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UNDP Türkiye’nin değerli temsilcisi, Visa Türkiye’nin değerli genel müdürü, oda ve 

borsalarımızın değerli başkanları, değerli dostlarımız; 

Ülkemizin, yerel, ulusal ve kapsayıcı kalkınma hikayesinin, hem yazarı, hem de sözcüsü olan 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye ekonomisine ve KOBİ’lere değer yaratma hedefiyle, TÜRKONFED, Visa ve UNDP Türkiye 

işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz, İşimi Yönetebiliyorum Projesi kapsamında, sizlerle güzel 

şehrimiz Van’da buluşmanın, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. 

Bağımsız ve gönüllülük ilkesi ile, ülkemizin her bölgesinden iş insanlarının, bir araya geldiği 

TÜRKONFED, bugün 30 federasyon, ulusal-uluslararası 300’ün üstünde dernek, ve 50 bini 

aşkın şirketi temsil etmenin bilinciyle, değer yaratmaya devam ediyoruz. 

Bununla birlikte, çok daha kudretli, çok daha yüce bir temsil sorumluluğumuz var. O da, 

Anadolumuzun ortak birikimini, gücünü ve sesini yansıtmak. 

Bu nedenle, gittiğimiz her şehirde, kurduğumuz her temasta, bu coğrafyanın, kadim üretim 

kültüründe saklı olan değerleri, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğundaki, en önemli 

potansiyelimiz olarak konumluyoruz. 

Üstlendiğimiz bu kıymetli sorumluluk, dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreçte çok daha 

hayati bir önem kazandı. Hem ülkemiz, hem de dünya, çok zorlu geçen pandemi döneminin 

yaralarını sarmaya çalışıyor. 

Küresel ekonomiler; yükselen enflasyon, iklim krizi ve konjonktürel gelişmeler altında, 

sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin formüllerini arıyor. Dünyanın her yanındaki kurumlar 

ise, artan hammadde, enerji ve finansman maliyetleri altında, kendi geleceklerini tayin edecek 

stratejiler geliştirmenin yarışında… 



 

 

Tüm bunlara, gezegenimizin her yanında hissedilen, ve bizim 3D olarak tanımladığımız, “dijital 

dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm” eşlik ediyor. 

Dolayısıyla, bir yandan içinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek için mücadele ederken, diğer 

yandan da, insanın, toplumun ve işin geleceğine hazırlanmak, değişimlere uyum sağlamak 

zorundayız. 

Anadolu’nun özünde yer alan, mücadele, dayanışma ve paylaşma kültürü, bu süreçte, hem 

ülkemize, hem de bölgemize ilham olabilecek zenginliklere sahip. TÜRKONFED olarak, işte bu 

nedenle, unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmayı, saklı değerleri gün yüzüne çıkarmayı, 

ve ortak sesimizin, ülkemizin her yanında duyulmasına katkıda bulunmayı önemsiyoruz. 

Bu hedef doğrultusunda; üretimin, istihdamın, ihracatın, ve yaratılan katma değerin önemli 

bir bölümünü karşılayan Anadolu’nun, KOBİ’lerin ve iş dünyasının, sorunlarına, çözüm odaklı 

yaklaşımlarımızla katkı veriyoruz. 

Bizi biz yapan ortak değerlerimizi güçlendirip, kurumlarımızın kapsayıcı ve bağımsız yapısını 

hep birlikte büyüteceğiz. 

Gelişmiş bir ekonomi için, gelişmiş bir demokrasinin, hukuk başta olmak üzere, yapısal 

reformlar ile güçlendirilmesine yönelik, çözüm odaklı politikalarımızı paylaşacağız. 

Değerli dostlar, değerli paydaşlar; 

TÜRKONFED olarak, “sorunun değil, her zaman çözümün bir parçası” olmayı önemsiyoruz. 

Ülkemizin, şehirlerimizin, şirketlerimizin sorunlarına eğilirken parolamız, her zaman için 

“fırsatlara” ve “potansiyellere” odaklanmak. Odağımızı, potansiyeline yönelttiğimizde, 

bambaşka bir gelecek manzarası ile karşılaştığımız, önemli kentlerimizden biri hiç kuşkusuz 

Van’dır. 

Van, bölgesel bir çekim merkezi olmanın yanında, başta İran olmak üzere, doğu komşularımıza 

yakınlığıyla, uluslararası ticaret açısından önemli bir köprüdür. Sosyal, ekonomik ve yapısal bir 

atılımla, Van’ın potansiyellerini, fırsata dönüştüreceğine de inancım tamdır. 



 

 

Urartu ve Selçuklu gibi, kadim medeniyetlerin mirasını taşıyan Van’ın doğal zenginlikleri, 

tarihi ve kültürel değerleri, bu potansiyellerin en büyüğüdür. 

Bununla birlikte; Van’ın işgücünün yüzde 75’e yakınının tarımda istihdam edildiğini, sanayi ve 

ticaretin yüzde 4’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca Van’daki toplam mera varlığı 

ülkemizin mera varlığının yüzde 10’unu oluşturuyor. Yörede üretilen kırmızı et kalitesinin 

yüksek olması, entegre hayvancılıkta çok daha iyi bir çıktı düzeyi vaat ediyor. 

Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, İran, ve Irak gibi komşularımızın tamamıyla, bir ticaret 

köprüsü oluşturan şehrimiz; gerek tarım, gerek sanayi, gerekse ticaret alanında yaşayacağı 

sıçrama ile bölgesel cazibesini artıracaktır. 

Zira; dünyanın endişe ile takip ettiği gıda krizinde, tarım ve tarıma dayalı sanayinin önemi, 

stratejik olmanın ötesine geçip yaşam için vazgeçilmez bir konuma yerleşmiştir. 

Bu nedenle Van’ın yaşayacağı sıçrama, yalnızca bir şehrin değil, bir bölgenin hatta ülkemizin 

geleceğini de belirleyecek güçtedir. 

 

Değerli dostlar, 

Görmek istediğimiz zaman, potansiyellerin sınırı yoktur. Bir şehrimiz için geçerli olan bu ilke, 

aslında, her bir şirket için de geçerlidir. Zira her şirket, yola, bir hayalden ve bir potansiyelden 

aldığı güçle çıkar. Başarıyı getirense, bu yolculuğu sürdürebilecek esnekliğe, çevikliğe ve 

kararlılığa sahip olmaktır. 

İstiyoruz ki, her şirket, her profesyonel, değişimin, dönüşümün bu kadar hızlı ve kapsamlı olduğu 

çağımızda, gönül rahatlığıyla “İşimi Yönetebiliyorum” desin. Bu amaç doğrultusunda hayata 

geçirdiğimiz projemizde, dördüncü yılımızdayız. 

Adana’dan Van’a kadar, buluştuğumuz tüm şehirlerde, değişime ne kadar büyük bir 

heyecanla yaklaşıldığına tanık oluyoruz. 



 

 

Görüyoruz ki; dijital bir dünyanın kapılarından geçerken, geleneksel düşünce yapıları ve 

işleyişler tarihe karışıyor. Yeni iş yapma ve üretim modelleri, ülkelerin rekabetçiliğini yeniden 

şekillendiriyor. 

İklim değişiminin şekillendirdiği, yepyeni bir insanlık manzarası, ekonomilerimizin, dünyayı 

gelecek nesillere sağ salim ulaştıracak şekilde, tasarlanması gerektiğine de işaret ediyor. 

Pandeminin hızlandırdığı toplumsal dönüşüm, insana ve çalışma hayatına yönelik bakış 

açılarımızı tazelemeyi zorunlu kılıyor. 

Bu dönüşümleri tetikleyen değişimi, zamanında yakalamak, çağın gerektirdiği bilgi birikimi ve 

teknolojiyi kullanarak, ekonomimizin kapasitesini geliştirmek, her zamankinden daha da 

önemli bir hale geliyor. 

Dünya, verimlilik odaklı bir üretim, ve hizmet ekonomisine doğru dönüşürken; Türkiye’de bu 

değişimi gerçekleştirecek en önemli aktörler, hiç şüphesiz KOBİ’lerimizdir. 

Ekonomimizin yüzde 99,8’ini oluşturan, ve aynı zamanda bir çoğu aile şirketi olan KOBİ’lerimiz, 

istihdamdan, ihracata ve yatırıma kadar, her alanda sorumluluk üstleniyor. KOBİ’ler emeği, ve 

tutkusuyla değer yaratıyor. 

Yaklaşık 3,5 milyon KOBİ’mizin, yüzde 13’ü sanayi, yüzde 9’u tarım ve yüzde 51’i perakende-

ticaret ile, geri kalanı da diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla KOBİ’lerimizin, “İşimi 

Yönetebiliyorum” demesi, yalnızca kendi varlıklarının sürdürülebilirliği açısından değil, 

ekonomik kalkınmamız açısından da büyük önem taşıyor. 

Değerli dostlar, 

İşimi Yönetebiliyorum projesinin amacı; KOBİ’lerimizi, kendilerini sürekli olarak yenilemesine 

destek olacak, bilgi ve becerilerle donatmaktır. 

Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz online eğitim sistemimiz, ve bugün burada 

buluşmamıza vesile olan, yüz yüze eğitimlerimizle, yılda bin KOBİ temsilcisine ulaşmayı, 

100’ün üzerinde KOBİ’ye, dijitalleşme alanında destek ve koçluk, altı adet KOBİ’mize, 

TÜRKONFED ve TÜSİAD tarafından mentorluk sağlamayı hedefliyoruz. 



 

 

 

 

Bugüne kadar, finanstan dijital pazarlamaya, e-ticaretten yönetim stratejilerine, ve 

markalaşma içeriklerine kadar, yaklaşık 3 bin KOBİ’mizin, kendini yenileme ve tazeleme 

yolculuğuna destek olduk. 200’ün üzerinde KOBİ’mize, e-ticaret ve dijital pazarlama desteği 

sağladık. 

Programımız, KOBİ’lerimizde hedeflediği sürekli dönüşümü, kendisi için de benimsiyor. Bu 

doğrultuda 2022 yılında projemize, “uluslararası ticaret ve e-ihracat” konularının yanı sıra, 

Akbank’ın katkılarıyla yeşil dönüşüm temasını ekledik. Van’ın ardından, Ordu, Eskişehir, Bursa 

ve Elazığ’da, yüz yüze eğitimlerimize devam edeceğiz. 

KOBİ’lerimizin, potansiyelini açığa çıkarmak için, yalnızca değişime ayak uyduran, yönetim 

biçimlerinin yeterli olmayacağını da biliyoruz. 

Konjonktürel gelişmeler ve makroekonomik koşullar, KOBİ’lerin bugün ve gelecekte de en 

önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. 

Böyle bir ortamda KOBİ’lerimizin, finansman kaynaklarına erişiminin yanı sıra, yüksek katma 

değerli üretim, rekabetçilik gücü, nitelikli insan kaynağı, ve yüksek verimlik yaratması da 

büyük bir önem taşıyor. 

Böylesine zorlu koşullar altında, işini yönetebilen KOBİ’lerin, hem rekabetçiliklerini 

koruyacaklarına, hem de ülkemizin toplumsal refahına katkı sağlayacak, üretim güçlerini, 

sürdürülebilir kılacaklarına inanıyoruz. 

Ekonominin tüm aktörlerini de, KOBİ’lerimize değer yaratmak için, bu üretim seferberliğine 

katılmaya davet ediyoruz. 

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

bizler ile birlikte olan, tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 



 

 

Anadolu’nun misafirperverliğini, projemiz kapsamında bizlere yeniden yaşatan, DOĞUSİFED 

Başkanımız Müslüm Erbay ile, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyemiz Suat Çiftçi’ye teşekkür 

ediyorum. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 


