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TÜSĐAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)’in 

düzenlediği 8. Rekabet Kongresi 15 Kasım 2012 Perşembe günü The Marmara Taksim – Đstanbul’da düzenlendi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Đhracatçılar Meclisi (TĐM)’in desteği ve katılımı ile gerçekleştirilen 

kongrenin ana teması bu yıl “Sektörel Politikalar ile Rekabet Gücünü Artırmak” olarak belirlendi.  

 

Kongre’de Türkiye’nin, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde 16 basamak birden atlayarak 144 ülke içinde 43.sıraya 

nasıl yükseldiği ve rekabet gücündeki artışın sürdürülebilmesi için ne gibi sektörel politikalar uygulanması gerektiği 

tartışıldı. 

 

Kongre’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk; Türkiye’nin; rapora 

konu olan 144 ülke içinde, kişi başına düşen GSYH açısından 53. sırada, yani “orta gelirli ülkeler” içinde 

bulunduğunu, rekabetçilikte ise kişi başına düşen gelir düzeyimizin üzerinde bir performans göstermiş olmamızın, 

orta gelir tuzağına yakalanmadan daha üst gelir seviyelerine çıkmak adına bir fırsat penceresi açtığını belirtti.  

 

Erk konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Artık bu fırsat penceresini değerlendirmek ve başta 500 Milyar dolarlık 

ihracat olmak üzere, 2023 hedeflerimize ulaşmak için Rekabet Gücü’ne odaklanmaya ihtiyacımız var. Rekabet Gücü 

temelinde de hedefler ortaya koymalı ve önce 30’lu sıralara yükselmeli ve 2023 yılı için de ilk 20’yi hedeflemeliyiz.” 

 

Kongre’nin açılış konuşmalarında kürsüye çıkan TÜSĐAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Yılmaz ise 

TÜSĐAD olarak, sanayi politikasının tüm sanayi sektörlerimizin rekabet avantajını artıracak yatay önlemleri içeren, 

bütünlükçü bir niteliğe sahip olması gerektiğini düşündüklerini vurguladı ve ancak böyle bir yaklaşım ile “daha çok 

katma değer üreten”, “cari açığı azaltan”, “daha verimli, daha çok istihdam yaratan” bir sanayi politikası 

uygulanabileceğini belirtti. 

 

TĐM Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açılış konuşmasında; Rekabet Endeksinde geldiğimiz noktanın bizi 

gururlandırdığını belirterek şunları söyledi:  

“Demek ki doğru işler başarmışız. Devletimiz, sanayicimiz, ihracatçımız, işçimiz doğru şeyler yapmışlar. Geldiğimiz 

noktanın sevincini yaşamak sonuna kadar hakkımız. Ancak biz bununla yetinmemeliyiz. Hep beraber daha iyisini 

başaracağımıza inanıyoruz.2023 yılı için ortaya koyduğumuz büyük hedefler var.2023 yılında ihracat hedefimizi 500 

milyar dolar olarak belirledik. Bu rakam ile dünya mal ticaretinden aldığımız payı ikiye katlamayı hedefliyoruz. 

2023 yılında Türkiye’nin 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmasını ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesini 

hedefliyoruz.Bu hedeflere ulaşmak daha rekabetçi bir ekonomi ile mümkün. Türkiye bu konuda olumlu adımlar 

atıyor. 2012 yılında bu alandaki en önemli gösterge kabul edilen Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde 16 sıra birden 

yükselerek 144 ülke içinde 43.sıraya yükseldi.Bu son derece sevindirici bir gelişmedir. Aynı zamanda daha gidecek 

çok mesafemizin olduğunu da gösteren bir uyarıdır. “ 

 

Kongreye, OECD’nin sektörel politikalar alanındaki uzman ekonomisti Chiara Criscuolo; TĐM Danışmanı Dr. Can 

Fuat Gürlesel ve Borusan Holding CEO’su Agah Uğur konuk konuşmacı olarak katıldılar.  Ekonomi 

Bakanlığı’ndan Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Mu�du�ru� Ömu�r Demir Kızılarslan ve Teşvik 



 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Mu�du�ru� Đbrahim Uslu, GĐTES ve Teşvik sistemindeki sektörel 

yaklaşımları katılımcılarla paylaştılar. 

 

Prof.Dr Emre Alkin moderatörlüğünde, “Sektörel Politikalar ile Rekabet Gücünü Artırmak” başlığında 

gerçekleştirilecek ilk panel oturumunda,  Küresel Rekabetçilik Endeksinde göstermiş olduğumuz bu yılki başarıyı, 

sektörel ekonomi politikaları ekseninde tartışıldı. Panelde; sanayi politikalarına dönüş, bu alanda özel sektörün 

katılımının boyutu, Türkiye’nin inovasyon ve emeğe dayalı ekonomi politikaları konularında alması gereken yol 

konularında görüşler dile getirildi. Panele, REF Direktörü Doç.Dr. Đzak Atiyas, OSD Genel Sekreteri Prof.Dr. Ercan 

Tezer, Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Pekarun ve OECD Kıdemli ekonomisti Dr. Chiara Criscuolo 

panelist olarak katılıdı. 

 

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci panel 

oturumunda ise Kimya Sektörünün Rekabet Gücü hakkında çok önemli bilgiler verildi. ĐKMĐB Yönetim Kurulu 

Başkanı Murat Akyüz, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Timur Erk, TÜSĐAD Kimya Sanayi Görev Gücü 

Başkanı Simone Kaslowski, PETKĐM Genel Müdürü Hayati Öztürk ve AK-KĐM Genel Müdürü Fatih Tanverdi’nin 

panelist olarak katıldıkları oturumda, kimya sanayisinin rekabet gücü artışı için ön plana çıkan; inovasyon, altyapı ve 

tedarik zinciri gelişimi konuları tartışıldı. 

 

Konuk konuşmacılarımız ve panelistlerimizin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksi 

verileri kullanılarak hazırlanan, Türkiye’nin Küresel Rekabet Düzeyi Raporu ve Kimya Sanayisi Rekabet Gücü 

Raporu, rapor yazarları Prof.Dr. Füsun Ülengin ve Doç.Dr.Şule Önsel tarafından kamuoyuna sunuldu.   

 

Ayrıca Kongremizde son olarak “Türkiye’de Rekabetin Fark Yaratanları” olarak tanımladığımız firmalarımız Rekabet 

Gücü ödüllerini aldılar. Rekabet Gücü Ödülü’nü kazanan firmalar şu şekilde sıralandı. 

 

• Büyük Ölçekli Đşletme Kategorisi 2012 Büyük Ödülü Kazanan firma: BRĐSA 

• KOBĐ Kategorisi 2012 Büyük Ödülü’nü kazan firma: Sistem 9 Medya 

• Büyük Ölçekli Đşletme Kategorisi 2012 Başarı Ödülü Kazanan firma: Đnci Akü 

 

 

 


