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Değerli Dostlar, Değerli Katılımcılar; 
 
TÜRKONFED yönetim kurulu adına hepinizi sağlık ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
“Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar” projesinin açılış etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum.   
 
Pandemi koşullarında hızlı bir ivme yakalayan “Dijitalleşme ile İş Gücü Piyasasının Dönüşümü”nü ele 
alacağımız çevrim içi buluşmamıza, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Fuat Keyman ve Derya İren ile 
moderatörümüz Ahu Özyurt’a teşekkür ediyorum. 
 
Değerli Dostlar; 
 
Dünyanın ve ülkemizin hazırlıksız yakalandığı Kovid 19 pandemisi, insanlık tarihinde kitap ayracı gibi 
bir dönemi başlattı. Geçmişin alışkanlıklarıyla hayatımızı devam ettirmemiz artık pek mümkün değil. 
Sağlık başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve toplumsal zor bir yılı geride bırakırken, 2021 yılında da 
rehavete kapılmadan sorumluluklarımızı yerine getirmemiz önem taşıyor.  
 
Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ve tek başımıza bu sorunun çözümü zor görünüyor. Küresel 
sorunları çözmenin anahtarı, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla işbirliklerini geliştirmekten geçiyor. 
TÜRKONFED olarak içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemlerde, “küresel sorunların, küresel ve 
kapsayıcı çözümler gerektirdiği” bilinci ile üyelerimize, paydaşlarımıza, KOBİ’lerimize ve 
ekonomimize değer yaratma misyonu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
 
“Dayanıklı KOBİ’ler Güçlü Yarınlar” projesi de kapsayıcı işbirliklerimizin sonucunda iş dünyasının 
birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, KOBİ’lerin doğal afet ve pandemi gibi krizler karşısında 
dayanıklılığını artırmak amacıyla geliştirildi. Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK işbirliği, 
Katar Kalkınma Fonu desteği ile ülkemizde faaliyet gösteren 25 Türk ve 25 Suriye sermayeli KOBİ’nin 
seçileceği proje ile sekiz ay boyunca çeşitli eğitimler planlandı.  
 
Suriyeli ve Türk KOBİ’lerinin eşletirmeler ile iş yapma kültürünü artıracak projemizde, koçluk 
toplantıları ile de mentörlük ve rehberlik hizmeti vereceğiz. Projeye seçilen her bir KOBİ’mize 30 bin 
TL olmak üzere, toplamda 1.5 Milyon TL’lik bir kaynak sağlayacağız.  
 
Bu kaynak KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve eğitim süreçlerinde belirlenen 
altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılacak. Ekonomik kapsayıcılık, sosyal bütünlük ve iş 
gücü kaybının önlenmesi ile kayıt dışı ile mücadele de projenin ana kapsamında yer alan önemli 
hedeflerimiz. Kısacası, “Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar” projesi ile her anlamda KOBİ’lerimizin 
kapasitelerini ve dijital yetkinliklerini geliştirirken, ekonomimize yaratacakları kayıtlı değeri de 
artırmayı planlıyoruz. 
 
Değerli Dostlar; 
 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için KOBİ’lerimizin dijitalleşmeden 
nitelikli insan kaynağına, iş ve üretim modellerinden, katma değerli ihracata uzanan çerçevede 
kapasitelerini geliştirmemiz önem kazanıyor.   



  

 

Ekonomimizin lokomotifi KOBİ’lerimizin yüksek katma değer yaratmasının yolu, yüksek teknoloji 
kullanımı ile markalı üretim ve ihracattan geçiyor. Tam da bu noktada dijitalleşme, teknolojinin hız ve 
verimlilik artışı yaratan gücü ile KOBİ’lerimizin rekabetçiliğinde, önemli bir kaldıraç görevi üstleniyor. 
 
Geçmişin iş yapma alışkanlıklarında müşteri veli nimetti. Dijitalleşme ile artık müşterinin veri nimet 
olduğu yeni bir çağ başladı. Ülkemizin ve KOBİ’lerimizin gerçek gündeminin dijitalleşme olması 
gerekiyor. Dijitalleşmenin bir lüks değil, zorunluluk olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız.  
 
Yeni ekonomik sistemde verimlilik, çeviklik ve rekabetçilik, dijitalleşmenin kodlarıyla belirleniyor. 
Kültürel ve zihinsel bir değişimi de ifade eden dijitalleşme, çalışma hayatından iş yapma modellerine, 
sosyal alışkanlıklarımızdan tüketim tercihlerimize kadar hayatı dönüştürüyor.  
 
Bu dönüşümün bir parçası olmak için elimizdeki dijitalleşme anahtarını kullanmanın tam zamanı. 
Gelişmiş ülkelerle geleneksel üretim kollarında rekabet etme şansımız yok ancak dijitalleşme, dönüşüm 
odaklı yeni ekonomik sistemde yarışa aynı kulvarda başlama fırsatı da tanıyor.  
 
Bu fırsatı, ülkemizin kalkınmasında ve kaliteli büyümesinde kullanmak için KOBİ’lerimiz odağında 
başlattığımız projelerimizden biri olan “Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar” ile geleceğe daha emin 
adımlarla hazırlamayı amaçlıyoruz.  
 
Bu vesile ile proje paydaşlarımız SPARK ve Katar Kalkınma Fonu ile değerli konuşmacılarımıza 
teşekkür ediyorum.  
 
Sağlık ve sevgiyle kalın diyorum. 
 


