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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.
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Afet Dayanıklılığı

Ocak 2022
Sağlam KOBİ kadın girişimci ve yöneticilere yönelik saha ziyaretlerine
başlıyor!
Sağlam KOBİ afet dayanıklılığı ve iş sürekliliği alanlarında uyguladığı her faaliyette kadın
girişimciler ve yöneticilerin yol gösterdiği KOBİ’leri ve yerel ekonomiye sundukları katkıları
önemsiyor. Bu vizyonla Sağlam KOBİ, iş dünyasında dayanıklı işletmelere sahip kadın
girişimci ve yöneticilerin deneyimlerini dinlemek ve daha yakından tanımak amacıyla
farklı illerdeki yönetimine “kadın eli değen” işletmeleri ziyaret etmeye hazırlanıyor. Saha
ziyareti kapsamında kadın girişimci ve yöneticilerin başarı öykülerinin de yer alacağı
röportajlarla iş dünyasında kadınların taşıdığı potansiyelin daha geniş kitlelerle
paylaşılması hedefleniyor.
Öncelikli olarak İstanbul, İzmir ve Denizli’de yürütülecek olan Saha Programı için Katılım
Formu’nu dolduran tüm kadın girişimci ve yöneticilerle iletişime geçilecektir.
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Dijital Dayanıklılık
12 Ocak 2022
Hepsiburada ve Intel'den KOBİ'lerin
teknolojik altyapılarını güçlendirmek için
iş birliği
Hepsiburada ve dünyanın önde gelen teknoloji
şirketlerinden Intel, KOBİ'lerin e-ticaret teknoloji
altyapılarını geliştirmelerine, dijital dönüşümlerini
hızlandırmalarına ve işlerini güçlendirmelerine
olanak tanıyan DijitalKobi Programı'yla büyük bir iş
birliğine imza atıyor.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Eurostat
verilerine göre, Türkiye'de KOBİ'lerin online sipariş
alma oranı, yüzde 9 ile AB'deki 27 ülkenin ortalaması
olan yüzde 17'nin gerisinde ve bu oran büyük bir
gelişim potansiyeli taşıyor. Program ile henüz eticarete adım atmamış ya da yeni başlayan KOBİ'lerin
işlerini büyütmelerine ve doğru teknolojilere yatırım
yapmalarını sağlayacak program kapsamında
indirimli donanımlar, yazılım avantajları, eğitimler ve
HepsiAds kredisi gibi çeşitli avantajlar yer alacak.

26 Ocak 2022
Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how'
transferi
Pandeminin tetikleyici gücüyle hız kazanan dijital dönüşüm, tüm dünyada
yazılım teknolojilerine olan ihtiyacı artırırken, yazılımın ihracat
yolculuğunu da hızlandırdı. TÜBİSAD'ın (Bilişim Sanayicileri Derneği)
verilerine göre, Türk yazılım sektörü 2020'de 10 milyon TL'yi aşan BT
ihracatından yüzde 82 ile en büyük payı alarak yaklaşık 9 milyon TL ihracat
gerçekleştirdi. Sektörün ihracatında yüzde 67 ile Avrupa ilk sırada yer
alırken onu yüzde 17 ile Ortadoğu ve Afrika izledi.
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23 Ocak 2022
E-fatura'ya zorunlu geçiş süreci 30
dakikada tamamlanıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı, 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği'nde elektronik belgelerin kullanımı ve
denetimine yönelik önemli değişiklikler yaptı. Buna göre, efatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro
limitleri aşağı çekilirken, e-faturaya geçmesi gereken
sektörlere de yenileri eklendi.

28 Ocak 2022
Şekerbank'tan "Sanal Hasat POS" ile online alışverişlerde sıfır faiz
Şekerbank, geliştirdiği "Sanal Hasat POS" ürünü ile çiftçi müşterilerine, tohum, gübre,
yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarım girdileri için anlaşma sağladığı tedarikçi
firmalardan sıfır faizle alışveriş yapma imkanı sunuyor.
Şekerbank açıklamasına göre, tarımda kırsal kesimin finansmanına öncelik tanıyan
Şekerbank, çiftçilere ekim zamanı nakit sıkıntısı çekmeden tarımsal girdi ihtiyaçlarının
uygun ödeme koşullarıyla temini için "Sanal Hasat POS" ürününü geliştirdi. Banka,
anlaşmalı olduğu tedarikçi firmaların tahsilat sistemine "Hasat Kart" entegrasyonu
sağlayarak, "Sanal Hasat POS" ürünü ile çiftçi müşterilerine tohum, gübre, yem, zirai
ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarımsal girdileri için sıfır faiz avantajıyla çevrim içi alışveriş
yapma imkanı sunuyor.

31 Ocak 2022
2021'de startup'ların aldığı yatırımlar 1,5 milyar dolara ulaştı
Pandemi, girişimci ekosisteminde fırsatlarla dolu bir yatırım iklimi yarattı. Startup
Centrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre,
2021'de startup'ların aldığı yatırımlar bir önceki yıla oranla yüzde 9 artarak 1,5 milyar
dolara ulaştı. Girişim başına yapılan yatırım tutarı 4,8 milyon doları bulurken, yıl
genelinde yapılan 345 yatırım turunda 323 startup yatırım aldı. Startup'lara 45 yabancı
yatırım yaparken, toplam yatırımcı sayısı bine ulaştı. Girişimci ekosisteminde yaşanan
dönüşümün erken aşama teknoloji yatırımlarının finansmana erişimini kolaylaştırdı
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Sosyal Dayanıklılık

6 Ocak 2022
Kadın girişimcilere müjde!
Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021’de avantajlı koşullarla Kadın
Girişimci DestekPaketini açıklayan ve 9 ilde düzenlediği Üreten Kadınlar Zirveleri ve
Toplantılarıyla desteğini yurt dışına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022’de
daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Kadın girişimcileri geliştirecek bir ödüllendirme
programı hazırlayan banka, bu doğrultuda ‘Halkbank Üreten Kadınlar Yarışmasını’
düzenliyor. Yarışmada mikro üretici kadın girişimci kategorisinde 1’inciye 200 bin,
2’inciye 150 bin 3’üncüye ise 100 bin TL ödül verilecek. KOBİ Üretici kadın girişimci
kategorisinde 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin, 3’üncüye 100 bin TL’lik ödül verilecek.
Kadın kooperatifi kategorisinde ise 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin, 3’üncüye ise 100
bin TL’lik ödül verilecek.

31 Ocak 2022
İSO, Sürdürülebilirlik Yol Haritalarının 5'incisini "kimya ve plastik
sektörü" için açıkladı
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı
sektör için küresel pazarda yüksek katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik
yetkinliklerini artırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden 5'incisini "kimyasal ürünler,
plastik ve kauçuk ürünleri sanayi grubu" için açıkladı. İSO'dan yapılan açıklamaya göre,
İSO küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik
çerçevesinde uluslararası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak
belirlediği Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırladığı yol haritalarını
açıklamaya devam ediyor.
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Ekonomik Dayanıklılık
12 Ocak 2022
Şekerbank, FMO ile 30 milyon avro
tutarında kredi anlaşması imzaladı
Şekerbank, Hollanda Kalkınma Finansman
Kurumu
(FMO)
ile
sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı kapsamında KOBİ
ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 30
milyon avro tutarında kredi anlaşması
imzaladı. Şekerbank'tan yapılan açıklamaya
göre, söz konusu kredi, sürdürülebilir
kalkınmanın
finansmanı
kapsamında
Şekerbank'ın Türkiye genelindeki KOBİ ve
çiftçi
müşterilerinin
desteklenmesi
amacıyla kullanılacak.

13 Ocak 2022

KOSGEB 'den Çorum'daki KOBİ'lere 17,9 milyon TL destek
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB)
Çorum İl Müdürlüğü tarafından Çorum'da KOBİ'lere sağlanan desteklerle ilgili veriler
açıklandı. Açıklamada, Çorum'daki 567 KOBİ'ye 17 milyon 921 bin TL kaynak
sağlandığı ifade edildi. Kentteki KOBİ'lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini
geliştirmek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü
geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için çalışmaların
etkin bir şekilde sürdürüldüğünün ifade edildi

17 Ocak 2022
TL'ye dönüşümde kurumlara vergi istisnası komisyondan geçti

Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan
kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve
katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları, vergiden istisna olacak. TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, geçici vergi dönemleri de
dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi
dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup
oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.
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18 Ocak 2022
"Akbank'la KOBİ Hareketi" başladı
Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, 'Akbank’la KOBİ Hareketi
kapsamında, KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı
avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketlerin mobil kanaldan self-servis aracılığıyla
hızlı bir deneyimle sunulabilmesini amaçladık.' dedi. Akbank’la KOBİ Hareketi
kapsamındaki paketleri anlatan Oğuz, 'Bu kapsamda ilk aşamada, KOBİ’lerimize E-Ticarete
Hoş geldin ve Vaktini Nakite Çevir Paketimizi sunuyoruz. Geri kalan paketlerimizi ise yıl
içinde kademeli olarak sunmaya devam edeceğiz.' dedi.

21 Ocak 2022
Tarım projelerinde destek limitleri yükseldi
Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine dair karar kapsamında yapılacak
hibe esas proje tutarı limitleri yükseltildi. Buna göre, ekonomik yatırım konularında
hibeye esas proje tutarı limiti; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı
kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, tebliğle belirlenen yatırım
konularında yeni tesis başvurularında 3.5 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltildi.

31 Ocak 2022
Kredi Garanti Fonu Kefaleti ile KOBİ Destek Paketi hayata geçiyor!
Gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Kredi Garanti Fonu kefaletiyle uygulanacak
yeni destek paketlerini duyurdu. Buna göre; İşletme harcamalarında kartlı ödeme
desteğini ve KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için KOBİ
Destek Paketi, Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalar için
Yatırım Destek Paketi, döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan
KOBİ’lere hitap eden İhracat Destek Paketi hayata geçecek.

31 Ocak 2022
İSO, Sürdürülebilirlik Yol Haritalarının 5'incisini "kimya ve plastik
sektörü" için açıkladı
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör
için küresel pazarda yüksek katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak
amacıyla hazırladığı rehberlerden 5'incisini "kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri
sanayi grubu" için açıkladı. İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO küresel iklim değişikliği ve
Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette yaşanan yeni
sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında 10
sektör için hazırladığı yol haritalarını açıklamaya devam ediyor.
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Kapasite Geliştirme
Programları

Ocak 2022
Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak KOSGEB, Dünya Bankası ve
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı- JICA iş birliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Projesi” başlatılmıştır. Projenin amacı, imalat ve bunun tamamlayıcısı olan
öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer
sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam
seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.
Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek
Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19
salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve
yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği
sağlanacaktır.
Program iki destek bileşeninden oluşmaktadır. İki bileşenden yalnızca birine başvuru
yapılabilecektir. 2021 yılı Aralık ayından önceki başvuru dönemi yararlanıcıları, şartları
karşılamaları ve yeni başvuru döneminde de başvuru yapmaları halinde önceden
yararlandıkları destek tutarı dikkate alınmaksızın destek alabilecektir.
7

Sayı: 2022-9

Ulusal ve Uluslararası
Fonlar /İş Birlikleri
İTÜNOVA Teknoloji Transfer
Ofisi (TTO) - KOBİ’ler için
“Yeşil“ Destekler
Program ile KOBİ ölçeğindeki firmaların
Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle
gereksinim duyulan teknoloji alanlarında
yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün
geliştirme yetkinliğinin artması, proje
çıktılarının ekonomik büyümeye katkı
sağlaması, kamu kaynaklarının ülke
ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik
etkin
kullanımının
sağlanması
hedefleniyor.
Çağrılar kapsamında, “Çağrıya Özel
Şartlar” dokümanında yer alan şekilde
öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konuları ile
Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum
Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik
Konularında sunulan projelere öncelik
verilecek.

KOSGEB Tek Pazar Programı
Bu teklif çağrısı, sürdürülebilir bir turizm ekosistemi için genel COVID-19 iyileşme
sürecinin bir parçası olmakla birlikte, Avrupa Komisyonu'nun KOBİ stratejisinin ve
güncellenmiş Avrupa Sanayi Stratejisinin öncelikleri ile uyumludur.
Çağrının genel amacı, turizm sektöründeki KOBİ'lerin sürdürülebilirlik performansını
izlerken, sürdürülebilir yenilikler alanındaki farkındalıklarını, gelişimlerini ve
kapasitelerini arprmakpr.
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Eğitim Duyuruları
Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni(Online)

Eğitim tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe – Saat: 14:00
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Heyecan Veren Sunum Tasarımları için İpuçları (Online)

Eğitim Tarihi: 03 Şubat 2022 Saat: 13:30-16:30
Detaylı bilgi
için http://www.isoakademi.com/egitimseminer/0/
edebilirsiniz.

adresini

ziyaret

EIT Kentsel Ulaşım İnovasyon Günleri ve Proje Pazarı (Online)

Eğitim Tarihi: 21 Şubat 2022 - 04 Mart 2022
Detaylı bilgi
için https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/eit-kentsel-ulasim-inovasyongunleri-ve-proje-pazari adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Ağ Kurma Etkinliği Ufuk Avrupa Misyonları: Okyanus ve
Sular & Toprak Sağlığı ve Gıda (Online)
Eğitim Tarihi: 08 Şubat 2022- Saat: 11.30-18.30
Detaylı bilgi
için https://restore-our-ocean-and-waters.b2match.io adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak sureuyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışpr. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.
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