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Sayın Vali Yardımcım,
Değerli Başkanlar, Sevgili Basın Mensupları,
Kıymetli Misafirler,
Hanımefendiler, Beyefendiler…
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED ve İstanbul
Politikalar Merkezi (İPM) işbirliği ile hazırlanan “Kent-Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler:
Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” raporu tanıtım toplantısına hoş geldiniz.
Federasyonlarımızdan BASİFED ev sahipliğinde, raporumuzun ilk bölgesel toplantısını İzmir’de
gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
TÜRKONFED olarak, verimlilik artışı yoluyla, Türkiye’nin “orta gelir” tuzağından kurtulmasını
sağlayacak ekonomik ivmenin yakalanmasının, ülkemizin refahının yükselmesi adına en önemli gündem
maddelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve
rekabetçiliğin yeni dinamiklerinin ortaya konulması, sürdürülebilir kalkınma için önemsediğimiz konuların
başında geliyor. Bu amaçla kuruluşumuzdan bugüne 12 yıldır, 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;
Türkiye’nin en rekabetçi 3. kenti olan İzmir’in bölgesine ve ülkemizin kalkınma hamlesine katkılarıyla
ilgili değerlendirmelerden önce, ekonomimizin son dönemde ortaya koyduğu performansa dair genel bir
fotoğraf çekmek istiyorum. Elbette ekonomiyi, siyaset, hukuk, eğitim ve demokrasiden ayrı düşünmek
mümkün değil. Hatta sınırların kalktığı, dijital dünyanın tüm teknolojik imkânlarıyla iş yapma modellerini
ve iletişim alışkanlıklarını değiştirdiği günümüz dünyasında, küresel gelişmelerden de ayrı düşünmek
neredeyse imkânsız.
Dünya ekonomilerinin toparlanma sinyalleri verdiği son dönemde, siyasi ve bölgesel gelişmelerin yarattığı
yeni paradigma değişikliğini dikkatli takip etmekte fayda görüyorum. Yeni dünya sisteminde kartların
yeniden karıldığı, rollerin dağıtıldığı, gelişmiş ülkelerin nüfuz ve güç mücadelesini sürdürdüğü bir çağın
içinde yaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmelerden, küresel terör ve şiddetten, mülteci sorunundan,
ülkeler arası ikili ilişkilerden bağımsız bir değerlendirme ve öngörü yapmak da artık zor görünüyor.
Dolayısıyla bütün bu faktörler, ülkelerin gelecekleri ve ekonomileri üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.
Ülkemiz özelinde bu etkiyi son yıllarda daha fazla hissediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde
başlayan ve geçen sürede pek çok sorun ve sıkıntıyı birlikte yaşadık. Küresel terör ve hain darbe girişimi
ile kaybettiğimiz ‘can’larımız oldu. Bu vesile mile vatanı ve milleti için can veren şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anarken, ülkesi için çalışan ve üreten siz değerli iş insanlarına da şükranlarımı sunuyorum.
Değerli misafirler;
Ekonomi ve piyasa uzmanlarını şaşırtan bir şekilde, Türkiye’nin yüzde 5’lik 2017 yılı ilk çeyrek büyümesi,
iş dünyasında büyük bir moral ve motivasyon yaratmıştır. İhracatta sekiz çeyrektir yaşanan artışın yanı sıra
sanayi üretim ve tüketici güven endeksinde yukarı yönlü ivme, enflasyon ve işsizlikte geçen yıla göre
sınırlıda olsa gerileme sinyalleri, ekonomideki olumlu gelişmelerdir. Bu pozitif veriler, kötü dönemin
bittiğini göstermesi açısından önemlidir.
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2016 üçüncü çeyrekteki daralmanın sona erdiği, hükümetin “kısa vadede ekonomiye can suyu”
niteliğindeki önlemlerinin işe yaradığı ve ekonomiyi canlandırdığı görüşmüştür. Vergi indirimleri, Kredi
Garanti Fonu aracılığıyla, KOBİ’lerin kredi havuzuna getirilen kolaylık, destek ve teşvikler ekonomide
çarkların dönmeye başlamasına yardımcı olmuştur. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bu veriler ile
birlikte, atılması gereken adımların bir an önce yerine getirilmesi ve Türkiye ekonomisinin yakaladığı bu
ivmeyi sürdürülebilir kılması artık daha önemli hale gelmiştir.
Ekonomimizin yüksek teknolojili üretime geçmesi, katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelmesi için ArGe ve inovasyona ağırlık verilmelidir. Türkiye ekonomisinin yüzde 96’sini oluşturan KOBİ’lerimizin
yüzde 60’ının düşük teknolojili üretim yaptığı; sadece yüzde 4’ünün yüksek teknolojili üretim
gerçekleştirdiği bir ortamda değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. Global İnovasyon Endeksi’nde Türkiye,
127 ülke arasında 43’üncü sırada bulunmaktadır. Patent, entelektüel sermaye üretimi ve yazılım
harcamalarında ülkemiz iyi bir konumdadır, ancak bunu satış ve ihracata çevirememektedir.
Yüksek eğitime katılımda dünyada 8. sırada yer alan Türkiye, bilgi bazlı istihdamda 72’inci sırada
bulunmaktadır. Singapur’un kişi başına yüksek teknoloji ihracatı 26 bin dolar iken, ülkemizde bu rakamın
sadece 27 dolar olduğunu görüyoruz. Aradaki makasın kapatılması ve Türkiye’nin, dünyanın en gelişmiş
20 ekonomisi içinde üst sıraları zorlaması için zaman kaybetmeden topyekûn ekonomiye odaklanma
zamanı gelmiştir.
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 Endüstri 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 iyileştirilmesi, yatırım harcamalarının artırılması noktasında ekonominin en can alıcı
noktasının güven olduğunu hatırlatmak isterim. Yurt içi ve yurt dışında yatırım kararları; siyasi istikrar
kadar, o ülke ekonomisine duyulan güvenle de ilgilidir. Güvenin yarattığı pozitif algı, uluslararası sermaye
akışında rotayı belirleyen ana faktörler arasındadır. Yeni Bakanlar Kurulu’nun, bu bakış açısıyla, ekonomi
yönetiminde “istikrar ve güven” unsurunu ön plana alan bir anlayışla hazırlandığını düşünüyorum.
Değerli Misafirler;
Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi kültürüne ihtiyacımız var. Çünkü demokrasinin geliştiği
toplumlarda darbelere ve darbeci zihniyetlere geçit verilmez. İş dünyası olarak temel beklentimiz 15
Temmuzların bir daha yaşanmaması adına liyakat, kurumsallaşma ve hayatın normal akışına dönmekten;
demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi evrensel ilkeler çerçevesinde yeniden bir
yapılanmadan geçmektedir. Türkiye’nin büyümesinin devamlılığı, bu ilkelerin özümsenmesiyle birlikte
yeni bir kalkınma modeli yaratılmasından geçmektedir. Bu gerçeklikten yola çıkan TÜRKONFED ve
İstanbul Politikalar Merkezi, önemli bir işbirliği ile Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetişim Forumu’nu
hayata geçirmiştir. Forum, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına, sorunların yerel düzeyde
çözülmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
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Yerelden ulusala, ulusaldan küresele kalkınmacı politikalar, TÜRKONFED’in ana çalışma alanları
içindedir. Kentler bağlamında Türkiye’nin iktisadi ve idari sorunları üzerinde çalışmak, çözüm üretmek ve
konuyu farklı bir bakış açısıyla kamuoyuna açmak üzere hazırladığımız raporumuz, tespitleri ve analizleri
ile genel bir fotoğraf çekmektedir. Bu fotoğrafın netleşmesi için iş dünyasına, temsil örgütlerine, sivil
topluma, üniversitelere önemli görevler düştüğü gibi ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin rekabetçiliğini
artıracak kamu politikalarının uygulanması noktasında yerel ve merkezi yönetimlerin de önemli
sorumlulukları bulunmaktadır.
Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, “orta gelir tuzağı” sorununu aşmaktan geçmektedir. Bu
tuzağın aşılmasında “Bölgesel Kalkınma Ajansları”nın yanı sıra “Bölgesel Yatırım Bankaları”nın
kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Orta gelir tuzağından
kurtulacak, kapsayıcı bir ekonomik büyüme dinamiğinin yakalanması hedefi, daha katılımcı ve kalıcı bir
demokrasiye kavuşma hedefiyle örtüşmektedir.
Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne raporumuz, yerelden başlayacak yeni bir kalkınma
modeli önerisini tartışmaya açmaktadır. Günümüzde küreselleşmenin yerini kentleşme almıştır. Kentler
marka ve rekabetçilik güçleriyle bölgelerinin ve ülkelerin kalkınma dinamiklerini harekete geçiren ana
unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ulusal kalkınma programlarının, bölgesel bakış yerine kentler
temelinde bir yaklaşımla hazırlanması daha doğru sonuçlar yaratacaktır. İşte bu noktada İzmir, Türkiye’nin
en rekabetçi 3. ili olmasının yanı sıra gayri safi milli hasılaya yüzde 6’lık katkısıyla da önemli bir marka
kentimizdir. Kişi başı gelirin 14 bin doların üzerinde olduğu İzmir’in potansiyelleri düşünüldüğünde tarım,
sanayi ve hizmet sektörlerinde gerçekleştirilecek dönüşüm ve strateji eylem planları önemli bir ekonomik
rol model yaratabilir. İzmir’de yerelden başlayacak kalkınma hamlesi, yakın çevresindeki kentleri, bölgeyi
ve ülkeyi doğrudan etkileyecek dinamizmi ortaya çıkaracaktır.
Özellikle tarım sektöründe kooperatifleşme çalışmalarıyla önemli bir ilk adımın atılması, bu birliklerin kısa
sürede işsizliğin azaltılmasında, istihdam ve verimlilik artışında, ekonomik katma değer yaratması doğru
yolda olunduğunu göstermektedir. Zengin turizm olanaklarının yanı sıra tarım ve yüksek teknoloji
altyapısına da sahip olan İzmir’in bütüncül bir yerel ve bölgesel kalkınma planı ile potansiyellerini, güçlü
yanlarını harekete geçirecek bir yol haritasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada yapılacak olan kent
koalisyonunun kurulmasıdır; yani o kentte yaşayanların, iş dünyasının, üniversitelerin, STK’ların, meslek
örgütü ve odaların birlikte hareket etme kararlılığı ve iradesinin orta konmasıdır.
Panelimizde konuyu enine boyuna tartışma imkânı bulacağımızı düşünüyorum. Bu duygularla,
toplantımıza değerli görüşleriyle katkıda bulunacak olan panelistlerimize, toplantımıza ev sahipliği yapan
BASİFED Başkanı Sayın Levent Akgerman ve yönetim kuruluna, ayrıca siz değerli katılımcılara
teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın ve hazırladığımız raporun; ülkemize, demokrasimize ve
ekonomimize hayırlı olmasını diliyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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