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İŞİMİ YÖNETEBİLİYORUM PROGRAMI 

ESKİŞEHİR’DE KOBİ'LER İLE BULUŞTU 
 

KOBİ’lere bilgi ve beceri kazandırmaya odaklanan eğitim ve destek 

programı ‘İşimi Yönetebiliyorum’un yüz yüze eğitimleri Eskişehir’de 

devam etti. Alanında uzman isimlerin verdiği ‘uluslararası ticaret ve e-

ihracat’, ‘yeşil dönüşüm’, ‘dijital pazarlama’ ve ‘finansmana erişim’ 

eğitimleriyle birlikte ‘Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması’ başlıklı bir 

panel de düzenlendi.  

 
Eskişehir, 20 Ekim 2022 – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 
Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında, 30 banka ve e-
para kuruluşunun desteğiyle 2019 yılında hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum 
Programı, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen kapsamlı eğitimler ile iş dünyasına 
ulaşmayı sürdürüyor.  
 
KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve 
becerileri kazanmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen programın; Marmara ve 
İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliği, Eskişehir 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) desteğiyle Eskişehir’de düzenlenen 
etkinliğine, KOBİ’lerin yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de 
katılım gösterdi. 
 
Süleyman Sönmez: “Dünyadaki değişimlere ayak uydurmamız gerekiyor”  
Türkiye’nin küresel ekonomideki yerini sağlamlaştırmasının yolunun sürdürülebilir 
rekabet ve yerelden başlayıp ulusala güç veren bir kalkınmadan geçtiğini söyleyen 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Bu nedenle mevcut 
pozisyonumuzu iyileştirme çabası ile birlikte dünyada meydana gelen değişimlere de 
dönüşümle ayak uydurmamız gerekiyor. Biz TÜRKONFED olarak geleceğimiz için 
büyük bir önem taşıyan dönüşümleri; ‘dijital’, ‘yeşil’ ve ‘toplumsal’ dönüşümü 
kapsayan 3D olarak tanımlıyoruz.  Bu bakış açımız doğrultusunda Türkiye 



  

 
   

ekonomisinin yapı taşı olan KOBİ’lerimizi entelektüel ve sosyal sermaye ile donatarak, 
dönüşümlere en hızlı şekilde adapte olmalarını amaçlıyoruz” dedi. 
 
“Eskişehir, Türkiye Hayalimize giden yolu çizecek güce sahip” 
Eskişehir’in Türkiye’nin ekonomik gücüne olan katkısına da değinen Sönmez şöyle 
devam etti; “Eskişehir, yüksek teknoloji geliştirme potansiyeli ile sanayimiz ve 
ekonomimiz için yüksek katma değer yaratan kentlerimizden biri. 2 milyar doların 
üzerinde yıllık ihracatıyla fark yaratırken, bu rakamın yüzde 15’ini ileri teknoloji ürünler 
oluşturuyor. Ülkemiz ortalaması 3,8 iken Eskişehir’in ileri teknoloji ürünlerde sağladığı 
katkının, yüksek katma değerli üretimle güçlenen sanayi ile Hayalimizdeki Türkiye’ye 
giden dönüşüm yolculuğumuzu ivmelendirecek güce sahip olduğuna yürekten 
inanıyorum. İşte bu süreçte TÜRKONFED olarak Visa ve UNDP Türkiye iş birliği ile 
hayata geçirdiğimiz İşimi Yönetebiliyorum Programı, ekonomimizin ana dinamosu 
olan KOBİ’lerimizin yarattığı değeri artıracak ve dönüşüm yolculuklarına rehberlik 
edecek bir eğitim programı ile dördüncü yılında da devam ediyor.” 
 
Ramazan Kaya: “Eğitimlere katılan KOBİ’lerin cirosu ve farkındalığı artıyor” 
KOBİ’lerin işletme sermayesi, finansmana erişim, kalifiye eleman ve kurumsallaşma 
konularında yaşadıkları sorunlara dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Bu sorunlar 
KOBİ’lerimizin büyüyememesine ve bir süre sonra da işletmelerin kapanmasına 
neden oluyor. Bugün ev sahipliğini üstlenmiş olduğumuz İşimi Yönetebiliyorum 
Programı, kapsamlı içeriğiyle KOBİ’lerimizin mevcut kapasitelerini artırarak, 
sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefliyor. Üç yılını geride bırakan program 
kapsamındaki eğimlere katılan KOBİ’lerin yüzde 66’sının cirolarında artış oldu. 
Yönetim becerileri yüzde 20,2, özgüven ve motivasyonları yüzde 19,5, farkındalıkları 
ise yüzde 17,4 arttı. Programın Eskişehir’deki etkinliğe katılan KOBİ’lerimize de faydalı 
olacağına inanıyorum” diye konuştu. 
 
Kenan Işık: “Zorlu dönemin fırsatlarını süreci yönetebilenler değerlendirebilir” 
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık ise şunları söyledi; “Dünyanın içinden 
geçtiği zorlu dönemler doğası gereği çeşitli fırsatlar da barındırır. Ancak bu fırsatları, 
sürece hazır olanlar ve bunu yönetebilenler değerlendirebilir. İşimi Yönetebiliyorum 
Programı da çok değerli konularda bilgi verirken, bundan daha da değerli olarak 
becerilerimizi geliştirmeyi hedefliyor. Böylesine önemli ve kapsamlı bir programa, 
Anadolu’nun yıldızı olan Eskişehirimizde ev sahipliği yapmaktan mutluluk 
duyuyoruz.” 
 
Seminerler ve panel düzenlendi 
Eskişehir’deki eğitim toplantısında alanlarında uzman akademisyen ve profesyoneller 
birer seminer verdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 



  

 
   

Dr. Serhat Yanık, “İşletmelerin Temel Faaliyet Döngüsü / Finansmana Erişim”, 
TransferChain Kurumsal İletişim Direktörü Azade Özaltun “Dijital Pazarlama”, S360 
Strateji ve ESG Yönetimi Danışmanı Erman Fenerci “Yeşil Dönüşümün KOBİ’ler için 
Önemi”, Bella Maison Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Polat ise 
“Uluslararası Ticaret ve E-İhracat” konularını ele aldı. Etkinlikte ayrıca ‘Aile 
Şirketlerinin Kurumsallaşması’ başlıklı bir panel düzenlendi. 
 
 
Üç yılda 4 bine yakın KOBİ’ye ulaşıldı 
Üç yılı geride bırakan programda bu zamana kadar KOBİ’lerin ihtiyaçları 
doğrultusunda finans, dijital pazarlama, e-ticaret, yönetim stratejileri ve markalaşma 
eğitimleri ile 4 bine yakın KOBİ’ye ulaşıldı. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda verilen 
dijitalleşme, koçluk ve mentorluk desteklerinin de yer aldığı programda 300’ün 
üzerinde KOBİ’ye e-ticaret ve e-ihracat altyapısı ile dijital pazarlama danışmanlığı 
sağlandı. Eğitim içeriklerine bu yıl, uluslararası ticaret ve e-ihracat konuları ile 
Akbank’ın finansal katkısıyla yeşil dönüşüm teması da eklendi. 
 
İşimi Yönetebiliyorum programı kapsamında Eskişehir’in ardından Nisan 2023’e 
kadar iki ilde daha yüz yüze etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler ve eğitim 
sisteminde çevrim içi formatta yer alan altı farklı temadaki 79 adet video içerikle de 
toplam bin KOBİ temsilcisine ulaşılması hedefleniyor.  
 
 

 


