Sağlam KOBİ Projesi
2011 yılındaki Van depreminden sonra UPS, Dünya Ekonomik Formu, Amerikan
Ticaret Odası, ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından başlatılan Sağlam KOBİ
Projesinin temel amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynaklı ya da doğal
sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını sağlamaktır.
Sağlam KOBİ Projesi afet coğrafyasında bulunan ülkemiz genelinde farkındalık yaratmak ve
bu farkındalıkla birlikte iş dünyasını afetlere hazırlamak ve sürdürülebilir bir iş hayatı
yaratmak için özel sektör, kamu, ve sivil toplum kuruluşlarının beraber çalışmasını teşvik
eder ve bu iş birliğini geliştirmek için modeller üretir.
Türkiye’deki KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve yaşanabilecek olası afetlerin
ardından iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bu
güne kadar 10.000 ’den fazla kişiye ulaşılmış, afet konusunda farkındalık oluşturulmuş ve
Türkiye'nin 20 ilinde 1710 katılımcıya “İş Sürekliliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimlerine
katılmıştır.
Çok taraflı bir paydaş ilişkisi ile kurgulanan proje kapsamında, Türkiye’deki farklı aktörler
ortaklığında yaygınlaştırılması ve iş dünyası bünyesinde kapsamlı bir afet koordinasyon
planının hazırlanması yolunda bilgi alışverişinde bulunmak amacı ile bir “Danışma Kurulu”
oluşturulmuştur. Danışma Kurulu AFAD, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarını temsil eden 32 kurumdan oluşmaktadır.
Sağlam KOBİ projesi kapsamında şirketlerin, insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya
çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile, çeşitli araçlar
işletmelerin hizmetine sunulmuştur. Bu kapsamda Afet Direnç Testi ile işletmeler afetlere
hazırlıklı olup olmadığını görmekte, 20 ipucu kitapçığı ile alabilecekleri temel önlemleri
öğrenmektedirler. Daha kapsamlı acil eylem planlarını geliştirmek isteyen işletmeler online
Afetlere Hazırlık Araç Setine erişerek, kendi planlarını geliştirebilmektedirler.
İşletmeler bu araçların tümüne http://www.saglamkobi.com web platformu aracılığı ile,
ücretsiz olarak erişmektedirler. Online araçların yanı sıra, Sağlam KOBİ projesi talepte
bulunan işletmeler için birebir eğitimler de organize etmektedir. Ayrıca eğitmen eğitimleri
sunarak, Türkiye’nin hemen hemen her ilinde bir Sağlam KOBİ eğitmeni olmasını
amaçlamaktadır.
2016 yılında Birleşmiş Milletler destekli ve hedefi özel sektörün stratejik katılım isteğini
karşılamak, daha dirençli topluluklar yaratmak ve kriz içindeki kişilerin ihtiyaçlarını
karşılamak olan “Connecting Business İnisiyatifi” ile yapılan ortaklık sonucunda Sağlam
KOBİ Projesi’nin kapsamı daha genişlemiş ve küresel bir ağın parçası haline gelmiştir.
Daha fazla bilinçlenmek ve afetlere hazırlanarak iş sürekliliğini sağlamak için tüm KOBİ’leri
iş birliğine davet eden Sağlam KOBİ Projesi hakkında daha fazla bilgi almak ve iletişime
geçmek için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:
https://sakarya.afad.gov.tr/
http://www.saglamkobi.com

