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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 MARSİFED ev sahipliğinde düzenlediğimiz Bursa 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. 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 127 ülke arasında 43.üncü sırada bulunuyoruz. Her iki endekste de 

Singapur ilk üçte yer alıyor. Yeni dünyada, bilginin yaratılması kadar, onun nasıl kullanıldığı ve değere 

dönüştürüldüğü öne çıkıyor. Yüksek eğitime katılımda dünyada 8. sırada yer alan ülkemiz, bilgi bazlı 

istihdamda 72’inci basamakta yer alıyor. Bilgiye ulaşmada sıkıntı yaşamazken, o bilgiyi değere 

dönüştürmede ciddi sorunlarımız olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle Singapur’un kişi başına yüksek 

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

 

Dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasında girmek istiyorsak, sürdürülebilir bir büyüme hedefliyorsak, 

katma değeri yüksek üretim yapmak istiyorsak, o zaman katma değeri yüksek, nitelikli insan üretmemiz 

gerekiyor. Katma değeri yüksek nitelikli insan üretemezseniz, nasıl katma değeri yüksek üretim 

yapacaksınız? Mümkün mü? Elbette değil. O zaman ne yapmalıyız, bir ülkenin geleceği eğitim, sağlık, 

adalet üzerine inşa edilirse, muhakeme etme yeteneği gelişmiş yeni kuşaklar yetiştirmezseniz, o aydınlık 

ufka nasıl varacaksınız?  

 

Çocuklarımızın aldığı eğitimi gelişmiş ülkelerdeki eğitim seviyesine çıkartmamız şart. PİSA eğitim 

sıralamasında kendi dilinde anlama yeteneği bakımından vasat bir gelişme gösteren Türkiye, 4. Sanayi 

devriminin, nesnelerin internetinin, dijitalleşmenin konuşulduğu, teknolojinin hızla birlikte bilgiyi artık 

açık hale getirdiği bir küresel sistemde kendini nasıl var edecek? Öyleyse, vakit geçirmeden modern ve 

bilimsel eğitim modelini, kendi sosyo-kültürel kodlarımızla birleştirerek, akla, mantığa, düşünceye ve fikre 

değer veren yeni nesiller yetiştirmektir. Ancak böylelikle katma değeri yüksek insan üreterek, katma değeri 

yüksek üretim yapabiliriz.  
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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 gösteriyor. Türkiye’nin ekonomik büyümesinin ilk 

2 çeyrekte yüzde 5’in üzerinde bir performans sergilemesi, üçüncü çeyrekte de aynı ivmenin devam 

edeceğinin işaretlerini almamız, iş dünyasında moral ve motivasyon yaratmaktadır. 

 

Büyümede, Kredi Garanti Fonu (KGF) yoluyla gerçekleşen KOBİ–finansman modelinin büyük etkisi 

olduğu görülüyor. Son veriler, KOBİ’lere özel politikalar üretildiğinde, ekonomide hızlı bir geri dönüş 

sağlanabileceğini gösteriyor. Şimdi odaklanmamız gereken ana alan büyümenin kalitesi ve devamlılığıdır. 

Bunun yolu da katma değeri yüksek bir üretim modeli ile dijitalleşmenin yönetişimden üretim süreçlerine 

kadar etkin bir şekilde uygulanmasından geçmektedir.” 

 

Sürdürülebilir büyüme için KOBİ’lerin darboğazlarına yönelik çözümler üretirken, enflasyon ve işsizlik 

rakamlarının tek haneli seviyelere indirilmesinde, kamu maliye disiplinin korunmasında, şirketlerin 

üzerindeki vergi baskısının hafifletilmesiyle ilgili politikaları hayata geçirmek ve kararlılıkla uygulamak 

önem kazanıyor. Üretimden tüketime uzanan süreçte sanayicilerimiz her kademede alınan KDV vergisinin 

maliyetlere yansıyan baskısı altında nefes almaya çalışıyor. Bu nedenle üretim, yatırım ve istihdamın önünü 

açmak için hükümetimizin de memnun olmadığı vergi sisteminde reform yapılması gerekliliği acil bir 

ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor.  

 

Türkiye ekonomisinin yüzde 96’sini KOBİ’lerimizin oluşturduğunu söylüyoruz. Peki bu KOBİ’lerimizin 

ne kadarı yüksek teknolojili bir üretim gerçekleştiriyor diye baktığımızda, karşımıza çıkan rakam gerçekten 

düşündürücü. 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 lük değil bir zorunluluktur. 

 

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; 

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. Bursa’nın rekabet endeksinde 81 il arasında 8. sırada olduğunu 

ve 2008 yılına göre bir basamak gerilediğini ortaya koymaktadır.  
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Bursa, makroekonomik istikrar, piyasa büyüklüğü, finansal derinlik ve emek piyasaları endekslerinde ilk 

10 içinde yer alırken, fiziki altyapı, insan ve sosyal sermaye endekslerinde ise potansiyelleri 

düşünüldüğünde oldukça kötü bir performans sergilemektedir. 

 

İşgücünün temel eğitim süresi ve kalitesinin ölçüldüğü insan sermayesi endeksinde 2008’de 21 sırada yer 

alan kentimizin, 2014 sıralamasında 37’inci sıraya gerilediği görülmektedir. Eğitim, sağlık, kültür, gelir 

dağılımı ve kadın erkek eşitlik göstergelerinin incelendiği sosyal sermaye endeksinde de belirgin bir düşüş 

görünmektedir. 2008’de 8 sırada yer alan Bursa, 2014’te 22. Sıraya gerilemiştir. Teknoloji, patent ve marka 

gibi verilerin hesaplandığı yaratıcı sermaye endeksinde 2008 ve 2014 yıllarında Bursa’nın sıralamadaki teri 

değişmemiş ve 12. olmuştur. Fiziki altyapı endeksi de kentimizin kötü olduğu alanlardan biridir. 2008’de 

16’ıncıyken 2004’te 26 sıraya gerileyen bir Bursa ortaya çıkmıştır bu endekste.  

 

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

şekilde aktaracaktır. Bu duygularla, toplantımıza ev sahipliği yapan MARSİFED Başkanı İhsan Karademir 

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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