
Sayı: 2021/6

AYLIK 
KOBİ 

BÜLTENİ
Temmuz 2021

20

21



İÇ
İN
D
E
K
İL
E
R

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: 2021-6

IDEMA, İhtiyaç Haritası ve Sağlam KOBİ’nin de üyesi olduğu Afet
Platformu yangınla mücadelede destek çemberi oluşturdu!

Temmuz 2021

28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Bodrum, Marmaris
ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerine yayılan yangınla mücadelede Afet
PlaEormu’na bağlı olarak faaliyet gösteren IDEMA, İhLyaç Haritası ve Sağlam KOBİ
bölgedeki tüm yerel bileşenlerle iş birliği halinde çalışmalarını sürdürdü. Bir Destek Bir Yuva
kampanyası ile afeTen etkilenen haneler ve tarım işletmeleri için destek program başlaUldı.
Ayrıca şiddeLni gitgide arVran küresel ısınmanın sebep olabileceği yangınlarla mücadele
kapsamında uzun soluklu tedbir ve müdahale mekanizmalarının gelişLrilmesi için Afet Fonu
tasarımı başta Sağlam KOBİ paydaşları olmak üzere tüm kamuoyunun dikkaLne sunuldu.
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Dijital Dayanıklılık

16 Temmuz 2021
KOBİ'lerin dijital dönüşümüne 116
milyon lira destek verilecek

Sayı: 2021-6

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini desteklemek
üzere tasarladıkları KOSGEB'in KOBİ Gelişim
Destek Programı (KOBİGEL) 3'üncü çağrısına
toplam 1075 başvuru geldiğini belirterek "Bu
başvurulardan 278'i desteklenmeye hak
kazandı. Destek kapsamında işletmelerimize
yaklaşık 116 milyon lira katkı sunacağız." dedi.

12 Temmuz 2021
KOBİ'lerin ihOyaç duyduğu dijital
çözümler tek plaRormda, Dijital
Köprü'de
QNB Finansbank, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü
hızlandırmak üzere hayata geçirdiği Dijital Köprü
PlaEormu'nu yeni dijital çözümlerle daha da
geniş bir hizmet sistemine dönüştürdü.
QNB Finansbank açıklamasına göre, QNB
Finansbank, 2019 yılından bu yana Dijital Köprü
PlaEormu ile KOBİ'lerin dijital dönüşümünde
önemli bir rol oynuyor. Dijital Köprü, "bank as a
plaEorm" olarak bilinen plaEorm
bankacılığının Türkiye ve dünyadaki öncüsü
olarak bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleri tek
bir plaEormda bir araya geLrerek KOBİ'leri
dijitalleşme yolunda destekliyor.
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Salgında dijital ödemelerin odak noktası siber
güvenlik oldu

Sayı: 2021-6

27 Temmuz 2021

Mastercard tarafından Türkiye'de yapılan araştırmalara göre her iki
KOBİ'den biri, siber saldırılara maruz kalıyor. Bu KOBİ'lerin yüzde 14'ü
güçlü siber güvenlik duvarlarına sahip olduğunu düşünüyor. Bu noktada
KOBİ'lere internet üzerinden cevaplayacakları ortalama 30 soruluk bir
anket ve uzaktan teknik değerlendirme yapan Mastercard, KOBİ'lerin
siber güvenlik olgunluk raporlarını çıkarıyor. KOBİ'lere siber güvenlik
olgunluk seviyelerini yükseltmenin yöntemlerini anlatan firma, dijital
ödemelerde hem tüketiciyi hem ticari işletmeleri hem de finansal
kuruluşları koruyor.

Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı
28 Temmuz 2021

Trendyol, e-LcareTe saUş yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye
ulaşabileceği SaUcı Bilgi Merkezi'ni KOBİ ve esnafların hizmeLne sundu.
Şirket açıklamasına göre, dijitalde faaliyet gösteren işletmeler, e-Lcarete ve
Trendyol'a ilişkin tüm bilgilere arUk tek kanaldan ulaşabilecek. SaUcılar, merak
ekkleri sorulara cevap bulurken, ihLyaç duydukları konularda Trendyol SaUcı Bilgi
Merkezi'ne başvurarak destek alabilecek.

Dijital Anadolu Projesi'nde "dijital dönüşüm ve siber
güvenlik" konuşuldu

30 Temmuz 2021

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankasıiş birliğinde
dijital liderler ile KOBİ'leri buluşturan Dijital Anadolu Projesi, "Dijital Dönüşüm ve Siber
Güvenlik" ana temasıyla devam etti.
Üretime odaklanan sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata
geçirilen projenin çevrim içi etkinlik serisinin son etkinliği, "Dijital Dönüşüm ve Siber
Güvenlik" ana temasıyla gerçekleştirildi. EY Türkiye Şirket Ortağı ve Siber Güvenlik
Hizmetleri Lideri Ümit Yalçın Şen Türkiye'nin siber saldırı alan ülkeler arasında genellikle
üst sıralarda yer aldığını belirterek, kurumların genellikle mal ya da hizmet kaybına yol
açan bir siber saldırıyla karşılaştıktan sonra bu alana yatırım yapmaya yöneldiklerini
bildirdi.
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Sosyal Dayanıklılık

12 Temmuz 2021
Yerel üreOciye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı

Doğa için pedal çevirecekler

28 Temmuz 2021

Sayı: 2021-6

Hepsiburada, TOBB ve 365 oda ve borsanın iş birliği ve destekleriyle başlattığı
'Hepsi Türkiye'den Yöresel Ürünler Programı' ile hem yerel üreticileri desteklediğini hem de
bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri
Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırdığını duyurdu. Hedef, ilk etapta
Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek ve
bu yolla yerel, sürdürülebilir kalkınma hamlesine katkıda bulunmak.

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin
gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında
düzenlenecek olan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde bisikletliler Kandıra'nın
doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. 4 gün
sürecek festival Kerpe'den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Sardala Koyu,
Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin
yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında
farkındalık oluşturmak için plajlarda temizlik çalışmaları yapılacak.
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Ekonomik Dayanıklılık
15 Temmuz 2021

Sayı: 2021-6

Kuveyt Türk'ten girişimcilere 25 milyon TL 
yatırım desteği

15 Temmuz 2021
Akdeniz'deki hazır giyim firmalarından yılın ilk 6 ayında 167
milyon dolarlık ihracat

ÇKA'dan KOBİ'lere teknik destek

14 Temmuz 2021

Kuveyt Türk'ün iştiraki KT Portföy Yönetimi AŞ
tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
kuruldu. Kuveyt Türk, fona ilk yatırımcı olarak 25 milyon
liralık kaynak sağlayacak.
Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, bankanın iştiraki KT
Portföy tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu kuruldu. 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik
Merkezi'nin adını taşıyan fon, teknoloji odaklı
ölçeklenebilir girişimlere erken ve büyüme aşaması
yatırımları yapmayı hedefliyor.

Birlik üyelerinin yılın ilk 6 ayında 21 bin 40 ton ürün ihraç ekğini belirten Tekin,
"2021 yılının ilk yarısında 167 milyon dolarlık ihracat gerçekleşLrdik. En fazla bayan
dış giyim, diğer hazır eşya ve bay dış giyim ihraç edildi." ifadelerini kullandı.
Tekin, ülkeler bazında dış saUma ilişkin şunları kaydek:
"2021'in ilk yarısındaki ihracaUmızda yüzde 29 pay ve 48,1 milyon
dolarla İspanyabirinci, yüzde 17 pay ve 27,9 milyon dolarla Almanya ikinci, yüzde 11
pay ve 18,6 milyon dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı. AHKİB olarak yılın ilk 6
ayında ihracat hacminde en yüksek performansı yüzde 2 bin 88 arUş ve 4,6 milyon
dolarla Bulgaristan pazarında elde ekk."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova
Kalkınma Ajansı (ÇKA) bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal kapasitelerini
arVrmalarına destek sağlanmak amacıyla yürüTüğü 2021 yılı YöneLm Danışmanlığı
Teknik Destek Programını ilan ek.



6

Kapasite Geliştirme 
Programları

Bodrum Gıda Girişimciliği Programı Başlıyor!
Bodrum Belediyesi ve IDEMA iş birliği ile hayata geçirilen Yeni Bodrum Vizyonu
kapsamında 7 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan Bıodrum Gıda Girişimciliği Programı
ön elemeleri tamamlandı. Gıda Girişimciği Eğitim ve Atölye Modüllerini içeren program
sonunda gerçekleşecek İş Fikri Yarışması ile Bodrum’un yerel kalkınmasına hizmet
edecek yeni girişimlerin hayata geçmesi bekleniyor.

Haziran 2021

Sayı: 2021-6
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Ulusal ve Uluslararası 
Fonlar /İş Birlikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda faaliyetlerini
yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı
(ÇKA) bölgede faaliyet gösteren
işletmelerin kurumsal kapasitelerini
arttırmalarına destek sağlanmak
amacıyla yürüttüğü 2021 yılı Yönetim
Danışmanlığı Teknik Destek Programını
ilan etti.
Proje sunacaklar, başvuru rehberi,
başvuru ekleri ve başvuru süreci ile ilgili
ayrıntılı bilgilere "cka.org.tr" internet
sitesinden ulaşabilecek.

ÇKA KOBİ’lere Yönetim
Daanışmanlığı ve Teknik 

Destek PRrogramı
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İş Yerleri Afet Farkındalık Eğitimi Webinarı (Online – İnternet
Üzerinden)
Eğitim tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba – Saat: 14:00
Detaylı bilgi için http://webinar.tobb.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Avrupa Birliği Gümrük Mevzuatı Değişikliklerinin E-İhracat'a Etkileri
Eğitim tarihi: 07 Eylül 2021 - 14:00 - 15:30 - (Webinar – ITO Youtube Hesabı Üzerinden)
Kayıt için https://forms.gle/6xH58dBv7hh2w5oUA adresini ziyaret edebilirsiniz.

Pandemi Sonrası Yeni Trendler Webinarı
Eğitim Tarihi: 31 Ağustos 2021 - Saat 14:00-16:00 (Uzaktan Eğitim - Online)
Detaylı bilgi için https://www.iso.org.tr/etkinlik-takvimi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Değişim Zamanlarında Performans ve Stratejik Yönetim
Eğitim Tarihi: 1 Eylül 2021 – Saat 14.00-16:00
Detaylı bilgi için https://www.iso.org.tr/etkinlik-takvimi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Duyuruları

http://webinar.tobb.org.tr/
https://forms.gle/6xH58dBv7hh2w5oUA
https://www.iso.org.tr/etkinlik-takvimi
https://www.iso.org.tr/etkinlik-takvimi
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Uyarı: Bu bülten güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler
kullanılmak sureLyle sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmışUr. Sağlam KOBİ bülten içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek
zararlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.


