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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
TÜSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi’nin sekizinci raporu olan “Makina İmalatõ Sektöründe İş
Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri” nin tanõtõm toplantõsõna hoşgeldiniz.
Öncelikle, bu dizinin hayata geçirilmesinde büyük payõ olan sektör dernekleri ile olan
işbirliğimizden biraz bahsetmek istiyorum. TÜSİAD, Türkiye’deki sektör dernekleri ile ortak
çalõşmalar yürütmeye 1997 yõlõnda başladõ. Bu ortaklõk, Kasõm 2000’de yeni bir birlikteliğe
dönüştü. AB uyum sürecinde özel sektörün yapacağõ çalõşmalar konusunda sürdürdükleri
faaliyetlerini birleştirmek, tüm sektörleri etkileyen ortak sorunlar üzerinde çalõşmak ve
TÜSİAD’la birlikte daha geniş bir güç birliği oluşturmak amacõyla Sektörel Dernekler Platformu
(SDP) kuruldu. Sektörel Dernekler Platformu, şu anda 7 kişilik icra kurulu ve 41 üye dernek ile
çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Platform, icra kurulu denetiminde bu güne dek 3 adet sektörel
durum analizi raporu hazõrladõ.Yaklaşõk 20 sektörün değerlendirildiği ve düzenli olarak
güncellenen bu raporlar, reel sektörün içinde bulunduğu durumun izlenebilmesine katkõ
sağlayarak önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
Türkiye’deki meslek kuruluşlarõnõn çoğu Avrupa’da kendi sektörleri ile ilgili çatõ örgütlerin
üyesidir. Örneğin, Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Avrupa Enformasyon, İletişim ve
Tüketim Elektroniği Sanayicileri Derneği (EICTA)’nin üyesidir. Aynõ şekilde, Taşõt Araçlarõ Yan
Sanayi Derneği (TAYSAD), AB Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (CLEPA)’nõn, Otomotiv
Sanayi Derneği (OSD) ise Uluslararasõ Otomotiv Sanayi Derneği (OICA)’nin üyesidir. Makina
İmalatçõlarõ Birliği (MİB) de, Avrupa Takõm Tezgahlarõ İmalatçõlarõ Birliği (CECİMO)’ne
üyedir.
Sektör temsilcilerinin, Avrupa’daki meslektaşlarõyla aynõ platformda düzenli olarak biraraya
gelmeleri, Türk sanayinin rekabet gücünü artõrma çabalarõ açõsõndan önem taşõyan bilgi akõşõnõ
sürekli kõlmaktadõr. Bu organik bağ, Türk sanayinin AB‘ye entegrasyon sürecini hõzlandõrõcõ etki
yapmaktadõr. Meslek kuruluşlarõ, diğer yandan, bu bağlantõlarõ aracõlõğõyla, Türkiye’nin AB
üyeliğine yönelik lobi çalõşmalarõnda bulunmaktadõrlar.
TÜSİAD olarak biz, bilinçli ve katõlõmcõ bir toplumun oluşturulmasõnda öncülük üstlendiklerine
inandõğõmõz gönüllü mesleki-sosyal kuruluşlarõn, ülkede karar alma ve siyaset üretme
süreçlerinde aktif olarak yer almalarõ gerektiğini düşünmekteyiz. Bu kuruluşlarõn birbirleriyle
daha yakõn ve sürekli bir ilişki içine olmasõ, görüş alõşverişi için gerekli kanallarõn oluşturulmasõ,
karşõlõklõ destek ve katkõ yollarõnõn açõlmasõ, Türk ekonomisinin gelişimine katkõ sağlamaktadõr.
Bu birliktelik, ayrõca, TÜSİAD’õn çalõşmalarõna da sektörel bir boyut kazandõrmaktõr.
TÜSİAD Meslek Örgütleriyle İlişkiler Komisyonu ve ilgili sektör derneklerinin ortak çalõşma ile
hazõrladõklarõ raporlarõn ilki Aralõk 1997’de basõldõ: “Rekabet Stratejileri ve En İyi Uygulamalar:
Türk Elektronik Sektörü”.
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Bu raporu, Çimento Sektörü, Otomotiv Sektörü, Taşõt Araçlarõ Yan Sanayi, Beyaz Eşya Yan
Sanayi ve İmalat Sanayi ile ilgili çalõşmalar izledi. Son olarak, biyoteknoloji konusunda kapsamlõ
bir rapor yayõnlandõ. Gõda sektörünü ele alacak olan bir sonraki çalõşma ise devam etmektedir.
Bu çalõşmalarõ yaparken belirli sorularõn yanõtlarõnõ bulmaya yöneldik: Sektörlerin rekabetçi
öncelikleri nelerdir, imalat açõsõndan ulaşmalarõ gereken hedefler neler olmalõdõr, bu hedefleri
gerçekleştirmek için orta ve uzun vadede uygulanacak aksiyon planlarõ nasõl belirlenmelidir gibi
sorular, çalõşmalarõn temelini oluşturdu.
Diğer taraftan, sektördeki en iyi uygulamalarõ saptamak, şirketlerin kendilerini yurtiçi ve
yurtdõşõndaki rakipleri ile karşõlaştõrmalarõnõ değerlendirmek ve kalite yönetimi ve çeşitli yönetim
unsurlarõnõn değerlendirmesini yapmak da çalõşmalar kapsamõnda ele alõnan hususlar oldu.
Değerli konuklar,
Reel sektörün ekonominin itici gücü olduğu gerçeğini bugün artõk kimse gözardõ etmiyor.
Özellikle, yaşamõş olduğu ağõr krizin etkilerini üzerinden atmaya çalõşan Türk ekonomisi
açõsõndan, ekonomik gelişmenin öncülüğünü yapan ve istihdam sağlayan bazõ öncü sektörlerin
rekabet güçlerini artõrmasõ daha da önem kazanmõştõr.
Ancak, reel sektörün rekabet gücünü artõrmak, sadece makroekonomik reform ve önlemler ile
mümkün görünmemektedir. Makroekonomik reformlarõn üretkenlik artõşlarõ ile desteklenmesi
sürekli büyüme için önkoşul niteliğindedir. Reel sektörde sürdürülebilir rekabet gücünden
beslenen büyümenin sağlanabilmesi için üretkenlik artõşõnõn sürekli kõlõnmasõ gerekmektedir.
Sektörlerin rekabet gücünün artõrõlmasõ, geçmişten kaynaklanan hatalõ stratejilerin düzeltilmesi ve
verimlilik artõşõnõn sağlanmasõ, içinde bulunduğumuz kritik dönemde hõzla ele alõnmasõ gereken
hususlardõr. Her sektör, rekabet edebilir olmanõn, verimlilik artõşõndan geçtiği gerçeğinden yola
çõkarak, kendi içinde bir yeniden yapõlanmaya gitmelidir. Bu süreçte, yeni teknolojilerin
kullanõmõna ve toplam kalite yönetimi felsefesi çerçevesinde iş mükemmelliğinin hayata
geçirilmesine ayrõ bir önem atfetmek gerekir.
Bu çerçevede altõnõ çizmemiz gereken bir diğer husus da, Türkiye’nin AB üyeliği perspektifidir.
Türk sanayinin rekabet gücünün artmasõ, AB üyeliğine hazõrlanan Türkiye’nin üyelik sonrasõnda
AB’ye uyumunun kolaylaşmasõ ve sektörlerin rekabet koşullarõna rahatça ayak uydurabilmesi
açõsõndan da büyük önem taşõmaktadõr.
TÜSİAD, AB üyeliğinin Türk sanayisinin rekabet gücüne olumlu katkõlarda bulunacağõnõ uzun
zamandan beri savunuyor. Aynõ şekilde, gümrük birliği de, Haziran ayõnda kamuoyuna
tanõttõğõmõz “Sektörel İhracat Performansõnõn Değerlendirilmesi“ raporunda da altõ çizildiği gibi,
başta motorlu kara taşõtlarõ, elektrikli makine ve cihazlarõ, makine ve mekanik cihazlarõ ile plastik
ve mamulleri sektörleri olmak üzere, bazõ sektörlerin rekabet gücünü gözle görünür şekilde
artõrmõştõr.
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Sözlerime son verirken, başta çalõşmanõn koordinatörlüğünü üstlenen Sayõn Prof. Dr. Gündüz
Ulusoy olmak üzere rapora emeği geçen yazarlara Yönetim Kurulumuz adõna teşekkür etmek
istiyorum.
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