
  

 

DKGY  – SIKÇA SORULAN SORULAR 

19.01.2021 

 

 
1. Dayanıklı KOBİ’ler Güçlü Yarınlar (DKGY) Projesi nedir? 

 
TÜRKONFED yürütücülüğü ve Spark iş birliğinde hayata geçirilen ve Qatar Fund For 
Development (QFFD) tarafından finanse edilen proje kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren 
çoğunluk ortaklığı/hissesi Suriye sermayeli 25 KOBİ’yi 25 Türkiye sermayeli KOBİ ile eşleştirerek 
Türkiye iş dünyası ve ekosisteminde iletişiminin artırılması, birlikte çalışma kültürü ve network 
geliştirilmesi ve hedefteki 50 KOBİ’nin afet ve pandemi dayanıklılığının artırılması 
amaçlanmaktadır. Aynı zamanda iş dünyasında sosyal bütünlüğün sağlanması, ekonomik 
kapsayıcılığın artırılması, istihdam kaybının önlenmesi ve emek piyasasının çeşitlendirilmesi 
hedefler arasında yer almaktadır. 

 
Proje kapsamında, yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda faaliyetler düzenlenecek, katılımcı 
şirketlerin büyüme hedeflerine yönelik koçluk çalışmalarıyla iş planları hazırlanacak ve 
yapılacak eşleştirmelerle tecrübe paylaşımı ve sosyal bütünlüğün sağlanması yolunda 
çalışılacaktır. 

 
Proje faaliyetleri kapsamında; 6 farklı modül halinde 6 adet online eğitim, 6 webinar, 12 koçluk 
toplantısı ve 12 eşleştirme toplantısı yapılması planlanmaktadır.  

 
Proje sonunda ise büyüme hedefleri ve yapılan analizler çerçevesinde katılımcı şirketlerin 
belirlenen altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için her bir katılımcıya yaklaşık 30.000TL fon 
desteği verilecektir.  

 
Proje süresi toplamda sekiz ay olarak planlanmış olup 31 Ağustos 2021’de tamamlanması 
öngörülmüştür. 

 

 
2. Projeye katılım için kimler başvurabilir? 

 
Proje, herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
başvurusuna açıktır. Başvurular sonrasında TÜRKONFED ve SPARK tarafından belirlenmiş olan 
kriterler çerçevesinde seçim yapılarak katılım onayı verilir. 

 

 
3. Projeye katılım için herhangi bir katılım ücreti ödemek gerekli midir? 

 
Hayır. Projeye katılım ücretsizdir. Başvurular sonrasında yapılacak değerlendirmede katılım 
kriterlerine uyduğu belirlenen şirketler katılım için davet edilecek olup, seçilen şirketlerden 
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

 

 

 

 



  

 

4. Proje kapsamındaki faaliyetler ne şekilde düzenlenecek? 

 
Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamı dijital olarak düzenlenecektir. 

 
Yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda eğitim müfredatı belirlenir. 

 
Canlı olarak düzenlenecek olan faaliyetlerin dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. 

 

 
5. Faaliyetlere katılımda şirket bazında kişi sınırlaması var mı? 

Proje kapsamındaki faaliyetlere (eğitimler, webinarlar, koçluk toplantıları ve eşleştirme 
toplantıları) her şirketten bir kişinin görevlendirilmesi ve irtibat kişisi olarak bildirilmesi 
gerekmektedir. 

6. Faaliyetlere katılım zorunluluğu var mı? Katılım için ne kadar zaman ayırılması 
beklenmektedir? 

Proje kapsamında düzenlenecek olan faaliyetlerin %80’ine katılım zorunludur. Katılımcılara 
proje sonunda sağlanması öngörülen fon desteğinin verilebilmesi için faaliyetlere %80 katılım 
sağlanmış olması şartı aranacaktır. 

Şirketler tarafından görevlendirilen her katılımcının proje süresince yaklaşık olarak her hafta 
yarım gününü proje faaliyetleri için ayırması beklenmektedir. 

7. Koçluk çalışmaları ne şekilde gerçekleştirilecektir? 

Koçluk çalışmaları dijital olarak gerçekleştirilecektir.  

Katılımcı şirketlerin yapısı ve büyümeye yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
planlama yapılacaktır. Bu sayede her bir katılımcı şirket için, büyüme hedefleri doğrultusunda 
birer eylem planı oluşturulacak ve ihtiyaçları belirlenecektir. 

8. Şirket eşleştirmeleri ne şekilde gerçekleştirilecektir? 

Türkiye'de faaliyet gösteren çoğunluk ortaklığı/hissesi Suriye sermayeli KOBİ'ler ile Türkiye 
sermayeli KOBİ’ler, ileriye dönük iş birliğinin, ticaretin ve sosyal bütünlüğün artırılması 
amacıyla, şirketlerin faaliyet alanları dikkate alınarak eşleştirme yapılacaktır.  

9. Fon desteği nasıl verilecektir? 

Fon desteği proje kapsamındaki koçluk süreci tamamlanarak, büyüme hedeflerine yönelik 
eylem planı ve ihtiyaç analizleri belirlendiğinde verilmeye başlanacak olup öngörülen zaman 
Mayıs 2021’dir.  

Fon desteğinin amacı şirketlerin büyümeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak olduğundan, verilen 
destek ile hammadde alımı, ticareti yapılmak üzere malzeme/makine alımı, v.b. yapılmasına 
izin verilmez.  

Fon desteğinin alınabilmesi için proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere devamlılık esastır ve 
%80 katılım sağlanmış olma şartı aranır.  

Fon desteğinin miktarı, her bir katılımcı şirket için belirlenen alt yapı ihtiyaçlarına göre 
yaklaşık 30.000TL olarak belirlenmiştir. Katılımcılara nakden ödeme yapılmaz. Katılımcıların 



  

 

aldığı hizmetin faturası TÜRKONFED adına kesilecek, buna istinaden ödeme TÜRKONFED 
tarafından hizmet sağlayıcıya yapılacaktır. 

 

 

 

 
10. Proje başvuruları nasıl yapılacaktır? Son başvuru tarihi nedir? 

Ekli linkten “Başvuru Formu”nu doldurup belirtilen evrakların iletilmesiyle birlikte başvuru 
süreci tamamlanmış olacaktır.  

Son başvuru tarihinden sonra iki hafta içinde başvurular değerlendirilerek katılımcılara davet 
yazısı ve faaliyet programı iletilecektir. 

Son başvuru tarihi 19 Şubat 2021’dir. 

 

 
11. Projeye başvurmak için gerekli evraklar nelerdir? 

 
*Tam olarak doldurulmuş başvuru formu 

*Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve son değişiklikleri içeren en son yayımlanan gazete) 

*Ticaret Odası Kayıt Belgesi 

*Vergi Levhası 

*Eğer var ise - Şirket unvanında yapılan tadilatlara ilişkin belge 

*Eğer var ise – Şirketin son 5 yıllık faaliyet raporu 

*Eğer var ise – Yönetim organizasyon şeması 

*Eğer var ise – Şirket etik kuralları 

 

 


