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Sayın Valim, UNDP Türkiye’nin Değerli Mukim Temsilcisi Değerli Dostlar…
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye
ekonomisine ve KOBİ’lere değer yaratacak İşimi Yönetebiliyorum Projesi Mardin Toplantı’nda
bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. TÜRKONFED, Visa ve UNDP Türkiye işbirliğiyle,
27 bankanın da desteği ile başlattığımız projemizin 5. toplantısına hoş geldiniz.
2019 yılı Nisan ayında Adana’dan çıktığımız yolculukta; Antalya, Hatay ve Balıkesir’den sonra,
kadim kentimiz Mardin’deyiz. Üye federasyonumuz DİCLESİFED desteği ve üye derneğimiz
MARSİAD ev sahipliğinde, 2020 yılının ilk etkinliği için bir aradayız.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Zamanın ruhu değişirken, dünyamız da büyük bir dönüşümden geçiyor. Hayatın her alanında, hız ve
verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşanıyor. Teknolojinin, yıkıcı bir inovasyonla yarattığı dönüşümden
kaçış mümkün değil. Dijital bir dünyanın kapılarından geçerken, geleneksel modeller de artık tarihe
karışıyor. Yeni iş yapma ve üretim modelleri ülkelerin rekabetçiliğini de yeniden şekillendiriyor.
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’lerimiz olacaktır.
Ekonomimizin yüzde 99,8’ini oluşturan ve aynı zamanda aile şirketi de olan KOBİ’lerimiz,
estehdamdan ehracata, yatırımdan toplam ceroya kadar yaratılan değeren önemle ber bölümünü
gerçekleştereyor. Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon KOBİ bulunuyor. Bu KOBİ’lerimizin yüzde 13’ü
sanayi, yüzde 9’u tarım ve yüzde 51’i perakende-ticaret ile geri kalanı da diğer sektörler de faaliyet
gösteriyor.
Yaklaşık 1 milyona yakını potansiyel ihracatçı olan KOBİ’lerimizin, 65 bini de ihracat
gerçekleştiren işletmelerden oluşuyor. İhracatta sürdürülebilirliği yakalayan firma sayısı 15 bine
yakın. Bunların da büyük bir bölümü KOBİ değil… Ekonomimizin verimlilik kaybı, düşük katma
değer yaratması ve KOBİ’lerimizin yaşadığı sorunlar, ülkemizin kaliteli büyümesi ve
sürdürülebilir kalkınmasında aşılmaz duvarlar örüyor.

Ülkemizin kalkınma yolculuğunda KOBİ’lerimizin;
v rekabetçilik gücünü,
v nitelikli insan kaynağı kapasitesini,
v yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde;
v yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik
v ve yüksek katma değer yaratmasını sağlayacak aksiyonlar alınması önem kazanıyor.
Çünkü KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek, kentlerimizin rekabetçiliğini artırıyor ve yerel
kalkınma dinamiklerini de harekete geçiriyor. KOBİ’lerimiz büyürse, Türkiye büyüyor.
Sayın Valim ve Değerli Dostlar;
Kalkınmanın bir veri yönetme meselesi haline geldiği; verimlilik, çeviklik ve rekabetçiliğin
dijitalleşmenin kodlarıyla belirlendiği bir çağı yaşıyoruz. İşte bu nedenle şirketlerimizin,
sektörlerimizin, KOBİ’lerimizin ve ekonomimizin dönüşüm süreçlerini önemsiyor ve TÜRKONFED
olarak aksiyonlar alıyoruz. İşini değer yaratarak yöneten işletmelerimizin, sadece nicelik değil
niteliklerini geliştirmek üzere, çözümün parçası olan İşimi Yönetebiliyorum Projesi’ni hayata
geçirdik.
Ve 3 yılda, 18 kentte, 3 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Proje ile çağın gerektirdiği bilgi
birikimi, tecrübe aktarımı ve mentörlük desteğiyle, KOBİ’lerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna
rehberlik ediyoruz. 2020 yılında da İstanbul, Van, Malatya ve Denizli ile devam edecek olan
İşimi Yönetebiliyorum, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliğine destek veren
önemli bir KOBİ SEFERBERLİĞİ Projesi’dir. Ekonominin tüm aktörlerini de KOBİ’lerimize
değer yaratmak için bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz.
Bu vesile ile toplantımıza katılan Mardin Valimiz Mustafa Yaman’a, proje paydaşlarımız UNDP’nin
Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel’e şükranlarımı
sunuyorum. TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP işbirliğiyle kurduğumuz Hedefler İçin İş Dünyası
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit Boyner ile Platform Yönetim Kurulu’na da özel
teşekkürlerimi iletiyorum. DİCLESİFED Başkanımız Kemal Bilim, TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Üyesi MARSİAD Başkanımız Abdulnasır Duyan, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mehmet Ali Tutaşı ile siz değerli dostlarımız ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda bu güç birliğinin yarattığı farkı burada görmek büyük
bir mutluluk. Gelecekte de bunun artarak devam edeceğine inanıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize
teşekkür ediyorum. Sevgi ve Saygılarımla.

