Değerli Başkanlar, Değerli İş İnsanları ve üyelerimiz, Kıymetli Misafirler ve
basın mensubu dostlarımız
TÜRKONFED ve DASİFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek ve rekabetçilik güçlerini artırmak için
TÜRKONFED, VİSA Türkiye ve UNDP Türkiye işbirliği ile başlatılan İşimi
Yönetebiliyorum Projesi Hatay Eğitim Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz.
Boğaziçi Üniversitesinin değerli akamisyenleri tarafından hazırlanan eğitim programı
içeriğiyle, federasyonumuz DASİFED ev sahipliğinde 2 gün boyunca üyelerimize,
bolgemize ve ülkemize değer yaratacak bir toplantı gerçekleştireceğiz.
Değerli Başkanlar ve Değerli Misafirler;
Günümüzün küresel rekabetçiliğinde, ülkelerin yanı sıra kentler, sektörler ve
işletmeler kora kor bir yarış içinde. Hız ve verimlilik esaslı dijital dönüşüm süreci, bu
yarışın anahtarı olurken; yerelde bunun belirleyici aktörü ise KOBİ’ler olacak gibi
görünüyor.
Bu yarışta Türkiye olarak; ekonomimizin dinamosu KOBİ’lerimizin; rekabetçilik
gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan
değer zincirinde; yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik ve yüksek katma
değer yaratmalarını sağlamalıyız.
KOBİ’lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri;
nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri
önem kazanıyor.
Üretim ve sanayinin, dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde, KOBİ’lerimizi
dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin de en önemli
aşamasını oluşturuyor.
KOBİ’lerimizin verimliliğini artırıp, dijital dünyayı doğru ve etkin okumalarını
sağlayarak, geleceğin dünyasına hazırlamalıyız. Çünkü dijital yeni bir dünya
kuruluyor ve ekonomilerini dönüştüren ülkeler rekabetçilikte öne geçiyor.
Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon KOBİ faaliyet gösteriyor. Ekonomimize katkı yapan
işletmelerimizin yüzde 99’unu KOBİ’lerimiz oluşturuyor.
KOBİ’lerimiz; istihdamın yüzde 74’ünü, toplam cironun yüzde 62'sini, katma değerin
yüzde 53’ünü ve ihracatın da yüzde 55’ini gerçekleştiriyor.

Maalesef sadece yüzde 10’u, 10 yıldan daha fazla hayatta kalabiliyor. Bu nedenle
KOBİ’lerimizin kapasitesini geliştirmek ve direncini artırmak önem kazanıyor.
Değerli Dostlar;
İşini değer yaratarak yöneten işletmelerimizin sadece nicelik değil niteliklerini
geliştirmek üzere çok paydaşlı projelerin hayata geçmesi gerekiyor. Küresel sorunlar,
kapsayıcı iş birlikleri ile küresel çözümleri de beraberinde getiriyor.
İşimi Yönetebiliyorum Projesi, TÜRKONFED’in Anadolu’daki yaygın ve etkin üye
yapısını, UNDP’nin uluslararası bilgi birikimi ve networkü ile birleştiriyor. Ülkemizin
en güçlü finans kurumlarını tek çatı altında temsil eden VİSA Türkiye’nin desteği ve
Boğaziçi Üniversitesinin de akademik yetkinliği ile KOBİ’lerimize değer yaratıyor.
3 yılda 18 kentte 3000 KOBİ’ye ulaşacak olan projenin üçüncü toplantısının
Medeniyetler Kenti Hatayımızda yapılmasını önemsiyoruz. Hem TÜRKONFED
Başkan Yardımcısı hem de DASİFED Başkanı kimliğimle projenin üyelerimize,
işletmelerimize ve kentimize değer yaratacağına inanıyorum.
Özel sektör, sivil toplum, finans kurumları ve kamuyu bir araya getiren proje,
kapsayıcı ağ ile yerel kalkınmanın kilit aktörleri olan KOBİ’lerin kapasitelerini
artırmaya odaklanıyor. Özel sektörün yerel kalkınmaya katkısını artıracak İşimi
Yönetebiliyorum Projesi, bölgemizdeki KOBİ’lerimizi de geleceğe hazırlayacaktır.
Projenin yerel kalkınmayı ve rekabetçiliği geliştireceğine; işletmelerimize, dijital
devrimin hız ve verimlilik esaslı yetenekler kazandıracağına inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle projeyi hayati geçiren TÜRKONFED, VİSA Türkiye, UNDP
Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi ile tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum.
Antakya TSO Başkanımız Hikmet Çinçin ve İskenderun TSO Başkanımız Levent
Hakkı Yılmaz ile Yönetim Kurullarına teşekkür ediyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,

