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Sayın konuklar, de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yapı Ürünleri
Üreticileri Federasyonu’nun davetlisi olarak bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı son
derece mutluyum. Yönetim Kurulu Baúkanı Sayın Adnan ø÷nebekçili’nin úahsında hepinize
teúekkür ediyorum.

TÜSøAD olarak, bölgesel geliúme ve bu süreçte yerel sivil toplum örgütlerinin rolüne olan
inancımızla, 1996 yılından beri, Türkiye’de faaliyet gösteren çeúitli “Sanayici ve øúadamı
Dernekleri” ile bölgesel ve sektörel iúbirli÷i amacıyla bir aradayız. Bildi÷iniz gibi Kasım 2004 de
TÜRKONFED’e kuruluúu aúamasında, 2003 yılında ise Sektörel Dernekler Federasyonu
(SEDEFED) bünyesine katıldık. Konfederasyona ba÷lı federasyonlara üye olma kararı
çerçevesinde ise, 2008 yılı itibarıyla, tüm bölgesel federasyonlara üye olmuú bulunmaktayız.
Bununla birlikte, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu gibi di÷er sektörel federasyonlarla da sıkı
iúbirli÷i içerisinde bulunuyor, sektörel konularda da birbirimizin tecrübelerinden karúılıklı olarak
yararlanıyoruz.

De÷erli konuklar,

Konfederasyonun hedefleri, bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluúturulmasına
katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliútirerek uluslararası entegrasyona
ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak. Konfederasyonun kuruluúunun ardından henüz
kısa bir süre geçmesine ra÷men, gerek kurumsallaúma açısından önemli bir mesafe kat etmiú ve
hem bugün iú dünyası temsilcileri arasında önemli bir yer edinmiútir. Elbette bu baúarının
ardında, uzun yıllara dayanan birikimlerini federasyonlara ve dolayısıyla konfederasyona
aktarmakta etkili olan gönüllü bölgesel ve sektörel SøAD’ların varlı÷ı kuúku götürmez.

Bu kısa zaman içinde, konfederasyonun, bazı önemli konulara sahip çıkarak gerek bölgeler
gerekse sektörlerle ilgili konularda referans noktası olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemesini de
takdirle karúılıyoruz. Konfederasyonun gerçekleútirdi÷i bu çalıúmalar, federasyonlara yol
gösterici olmakla birlikte, federasyonların bölgelerinden ve sektörlerinden aldı÷ı birikimi

konfederasyona taúımaları ile çok daha ileri seviyelere taúınabilecek, hedefine daha kısa sürede
ulaúabilecektir. Zaten bölgesel ve sektörel iúbirli÷inin temel gücünü de bu paylaúım ve dayanıúma
oluúturmaktadır.

Türkiye ekonomisinin dinamiklerine hem bölgesel hem de sektörel olarak katkı sa÷layabilme
gücü ile ekonomi ve kalkınma strateji ve politikalarına önemli etki sa÷lanabilecektir. Bunun
bilincinde olarak, bu gücü çok daha etkili kullanabilmeliyiz. Bu güç, federasyonların, gerek
bölgelerindeki gerekse sektörlerindeki iúbirliklerini, TÜRKONFED’in gündemini oluúturan
meselelere katkı sa÷lamak için çok daha aktif olarak kullanmalarının önemini de ortaya
çıkarmaktadır.

Böylece, hem bölgesel olarak yerelden merkeze yeterince aktarılamayan sorunların, hem de
sektörlerin kendilerine ait ve di÷er sektörlerle olan ortak problemlerinin, tek ses olarak, çok daha
yüksek sesle dile getirilmesine önemli katkı sa÷lanacaktır.

Bildi÷iniz gibi, TÜRKONFED’i oluúturan federasyon ve SøAD’ların gönüllü temelde
oluúturulmuú olmalarının, ülkemizde sivil toplumun geliúmesi açısından büyük önem taúıdı÷ına
ve bunun Türk demokrasisine katkısına olan inancımızı sürekli olarak dile getirmekteyiz. Burada,
öncelikle, TÜSøAD’ın, 37 yıllık tecrübesi, yurt içi ve yurtdıúında edindi÷i geniú birikimi ve
çalıúma yöntemleriyle, tüm federasyonlara ve üye derneklere açık, geniú yelpazeli bir katkı
potansiyeli oldu÷unu bir kez daha hatırlatmak isterim.

De÷erli konuklar,

Yaúamakta oldu÷umuz global ekonomik krizin, finansal piyasaların daralmasının etkisi ile reel
sektöre olan yansımaları da kaçınılmaz. Reel sektör açısından en büyük ihraç pazarlarımız olan
Avrupa Birli÷i’nde ve Rusya’da büyümenin yavaúlamasının, ihracatımızı olumsuz etkileyece÷ini
görüyoruz. Bu konuya, TÜSøAD olarak uzun zamandan beri dikkat çekmeye çalıúıyor, gerekli
uyarılarımızı yapıyoruz.

Küresel krizin geliúmesi ile ilgili olarak henüz ileriyi tam bir açıklıkla göremiyoruz. ABD’de ve
Avrupa’da alınan önlemlerin yanı sıra geliúmekte olan ülkeler de bir dizi mali sistemi destekleme
paketleri açıkladılar. Bu paketlerin özünde likidite, mali kuruluúlara sermaye ve kredi piyasasına
destek önlemleri bulunuyor. Henüz alınan önlemlerin mali piyasalar üzerindeki dengeleyici ve
istikrar sa÷layıcı etkilerini görmüú de÷iliz. Kaldı ki, bu krizin úüphesiz ekonomik faaliyet
üzerinde de yavaúlatıcı etkisi olacaktır. Bu yavaúlamanın ne úiddette olaca÷ı, durgunlu÷a dönüúüp
dönüúmeyece÷i ve ne kadar sürece÷i konusunda da bir dizi soru iúareti bulunmaktadır. Ancak,
önemli olan bu tehlikelerin bilincinde olmak ve gerekli önlemleri zamanında alacak iradeyi
sergilemektir. Bu konuda hükümetimizin son zamanlarda yapmıú oldu÷u ekonomik koordinasyon
faaliyetlerinin faydalı bir giriúim oldu÷unu düúünüyor ve bu sürece TÜSøAD olarak elimizden
gelen katkıyı sa÷lamaya çalıúıyoruz.

Yaúadı÷ımız bu hassas dönemde, kamuoyuyla, ekonominin aktörleriyle, iú dünyasının
temsilcileriyle, somut programlar ve stratejiler temelinde sürekli iletiúim ve iúbirli÷i anlayıúında
olunması gerekmektedir. Bu iletiúim ve iúbirli÷i temelinde, devletin özel sektör ve onun
temsilcileri olan sivil toplum kuruluúlarıyla sıkı bir diyalog ve iúbirli÷i içinde olması, bu sancılı
ve zorlu süreci daha az hasarla atlatmamızı sa÷layabilecektir. Bu sebeple, daha önce bahsetti÷im
gibi, bölgesel ve sektörel iúbirli÷i platformlarının önemi, bu tür kriz ortamlarında, çok daha fazla
ortaya çıkmaktadır.
Bildi÷iniz gibi, ønúaat sektörü, Türkiye ekonomisinde yüksek hızlı büyüme sürecinin temel itici
sektörlerinden biridir ve ülkenin temel sorunlarından birisi olan istihdam yaratma konusundaki
performansıyla büyük önem taúımaktadır. Dolayısıyla, ønúaat sektörü içinde yaklaúık %60’lık bir
payı bulunan konut sektöründe yaúanabilecek sorunların ve alınması gereken tedbir önerilerinin
bu iúbirli÷i anlayıúı içinde ele alınması da bunun açık bir göstergesidir.

De÷erli konuklar,

AB üyelik perspektifimizdeki heyecanın yitirilmeden, çalıúmaların güçlü bir siyasi irade
gösterilerek sürdürülmesi gerekti÷ini ve uyum programında daha hızlı ve etkili yol alınması
gerekti÷ini pek çok platformda dile getiriyoruz. AB müzakere aúamasına gelmek için büyük

çabalar sarfettik ve bu noktada gösterece÷imiz atalet ile bu çabaların boúa gitmesine göz
yumamayız.

Hepimizin bildi÷i gibi, AB uyum süreci çerçevesinde gerçekleútirece÷imiz mikro reformların
büyük bir bölümü ülkemizin refah ve mutlulu÷u için gerekli temel gereksinimlerdir. Bu konuda
bir an önce gerekli adımların atılması ve AB ile müzakerelerin hızlandırılaca÷ı yönünde
inandırıcı bir yol haritasının ortaya konulması gereklidir. Bu alanda gösterece÷imiz kararlılık ve
ataca÷ımız adımlar, özellikle içinde bulundu÷umuz dönemde de en fazla ihtiyacımız olan güven
duygusunun hem içeride hem dıúarıda ülkemiz için artması için de önemli bir rol oynayacaktır.

Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.

