
T.C. SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 
KOBİ’ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi 

Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği 
İstanbul Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile 
ilgili tek sorumluluk TÜRKONFED’e aittir

KOBİ’LER GELECEKLE 
BULUŞUYOR!
DÖNÜŞÜME

HAZIR MISINIZ?

PROGRAM AKIŞI

KOBİ’LER GELECEKLE BULUŞUYOR: 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Ekonominin can damarı KOBİ’leri gelecekle 
buluşturmak amacıyla Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
tarafından geliştirilen Dijital Dönüşüm 
Merkezi (DDM) Projesi, İstanbul Kalkınma 
Ajansı (İSTKA) 2019 Yenilikçi ve Yaratıcı 
İstanbul Mali Destek Programı kapsamında 
desteklenmektedir.

TÜRKONFED tarafından yürütülen projenin 
tanıtımı 26 Şubat 2019 tarihinde 
gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası’nın da 
katkılarıyla Beyoğlu’nda faaliyete geçen 
DDM’nin proje ortakları ve iştirakçileri 
arasında İstanbul Valiliği, Tüm Girişimci ve İş 
Mentorları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi ve 
Endeavor Türkiye de yer alıyor.

KOBİ başvuruları www.ddm.org.tr web 
sitesinin ana sayfasında yer alan başvuru 

formu üzerinden 26 Ağustos 2019'a 
kadar gerçekleştirilmektir.

Bilgi için; bilgi@ddm.org.tr mail 
adresinden ulaşılabilir.

Ön Planlama Uygulama

Seçme ve Dijital Analiz Süreç Değerlendirmesi

www.ddm.org.tr

0542 411 18 42

DonusumMerkezi

dijital-dönüşüm-merkezi

dijitaldonusummerkezi

bilgi@ddm.org.tr

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, 
İstiklal Caddesi, Meşelik Sokak 
No:2, Kat:1 34150 Beyoğlu/İstanbul



Merkez 3 Aşamada Hizmet 
Verecek

İlk etapta 120 KOBİ’nin dijitalleşme 
süreçleriyle tanıştırılmasının hedeflendiği 
DDM’de, “Üretim”, “İç Yönetim” ve 
“Pazarlama-Satış” süreçlerine odaklanan 
3 ana başlıkta hizmet verilecek. Merkezde; 
3 kategoride ihtiyaçları analiz edilecek 
olan KOBİ’lere özel yol haritaları 
hazırlanacak. Bu yol haritaları sayesinde 
de dijitalleşme serüvenlerine başlamaları 
sağlanacak.

Proje İstanbul’un genel yenilik iklimine ve 
yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik 
yapıya kavuşmasını 2 yönlü 
destekleyerek, teknoloji ve bilgi 
yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile 
küresel ekonomide söz sahibi 
olabilmesine; küresel değer zincirinde üst 
sıralarda yer alabilmesine katkı 
sağlayacak.

DDM’nin Hedefleri

Dijital dönüşümün bileşenleri, gereklilikleri ve faydaları konusunda İstanbul'daki KOBİ’lerin bilgi 
düzeylerinin ve farkındalıklarının arttırılması,
120 KOBİ’nin dijitalleşme seviyelerinin 3 ana başlık altında(üretimde süreçlerinde, şirket içi idari 
süreçlerde, satış ve pazarlamada) ölçülmesi, analiz edilmesi ve yol haritalarının oluşturulması,
Yol haritaları doğrultusunda, 120 KOBİ’nin tekno-KOBİ’lerle eşleştirilmesi ve dijitale erişimlerinin 
sağlanması,
Projeye özel kredi ve finansman çözümleri geliştirilerek ve bu desteklerden faydalanmaları 
konusunda 120 KOBİ’ye destek sağlanarak, KOBİ’lerin dijital dönüşümlerinin hızlandırılması,
Mentörlük hizmetleri ile 120 KOBİ’nin projede elde ettikleri dijitalleşme düzeylerini sürdürülebilir 
kılmalarına, dijitalleşmeyi kurum kültürü haline getirebilmelerine katkı sağlanması,

 
Projenin; 120 KOBİ’nin dijitalleşme düzeyine ve dijitalleşmenin 120 KOBİ’nin verimliliğine etkilerinin 
analiz edilerek rapor haline getirilmesi. Bu amaçlar doğrultusunda KOBİ’ler merkeze gelerek; 
ihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüm için finansmana erişimlerini kolaylaştırıcı çözümlerden 
yaralanabilecekleri gibi sırasıyla aşağıdaki hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanacaklar.

KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçları analiz edilecek,
İhtiyaçları doğrultusunda servis sağlayıcılarıyla (tekno-KOBİ) eşleştirilecek ve bu servislerden 
merkeze özel avantajlarla faydalanmaları sağlanacak,
Mentörlük hizmetleri ile dönüşüm süreçleri hızlandırılacak,
Ayrıca projede yer alacak KOBİ’lerimiz 12 ay boyunca merkezimizde düzenlenecek olan; dijital 
dönüşüm temalı eğitim ve etkinliklere katılabilecekler.

               IOT & YAPAY ZEKA                                   SİBER GÜVENLİK          ROBOTİK & OTOMASYON

              BULUT TEKNOLOJİSİ                          BÜYÜK VERİ & VERİ ANALİZİ             TEDARİK ZİNCİRİ & LOJİSTİK

       MUHASEBE & İNSAN KAYNAKLARI              WEB & MOBİL ÇÖZÜMLERİ                          İŞ SÜREÇLERİ


