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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: 2022-11

Sağlam KOBİ – Allianz Teknik iş birliği ile Uygulamalı Afet Farkındalığı
eğitimi gerçekleşiyor!

Mayıs 2022

Sağlam KOBİ projesinin Allianz Teknik ile iş birliği dahilindeki faaliyet sürecinin ilk
basamağı olan Uygulamalı Afet Farkındalığı EğiEmi 2 Haziran 2022 tarihinde hayata
geçiriliyor. Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve EğiEm Merkezi taraPndan
gerçekleşErilmesi planlanan eğiEm organizasyonu sırasında temel deprem ve yangın
bilincine ait teorik ve uygulamalı eğiEmler verilecek. Uygulamalı eğiEmler sırasında özel
olarak tasarlanmış simülasyon alanları kullanılarak tüm kaRlımcıların deprem ve
yangınların fiziksel ve psikolojik etkilerini deneyimlemesi sağlanacak.
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Dijital Dayanıklılık

11 Mayıs 2022
KOBİ'lerin inovasyon kapasitesi
"Hezarfen Bursa-Yalova" projesi ile
artacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Türk
Patent ve Marka Kurumu, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası iş
birliğiyle KOBİ'lerin inovasyon kapasitesini artırmak
için "Hezarfen Bursa-Yalova" projesi başlatıldı. Türk
Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili
Cemil Başpınar, BTSO hizmet binasında düzenlenen
törende, sınai mülkiyet haklarının, küresel rekabette
en önemli araçların başında yer aldığını söyledi.
Programda ayrıca Bursa ve Yalova'da en çok sınai
mülkiyet, patent, faydalı model, marka ve tasarım
başvurusu yapan firma yetkililerine plaket verildi.

Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni zorunlu e-
fatura sürecine geçiş için çözüm sunduklarını bu çerçevede Uyumsoft ile daha güçlü altyapı
sağlamak için iş ortaklığı yapma konusunda anlaştıklarını söyledi.
Turizm, inşaat, gayrimenkul ve otomotiv gibi sektörler 1 Temmuz'da elektronik
faturalandırma sistemlerine geçmesi gerekiyor. Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, Uyumsoft
ile KOBİ'lere yönelik e-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye çözümlerini daha detaylı hale
getirmek için anlaştıklarını belirterek, yakında binlerce firmanın zorunlu e-faturaya
geçeceğini vurguladı. 2005 yılından bu yana işletmelerin iş yazılım programı ihtiyaçlarına
çözümler sunan Bilsoft Yazılım, işletmelere daha iyi çözümler sunmak için Uyumsoft ile
çözüm ortaklığı kurma kararı aldı.

21 Mayıs 2022
E-faturada çözümün ortağı oldular

Sayı: 2022-11
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26 Mayıs 2022
BDDK Başkanı Akben: “Kripto parada
yasal düzenleme için çalışıyoruz.”
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Başkanı Mehmet Ali Akben, kripto para konusunda, dünyada
çoğu ülkede yasal düzenleme olmadığını söyledi. Akben,
kafalardaki karışıklığın giderilmesi için Türkiye'de yasal
düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını belirtti.

29 Mayıs 2022
Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-Ecaret placormlarından Trendyol, uluslararası
büyüme ve e-ihracat planlarına hız verdi. Bu kapsamda ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açR.
Yurt dışı pazarlara açılarak, '%100 Made in Türkiye' ürünleri farklı coğrafyalardaki
müşterilerle buluşturmayı hedefleyen e-Ecaret placormu, 2023 yılında globalde 1 milyar
dolarlık global saRş hacmine ulaşmayı hedefliyor.
E-Ecaret placormunun gelecek planlarıyla ilgili bilgi veren Trendyol Grubu
Başkanı Çağlayan ÇeEn, "Türkiye'den doğan Trendyol, 11 yıl içinde uluslararası teknoloji
ligindeki önemli oyunculardan biri haline geldi. Gelecek planlarımızın odağında ise, yerli
üreEcilerimizi destekleyerek, yerel üreEmi arRrmak ve ülkemizin sahip olduğu bu
potansiyeli dünyaya açmak var. “ dedi.

27 Mayıs 2022
Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Azerbaycan ile
çeşitli konularda anlaşmalar yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:
"Bu ziyaretimiz kapsamında farklı anlaşmaları imza edeceğiz. Bunlardan birisi,
KOBİ'lerin kabiliyetlerini karşılıklı olarak geliştireceğimiz bir anlaşma. Türkiye Uzay
Ajansı ile Azerbaycan Uzay Ajansı arasında özellikle uydu alanında beraber hareket
etmemizi sağlayacak bir anlaşmayı da imza edeceğiz. Bunun yanında teknoloji ve sanayi
alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmaya imza atacağız. Bu
anlaşmalarla da karşılıklı ilişkilerimiz çok daha geliştirmiş olacağız. İki ülkenin ekonomik
bağlarını çok daha güçlendirmiş olacağız. Bunun yanında karşılıklı olarak bir teknopark
kurmak istiyoruz. Teknoparkta firmalarımızı beraberce desteklemek istiyoruz."

Sayı: 2022-11
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Sosyal Dayanıklılık

13 Mayıs 2022
OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi
KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Küçük ve Orta
Ölçekli (KOBİ) işletme sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda
Yeşil Destek Programından nasıl katkı alınılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmeyi KOBİ Uzmanı Murat Kahraman yaptı. Kahraman, Yeşil Dönüşüm Destek
Programı'nın amacının: KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının
tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin
oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli
ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi. Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99
TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak
üzere destek tasarımı yapıldığını ifade etti.

Sayı: 2022-11
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Ekonomik Dayanıklılık

17 Mayıs 2022
Savunma ve havacılık sanayii cirosu 2021 yılında 10 milyar
dolar barajını aştı

10 Mayıs 2022
0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sanayii
sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak, pandemi
öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladı. Sektörümüzün aldığı yeni
sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre
yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolara yükseldi" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) YöneEm Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
şirketler için oluşturulan 'kredi garanE fonu' kefaleE ile toplam 60 milyar TL'lik üç
yeni destek pakeEne başvuruların başladığını söyledi. Yeni devreye alınan kredi
garanE fonu kefaleE ile verilecek üç farklı destek pakeE hakkında da açıklamada
bulunan Murzioğlu, "Bunlar, YaRrım Destek PakeE, İhracat Destek PakeE ve İşletme
Harcamaları Destek PakeE. Her pakeEn içeriği ve kredi üst limitleri farklı olarak
tanımlanmış. Üç ayrı pakeqe toplam 60 milyar TL'lik kredi desteği söz konusu. KOBİ
dışı işletmelerde bu desteklerden faydalanabiliyor.” dedi.

Sayı: 2022-11

5 Mayıs 2022
Nisan ayı ihracatında 23,4 milyar dolar
ile rekor kırıldı
Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına
göre yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar oldu.
Bu rakamla beraber, Cumhuriyet tarihinin aylık
bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak
son 20 ayın 18'inde aylık rekor kırılmış oldu.
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Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu açıklandı
31 Mayıs 2022

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu 2021 listesini açıkladı. Tüpraş,
üreEmden saRşlarda 139 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu.
Tüpraş'ı 67,3 milyar TL'lik saRş geliri ile Ford izledi. Star Rafineri A.Ş. üç basamak
yükselerek 3. sıraya yerleşE. En büyük 500 kuruluşun toplam saRşları yüzde 73.8 arRşla 2
trilyon TL'yi aşR. 6. sıradaki şirkeEn ismi açıklanmadı ancak bu şirkeEn geçen yıl 5. sırada
olan ve yine ismi açıklanmayan İstanbul AlRn Rafinerisi olduğu biliniyor.

Sayı: 2022-11

TEYDEB destekleri iş dünyasına tanı`ldı
26 Mayıs 2022

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığının Ar-Ge destekleri, iş dünyasına
tanıtıldı. Samsun TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda söz alan TEYDEB Başkan
Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Selçuk Selek ise, sunum eşliğinde özel sektöre yönelik
verilen destek programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Selek, yaptığı konuşmada,
TEYDEB'in özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğini desteklemek ve Türk sanayisinin araştırma-
teknoloji geliştirme yeteneğinin yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün arttırılmasına
katkıda bulunmak amacıyla hizmet verdiğini ifade etti.

Kobi'lerin Kefalet Limiti 100 Milyon Liraya Yükseltildi
11 Mayıs 2022

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in (KOBİ) kefalet limiti 35 milyon liradan 100
milyon liraya, KOBİ dışı firmaların kefalet limiti ise 250 milyon liradan 350 milyon liraya
yükseltildi. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 31832 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre, tanım değişikliğinden kaynaklı KOBİ'ye dönüşen yararlanıcılar,
KOBİ dışı limitlerinden 31 Aralık 2023'e kadar yararlanmaya devam edecek.

Maaşlı çalışanların ilk çeyrekteki kaybı 89 milyar TL
31 Mayıs 2022

lk çeyrekte işgücü ödemelerinin ekonomideki payı yüzde 31.5'e geriledi. İlk çeyrekler
karşılaşRrıldığında bu son 14 yılın en düşük oranı oldu. Eğer oran geçen senenin ilk üç
ayındaki yüzde 35.5'lik seviyesinde kalsaydı çalışanlara 698.1 milyar TL yerine 787.1
milyar TL maaş ödenecekE. Maaşlı çalışanların bu yılın ilk çeyreğinde geçen seneye
göre kaybı 89 milyar TL oldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde söz konusu oran yüzde 39.1
seviyesindeydi.
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Kapasite Geliştirme 
Programları

BİGG+ KOBİ Mentor Arayüz Çağrısında Süre Uzatımı Yapıldı
KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk
mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
amacıyla 01.04.2022’de TÜBİTAK’ın ilan ettiği “KOBİ'lerin İş Geliştirme ve Yenilik
Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmaları Oluşturulması ve
Yürütülmesine Yönelik Destek Çağrısı” için ön kayıt ve başvuru süreleri
uzatılmıştır. KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri Çağrıya başvuru yapabilecekler. %100 hibe şeklinde
verilecek desteğin proje bütçesi üst sınırı genel gider dâhil 2.500.000 (iki milyon beş yüz
bin) TL’dir. Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, hizmet alımları ve genel
giderler olarak belirlendi. KOBİ’lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla 600 (altı yüz)
TL/saat brüt ücret üzerinden desteklenecektir.
Çağrıya ön kayıt işlemleri için son tarih 01 Haziran 2022 olarak güncellenmiştir.
Çağrı kapsamında başvuruların TÜBİTAK’a sunulması için son tarih 18.07.2022 olarak
güncellenmiştir.

Mayıs 2022

Sayı: 2022-11
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Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar /İş Birlikleri

Rusya Küçük ve Orta Büyüklükte
İşletmeler ŞirkeE (RSMB CorporaEon)
taraPndan KOBİ'ler için Dijital Placorm
kurulduğu bildirilmektedir. Söz konusu
placormun amacının girişimciler için
destek süreçlerini önemli ölçüde
basitleşErmek olup, hükümet ve Ecari
hizmetlere birleşik erişim sağlayan ve
girişimcileri desteklemek için kurulan bir
devlet placormu olduğu bildirilmektedir.
Dijital Placorm'da, girişimciler ve işlerini
kurmayı veya gelişErmeyi planlayan
bireyler için, kriz karşıR destek önlemleri,
bölgesel destek önlemleri, işletme
derecelendirme hesaplaması, ekipman
kiralama, kredi işlemleri vb. dahil olmak
üzere 17 hizmet sunulmakta olduğu
belirElmektedir.

KOBİ'ler için Dijital Platform 
Duyurusu

Sayı: 2022-11

https://xn--l1agf.xn--p1ai/
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Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Deneim Süreçleri ve Hukuki
İşlemler Bilgilendirme Webinarı (Online)
EğiEm tarihi: 9 Haziran 2022 Saat: 14.00
Detaylı bilgi için hqp://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Finansal Yöneim ve Güncel Uygulamalar (Online)
EğiEm Tarihi: 2 Haziran 2022 - Saat: 13:30-16:30
Detaylı bilgi için hqps://www.isoakademi.com/egiEmseminer/243/finansal-yoneEm-ve-
guncel-uygulamalar-online-egiEmi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Made In Türkiye: Yeniden Konumlandırma ve KOBİ'lerin Stratejik
Önemi (Online)
EğiEm Tarihi: 14 Haziran 2022 - Saat: 14.00-16.00
Detaylı bilgi için hqps://www.ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/made-in-turkiye-yeniden-
konumlandirma-ve-kobilerin-stratejik-onemi?webview= adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Rekabepe Sürdürülebilir Ticarein Kapısı Deneyimlerle İş
Eiği (Online)
EğiEm Tarihi: 8 Haziran 2022 - Saat: 13:30-16:30
Detaylı bilgi için hqps://www.isoakademi.com/egiEmseminer/245/uluslararasi-rekabeqe-
surdurulebilir-EcareEn-kapisi-deneyimlerle-is-eEgi-online-egiEmi%C2%A0 adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Eğitim Duyuruları
Sayı: 2022-11

http://webinar.tobb.org.tr/
https://www.isoakademi.com/egitimseminer/243/finansal-yonetim-ve-guncel-uygulamalar-online-egitimi
https://www.ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/made-in-turkiye-yeniden-konumlandirma-ve-kobilerin-stratejik-onemi?webview=
https://www.isoakademi.com/egitimseminer/245/uluslararasi-rekabette-surdurulebilir-ticaretin-kapisi-deneyimlerle-is-etigi-online-egitimi%C2%A0
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak sureEyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışRr. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Sayı: 2022-11


