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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 
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Afet Dayanıklılığı
Sayı: 2021-3

Ticaret ve Sanayi Odaları Sağlam KOBİ ile Mükemmeliyet Merkezi
uygulama sürecine bir adım daha yaklaş?!
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 tamamlandı. 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 seanslar ile Odalar Mükemmeliyet
Merkezleri’nin akDf uygulama sürecine bir adım daha yaklaşS. Mentörlük Seansları ile
Odalara özel hazırlanan yol haritaları hayata geçirilmeye hazırlanırken Sağlam KOBİ’nin
Odaların ihDyaç ve taleplerine yönelik danışmanlığı devam ediyor.

23 Nisan 2021
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Sayı: 2021-3

İçişleri Bakanlığı ile DİSK ve 14 spor federasyonu arasında
"Afet EğiLm İşbirliği Protokolü" imzalandı
çişleri Bakanlığı ile DİSK arasında imzalanan iş birliği protokolü için Afet ve Acil
Durum YöneDmi Başkanlığında (AFAD) imza töreni düzenlendi. Törene, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, DİSK Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yöneDm kurulu üyeleri kaSldı. Bakan Soylu, 2021
Afet EğiDm Yılı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin AFAD ile eş güdümlü
olarak yürütülmesini amaçlayan protokol kapsamında, bugüne kadar 13
bakanlık, 172 üniversite, 9 sendika ve oda, 11 kamu kurumu, sivil toplum
kuruluşu ve banka ile iş birliği sağlandığını belirterek, bu sayıyı sürekli
arSrmaya çalışSklarını ve tam bir seferberlik halinde olduklarını söyledi.

22 Nisan 2021

23 Nisan 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet anı müdahale kapasitesini arSrdıklarını
belirterek, risk azaltma ve afet bilincini yükseltme konusunda da çalışSklarını,
illerdeki il afet risk azaltma planlarının 7'sinin tamamlandığını, yıl sonuna
kadar da 81 ilin risk azaltma planını tamamlanacağını dile geDrdi.
Ülke genelinde toplanma sayılarını açıklayan Soylu, "Ülke genelinde toplanma
alanı sayısı 25 bin 570. İstanbul'da ise ilk önce 2 bin 900 idi, 2020 yılı sonu
iDbarıyla bu 3 bin 97 oldu. Sonra afet ve acil durum toplanma alanları sayısı
İstanbul'da 5 bin 600'e çıkS. Kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresi ise
1,29 metrekareden 3,37 metrekareye yükselDldi." dedi.

Bakan Soylu açıkladı: 81 ilde risk azaltma planı yıl sonuna
kadar tamamlanacak

28 Nisan 2021
Olası İstanbul depremi için 'transfer alanları' hazırlandı
Kuzey Anadolu Fayı'nda beklenen deprem için uzmanlar sürenin daraldığına
dikkat çekiyor. Bu doğrultuda, İstanbul için tüm acil durum hazırlıkları 7,5
büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı. Hazırlanan eylem planına göre, tüm
illerdeki afet planlarından farklı olarak İstanbul için transfer alanları
hazırlandı. Plan çerçevesinde, vatandaşlar toplanma alanında en fazla 6 saat
bekleyecek. Ardından öncelik sırası gözetilerek barınma alanlarına sevk
edilecek.
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Dijital Dayanıklılık
7 Nisan 2021

KOBİ'lere 1 milyon TL'ye kadar
dijitalleşme desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİGEL-
KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında "İmalat
Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya
çıkSğını açıkladı. Pandemi ile birlikte KOBİ'lerin iş
süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladığına
işaret eden Varank, "Dijital teknolojilerin yerli
üreDmini ve Dcarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital
ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz" diye
konuştu. KOBİ'lere 300 bin liraya kadar geri
ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak
üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek
verileceğini bildiren Varank, " Başvuruları, 17 Mayıs'a
kadar alacağız. KOBİ'lerimiz çağrıya e-Devlet
üzerinden başvurabilir.” dedi.

TÜRKONFED ve Paynet "KOBİ'lerin
Dijital ve Finansal Karnesi"
araş?rmasının sonuçlarını açıkladı

7 Nisan 2021

Sayı: 2021-3

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Paynet, KOBİ'lerin dijital,
finansal, teknolojik altyapıları ve gelişim seviyeleri ile gelecek beklentilerini tespit etmek
üzere yaptıkları "KOBİ'lerin Dijital ve Finansal Karnesi" başlıklı araştırmanın ilk fazını çevrim
içi olarak düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.
11 ilde 1.000 KOBİ ile görüşülerek yapılan araştırma, Kovid-19'un bazı şirketlerde
dijitalleşmeyi tetikleyici bir unsur olarak görüldüğünü, bazı şirketler için ise yatırımdan
kaçınma gerekçesi olduğunu ortaya çıkardı. Son üç yılda dijital alanda ağırlıklı olarak
internet sitelerine yatırım yapan KOBİ'lerin gelecek üç yılda odaklanmayı hedefledikleri
alanlar ise mobil uygulamalar ve e-ticaret oldu.
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9 Nisan 2021
5G'nin yerli ve milli oyuncusu 'GTENT' global 
pazarda da iddialı
Ankara OSTİM'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi
10 firma tarafından kurulan GTENT yüzde 100 yerli ve milli bir
firma olarak öne çıkıyor. 5G altyapısı yapan şirketlerden biri olan
firma, hedefini Türkiye pazarından yüzde 60, dünya pazarından
yüzde 5 pay almak olarak belirledi. Toplantıda konuşan GTENT
Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, Türkiye'deki
operatörlerin hepsiyle sürekli görüşme halinde olduklarını
5G'ye en hızlı entegre olan ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesi
için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Sayı: 2021-3

15 Nisan 2021
CERN deneylerinde veri aktarımını sağlayacak fiber opLk kablolar
Kocaeli'de üreLlecek
Gebze ilçesinde faaliyet gösteren SAMM Teknoloji, ocak ayında CERN ile fiber opDk kablo
ve aksesuarların temini için 3+4 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında CERN
deneylerinde veri aktarımında kullanılacak fiber opDk kablo ve aksesuarların üreDmi
Kocaeli'de gerçekleşDrilecek. Laboratuvar ve fabrika testlerinin tamamlanmasının
ardından ilk sevkiyaSn temmuz ayında yapılması bekleniyor.

22 Nisan 2021
İTO ve Türk Telekom'dan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı
Türk Telekom ve 430 bin işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) KOBİ'lerin
teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak, rekabette öne çıkmaları amacıyla önemli
bir iş birliğine imza attı. Verilen bilgiye göre, dijitalkobim.org web sayfası üzerinden
yürütülen proje ile güvenilir ve kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstanbul'daki 430 bin üyenin
dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Platform, imalat ve hizmet
sektörlerindeki KOBİ'lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri
sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

28 Nisan 2021
Türkiye Teknoloji Buluşmaları çevrim içi pla\ormda başladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde Vodafone Bussines ve Akbankana
sponsorluğunda gerçekleşDrilen etkinliğin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su
Engin Aksoy, Teknoloji Buluşmaları ile 3 yılda 25 binden fazla KOBİ'ye ulaşSklarını, bu
işletmelere dijitalleşme yolculuklarında rehberlik edip, geleceğin kodları hakkında bilgi
verdiklerini söyledi.
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Sosyal Dayanıklılık

8 Nisan 2021
Oda ve Borsalardan “Bir alışverişle çok şey fark eder"
kampanyasına destek çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa'nın, küçük işletmeleri desteklemek
üzere başlanğı "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına Kayseri Ticaret
Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ile Ünye Ticaret Borsası, Ankara Ticaret Odası,
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası gibi birçok Oda ve Borsadan destek çağrıları gelmeye
devam ediyor.

Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021 başvuruları başladı
Sürdürülebilirlik Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, ekonomik, sosyal ve çevresel
konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan projeleri vurgulayarak iş
dünyası için rol modelleri göstermek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Sürdürülebilir İş
Ödülleri" için 15 Haziran’a kadar devam edecekbaşvurular başladı.

22 Nisan 2021

28 Nisan 2021
AlternaLf Bank, "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ile kadınları
destekliyor
Bankadan yapılan açıklamaya göre, AlternaDf Bank, kadın girişimcilerin hissedarlığında
faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller taraAndan yöneDlen teşebbüslerin
desteklenmesi amacıyla geçen yıl Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) sağladığı 100
milyon dolar kaynağı "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" kapsamında sunuyor.

Sayı: 2021-3
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Ekonomik Dayanıklılık
9 Nisan 2021

Sayı: 2021-3

Tüketici temassız kart harcamalarını sevdi
Visa, bugün yaptığı açıklama ile Covid-19 pandemisi ile
beraber tüm Avrupa'da temassız limitlerinin
yükseltilmesinin ardından geçen sürede bir milyar ek
temassız işlem gerçekleştiğini duyurdu.
Temassız ödeme işlem adetleri, pandemi sürecinde
hem tüketiciler hem de iş yerleri açısından bir kolaylık
olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmesiyle önemli bir
büyüme trendi yakaladı. Bu trendin kalıcı olacağına dair
güçlü işaretler de bulunuyor. Araştırmaya göre
tüketicilerin üçte ikisinin pandemi sonrasında da
temassız ödeme alternatifini tercih etmeye devam
edecek.

9 Nisan 2021
MÜSİAD ve HİTAM Girişimi'nden KOBİ'lere ve sanayiye güç verecek
dev proje!
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) önderliğinde, 5 kooperaDqen oluşan
HİTAM Ortak Girişimi iş birliği ile Arnavutköy'ün Hadımköy mahallesinde 1.650 dönüm
üzerinde başlaSlmaya hazırlanan "HİTAM ÜreDm ve Ticaret Üssü" projesinin tanıSm
etkinliği İstanbul'da gerçekleşDrildi.
HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Dede, yapSğı konuşmada, "Çalışma alanları ve imkanları kısıtlı
olduğu için büyüyemeyen, üreDm verimliliğinden uzak, mikro ve küçük işletmeleri birer
kuluçka merkezi manSğı ile gelişDrip, Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) geçişleri öncesi,
geleceğe yönelik potansiyel vadeden firmalar olarak yeni normale hazırlayacak üreDm ve
Dcaret üsleri, sadece üreDmi ve DcareD önceleyen bir sanayi sitesi değil; sürdürülebilir orta
ölçekli sanayi bölgeleri anlayışını da kapsayan; çok geniş donaSlar barındıran bir yaşam
alanı olarak tasarlanmışSr.” dedi.

Kafe ve restoranlara özel 'Ekmek Teknem Sigortası' hayata geçiyor
Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan Ekmek Teknem; kafe ve restoran
sektöründeki KOBİ'lerin ve esnafların kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak
tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son
veriyor.

9 Nisan 2021
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10 Nisan 2021
PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-
ticaret yapıyoruz
BPOSTA ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Katar Posta İdaresi
iş birliğiyle hayata geçirilen 'turkishsouq.com' platformu üzerinden Türk ürünlerinin
dünya pazarına sunulduğunu söyledi. Gülten, "Katar Posta İdaresi ile bu platformu 47
ülkede e-ticaret yapabilir hale getirdik. Üreticilerimiz, ürünlerini rahatlıkla yurt dışı
pazarına açabilirler. KOBİ'lerin dış pazarlara ulaşmasını kolaylaştıran proje, ülkemizin
2023 ihracat hedefine katkı sunarken, iç piyasaya da döviz girişi sağlıyor. Söz konusu
hizmetle KOBİ'lerimiz ihracat tecrübesi de kazanıyor. " dedi.

15 Nisan 2021
Şekerbank'tan çalışma hacmi ile bağlan?lı üreten kredi irsa?
Şekerbank'ın çalışma hacmi ile bağlanSlı olarak faizini indirdiği ürünü Üreten Kredi ile
esnaf, işletme ve KOBİ'ler acil nakit ihDyaçlarını kolayca karşılıyor.
Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, üreten Kredi'de, esnaf, işletme ve KOBİ'lerin
bakiyesi günlük olarak takip edilen vadesiz mevduat hesaplarında bulundurdukları tutar
arnkça, o güne özel uygulanan faiz oranı da düşüyor.

19 Nisan 2021
TEPAV: "Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 
arl"
Türkiye Ekonomi PoliDkaları AraşSrma VakA'nın (TEPAV) açıklamasına göre, Ocak ayında
sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak
gerçekleşD. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların
yüzde 71,4'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) arSş yüzde 6,4 olurken,
esnaf-çiqçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 7,4 arSş, çiqçi
sayısında ise yüzde 5,7 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki
arSş ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşD.

30 Nisan 2021
Tam kapanmanın esnafa maliyeL 25 milyar TL'yi bulacak
İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği YöneDm Kurulu Başkanı İlker Önel, yapılandırmayla ilgili
sicil awnın gelmesi, kira stopajının birkaç ay sıArlanması, SGK priminin yıl sonuna kadar
ötelenmesi, KGF indirim desteğinin sürmesi ve özellikle yeni bir KGF destekli kredi pakeDnin
acilen sunulması gibi kapanmanın yaratacağı dezavantajları ortadan kaldıracak önerilere
vurgu yaparak, 17 günlük tam kapanmanın esnaA olumsuz etkileyeceğini belirten Önel, "Tam
kapanmanın esnafa maliyeD 20-25 milyar TL'yi bulacak" şeklinde konuştu.
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Kapasite Geliştirme 
Programları

MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programından 70 maden
işletmesi yararlanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yazılı açıklamasında, MİSGEP'in Avrupa
Birliği ve Türkiye CumhuriyeD'nce ortaklaşa finanse edildiği belirDlen Madencilik
Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin GelişDrilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamındaki
Finansal Destek ve Rehberlik Programından 26 farklı ildeki toplam 70 yer alS maden
işletmesi yararlanacak.
7,6 milyon avro bütçeye sahip olan program için Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şu
ifadeleri kullandı:
"Programla sağlanacak finansal destekler yer alS maden işletmelerinin bu dönemde
görevlendirecekleri İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli ücretlerini, tahlisiye eğiDm
bedellerini ve KOBİ'lere özgü İş Sağlığı ve Güvenliği YöneDm Sistemi Standardının 15 iş
yerine entegrasyon masraflarını karşılıyor. Faydalanıcıların belirlenmesi ile saha
faaliyetleri ivme kazanacak bu programla tüm tarafların çabası ve iş birliği ile yer alS
maden işletmelerinde insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması hedefleniyor."

19 Nisan 2021

Sayı: 2021-3
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Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar /İş Birlikleri

KOBİGEL 2021 ile İmalat sanayi
sektöründe dijitalleşme sürecine katkı
sağlayabilecek yerli KOBİ’lerin
desteklenmesi hedeflenmektedir.
Başvurular 17 Mayıs 2021 tarihine kadar
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı tüm aktif
işletmelere açıktır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi'nin TÜBİTAK
BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı
kapsamında 2020-2 çağrı döneminde
Hacettepe TTM ile ortak yürütülecek ve
online olarak gerçekleştirilecek tanıtım,
eğitim ve mentorluk faaliyetlerini içeren
BİGG GARAJ Programı İş Fikri Başvurusu
başlamıştır.

KOBİGEL İmalat Sanayinde
Dijitalleşme 2021 Proje Teklifi

Çağrısı

TOBB ETÜ BİGG GARAJ Hibe
Programı

Ulaşım araçları ve bunların aksam / parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom
konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri,
batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin
destekleneceği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan
2021 tarihi itibariyle başvurulara açılmıştır.

HAMLE Mobilite Çağrısı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programı

OtomoDv sanayiinin rekabet gücünün
korunarak gelişDrilmesi amacıyla destek üst
limiD küçük işletmeler için 1,5 milyon TL,
orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon TL
olan programın ilk duyurusuna çıkılmışSr.
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Banka Ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk EğiLmi
EğiDm tarihi: 20 Mayıs - 6 Haziran 2021 – (Uzaktan EğiDm – Online)
EğiDm Süresi: 82 Saat
Detaylar için h}p://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Müzakere 4.0 “İş Dünyasında İleri Müzakere Teknikleri”
EğiDm tarihi: 22 - 23 Mayıs 2021 Cumartesi – Pazar - (Webinar – İnternet Üzerinden)
EğiDm Süresi: 12 Saat
Detaylar ve program için h}p://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) Şirketlerin Hazır Olma
Durumunun TespiL Ve Uyum Sağlama EğiLmi
EğiDm Tarihi: 29 - 30 Mayıs 2021 Cumartesi – Pazar - (Uzaktan EğiDm - Online)
EğiDm Süresi: 8 Saat
Detaylı bilgi ve kayıt için h}p://tobbuyum.com.tr/egiDm_basvuru.php adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Müzakere 4.0 “İş Dünyasında İleri Müzakere Teknikleri”
EğiDm Tarihi: 22 - 23 Mayıs 2021 Cumartesi – Pazar - (Uzaktan EğiDm - Online)
EğiDm Süresi: 12 Saat
Detaylı bilgi ve kayıt için h}p://tobbuyum.com.tr/egiDm_basvuru.php adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Eğitim Duyuruları



Sayı: 2021-3
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak sureDyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışSr. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.


