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Sayın Valim ve Belediye Başkanım, Değerli Başkanlar,  

Sevgili Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler… 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED ve EDAM 

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

raporunun, federasyonlarımızdan GÜNMARSİFED ev sahipliğinde düzenlediğimiz Balıkesir 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; 

Dünya, çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşarken, ülkelerin rekabetçiliği artık kentlerin marka gücünden 

geçiyor. Kentler marka güçleriyle yeni bir kalkınma modelini harekete geçiriyor. Yerelden başlayan, bir 

zincirin halkaları gibi bölgesini ve ülke ekonomisini etkileyen bu kalkınma modelinde; yerelin 

potansiyelleri, imkân ve kapasiteleri fikri üzerinden stratejiler geliştiriliyor. 2030 yılında küreselleşmenin 

yerini kentleşmenin alacağı artık bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu gerçeğin farkına varmak, 

bugünden; rekabetçilik, inovasyon ve yüksek teknolojili üretim için gerekli reformları acilen hayata 

geçirmek gerekiyor.  

 

Dünya Ekonomik Forumu Global Rekabet Endeksi’ne göre 138 ülke arasında Türkiye 55. sırada yer 

alırken, iş gücü piyasası verimliliğinde 126’ıncı, inovasyon ve eğitimde ise 70’li sıralarda yer alıyor. Global 

İnovasyon Endeksi’nde ise ülkemiz 127 ülke arasında 43.üncü sırada bulunuyor. Her iki endekste de 

Singapur’un ilk sırada ya da ilk üçte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yenidünyada, bilginin yaratılması 

kadar, onun nasıl kullanıldığı ve artı değere dönüştürüldüğü öne çıkıyor. Yüksek eğitime katılımda dünyada 

8. sırada yer alan Türkiye’nin, bilgi bazlı istihdamda bulunduğu yer 72’incilik. Singapur’un kişi başına 

yüksek teknoloji ihracatı 26 bin dolar iken, ülkemizde bu rakam sadece 27 dolar.  

 

Dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasında girmek istiyorsak, yüksek katma değerli sürdürülebilir bir 

büyüme hedefliyorsak, ülkemizin bu sıralamadaki yerinin düzeltilmesinde herkese büyük sorumluluklar 

düşüyor. Global endekslerde ülkemizin en kötü olduğu alanlardan biri de kurumlarımızın yapısal 

sorunlarıdır. Sıralamalardaki yerimizi değiştirecek ekonomik reformlar kadar, kurumsallaşma ve 

kurumların bağımsızlığı ile liyakat esaslı bir sistemin esas alınması da ivme yaratacaktır.  

 

Değerli Konuklar;  

Bu sıralamalara bakıp moralinizi bozmak değil niyetim, ulaşmak istediğimiz hedefe daha güçlü, daha 

kararlı ve çağın gerektirdiği yapısal dönüşüm ve reformları harekete geçirmek için anlatıyorum. Zira son 

dönemde gelen veriler, pozitif bir dönemin başladığını, en azından 2016 yılının 4. çeyreğinde yaşadığımız 

daralmanın sona erdiğini göstermesi açısından önemlidir. Yüzde 5 gibi ekonomi uzmanlarını şaşırtan ilk 

çeyrek büyüme verisi, sekiz çeyrektir artış trendindeki ihracat rakamları, sanayi üretim ve tüketici güven 

endekslerindeki olumlu yükselişler, iş dünyası olarak motivasyon kaynağı yaratmaktadır.  
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Vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla, KOBİ’lerin kredi havuzuna getirilen kolaylık, destek ve 

teşviklerin ekonomimizde can suyu yarattığı bir gerçektir. Enflasyon ve işsizlik rakamlarında, görece de 

olsa gerileme sinyalleri de alınacak yapısal tedbirlerin önemine işaret etmektedir.  

 

Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bu veriler ile birlikte, ekonomimizin yakaladığı bu ivmeyi 

sürdürülebilir kılması artık daha önemli hale gelmiştir. Türkiye ekonomisinin yüzde 96’sini oluşturan 

KOBİ’lerimizin yüzde 60’ının düşük teknolojili üretim yaptığı; sadece yüzde 4’ünün yüksek teknolojili 

üretim gerçekleştirdiği bir sanayinin değişim ve dönüşüme ihtiyacı vardır. Aksi halde hedeflerimiz hayal 

olmaktan öteye geçemez. 2019’a kadar ekonomik ve yapısal reformlara ağırlık verilmesi, KOBİ’lerimizin 

kapasitelerini artıracak, üretim ve yatırımı teşvik edecek bir destek programının devreye alınması, yüksek 

katma değerli teknolojik üretime geçilmesi, Sanayi 4.0 dünyasında artık kaçınılmazdır.  

 

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. Yatırım ortamının iyileştirilmesinde, 

yatırım harcamalarının artırılmasında, yurt içi ve yurt dışı yatırım kararlarında; siyasi istikrar kadar, o ülke 

ekonomisine duyulan güven de önemlidir. Güvenin yarattığı pozitif algı, uluslararası sermaye akışında 

rotayı belirleyen ana faktördür. Yeni Bakanlar Kurulu’nun, bu bakış açısıyla, ekonomi yönetiminde 

“istikrar ve güven” unsurunu ön plana alacağına inanıyoruz.  

 

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.  

 

Değerli Misafirler; 

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. Balıkesir’in rekabet endeksinde 81 il arasında 20. sırada 

kendine yer bulması, 2008 yılına göre hafif bir düşüş anlamı taşımaktadır. Balıkesir’de işsizlik oranları 

Türkiye ortalamalarının altında olmasına rağmen, işgücüne katılım ve istihdam oranlarının düşük kalması 

da rekabetçiliğini olumsuz etkilemektedir. Balıkesir’in en rekabetçi olduğu alanlar; piyasa büyüklüğü, 

insani sermaye ve fiziki altyapıdır.  

 

Eğitimde başarılı bir grafik çizen Balıkesir, yaratıcı sermaye emek piyasası ve makroekonomik istikrar 

göstergelerinden düşüş göstermektedir. 2014 yılı itibariyle Türkiye’nin üzerinde enflasyon seviyesi ve 

düşük dış ticaret oranları göze çarpan Balıkesir’deki girişimlerin yüzde 31’i gıda ve tütün sektörlerinde 

gerçekleşmiştir. Bu girişimlerin yüzde 55’inin düşük-teknoloji kullanan sektörler olduğunu da 

hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu noktada sektörel ve teknoloji kullanım çeşitliliğinin artması, 

Balıkesir’in uzun vadeli rekabetçiliğini olumlu etkileyecektir.  
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TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek, konuyu enine boyuna detaylı bir şekilde 

aktaracaktır. Bu duygularla, toplantımıza ev sahipliği yapan GÜNMARSİFED Başkanı İsa Tamer Çelik 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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