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DAYANIKLI KOBİ’LER, GÜÇLÜ YARINLAR PROJESİ’NİN İKİNCİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ 

 

KOBİ’LER İÇİN DİJİTAL GİRİŞİM VE  
YENİ İŞ ALANLARI MASAYA YATIRILDI 

 
TÜRKONFED’in Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği 
“Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar” projesi kapsamında düzenlenen webinar serisinin ikinci 

çevrim içi buluşması, “Dijital Girişim ve Yeni İş Alanları” temasıyla gerçekleşti. Etkinlikte 
katılımcılar, girişimcilerin teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yapması gerektiğine dikkat 

çekti.  
 

18 Mart 2021 / İstanbul – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), iş 
dünyasında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi, Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ’lerin 
dayanıklılıklarının artırılması hedefiyle Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile 
hayata geçirdiği “Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar” projesi kapsamında yapılan webinar 
serisinin ikinci çevrim içi buluşması gerçekleşti. Gazeteci Ahu Özyurt’un moderatörlüğünü 
üstlendiği “Dijital Girişim ve Yeni İş Alanları” temalı etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yiğit Savcı, Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal ve Joaan App CEO'su 
Mojahed Akil katılım gösterdi. 
 

Yiğit Savcı: “Yeniyi eskinin içinden inşa etmek bir rönesanstır” 
 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit 
Savcı, kriz dönemlerini beklemeden, odağına her zaman insan kaynağını alan işletmelerin başarıya 
ulaştıklarını çünkü girişimciliğin özünün, insan kaynağının ortaya koyduğu temel değerler olduğunu 
söyledi. Eski nesil girişimciler ile yeni nesil girişimcilerin yeni iş alanlarını birlikte oluşturabileceklerini 
ifade eden Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü, “İnsan ömrü uzadıkça farklı nesiller bir arada çalışmaya 
başladı ancak eski dönemin ‘güçlü liderlik tipi’ yeni dünyanın dinamiklerini karşılamak için yeterli 
değil. Yeni neslin iş alanları yaratabilmesi ve bu yüzyılın dinamiklerini güçlü bir şekilde ortaya 
koyabilmesi için eski neslin koyduğu zihin setinin dönüşmesi lazım. Yeni nesil de eskiyle etkileşimini 
güçlü bir şekilde sürdürmelidir. Çünkü yeniyi eskinin içinden inşa etmek bir rönesanstır. Bu zihniyet 
dönüşümünü sağlayabilirsek yalnızca şirketlerin değil ülkemizin de önünü açabiliriz.” 
 

Arda Kutsal: “Dönüşümün başında olanlar geç kalmış sayılmaz” 
 

Günümüzde faaliyet gösterilen sektör fark etmeksizin tüm girişimcilerin teknolojiyi iyi kullanmaları 
gerektiğini vurgulayan Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal, “Bugün artık bir restoranın işletmecisinin 
mekanını tanıtırken Instagram kullanmaması, farklı platformlarda restoranını listelememesi söz 
konusu değil. Pandemi döneminde de görüldüğü üzere, işini dijitale taşıyanlar, dijital pazarlamaya 
odaklananlar, e-ticareti doğru kullananlar bu süreçten karlı çıktı veya daha az zarar etti. Teknoloji 
şirketlerine baktığımızda ise bu dönem önemli bir avantaj sağladıklarını görüyoruz. Çünkü yıllardır 
konuşulan dijitalleşme ve dönüşümün ne derece önemli olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Belki de 



  

 

önümüzdeki on yılın ivmesi bu dönemde kazanıldı. Hiç kuşkusuz teknolojiyi iyi bilenler için büyük bir 
fırsat ancak dönüşümün başında olanlar da geç kaldıklarını düşünmesinler. Teknoloji ve internet 
sektörü çok hızlı gelişiyor. Bundan 20 yıl önce öğrenilen teknolojiler günümüzde çok da geçerli değil” 
dedi. 
 

Mojahed Akil: Suriyeli girişimciler Türkiye ekonomisinin bir parçası olmalı” 
 

Suriyeli girişimcilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Joaan App CEO'su Mojahed Akil ise 
“Türkiye'de girişimcilik zorlu ancak özellikle Suriyeli girişimciler pek çok engelle karşılaşabiliyor. Bu 
girişimcilerin önümüzdeki süreçte başarıya ulaşmasını umuyorum çünkü bu yalnızca Suriyeli 
girişimcilere değil aynı zamanda Türkiye toplumuna da fayda sağlayacaktır” diye konuştu. Arap ve 
Suriyeli girişimcileri bir araya getirmek üzere faaliyet gösteren çalışan ‘Dijital İstanbul’ buluşmasının 
kurucularından biri olduğunu belirten Akil, şöyle devam etti; “Amacımız, devlet kurumlarını ziyaret 
ederek girişimcilerin endişeleri ve sorunları hakkında konuşmak. Bununla birlikte, Suriyeli ve Arap 
girişimcilerin dikkat etmesi gereken konular da var. Öncelikle yalnızca Arap pazarıyla yetinmemeli, 
Türkiye ekonomisinin bir parçası olmalılar. Özellikle günümüzün rekabet ortamında, yenilikçi fikirlerle 
denemeye devam etmeli ve pazara girmeye çalışmalılar.”  
 

“Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar Buluşmaları”, Nisan ve Mayıs aylarında da her ayın birinci 
ve üçüncü Çarşamba günü, saat 15.00’te farklı bir temayla düzenlenecek. Çevrim içi etkinlikler, 
www.dkgy.org adresi üzerinden takip edilebilir. 
 

50 KOBİ’ye dijitalleşme ve altyapı iyileştirme desteği 
 

Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ’ler arasında birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefleyen 
“Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar” projesi ile KOBİ’lerin afet ve pandemi gibi krizlere karşı 
dayanıklılıklarının artırılmasına, dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesine, sosyal bütünlük 
sağlanmasına, ekonomik kapsayıcılığı artırılmasına ve iş gücü kaybının önlenmesine katkı 
sunulması da amaçlanıyor. 25 Türkiye, 25 Suriye sermayeli olmak üzere toplam 50 KOBİ’nin 
katılacağı proje; eğitim, webinar, eşleştirme ve koçluk toplantıları olmak üzere dört ana faaliyet alanı 
üzerinden gerçekleştirilecek. Katar Kalkınma Fonu - Qatar Fund For Development (QFFD) 
tarafından finanse edilen sekiz ay süreli proje kapsamında ayrıca, her bir katılımcı firmaya 30 bin TL 
olmak üzere toplam 1,5 milyon TL fon sağlanacak. Fon, dijital dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve 
projenin eğitim süreçlerinde belirlenen altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılacak. 
 
 

http://www.dkgy.org/

	BASIN BÜLTENİ                                                                                                         18 Mart 2021
	TÜRKon/hb/21-12

