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BASIN BÜLTENİ              
 

TÜRKONFED, V8sa ve UNDP 8şb8rl8ğ8yle gel8şt8r8len 
İş8m8 Yöneteb8l8yorum Projes8’n8n 5. eğ8t8m8 Mard8n’de gerçekleşt8r8ld8 

 
İŞ DÜNYASI, KOBİ’LERİN REKABET 

GÜCÜ İÇİN MARDİN’E ÇIKARMA YAPTI! 
 

Küresel rekabet8n öneml8 oyuncularından olan ve Türk8ye ekonom8s8ne can veren KOBİ’ler8n 
kapas8teler8n8 gel8şt8rmek 8ç8n TÜRKONFED, V8sa ve UNDP 8ş b8rl8ğ8 8le hayata geç8r8len “İş8m8 
Yöneteb8l8yorum” Projes8’n8n 5. eğ8t8m8, DİCLESİFED desteğ8 ve MARSİAD ev sah8pl8ğ8nde 
Mard8n’de düzenlend8. Toplantı, Mard8n Val8s8 Mustafa Yaman, UNDP Türk8ye Muk8m Tems8lc8s8 
Claud8o Tomas8, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı Kemal B8l8m, 
MARSİAD Başkanı Abdülnasır Duyan ve Mard8n TSO Başkanı Mehmet Al8 Tutaşı’nın açılış 
konuşmalarıyla başladı.  
 
Hedefler 8ç8n İş Dünyası Platformu Başkanı Üm8t Boyner ve yönet8m kurulu üyeler8n8n de katıldığı 
açılış toplantısı 8le başlayan 2 günlük eğ8t8m programı 8le KOBİ’lere, f8nansal raporlamadan d8j8tal 
pazarlamaya, e-t8caretten sosyal medyaya yen8l8kç8 8ş modeller8 hakkında kapsamlı b8lg8ler ver8ld8. 
Türk8ye’den 27 bankanın b8r araya gelerek destekled8ğ8 ‘İş8m8 Yöneteb8l8yorum’ projes8 8le, 3 yılda 
18 kentte 3.000 KOBİ’ye ulaşılması hedeflen8yor. 
 
Mard%n, 17 Ocak 2020- Türk &ş dünyası, İş8m8 Yöneteb8l8yorum Projes8 &ç&n Mard&nl& KOBİ’ler &le b&r 
araya geld&. Türk G8r8ş8m ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), V8sa, B8rleşm8ş M8lletler 
Kalkınma Programı (UNDP) &ş b&rl&ğ& ve 27 bankanın desteği ile hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum 
Projesi’nin beşinci eğitimi Mardin’de gerçekleştirildi. KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak amacıyla hayata 
geçirilen proje ile 3 yılda 18 ilde 3 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. D8cle Sanay8 ve İş Dünyası 
Federasyonu (DİCLESİFED) desteğ&, Mard8n Sanay8c8 İş Adamları Derneğ8 (MARSİAD) ev 
sah&pl&ğ&nde 17-18 Ocak tar&hler& arasında Mard&n’de gerçekleşt&r&len eğ&t&mde, finansal disiplini 
sağlamak için gereken bilgilerin yanısıra hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmayı 
sağlayacak yöntemler Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından anlatıldı.   
 
Toplantının açılış konuşmaları Mard8n Val8s8 Mustafa Yaman, UNDP Türk8ye Muk8m Tems8lc8s8 
Claud8o Tomas8, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı Kemal B8l8m, 
Mard8n TSO Başkanı Mehmet Al8 Tutaşı ve MARSİAD Başkanı Abdülnasır Duyan tarafından 
yapıldı. KOBİ’ler& odağına alan ve Adana, Antalya, Hatay ve Balıkes&r’de gerçekleşt&r&len İş8m8 
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Yöneteb8l8yorum Projes8 Mard8n toplantısında özel konuşmacı olarak Hedefler 8ç8n İş Dünyası 
Yönet8m Kurulu Başkanı Üm8t Boyner de Sürdürüleb8l8r Kalkınma Amaçları 8le Platform’un 
faal&yetler& hakkında katılımcılara seslend&.  “İş8m8 Yöneteb8l8yorum Projes8”n&n 2 günlük eğ&t&m 
programı, Boğaz8ç8 Ün8vers8tes8 İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkez8 ve Boğaz8ç8 Ün8vers8tes8’n8n deney8ml8 eğ8tmenler8 tarafından hazırlandı.  
 
Mustafa Yaman: “Mard8n’8n potans8yel8n8 gel8şt8recek projelere destek vermekten memnunuz” 
“Masal şehr& Mard&n’e hoş geld&n&z” d&ye konuşmasını başlayan Mard8n Val8s8 Mustafa Yaman, İş8m8 
Yöneteb8l8yorum Projes8’n&n b&r ayağının Mard&n’de olmasından büyük b&r memnun&yet duyduğunu 
bel&rtt&. Val8 Yaman konuşmasında şunları söyled&: “Mezopotamya’nın kad&m şehr& Mard&n; t&caret, 
h&zmet, tekst&l ve tur&zm açısından çok öneml& &ller&n başında gel&yor. Yatırımlarımızın ve &şletmeler&m&z&n 
kapas&tes&n& artıracak, ülkem&z&n ve bölgem&z&n kalkınmasına destek verecek olan bu eğ&t&mler& 
önems&yoruz. Sıkıntılı b&r dönemden geçt&k. Son üç sened&r başta Mard&n olmak üzere bölgem&zde b&r 
huzur hâk&m… Tur&zm sektöründe yatırımlar &le 2018-2019 hedefler&n& tutturduk. 810 b&n m&saf&r aldık. 
Günüb&rl&k m&saf&rler &le 3,5 m&lyon &nsan z&yaret ett&. Hedef&m&z günüb&rl&kte 5 m&lyon tur&st ağırlamak. 
Mard&n’&n potans&yel&n& yükseltecek projelere destek ve katkı vermekten mutluyuz.” 
 
Claud8o Tomas8: “KOBİ’ler8n geleceğ8n ekonom8s8ne hazırlıklı hale gelmes8, Türk8ye’n8n rekabet 
gücü açısından çok öneml8” 
UNDP Muk8m Tems8lc8s8 Claud8o Tomas8 &se şöyle konuştu: “KOBİ’ler&n geleceğ&n ekonom&s&ne 
hazırlıklı hale gelmes&, Türk&ye’n&n rekabet gücü açısından çok öneml&. İş&m& Yöneteb&l&yorum projes& &le 
bu &ht&yacı g&derecek b&r eğ&t&m programı hazırlandı ve f&nansal d&s&pl&n, &hracatta ve pazara er&ş&mde 
teknoloj&den faydalanma, sürdürüleb&l&rl&k &lkeler& g&b& her KOBİ’n&n &çselleşt&rmes& gereken b&rçok 
konuda bu eğ&t&mler aktarılıyor. Umuyorum k& bu anlamlı projen&n net&ces&nde Türk f&rmaları gel&şen 
pazarların yen& beklent&ler&ne uygun şek&lde ve yen& teknoloj&lerden faydalanarak hızlı büyüme trend&n& 
devam ett&recek ve yen& &st&hdam alanları yaratacaklardır.” 
 
Orhan Turan: “İş8m8 Yöneteb8l8yorum, öneml8 b8r KOBİ Seferberl8ğ8 Projes8” 
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, yaptığı konuşmada şöyle ded&: “Ülkem&z&n kalkınma 
yolculuğunda KOBİ’ler&m&z&n rekabetç&l&k gücünü, n&tel&kl& &nsan kaynağı kapas&tes&n&, yönet&ş&mden 
üret&m ve &hracata uzanan değer z&nc&r&nde; yüksek teknoloj& kullanımı &le yüksek ver&ml&l&k ve yüksek 
katma değer yaratmasını sağlayacak aks&yonlar alınması önem kazanıyor. Çünkü KOBİ’ler&m&z&n 
kapas&teler&n& gel&şt&rmek, kentler&m&z&n rekabetç&l&ğ&n& artırıyor ve yerel kalkınma d&nam&kler&n& de 
harekete geç&r&yor. KOBİ’ler&m&z büyürse, Türk&ye büyüyor. İş&m& Yöneteb&l&yorum Projes&’n&; &ş&n& değer 
yaratarak yöneten &şletmeler&m&z&n, sadece n&cel&k değ&l n&tel&kler&n& gel&şt&rmek üzere hayata geç&rd&k. 
Proje &le çağın gerekt&rd&ğ& b&lg& b&r&k&m&, tecrübe aktarımı ve mentörlük desteğ&yle, KOBİ’ler&m&z&n 
sürdürüleb&l&rl&k yolculuğuna rehberl&k ed&yoruz. 2020 yılında da İstanbul, Van, Malatya ve Den&zl& &le 
devam edecek olan İş&m& Yöneteb&l&yorum, ülkem&z&n sürdürüleb&l&r kalkınması ve rekabetç&l&ğ&ne destek 
veren öneml& b&r KOBİ Seferberl&ğ& Projes&’d&r.” 
 



  

 

Üm8t Boyner: “KOBİ’ler değerler8yle, çev8kl8k, esnekl8k ve dayanıklılık özell8kler8yle çok öneml8 
avantajlara sah8p” 
Hedefler 8ç8n İş Dünyası Platformu Başkanı Üm8t Boyner de konuk konuşmacı olduğu etk&nl&kte, 
Mard&nl& KOBİ’lere seslend&. Üm8t Boyner konuşmasında, “Her gün b&r yen&s& eklenen sorunlar 
z&nc&r&nde çözümün ve sürdürüleb&l&r b&r ekonom&k yapının parçası olmak ş&rketler &ç&n gelecekte de var 
olmanın ön koşuludur. Hedefler &ç&n İş Dünyası Platformu olarak sürdürüleb&l&r b&r dünya ve sürdürüleb&l&r 
b&r ekonom& &ç&n &ş dünyasının alacağı rolü ortaya çıkaran araştırmalar ve sosyal ve çevresel faktörler& göz 
önüne alan, küçük, orta ve büyük &şletmeler&n &ş yapış şek&ller&n& değ&şt&recek &ş b&rl&kler& gel&şt&r&yoruz. 
KOBİ’ler&n değerler&yle, çev&kl&k, esnekl&k ve dayanıklılık özell&kler&yle poz&t&f değ&ş&m ve sürekl& 
yen&l&kç&l&ğ& hayata geç&rmek &ç&n avantajlarının fazla olduğunu düşünenlerden&m” ded&. 
 
Kemal B8l8m: “Proje, KOBİ’ler8m8z8n sırtındak8 yükü haf8fletecekt8r” 
DİCLESİFED Başkanı Kemal B8l8m yaptığı konuşmada KOBİ’ler&n yarattığı &st&hdam, üret&m ve 
yatırım &le ekonom&k yükün büyük b&r bölümünü sırtladığını bel&rterek şöyle devam ett&: “KOBİ’ler&m&z&n 
sırtında da çok öneml& yükler& bulunuyor. Bölgem&zde KOBİ’ler&m&z&n durumu &se çok daha zor. İç&nden 
geçt&ğ&m&z dönemde özell&kle f&nansman sorunları başta olmak üzere KOBİ’ler&m&z kapas&teler&n& 
gerekt&ğ& g&b& kullanamıyor. Hal&yle bu durum hem &şletmeler&m&ze hem de bölge ve ülkem&z ekonom&s&ne 
yansıyor. Ekonom&m&z&n en kırılgan yapıları olan KOBİ’ler&n dayanıklılığını artırmak, hem bölgem&z hem 
de ülkem&z &ç&n büyük önem taşıyor. Bugün b&zler& b&r araya get&ren “İş&m& Yönet&yorum Projes&”, &şte 
KOBİ’ler&m&z&n sırtında öneml& b&r yükü s&v&l toplum, özel sektör ve uluslararası &ş b&rl&ğ& &le haf&flet&yor.”  
 
TÜRKONFED Yönet8m Kurulu Üyes8 ve MARSİAD Başkanı Abdulnasır Duyan da yaptığı 
konuşmada, Mard&n ekonom&s& hakkında b&lg& ver&rken, şunları aktardı: “Bölgem&zdek& ş&rketler&n en 
öneml& sorunları; kurumsallaşma, f&nans kaynaklarına ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve markalaşma olarak 
sayılab&l&r. “İş&m& Yöneteb&l&yorum” projes& Mard&n’dek& ş&rketler&m&ze &şte bu sorunları aşma noktasında 
öneml& katkı sağlayacak.  Mard&n Ortadoğu’ya açılan kapıdır. Mard&n’de yatırım yapmak &ç&n bütün şartlar 
uygundur. Herkes& Mard&n’e yatırım yapmaya davet ed&yoruz.”  
 
Mard8n TSO Başkanı Mehmet Al8 Tutaşı, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyled&: “Bölgemizin 
etrafındaki ateş hattı bizlere sirayet ediyor. Ortadoğu’daki karışıklıklara rağmen ülkemizin potansiyeline 
olan inancımız tam. Ülkemizin üzerinde ekonomiden küresel teröre uzanan baskılar olmasına rağmen, 
bizler potansiyelimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Gençlerimizin eğitim süreçlerine destek 
verdiğimiz gibi teknolojiyi takip etmeleri ve dijitalleşme konusunda da çalışmalara Mardin TSO olarak 
destek veriyoruz.” 
 
İş Dünyasının Etk8l8 İs8mler8 A8le Ş8rketler8 8le Kurumsallaşma Tecrübeler8n8 Paylaştı 
Eğ&t&m kapsamında, Hedefler İç8n İş Dünyası Platformu Yönet&m Kurulu üyeler& a&le ş&rketler& &le 
kurumsallaşma tecrübeler&n& paylaştığı b&r de panel düzenlend&. Seza Ç8mento Yönet8m Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Yasem8n Açık’ın moderatörlüğünü yaptığı A8le Ş8rketler8 ve Kurumsallaşma panel&nde Sun 



  

 

Tekst8l Kurucu Ortağı Şükrü Ünlütürk, DİMES CEO’su Ozan D8ren ve Turcas Petrol CEO’su Batu 
Aksoy katılımcılara tecrübeler&n& aktardı. 
 
Eğitim kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, 
Türkiye ve Dünya Ekonomilerinde Gelişmeler konulu bir konuşma yaptı. İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi (CARF) Eğitmeni 
Prof. Dr. Serhat Yanık’ın Şirketlerin Finansal Röntgeni: Finansal Raporlama eğitiminin ardından, 
KOBİ’ler Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi Eğitmeni Fatih Kandemir’den Mali Tahlil ve 
Finansmana Erişim eğitimi aldı. Eğitimin öğleden sonra oturumunda Stratejist ve eğitmen Azade 
Özaltun’un KOBİ’lerde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi 
Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören girişimcilikteki riskler ve be belirsizlikler ile e- 
ticaret ve yeni pazarlara açılma konusunda eğitim verdi. 
 
İkinci gününde İşimi Yönetebiliyorum eğitimleri Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi (CARF) 
Eğitmeni Prof. Dr. Vedat Akgiray ile Türkiye’de ve Dünya’da Hukuk ve Kurumsal Yönetim Paneli ile 
start aldı. TEB Dijital Bankacılık Pazarlama Müdürü Şahin Gör’ün E-Ticaret ve Online Ödemeler 
eğitiminin ardından İşimi Yönetebiliyorum Mardin Eğitim Programı, Dr. Aygören’in E-ticaret 
Girişimcilik ve Vaka Çalışması’nın  ardından Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi (CARF) Eğitmeni 
Hüseyin İlteriş Öztürk’ün Strateji ve İş Geliştirme Planı eğitimi ve daha sonra yapılan mini bilgi 
yarışması, hediye çekilişi ve sertifika töreni ile sona erdi.  
 

 

 

*******************EDİTÖRE NOT****************** 

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Hakkında: Sürdürülebilir bir kalkınma için toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü 
anlayışıyla harekete geçen TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP işbirliği ile kurulan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, bu 
konuda dünyanın ‘özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformudur. Özel 
sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturmayı, özel sektöre kalkınmada nasıl bir çözüm 
ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunmayı amaçlayan platform, Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel almaktadır 

İşimi Yönetebiliyorum Projesi Hakkında: . TÜRKONFED, Visa ve UNDP  işbirliğinde Türkiye’deki 27 bankanın desteğiyle 
16 Nisan 2019 tarihinde hayata geçti. Projenin amacı KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç 
duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak. 3 yılda 18 ilde 3 bin KOBİ’ye ulaşmak hedefleniyor. Eğitim içeriği 
Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri 
tarafından iki temel noktaya odaklanarak geliştirildi. İlk modülde finansal disiplini sağlamak için gereken bilgiler veriliyor. 
İkinci modülde dijital dünyayı tanımak, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmayı sağlayacak yöntemler 
anlatılıyor. İçerikler Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nde uzman öğretim üyeleri tarafından 
sunuluyor. Aynı zamanda interaktif bir tartışma ortamı ile katılımcıların kendi işleri ile ilgili pratik ve faydalı bilgiler almaları 
sağlanıyor. Uzman konuklar ile başarı hikayeleri derinlemesine inceleniyor ve katılımcıların kendi iş geliştirme planını 
yapmaları için fırsat sunuluyor. 



  

 

 
Bilgi için: 
İşimi Yönetebiliyorum Projesi-İletişim / Hande Yavuz / İletişim Sorumlusu- 0537 734 96 09 / hyavuz@turkonfed.org / www.turkonfed.org / 
info@turkonfed.org 
İnsula İletişim / Merve Duysak 0549 667 10 02 / merveduysak@insulailetisim.com 
İnsula İletişim / Rukiye Tekdemir 0549 667 10 04 / rukiyetekdemir@insulailetisim.com  

 
 

 


