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 BASIN BÜLTENİ                    

 
 

TÜRKONFED “TÜRKİYE İÇİN BİR REKABET ENDEKSİ” BURSA TANITIM 

TOPLANTISI MARSİFED EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ 

BURSA TÜRKİYE’NİN EN REKABETÇİ 

SEKİZİNCİ İLİ OLDU  

 
TÜRKONFED ve EDAM işbirliği ile hazırlanan “Türkiye İçin Bir Rekabet 

Endeksi” raporu yerel tanıtım toplantılarının üçüncüsü MARSİFED ev 

sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi. 2008 ve 2014 yılı sonuçlarını karşılaştıran 

rapordaki genel endekse göre Bursa, bir basamak gerileyerek en rekabetçi 

sekizinci il oldu. Bursa’nın genel endeksi oluşturan 8 alt endeksteki sıralaması ve 

iyileştirme noktaları da toplantı kapsamında detaylı olarak incelendi. 

 

04.10.2017-Bursa - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliği ile 

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan “Türkiye İçin 

Bir Rekabet Endeksi” raporunun Bursa ili sonuçları, Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve 

İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan 

Karademirler ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen toplantıda değerlendirildi. TÜRKONFED 

Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin 

Yenigün Dilek’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bursa özelinde ortaya çıkan veriler 

katılımcılarla paylaşıldı. 

 

Bursa rekabetçilik endeksinde bir sıra geriledi  

Daha gelişmiş bir veri seti ve metodoloji ile güncellenen 2008 yılında hazırlanan ilk rapor, 2008-

2014 yılları arasındaki değişiklikleri analiz etme imkanı sunarak, Türkiye’de rekabetçiliğin 

bölgesel dağılımına dair de daha tamamlayıcı bir tablo ortaya koydu. Buna göre Bursa, sekiz alt 

endeksin birleşiminden oluşan genel rekabetçilik endeksinde bir sıra gerileyerek en rekabetçi 

sekizinci il oldu.   
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“Bursa insan ve sosyal sermaye endekslerinde potansiyelini gerçekleştiremedi”   

Raporun Bursa özelindeki sonuçlarını değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan 

Tarkan Kadooğlu: “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 endeksinde de kentimiz 2008’de 16’ıncıyken 2004’te 26 sıraya gerilemiştir” dedi.  

 

“Türkiye’de Anadolu 4.0 hikayesini yaratmak için Bursa önemli”  

 

Bugün dünyada ekonomilerin dönüştürücü dinamosunun, fiziksel, dijital ve biyolojik boyutta 

gelişen yeni teknolojilerin oluşturduğunu belirten Kadooğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’de de 

bu dijital çağın yarattığı ekonomik sistem, iş yapma yöntemleri, yönetişim ve yerelden başlayacak 

kalkınma noktasında yeni bir hikâye yaratmamızın zamanı gelmiştir. Ülkemizde Anadolu 4.0 

hikâyesini yaratmak için Bursa önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu potansiyeli 

gerçekleştirmek için Bursa’nın başta nitelikli eğitim, kadınların iş gücüne katılımı ve 

teknolojinin yaratıcı kullanımı alanlarında  ortaya koyduğu performansı artırması 

gerekmektedir.”  

 

“Bursa’da her sektörden yatırım var”  

 

Bursa’nın bugün yaklaşık 3 milyon nüfus ve inşa edilmekte olan 18. Sanayi bölgesi ile ülkemizin 

sanayi lokomotiflerinden biri haline geldiğini belirten MARSİFED Başkanı İhsan 

Karademirler “Bursa bugün otomotiv, makine, mobilya sektörlerinde ülkemizin lideri. 

Girişimci sanayici profili ile ise yeniklere açık bir görünüm veriyor, şehirde hafif metro araçları 

ile uçak parçaları üreten fabrikalar dahil her sektörde yatırım bulmak mümkün. İstanbul-Bursa  

arasında yapılan yeni yol ve köprüler sayesinde kolaylaşan ulaşım ve şehirdeki inşaat 

yoğunluğuna bakıldığında, Bursa nüfusunun yakın zamanda 5-6 milyonu bulması şaşırtıcı 

olmayacak. Sanayinin lokomotifi ilimizin, rekabetçilik endeksindeki yerini daha yukarılara 

taşımak için Bursa iş dünyası olarak hepimize önemli görevler düşüyor” dedi.   
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 “İl Bazında Rekabetçilik Endeksi” raporuna  http://www.turkonfed.org/tr/detay/1243/turkiye-

icin-bir-rekabet-endeksi/ adresinden ulaşılabilir.  

 

 

 

 

 

 
TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 25 federasyon ve 205 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer 

alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın 

yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta 

Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney 

Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları 

Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri 

Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 

milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir. 

 

Bilgi için:  

 

MARSİFED / Sedef Gümüşkaya / Genel Sekreter 

0507 447 50 74 / info@marsifed.org.tr  

 

İnsula İletişim / Rukiye Tekdemir  / 0549 667 10 04 / rukiyetekdemir@insulailetisim.com 
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