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Afet Dayanıklılığı
Sayı: 2022-10

Sağlam KOBİ kadın girişimci ve yöne8cilere yönelik saha ziyaretleri
gerçekleş8rdi!

Şubat 2022

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” işletmelere ziyaretlerine başladı. Öncelikli
olarak Istanbul, İzmir ve Denizli’de gerçekleşen saha ziyaretleri kapsamında kadın
girişimci ve yöneticilerin başarı öykülerinin de yer aldığı röportajlarla iş dünyasında
kadınların taşıdığı potansiyelin daha geniş kitlelerle paylaşılması hedefleniyor.
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Dijital Dayanıklılık
3 Şubat 2022

“2022 Teknoloji Raporu”nunda dikkat
çeken başlıklar

Gelecek dönemde yükselişte olacağı öngörülen
trendler “2022 Teknoloji Raporu”nda paylaşıldı.
2080 yılına kadar bir öngörüyle hazırlanan raporda;
yapay zekanın gelişimi, açık bankacılık, kripto finans
enstrümanları, Web3, Blockchain, Sanal Evrenler ve
Sürdürülebilirlik gibi konular ön plana çıkV. Rapora
göre hayaVmıza girecek teknoloji trendleri arasında
ise Dijital Duyu Etkileşimi, Çalışansız Organizasyonlar
ve Giyilebilir Teknolojiler gibi birçok dikkat çekici
konu yer aldı. Rapora göre, 2022 yılında teknolojide
yapay zeka üzerine yapılan çalışmaların giderek daha
fazla öne çıkacağı tahmin edilirken, kuantum
bilgisayarların Xcari kullanımı ve kuantum makine
öğrenmesi konularının gelecek teknolojiler açısından
kriXk öneme sahip olacağı paylaşılıyor.

Neohub Genel Müdürü Gürhan Çam, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kripto paralara ilişkin
çalışmasının, bankacılık sektörüne dokunacağını ve iş gücü tara\nda da yeni talep
oluşturacağını söyledi. Bloomberg HT’de Gündem Teknoloji programına konuk olan
Denizbank işXraki Neohub Genel Müdürü Gürhan Çam, pandemi öncesi dijitalleşme
sürecine başlayan bankacılık sektörünün, pandemiden olumsuz etkilenmediğini, bilakis
pandemi döneminde akXf müşteri sayısının katlandığını söyledi. “1 Mayıs’da Dijital Müşteri
Edinimi Yönetmeliği’nin gelmesiyle birlikte müşterilerin fiziksel olarak bankaya gelmelerine
gerek kalmadı. ArVk servis modeli bankacılık başlıyor ki, burada hiçbir şubesi olmayan
bankalar olacak. Bu modelle, ülkenin ihracat gelirlerine katkı sağlayacağız.” dedi.

18 Şubat 2022
Dijitalleşmenin iş gücünde verimliliği artırması bekleniyor

Sayı: 2022-10
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21 Şubat 2022
Turkcell’den KOBİ’lere dijital dönüşüm
desteği
Turkcell, işini dijitalleşXrmek isteyen şirketlere teknolojik
ürün ve hizmet alışverişlerinde de finansman desteği sunuyor.
Dijital Dönüşüm Finansmanı ile operatör; ekonominin can
damarı KOBİ’lerin akıllı telefon, tablet, sunucu, yazılım veya
bilgisayar gibi farklı teknolojik ihXyaçlarında finansman
çözümü sağlıyor.

24 Şubat 2022
KOBİ'lerin yüzde 61'i, tüke8cilerin ise yüzde 54'ü dijital açıdan riskte
Yöntem Araştırma şirketi ile 12 ilde birlikte gerçekleştirilen ve bireysel tüketicinin yanı
sıra KOBİ'leri de kapsayan araştırmaya göre, KOBİ'lerin Ağustos 2020'de endişe düzeyi
yüzde 49 iken, Kasım 2021'de bu düzey yüzde 61 olarak ölçüldü. Bireysel tüketicilerde
Ağustos 2020'de yüzde 64 olan endişe düzeyi, Kasım 2021'de yüzde 69 oldu.
Araştırmanın KOBİ grubunda; endişe düzeyinin artması ile firmaların bu konuda bilgi
yetersizliğinin bulunması da yüzde 51'lik bir oranla ortaya çıkmış oldu. Riske karşı önlem
alınmasının eksikliğini ortaya koyan araştırmanın bireysel tüketici grubu sonuçlarına
göre, bireysel tüketicilerde bugüne kadar olumsuz bir deneyim yaşayan yüzde 51'lik grup
içinde sadece yüzde 25'inin olumsuz deneyimi sonrası ek bir önlem almadığı belirlendi.

21 Şubat 2022
Siemens elektrik ürünlerinde ‘online’ dönem
Siemens Türkiye, şirketin 4 temel stratejisinden biri olan ‘müşteri etkisi’ kapsamında
online platformu DigiOneNow’ı hayata geçirdiğini duyurdu. Kullanıcılar DigiOneNow
üzerinden şirketin elektrik ürünlerine online olarak erişebilecek aynı zamanda
Siemens’in resmi iş ortakları ile buluşma ve iş birliği kurma imkânı da elde edecek.
Geliştirilen platform pek çok sektöre hitap ettiğini söyleyen Siemens Türkiye Elektrik ve
Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, “Günlük ihtiyaçların giderilmesini
hızlandırıyor, maliyet ve zaman avantajı sunarak kullanıcıları destekliyor. Diğer taraftan
network geliştirme ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek de DigiOneNow ile
mümkün olacak.

Sayı: 2022-10
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Sosyal Dayanıklılık

1 Şubat 2022

Pegasus’un “Yarınlara Uçuyoruz” projesinde yeni dönem başlıyor
Pegasus Hava Yolları’nın gençlerin güçlenmesiyle ilgili fikirleri desteklemek üzere
başlattığı sosyal sorumluluk projesi Yarınlara Uçuyoruz'da yeni dönem başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları’nın gençlerin güçlenmesiyle
ilgili fikirleri desteklemek üzere 2018 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi
Yarınlara Uçuyoruz’un 3. dönem başvuruları başlıyor. Şubat 2022-Mart 2023 tarihleri
arasında Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) yürütücülüğünde ilerleyecek proje
kapsamında, 3 sivil toplum kuruluşunun doğrudan 18-29 yaş arası gençleri hedefleyen
çevrimiçi ya da yüz yüze projelerine destek verilecek. STK’lar projeleriyle
www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

25 Şubat 2022
Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimlerine başlandı
Ankara Sanayi Odası (ASO) ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun Akbank iş
birliğiyle kadın girişimcilere ücretsiz vereceği E-Ticaret Eğitimi (e-KOBİ) başladı. KOBİ
eğitimlerinin sonunda Ankaralı kadın girişimcilere Akbank şu avantajları sağlayacak:
"Tahsis ücreti ve kullandırım komisyonu muafiyeti sunularak 3 ay ödemesiz dönemli,
avantajlı faiz oranıyla 1 milyon liraya kadar KGF teminatlı taksitli ticari kredi, uygun
oranlarla POS, yeni ticari kredi kartı alanlara 1000 lira chip-para fırsatı, 30 gün '0' faizli
Artı Para, 1 yıl boyunca 100 para transferi (havale+EFT) ve çek işlemlerinde muafiyet,
yüzde 1 komisyon ile teminat mektubu, özel bütçeli maaş teklifi, 1 yıllık Propars '3 yerel
pazaryeri' üyeliği, 1 yıllık Paraşüt üyeliği, 1 yıllık Usersdot datadot üyeliği."

Sayı: 2022-10
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Ekonomik Dayanıklılık
1 Şubat 2022

Türkiye Tacikistan Ortak Yatırım Fonu ile
ilişkiler güçlenecek

24 Şubat 2022
Destek paketi için başvurular başladı

Ankara’da girişimciliğin en yeni merkezi

7 Şubat 2022

KOSGEB Başkanı Kurt, Tacikistan’ın Ankara
Büyükelçisi Ashraton Gulov ve beraberindeki
heyeX kabul eu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali
Rahman’ın iki ülke arasındaki Xcaret hacminin 1
milyar dolara çıkarılması hedefini haVrlatan Kurt,
bu hedefe ulaşmak için KOSGEB’in her türlü katkıyı
sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) YöneXm Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
şirketler için oluşturulan 'kredi garanX fonu' kefaleX ile toplam 60 milyar TL'lik üç yeni
destek pakeXne başvuruların başladığını söyledi. Yeni devreye alınan kredi garanX fonu
kefaleX ile verilecek üç farklı destek pakeX hakkında da açıklamada bulunan Murzioğlu,
"Bunlar, YaVrım Destek PakeX, İhracat Destek PakeX ve İşletme Harcamaları Destek
PakeX. Her pakeXn içeriği ve kredi üst limitleri farklı olarak tanımlanmış. Üç ayrı pakeye
toplam 60 milyar TL'lik kredi desteği söz konusu. KOBİ dışı işletmelerde bu desteklerden
faydalanabiliyor.” dedi.

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB'in
destekleriyle hayata geçirilen Ankara TEKMER'in açılış törenine katıldı. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde
(TEKMER) daha işin başında 100 milyon liralık bir yatırım fonu oluşturulduğunu
belirterek, "Burada faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duydukları
finansmanı karşılamak üzere yatırımcıları hazır" dedi.

Sayı: 2022-10
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Türk Eximbank'ın 2021'de ihracat desteği 46,1 milyar dolara ulaştı
28 Şubat 2022

Türk Eximbank'ın 2021 yılında ihracat desteği 46,1 milyar dolara ulaşırken, bunun 22,5
milyar dolarını nakdi krediler, 23,6 milyar dolarını da alacak sigortası desteği oluşturdu.
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yenilenen internet şube ile mobil şubenin 2021
yılı içerisinde hizmete alındığını anımsatarak, geçen yıl desteklerden yararlanan ihracatçı
firma sayısının 14 bin 92'ye ulaşVğını, Türk Eximbank'ın por{öyündeki KOBİ oranının ise
yüzde 77'ye çıkVğını bildirdi.

Sayı: 2022-10

TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi buluştu
25 Şubat 2022

TİM, Türkiye'nin ihracatını ve bölgenin ekonomik dinamiklerini değerlendirerek payını
artırmak adına düzenlediği "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi" toplantısı Gaziantep'te
gerçekleştirildi. Gaziantep'in en çok ihracat gerçekleştiren şehirler arasında beşinci
olduğunu belirten TİM Başkanı Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "İlimizde bu 4 sene
içerisinde elektrik-elektronik sektörü ihracatı yüzde 300, kuru meyve yüzde 102,
hububat yüzde 70, halı yüzde 54, ve tekstil sektörü ihracatı ise yüzde 34 arttı.
Gaziantep'te tam 10 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında
gerçekleştirdi. Bununla beraber, şehrimiz, 2021 yılında tam 100 ülkeye ihracat rekoru
kırdı".

Kur korumalı hesap 31 Aralık’ta bitiyor
22 Şubat 2022

Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili Resmi Gazete’de “Mevduat ve Katılma
Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar” yayımlandı. Buna göre
hesaplar 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık
2022'ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecek. Hesaplara uygulanacak
asgari faiz oranı politika faizinden düşük olamayacak fakat TCMB politika faizinden düşük
olmamak üzere yeni asgari faiz oranı belirleyebilecek ve azami faiz oranı ise asgari faiz
oranının en ez 300 baz puan üzerinde olacak.

Taşıt kredilerinde limitler ve vade sayısı ar_rıldı
21 Şubat 2022

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve alVnda
olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, değeri 400 bin ile 800 bin Türk
Lirası arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay, değeri 800 bin ile 1
milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredileri 24 ay, değeri 1 milyon 200 bin ile 2
milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı.



7

Kapasite Geliştirme 
Programları

ETİM ’KOBİ Kapasite Geliştirme Programı’ başladı
Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezinin (ETİM) Teknik Destek Projesi kapsamında
düzenlenen “KOBİ Kapasite Geliştirme Programı” başladı. Programda verilecek eğitimler
ile KOBİ’lerin dünya piyasalarında rekabet gücünü artırılması yanı sıra mühendislik,
tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.
Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya
sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp,
mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlamak
amacıyla hazırlanan KOBİ Kapasite Geliştirme Programı 3 Şubat - 17 Mart tarihleri
arasında gerçekleşti. Vehbi Koç Kongre Merkezinde gerçekleşen törenle başlayan eğitimler
7 hafta sürecek. Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde
finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı altında, ATAP A.Ş. tarafından uygulanan, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon
Merkezinin Kurulması için Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenecek.

Şubat 2022

Sayı: 2022-10
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Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar /İş Birlikleri

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere
(MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı;
MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini
sürdürmelerinin ve geçmiş dönem
ortalama isXhdam seviyelerini koruyarak
yeni personel isXhdam etmelerinin
sağlanmasıdır. Proje kapsamında KOSGEB
tara\ndan 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 Xcaret
sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç
işletmelere faizsiz ve teminatsız geri
ödemeli işletme sermayesi
desteği sağlanacakVr.

KOSGEB - DÜNYA BANKASI -
JICA

Mikro ve Küçük İşletmelere
Hızlı Destek Programı

IraSME Ağı ile küçük şirketlerin inovasyon çabalarında desteklenmesi
hedeflenmektedir. Ağ, "AiF Projekt GmbH" tarafından koordine edilmekte
ve Alman Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı (BMWi) tarafından
finanse edilmektedir. Ağda Avusturya, Brezilya, Belçika, Almanya,
Lüksemburg, Rusya ve Türkiye yer almaktadır. 29. IraSME kapsamında ulus
ötesi Ar-Ge projeleri için çıkılan teklif çağrısı 30 Mart 2022'ye kadar açık
kalacaktır.

29. Uluslararası KOBİ’ler Araştırma Faaliyetleri Ağı
(IraSME)

Sayı: 2022-10
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Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) Şirketlerin Hazır Olma
Durumunun Tespi8 Ve Uyum Sağlama Eği8mi (Online)
EğiXm tarihi: 2-3 Nisan 2022 Cumartesi - Pazar – Saat: 10.00-14.00
Detaylı bilgi için hyp://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uyuşmazlık Çözümleri ve Hukuk İngilizcesi (Online)
EğiXm Tarihi: 29 Mart – 23 Haziran 2022 - Saat: 21.00-21.50 ve 22.00-22.50
Detaylı bilgi için hyp://www.isoakademi.com/egiXmseminer/0/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Yapay Zekâ ile Müşteri Merkezli Planlama (Online)
EğiXm Tarihi: 24 Mart 2022 - Saat: 14.00-16.00
Detaylı bilgi için hyps://www.ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/yapay-zeka-ile-musteri-
merkezli-planlama adresini ziyaret edebilirsiniz.

COVID 19 Pandemisi’nin Sigortacılık Sektörüne Yansımaları (Online)
EğiXm Tarihi: 24 Mart 2022 - Saat: 14.00-17.00
Detaylı bilgi için hyps://www.ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/covid-19-pandemisinin-
sigortacilik-sektorune-yansimalari adresini ziyaret edebilirsiniz.

İhracata İlk Adım Programı (Online)
EğiXm Tarihi: 01 Mart 2022 - 25 Mart 2022
Detaylı bilgi için hyps://www.ito.org.tr/tr/etkinlikler/detay/ihracata-ilk-adim-programi
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Duyuruları
Sayı: 2022-10
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak sureXyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışVr. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Sayı: 2022-10


