
İsa Tamer ÇELİK 
GÜNMARSİFED Başkanı 

Değerli Belediye Başkanım, 
Sivil Toplum Örgütlerinin Çok Değerli Başkanları 
Değerli misafirlerimiz ve Türkiye’nin kalkınmasında büyük çaba sarf eden, emek veren, 
alın teri döken KOBİ’lerimizin değerli temsilcileri, 
 

KOBİ’lerimizin gelişmesini sağlamak Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 
Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  
 
Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Bahri 
Küpeli’yi kaybettik, TÜRKONFED ve iş dünyası için çok değerli katkıları oldu. Ailesine ve 
yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 
 
KOBİ’lerimizin gelişmesini sağlamak amacıyla GÜNMARSİFED ev sahipliğinde gerçekleşen 
İşimi Yönetebiliyorum Balıkesir Toplantısı’na hoş geldiniz! 
 
Federasyonumuz Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Bugün aramızda çok değerli misafirlerimiz var. İşimi Yönetebiliyorum   ana paydaşları 
TÜRKONFED, Visa ve UNDP ile katkıda bulunan 27 bankaya ve eğitim programını 
kurgulayarak hayata geçiren Boğaziçi Üniversitesi ve Çok kıymetli hocalarına teşekkür 
ediyorum. 
 
Değerli Misafirler, 
 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabetçilik gücü artışında, yerelin 
dinamiklerini, işletmeler ve özelde KOBİ’lerimiz  üzerinden gerçekleşeceğine inanıyoruz ve bu 
ana hedef doğrultusunda da gerçekleştireceğimiz toplantının KOBİ’lerimize çok faydalı 
olacağını düşünüyoruz. 
 
KOBİ’lerimiz finansmana erişimden nakit akışına, teknolojik yetkinlikten ihracata, finansal 
okuryazarlıktan nitelikli insan kaynağına uzanan sorunlar yaşıyor. Aynı zamanda vergi başta 
olmak üzere teşvik ve destekler konusunda erişim sıkıntıları yaşanıyor. Bu konuda 
KOBİ’lerimizin düzenleyici, yol gösteren ve rehberlik eden kurumsal desteklerden de 
potansiyelleri ölçüsünde yararlanamadığını düşünüyorum. 
 
Çok bilinmeyenli bir sorunu tek başınıza çözmeniz mümkün olmadığı bir dünyada, 
sürdürülebilir kalkınma için çok paydaşlı bir yapıyla KOBİ’lerimize ulaşmayı hedeflediğimiz 
bu proje, işletmelerimizin potansiyellerinin farkına varmalarına da yardımcı olacak. KOBİ’lerin 
sürdürebilirliğinin artması için finansal ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri, 
bankacılık sektöründe güveni artırarak daha yüksek finansal katılım ve bankacılık hizmetlerini 
kullanmaları, e-ticaret yoluyla yeni pazarlara erişimini sağlaması gerekiyor. 
 
 
Değerli Konuklar, 
 
İçinde bulunduğumuz kriz ortamında KOBİ’lerin 2020 yılına güçlü ve sürdürülebilir bir 
büyüme ile giriş yapması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine 



entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, 
finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçleri artırılmalıdır. 
“Yerelden-küresele” rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete geçirecek, 
büyümemizi sürdürülebilir kılacak KOBİ’lerimizden geçmektedir. 
 
Değerli Dostlar, 
 
Geçmiş dönemlerde hem TÜRKONFED hem GÜNMARSİFED olarak orta gelir tuzağına 
düşülmemesi gerektiğini, sadece rakamsal olarak kalkınmanın sürdürülemeyeceğini, eğitim 
alanında mezun sayısından ziyade nitelikli mezun yetiştirmenin önemini bugün geldiğimiz 
noktada daha iyi anlıyoruz. Kriz ortamından çıkmak için hukukun üstünlüğünün korunması, 
orta demokrasi tuzağına düşülmemesi, bütün çalışmaların demokrasi anlayışıyla insan odaklı 
yapılması gerektiğine inancımız sonsuzdur. 
 
Sözlerime burada son verirken; 
 
İşimi Yönetebiliyorum projesinin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğuracağına olan 
inancımla; hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
 
 
 


