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Değerli Başkanlar, Değerli Dostlarımız, Basınımızın Değerli Temsilcileri; 

 

Sizleri, TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

 

Bugün burada, KOBİ’lerimizin geleceğine yön vermek üzere, Visa ve UNDP Türkiye 

işbirliği ile 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle başlattığımız, “İşimi 

Yönetebiliyorum Programı”nın, Eskişehir etkinliğinde, sizler ile birlikte olmaktan büyük 

bir mutluluk duyuyorum.  

 

KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek ve katma değer yaratma yolculuklarına rehberlik 

etmek için de, üye federasyonumuz MARSİFED’in ev sahipliği, üye derneğimiz ESİAD’ın 

katkılarıyla bir aradayız.    

 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve kaliteli büyümesi hedeflerimiz doğrultusunda, 

bağımsız ve gönüllük temelli 30 federasyon, ulusal-uluslararası 300’ün üstünde dernek, 

ve 50 bini aşkın şirketi temsil ediyor olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.  

 

Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği, enerjiden gıdaya belirsizliklerin arttığı bu 

dönemde, ülkemizin-ekonomimizin-KOBİ’lerimizin risklere hazırlıklı olması ve 

fırsatları değerlendirmesi için kapsayıcı işbirlikleri ile değer odaklı çalışıyoruz. 

 

Dijital Dönüşüm’ün getirdiği yaratıcı inovasyon, Yeşil Dönüşüm’ün öne çıkardığı, 

sürdürülebilirlik temelli iş uygulamaları ve Toplumsal Dönüşüm’ün ortaya koyduğu, 

insan odaklı bir ekonomi anlayışı çerçevesinde; üretim, tedarik zincirleri, ticaret ve 

rekabet bütünüyle yeniden kurgulanıyor.  

 

“Oyunun kurallarının değil, oyunun kendisini değiştirme gücüne sahip” bu dönüşüm 

süreçlerini de TÜRKONFED olarak, Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm odakları ile 3D 

olarak tanımlıyoruz.  

 

İşte bu süreçte 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 Anadolu’da olmaya devam ediyor.  



 

 

 

Değerli Dostlar, Değerli Paydaşlar; 

 

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

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

toplumsal tabana yayılmasını sağlayacaktır. Bu alanda Eskişehir’imizin sahip olduğu 

potansiyellerin dikkat çekici olduğunu görüyor, ve bu potansiyelleri zenginleştirmek için 

çalışıyoruz. 

 

Eskişehir; istihdamdan ihracata, üretim temelli kalkınma yolculuğumuzun, önemli 

kalelerindendir. Yüksek teknoloji geliştirme kapasitesi ile sanayimiz ve ekonomimiz için, 

yüksek katma değer yaratan kentlerimizden biridir.  

Bir asrı aşan sanayileşme kültürü ve tecrübesi, sanayide sektörel çeşitliliği, çevreye 

duyarlı, planlı, inovatif, ihracat odaklı sanayileşme anlayışı ile yerel-bölgesel ekonomik 

gücünü, ulusal ve uluslararası alana da taşıyor.  

 

Ülkemizin en rekabetçi 7. kenti olan Eskişehir; eğitim kurumlarının kalitesi, nitelikli 

insan kıymeti, yaratıcı ve yenilikçi genç ekositemi ile dönüşüm yolculuğumuzun da ana 

merkezleri arasında yer alıyor.   

 

Dünyanın en güvenli sekizinci kenti olan Eskişehir, teknoloji geliştirme bölgesi 

sayesinde, sanayinin teknolojiyi etkin kullanması ve yenilik üretim merkezi olmasında 

da, öncü kimliği ile öne çıkıyor.  

 

Ülkemizin ileri teknoloji üretim ve ihracatta, dünyadaki pastadan daha fazla pay alabilmesi 

için, kentimiz büyük bir potansiyele sahip.  

 

Eskişehir, 2 milyar doların üzerinde yıllık ihracatıyla fark yaratırken, bu rakamın yüzde 

15’ini ileri teknoloji ürünler oluşturuyor.  

 

İleri teknoloji ürünlerin ihracatında ülkemiz ortalaması yüzde 3,8 iken, Eskişehir’in 

yüksek katma değerli üretim katkısı, Hayalimizdeki Türkiye’ye giden, dönüşüm 

yolculuğumuzu ivmelendirecektir.  

 



 

 

 

Değerli Dostlar, Değerli Katılımcılar; 

 

Ülkemizin çeşitli kentlerinde, KOBİ’lerimize güç vermek üzere devam ettirdiğimiz İşimi 

Yönetebiliyorum Programı kapsamında, bugüne kadar finanstan   dijital pazarlamaya, e-

ticaretten yönetim stratejilerine ve markalaşmaya uzanan içeriklerimizle, yaklaşık 3 bin 

KOBİ’mizin, kendini yenileme ve tazeleme yolculuğunda yanlarında olduk.  

 

Projemizle, 200’ün üzerinde KOBİ’mize, e-ticaret ve dijital pazarlama desteği sağladık. 

Bir yandan da programımızı geliştirmeye devam ettik.  

 

Yeni dönemde Akbank’ın katkılarıyla yeşil dönüşüm temasını, ve bugün küresel 

ekonomide, yetkinliğimizi artıracak uluslararası ticaret ile e-ihracat konularını da 

programımıza ekledik. 

 

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

etkisi ile yüksek bir verimlilik yaratarak, ülkemizi küresel ligde önemli bir pozisyona 

taşıyacaktır.  

 

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

bizlerle birlikte olan, tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.  

Anadolu’nun misafirperverliğini, projemiz kapsamında bizlere yeniden yaşatan, 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Ramazan Kaya ile yönetim kuruluna, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyemiz 

ve ESİAD Başkanı Kenan Işık’a ile yönetim kuruluna; projede emeği geçen tüm ekibe 

teşekkür ediyorum.  

 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 


