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Değerli Başkanlar, Kıymetli Misafirler, Sevgili Basın Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler… 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED ve EDAM 

işbirliği ile hazırlanan 81 ilin rekabetçilik gücünü ele aldığımız “Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi” 

raporunun, federasyonlarımızdan TRAKYASİFED ev sahipliğinde düzenlediğimiz Edirne tanıtım 

toplantısına hoş geldiniz.  

 

TÜRKONFED olarak, verimlilik artışı yoluyla, Türkiye’nin “orta gelir” tuzağından kurtulmasını 

sağlayacak ekonomik ivmenin yakalanmasının, ülkemizin refahı adına en önemli gündem maddelerinden 

biri olduğunu düşünüyoruz. Bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve rekabetçiliğin 

yeni dinamiklerinin ortaya konulması, sürdürülebilir kalkınma için önemsediğimiz konuların başındadır. 

Kuruluşumuzdan bugüne yaptığımız çalışmalarla, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine, özgürlükçü bir 

demokrasinin yeşermesine, hukukun üstünlüğüne, farklılıkların büyük bir zenginlik oluşturduğu toplumsal 

ve kültürel hayatımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz.  

 

Değerli Misafirler; 

 

İçinde yaşadığımız 21. yüzyılın dünyası, yeni bir değişim ve dönüşümün sancılarını yaşıyor. Ülkeler 

arasındaki ilişkiler, özellikle teknolojinin yarattığı hızın, hayatın her alanını etkilediği süreçte yeniden 

belirleniyor. Gelişmiş ekonomilerde gözlemlenen ılımlı büyüme sinyalleri, haliyle gelişmekte olan ülkeler 

için de fırsatların iyi değerlendirilmesi, doğru politikalar ile ekonomik ve toplumsal hayatta yapılacak 

reformlar ile avantajlar sağlıyor. Ülkemizin ilk iki çeyrek sonunda yüzde 5’lerde gelen büyüme rakamları, 

üçüncü çeyrekte de beklentilerden daha yüksel bir şekilde sürecek gibi görünüyor. Yılsonunda yüzde 

6’larda yaşanacak bir büyüme iş dünyası açısından şaşırtıcı olmayacaktır. Bu veriler moral ve motivasyon 

yaratırken, aynı zamanda büyümenin sürdürülebilirliği ve kalitesi odaklanmamız gereken başat alan olarak 

öne çıkıyor.  

2016 yılının özellikle ikinci yarısında, mali piyasalardaki tüm göstergelerde hızlı bir yükselişe tanık olurken, 

enflasyonun yüzde 12, faizlerin yüzde 15-16 ve kurların yüzde 25’lerde yaşandığı bir noktaya geldik. İş 

dünyası olarak, çok büyük bir faiz yükü altında, yatırım yapmanın zorluğunu hepimiz yakından yaşıyoruz. 

Enflasyonun Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu tablo yatırım ortamının 

geliştirilmesinde ciddi sıkıntılar yaratıyor. Türkiye’nin makroekonomik istikrarı açısından bir numaralı 

sorunu enflasyondur. Bunun yanı sıra iktisatta ikiz açık olarak tabir edilen bütçe ve cari açık sorunlarını da 

hatırlatmakta fayda görüyorum. Enflasyon ve faizle mücadelede kurumlar arasındaki işbirliği ne kadar 

önemliyse, kurumların bağımsızlığı ve kurumsallaşma kültürü de bir o kadar değerli ve önemlidir. 

Ekonomide mali disiplini korumak, makroekonomik istikrarı dengede tutacak politikalar belirlemek ve 

bunları da kurumlar arası eşgüdümle yürütmek, uluslararası yatırımcılara ve kuruluşlara da olumlu sinyaller 

verecektir. 

Kredi Garanti Fonu, vergi indirimleri ve teşvikler ile kısa vadede ekonomiye can suyu etkisi başarılı olurken, 

orta ve uzun vadede 4. Sanayi devriminin konuşulduğu, dijitalleşmenin hayatın her alanını etkilediği yeni 

dünya gerçekleri dikkate alınarak Türkiye’nin reformları gündeminin ilk sırasına alması gerekiyor. Önceliği 

doğru belirlenen, iyi anlatılmış, uygulama kararlığını ispat eden bir reform haritası, ülkemizi, 2018 yılında 

küresel ekonomik risklerden ve finansal piyasa oynaklığından koruyacaktır. Türkiye’nin hangi alanlarda 

yapısal reformlara öncelik vereceği konusunda hem resmi kurumlarda hem de iş dünyasında ortak bir anlayış 

mevcuttur.  
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Bu ortak anlayış ülkemizin önemli avantajlarından bir tanesidir. Rekabetçiliğimizi artırmanın yolu; dijital 

değişim ve dönüşümden geçiyor. Artık, geçmişin geleneksel reformları ile teşvik ve desteklerinin son 

kullanma tarihi geçmiştir. Dijitalleşme ile birlikte başlayan yeni bir yol haritası ve reform ihtiyacı her 

zamankinden daha da önemli hale gelmiştir.  

Değerli Konuklar;  

 

Türkiye ekonomisinin yüzde 96’sını oluşturan KOBİ’lerimiz; istihdamın yaklaşık yüzde 74’ünü, toplam 

cironun yüzde 62’sini, ihracatın da yaklaşık 60’ını gerçekleştiriyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 17’si yine 

KOBİ’ler tarafından yapılıyor. Ekonomide nicelik değil niteliğin öne çıktığı dijitalleşen dünyada bu 

KOBİ’lerimizin ne kadarı yüksek teknolojili bir üretim gerçekleştiriyor diye baktığımızda, karşımıza çıkan 

rakam gerçekten düşündürücüdür. KOBİ’lerimizin yüzde 60’ı düşük teknolojili üretim yaparken, sadece 

yüzde 4’ü yüksek teknolojili üretim gerçekleştiriyor. Bu da bize Türkiye’nin 4. Sanayi devrimi sürecinde 

acil olarak bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Bu ihtiyacın artık bir gereklilik ve 

zorunluluk olduğu nu söylemek istiyorum. 4. Sanayi devrimi bir lüks değil bir zorunluluktur.  

Sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışı ancak KOBİ odaklı politikaların hayata geçirilmesiyle 

mümkündür. KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağından finansmana, Ar-Ge ve inovasyondan dijitalleşmeye, 

yatırımdan istihdama; yüksek teknolojili üretim temelli teşvik ve desteklere ihtiyacı vardır. Nitekim 

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın, KOBİ’lerin, yüksek katma değerli üretim ve yüksek teknoloji 

yatırımlarına yüzde 70’i geri ödemesiz kredi verileceği açıklaması dile getirdiğimiz politikalarımız 

arasındaydı. Ve önerimizin en üst düzeyde kabul görmesinden dolayı da memnuniyetimizi ifade etmek 

isterim.  

Bugün dünyada ekonomilerin dönüştürücü dinamosunu, fiziksel, dijital ve biyolojik boyutta gelişen yeni 

teknolojilerin oluşturduğu bilinmelidir. Artık geleneksel teşvik ve destekler ile kısa vadeli önlemlerin işe 

yaramayacağı bir çağı yaşıyoruz. Bu dijital çağın yarattığı ekonomik sistem, iş yapma yöntemleri, 

yönetişim ve yerelden başlayacak kalkınma noktasında yeni bir hikâye yaratmamızın zamanı gelmiştir. 

Dolayısıyla, bu yeni hikâyenin anayasası da, dijital çağın bize özgü ihtiyaçlarına cevap verecek yapısal ve 

ekonomik reformlardan geçecektir. Türkiye olarak Anadolu 4,0 hikâyesini yaratmanın vakti gelmiştir. 

Nitelikli iş gücü için eğitim sisteminin bilgi bazlı yeni nesiller yetiştirmesi, mesleki eğitimin uluslararası 

standartlarda yeniden düzenlenmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına dönük politikaların 

uygulanması ekonominin temellerini sağlamlaştıracak adımlardır.  

 

Değerli Misafirler; 

 

Ülkelerin rekabetçiliği artık kentlerin rekabetçiliğinden ve yarattıkları marka güçlerinden geçiyor. Dünyada 

yeni kalkınma modeli, teknolojik gelişmeler ve iş yapma modelleriyle kentlerin dinamikleriyle hayat 

buluyor. 2030 yılında küreselleşmenin yerini kentleşmenin alacağı artık bir gerçek olarak karşımızda 

duruyor. Yerelden ulusala, ulusaldan küresele kalkınmacı politikalar, TÜRKONFED’in ana çalışma 

alanları içinde yer almaktadır. Yerelin yani kentlerimizin, rekabetçilik güçlerini geliştirecek orta ve uzun 

vadeli planların hazırlanmasına da yardımcı olmak amacıyla “Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi” raporunu 

hazırladık. Rapor, 81 ilin rekabetçiliğini ölçerken, güçlü ve zayıf yanları, potansiyel ve fırsatları, yerelin 

kapasite ve kaynakları ile ilgili de ipuçları vermektedir. Edirne’nin rekabet endeksinde 81 il arasında 14. 

sırada olduğunu ve 2008 yılına göre bir basamak gerilediğini ortaya koymaktadır. 
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Edirne’nin araştırmamızdaki alt endeksler dikkate alındığında en dramatik düşüşü makroekonomik 

istikrarda yaşadığını görüyoruz. Kamu yatırımlarından alınan pay, kişi başına kredi, dış ticaret gibi veriler 

ile hesaplanan Makroekonomik İstikrar Endeksi’nde Edirne 2008 yılında 9’uncu sıradayken, 2014 yılında 

23’üncü sıraya gerilemiştir.  
 

Piyasa büyüklüğünden 2008 yılına göre bir basamak yükselen ve 30. Sırada yer alan Edirne, finansal 

derinlik endeksinde 2 basamak yükselerek 12. sıraya yükselmiştir. Emek piyasası endeksinde Edirne’yi 10 

basamak yükselerek 25. sırada görürken, sosyal sermeye endeksinde de 9 sıra birden yükselip 9. olmuştur. 

İnsan sermayesi, yaratıcı sermaye ve fiziki altyapı gibi endekslerde de Edirne’nin 2008 yılına göre rekabet 

gücü kaybına uğradığını söyleyebiliriz.  

 

Geçmişten bugüne tarih, kültür ve sağlık kenti olan Edirne, Türkiye’nin uluslararası karayolu 

taşımacılığının da Avrupa’ya açılan kapısıdır. Ekonomik olarak tarımın yanı sıra yılda 3 milyon turistin 

bacasız sanayi ile ekonomiye katkı yarattığı Edirne’nin potansiyelleri düşünüldüğünde ihracatta 61. Sırada 

yer alması ortak bir vizyon ve stratejiyi oluşturma gerekliliği veriyor. Bu kentin ortak aklını ise merkezi ve 

yerel yönetimler ile bölge iş insanı ve kentte yaşayanlar oluşturuyor.  

 

Mimar Sinan’ın hayat verdiği muhteşem eseri Selimiye Camisi ve kent dokusuna, ticaret hayatının 

zenginliğine, eğitim seviyesinin niteliğine ve iş insanlarının azmine bakıldığında; yani helva yapmak için 

her şeyin hazır olduğu düşünüldüğünde geriye sadece başlamak kalıyor. Bunun içinde kent meclislerinin 

Edirne’nin rekabetçilik gücünü artıracak yeni çağın gerektirdiği hız, esneklik ve verimlilikle 

harmanlayacak yerel bir kalkınma modelini hayata geçirmesi önem kazanıyor. Kentlerimiz rekabet 

edecek ki, Türkiye rekabet etsin.  

 

TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek, bu verilerin sebep-sonuç ilişkilerini detaylı 

bir şekilde aktaracaktır. Bu duygularla, toplantımıza ev sahipliği yapan TRAKYASİFED Başkanı İsmet 

Açıkgöz ve yönetim kuruluna, ayrıca siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

Toplantımızın ve hazırladığımız raporun; ülkemize, demokrasimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyor, 

beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  
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