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Değerli Başkanlar, Değerli Dostlarımız, Basınımızın Değerli Temsilcileri; 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalkınma 

hedeflerimize bir adım daha yaklaşmak, KOBİ’lerimizi güçlendirmek üzere Visa ve UNDP Türkiye 

ile kurmuş olduğumuz güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen “İşimi Yönetebiliyorum Programı” 

kapsamında, Karadeniz bölgemizin kıymetli kenti Ordu’da, üye federasyonumuz DOKASİFED ev 

sahipliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. 

 

TÜRKONFED olarak, Anadolu’muzun ortak birikimini, gücünü ve sesini yansıtmak sorumluluğuyla 

çalışıyor; bağımsız ve gönüllülük ilkesiyle hedeflerimizin izini sürüyoruz. Hedeflerimize giden yolda 

bugün 30 federasyon, ulusal-uluslararası 300’ün üstünde dernek ve 50 bini aşkın şirketi temsil 

ediyor olmanın bilinciyle değer yaratıyoruz. 

 

Her köşesi bolluk ve zenginlik sahibi bu coğrafyanın potansiyellerini açığa çıkarmak, en temel 

görevlerimizden birisi. Çünkü biz, memleketimizin dört bir yanında yerelden başlayan kalkınmanın 

aktörü olan her şirketimiz, her sivil toplum kuruluşumuz ve her yerel yönetimin bu 

potansiyellerden faydalanması gerektiğine inanıyoruz. 

 

Hem ülkemiz hem de dünya, çok zorlu geçen pandemi döneminin yaralarını sarmaya çalışıyor. Pandemi 

sonrası sürecin, Doğu Avrupa’da yaşanan gerginliğin, çevre krizlerinin ve yükselen enflasyonun 

etkilerini hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Artık küresel ekonomiler bu gündemin karşısında krizlerden 

çıkışın yollarını arıyor. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek için mücadele ederken, 

insanın, toplumun ve işin geleceğine hazırlanmak, değişimlere uyum sağlamak zorundayız. 

 

Küresel olarak yankılarını hissettiğimiz ve geleceğimiz için büyük bir önem taşıyan bu değişime ayak 

uydurmada ise dönüşüm bir gereklilik haline geldi. Bu dönüşümü biz 3D olarak tanımlıyoruz. Dijital 

Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm. 

 

Özetle, ülkemizin mevcut ekonomik pozisyonunu ve koşullarını iyileştirmenin yanında, bizi geleceğe 

hazırlayan bu yeni dünya düzeninde güçlü bir aktör haline gelmemizi sağlayacak araçlara 

yöneliyoruz.  
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Biz, TÜRKONFED olarak, sahip olduğumuz vizyonu bir seferberlik vizyonu olarak 

konumlandırıyoruz. Çünkü, başta bu coğrafya, güzel Anadolu’muz, köklerinde birlik ve mücadele 

destanlarına sahiptir. Biz de bu köklerden ilham alıyor, Türkiye’nin destansı geleceğini seferberlikle 

yazmak üzere ortak ses oluyor, ortak vizyonu hayata geçiriyoruz. 

 

Bu bakış açısıyla Anadolu’nun zenginliklerini en verimli hale getirmek üzere çalışıyor, Türkiye 

ekonomisinin yapıtaşı olan KOBİ’lerimizi çözüm odaklı yaklaşımlarla güçlendiriyoruz.  

 

Değerli dostlar, değerli paydaşlar; 

TÜRKONFED olarak, Türkiye’de temsil ettiğimiz iş dünyasının sesi olurken benimsediğimiz en 

önemli unsur “çözüm üretmek” ve mevcut potansiyelleri değerlendirmek. Bu potansiyele sahip olan 

kıymetli şehirlerimizden birisi de hiç şüphesiz Ordu’dur.  

 

Karadeniz Bölge’mizin tarımdan sanayiye, ormancılıktan enerji üretimine değerli şehirlerinden 

birisi olan Ordu, ülkemizde yerli üretim kalelerinden birisidir. Sahip olduğu tarımsal alanların 

yaklaşık yüzde 90’ını doğrudan tarım amaçlı kullanan kentimiz, ülkemizde fındığın da üretim 

merkezidir.  

 

Güzel Ordu ilimiz, fındığın yanı sıra orman ve maden ürünleri ile de ülkemizin ihracat gücüne katkı 

sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl 365 milyon dolarlık ihracat yapan kentimiz bu yılın ilk sekiz ayında 261 

milyon dolarlık bir ihracata ulaşmıştır. Yılın sonunda ihracat rakamının 2021 yılının üstüne çıkacağını 

düşünüyoruz.  

 

Ülkemizin endüstriyel hammadde zenginliğinin de önemli bir kısmını barındıran kentimiz, güçlenen 

sanayisi, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli sayesinde sürdürülebilir enerji kaynağı potansiyeli ile de 

önemli bir avantaja da sahiptir.  

Tüm bu çeşitlilik ve zenginliği ile Ordu, tarımdan sanayiye potansiyellerini harekete geçirip, yüksek 

katma değer yaratarak güçlü ekonomisi ile Türkiye Hayalimizi gerçekleştirecek gücü de ortaya 

çıkaracaktır. Buna yürekten inanıyorum.  

 

 



 
 

 

4 

 

Kıymetli dostlar, 

Geleceğin anahtarı hiç şüphesiz birlikte göstereceğimiz gayretle bizim olabilir. Bunun, her bir 

şehrimizin, yerelden başlayan kalkınma hedeflerimize yönelik ortak çabası ile mümkün olacağına 

inanıyoruz. TÜRKONFED olarak, tüm şirketlerimiz için küresel rekabette öne çıkan bir dönüşüm 

yolculuğunun çerçevesini oluşturduk ve bunu genişletmeye devam ediyoruz. KOBİ’lerimizin bu 

çerçevede dördüncü yılına girdiğimiz “İşimi Yönetebiliyorum” Programı ile güçlenmesini 

destekliyor, dünyada meydana gelen değişimlere dönüşümle ayak uydurabilmesini istiyoruz. 

 

Bugün, geleneksel yönetim motiflerinin ve organizasyon yapılarının yerini alan dijital gücün 

etkilerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizde şirketlerimizin bu alandaki yetkinliklere en iyi şekilde 

sahip olması ve dijital dönüşümle güçlenmesini arzu ediyoruz. Üretimin büyük bir önem arz ettiği, 

ekonomik kalkınma hedeflerimize de büyük katkıları olacağına inandığımız dijital dönüşümün 

yanında hem dünyamızı hem de üretim hedeflerimizi sürdürülebilir kılacak yeşil dönüşümü de bu 

gücün yanına ekliyoruz. Ve 3D adını verdiğimiz dönüşümün üçüncü ayağı olan toplumsal 

dönüşümle de insana ve çalışma hayatına yönelik bakış açımızı kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik 

ilkeleriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. 

Üçüz Dönüşümün gerçekleşmesinde ülkemizdeki KOBİ’lerin belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Bu 

nedenle sürdürülebilir kalkınma ve nitelikli büyümede ülke ekonomisinde işletmelerin yüzde 99,8’ini 

oluşturan, 3,4 milyon KOBİ’nin kapasitelerinin geliştirilmesi ile verimliliklerinin artırılmasına 

odaklanıyoruz.  Son 10 yılda istihdamdaki artışın yüzde 66’sını oluşturan KOBİ’lerimizin yüksek 

teknoloji kullanımı ile yüksek katma değerli ihracat gücünün artmasının, aynı zamanda refahın 

ekonomimizde tabana yayılmasını sağlayacağına inanıyoruz.  

 

Ülkemizin Üçüz Dönüşüm yolculuğu ile kalkınma hikayesi öznesinin KOBİ’ler olduğuna inanıyoruz. 

Geleceğin Türkiye’sini dijitalleşen ve yeşil dönüşen KOBİ’lerimizin yazacağını bir kez daha 

vurgulamak istiyoruz. “İşimi Yönetebiliyorum” Programına da, paydaşlarımız Visa ve UNDP 
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Türkiye ile birlikte, bu inanç ve vizyon ile KOBİ’lerimizi geleceğe hazırlamak için başladık. Aradan 

geçen 4 yılda çok önemli mesafeler kat ettiğimizi görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz.  

 

Değerli dostlar, Değerli Katılımcılar; 

Dördüncü yılında ülkemizin farklı kentlerinde gerçekleştirdiğimiz ve devam ettiği sürece 

KOBİ’lerimize güç verecek olan İşimi Yönetebiliyorum Programı, bugüne kadar, finanstan   dijital   

pazarlamaya, e-ticaretten yönetim stratejilerine ve markalaşma içeriklerine kadar, yaklaşık 3 bin 

KOBİ’mizin, kendini yenileme ve tazeleme yolculuğunda yanında oldu. Projemizle, 200’ün üzerinde 

KOBİ’mize, e-ticaret ve dijital pazarlama desteği sağladık. 

 

Başladığı günden bu yana KOBİ’lerimizin sürekli gelişimine katkı sağlayan projemiz, ilerlemeye ve 

dönüşmeye de devam ediyor. Bu kapsamda, yeni dönemde Akbank’ın katkılarıyla yeşil dönüşüm 

temasını ve bugün küresel ekonomiye attığımız adıma güç verecek uluslararası ticaret ve e-ihracat 

konularını da programımıza ekledik. 

 

İşini yönetebilen KOBİ’lerimiz geleceğimize yön verecek, üretimden ihracata çarpan etkisi ve 

yüksek bir verimlilik yaratarak, büyük bir dönüşüm seferberliği ile ülkemizi küresel ligde önemli bir 

pozisyona taşıyacaktır.  

 

Bu vesile ile proje paydaşlarımız UNDP Türkiye ve Visa’ya, destekçilerimiz Akbank’a; bugün bizlerle 

birlikte olan, tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Anadolu’nun 

misafirperverliğini, projemiz kapsamında bizlere yeniden yaşatan, DOKASİFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kuruluna, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyemiz Samet 

Aktaş’a ve projede emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.  

 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

İyi ki varsınız… 


