİ'lere kullandırılan nakdi krediler 879 milyar TL oldu. Ortalama kredi
büyüklüğü, tüm KOBİ'lerde 177 bin TL iken, mikro işletmelerde 66 bin TL, küçük
işletmelerde 458 bin TL ve orta büyüklükteki işletmelerde 1,7 milyon TL olarak gerçekleşD.

Bilsoft Yazılım 2005'ten itibaren sunduğu, yerli ve milli imkanlarla üretilen ön muhasebe
programları ile işletmelerin dijital dönüşümlerinde rol oynuyor. KOBİ'lerin Türk ticari
hayatındaki önemine vurgu yapan Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli,
"Ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77'sini oluşturan KOBİ'ler, toplam istihdamın yüzde 78'ini,
toplam katma değerin yüzde 55'ini, toplam satışların yüzde 65,5'ini, toplam yatırımların
yüzde 50'sini, toplam ihracatın yüzde 60,1'ini gerçekleştirmektedir" diye konuştu.

Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a
göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya
ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan
KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu
bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında,
kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF
kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.
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Kapasite Geliştirme 
Programları

KOBİGEL – KOBİ Gelişim 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.Desteğin amacı, öncelikli
sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin (MKİ’ler) salgın şartlarına
rağmen faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve istihdamlarını salgın
başlangıcındaki seviyede koruyabilmelerini sağlamaktır.

3 Mayıs 2021

Sayı: 2021-4
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Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar /İş Birlikleri

İşini dijitale taşımak ve dijital
dönüşümü gerçekleştirmek isteyen
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve
hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir
olmasını sağlamak amacıyla TOBB ve
Visa tarafından hayata geçirilen Akıllı
KOBİ Platformu’nda teknoloji
tedarikçilerinin kayıtları alınmaya
başlandı. Bu kapsamda teknoloji
tedarikçileri http://www.akillikobi.org.t
r adresinde “Teknoloji Tedarikçileri”
kısmında “Forma Git” butonunu
kullanarak kayıtlarını
gerçekleştirebilirler.

Akıllı KOBİ Platformu’na Kayıt
Çağrısı Başladı!
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Yeni Dünya Liderliği “İş Dünyasında Liderlik” Eğitimi
Eğitim tarihi: 12 - 13 Haziran 2021 Cumartesi – Pazar – (Uzaktan Eğitim – Online)
Eğitim Süresi: 10 Saat
Detaylar için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Yeni Borç Yapılandırması Kanunu Eğitimi
Eğitim tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi- (Webinar – İnternet Üzerinden)
Eğitim Süresi: 6 Saat
Detaylar ve program için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konaklama Tesisleri için Sıfır Atık Uygulaması Bilgilendirme Semineri
Eğitim Tarihi: 215 Haziran 2021 Salı | Saat 14:00 - (Webinar – İnternet Üzerinden)
Detaylı bilgi ve kayıt için http://tobbuyum.com.tr/egitim_basvuru.php adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Müzakere 4.0 “İş Dünyasında İleri Müzakere Teknikleri”
Eğitim Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe | Saat 14:00 (Uzaktan Eğitim - Online)
Detaylı bilgi ve kayıt için http://tobbuyum.com.tr/egitim_basvuru.php adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Eğitim Duyuruları
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak sureDyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışFr. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.


