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Sayın Baúkanlar, Sayın konuklar, De÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. ønúaat Malzemesi
Sanayicileri Derne÷i davetlisi olarak øMSAD’ın liderli÷ini yaptı÷ı EUbuild Projesinin kapanıú
toplantısı olan “1. Uluslar arası ønúaatta Kalite Zirvesi”nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı
büyük memnuniyet duymaktayım. øMSAD Yönetim Kurulu Baúkanı Sayın Orhan Turan’ın
úahsında hepinize teúekkür ediyorum.
TÜSøAD olarak, bölgesel geliúim ve sektörel etkileúim amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren
çeúitli “Sanayici ve øúadamı Dernekleri” ile bölgesel ve sektörel iúbirli÷i içerisinde
bulunmaktayız. Bu çerçevede, ønúaat Malzemesi Sanayicileri Derne÷i ile de sektörel ve bölgesel
konularda birbirimizin tecrübelerinden karúılıklı olarak yararlanıyoruz.
Bildi÷iniz gibi inúaat sektörü, GSYH ve istihdama benzer bir úekilde yaklaúık % 6’lık bir katkı
sa÷layan, ihracatta ise inúaat malzemeleri üretimi, de÷iúik alt sektörlerde dünyada ilk üç sırada
yer almaktadır. Bu çerçevede inúaat sektörü, hem istihdama yaptı÷ı katkı, hem de uluslararası
rekabet edebilirlik açılarından Türkiye’nin yüksek büyüme süreci için “kilit” sektörlerden biri
konumundadır.
TÜSøAD olarak özellikle Türkiye’nin etkilerini hissetti÷i küresel mali kriz ba÷lamında iúsizlik
sorununun artık yapısal bir soruna dönüúmek üzere oldu÷unu vurgulamaktadır. Geçti÷imiz
Perúembe günü açıklanan yatırım ve istihdam teúvik paketinin aktif iúgücü politikaları ile bu
sorunu sınırlamasını ümit etmekteyiz. Bu çerçevede, inúaat sektörü gibi iúgücünü yo÷un olarak
kullanan sektörlerin de desteklenmesi iúsizli÷in yarataca÷ı sosyal huzursuzlu÷u sınırlayacaktır.
Bugün burada, sanayi sektörümüzün ve özelde inúaat sektörünün geliúimine ve kriz sürecindeki
özel önemine iliúkin kapsamlı tahlilleri, sektörümüzün ve bürokrasimizin çok de÷erli yetkilileri
yapacaktır. Ben daha ziyade, ulusal ekonomik performansı ve küresel krizi yatay kesen makro ve
mikro hususlar üzerinde durmayı düúünüyorum.
Saygıde÷er konuklar,
Ülkemizde 2005’ten itibaren hız kesmekte olan büyüme trendi, 2008’in ikinci çeyre÷inde ise ani
bir ivme kaybı yaúamıútır. Krizin etkilerinin bertarafı için sadece dıú talebin düzelmesi yeterli
olmayacaktır. øç talepteki daralma da bu süreçte belirleyici bir unsurdur. Bununla birlikte, para,
maliye ve dıú ticaret alanlarında bir seri talep artırıcı önlem yakın geçmiúte yürürlü÷e girmiútir.
En son olarak Sayın Baúbakan Recep Tayyip Erdo÷an tarafından açıklanan yatırım ve istihdam
teúvik paketi bir süredir hükümetin sivil toplum örgütleriyle paylaútı÷ı ve geniú görüú alıúveriúi
imkânı tanıyarak geliútirdi÷i bir düzenlemedir.
Geliútirilen teúvik paketini olumlu bir geliúme olarak de÷erlendirmekteyiz. Ancak krizle
mücadele ile baúlayan süreçte halihazırda yüksek bir seviyeye eriúmiú olan bütçe açıklarının da
artması önümüzdeki dönemde aúılması gereken en önemli sorun olarak karúımıza çıkacaktır. Bu
aúamada özellikle kriz konjonktürünün aúılması ile baúlayacak yeni büyüme sürecinin
finansmanı, üzerinde çalıúılması gereken temel konu olarak gözükmektedir.
De÷erli Katılımcılar,

Makro politikalar sürdürülebilir yüksek büyümenin sadece bir ön koúuludur. Orta-uzun dönemde
ise sürdürülebilir büyümenin ve sa÷lıklı bir dıú ticaret dengesinin, temel unsurlarının verimlilik
ve rekabet artırıcı politikalara ba÷lı oldu÷unu hepimiz bilmekteyiz.
Türkiye, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluúturulmuú yeni
bir ekonomik düzende rekabet etmek durumunda kalacaktır. Bu yeni düzende ekonomik büyüme
sürecinde, enerjide arz güvenli÷inin sa÷lanması ve iklim de÷iúikli÷i ile mücadele özel bir öneme
haiz olacaktır. Ülkelerin yeni yükümlülükler almak durumunda kalaca÷ı 2012 sonrası iklim
rejiminde çevre dostu teknik ve teknolojilerin geliútirilmesi ülkemiz sanayisi için bir rekabet
avantajı oluúturacaktır. Bu çerçevede, gerek arz güvenli÷inin sa÷lanması, gerekse ekonomik
büyüme için en önemli potansiyelimiz enerji verimlili÷idir.
Enerji Bakanlı÷ı verileri uyarınca ülkemizde, bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve
ulaúım sektöründe %15 olmak üzere enerji tasarruf potansiyelimiz bulunmaktadır. Özellikle
enerji tüketiminin yaklaúık %35’ini gerçekleútiren bina sektöründe bu rakam mevcut yapı
sto÷unun iyileútirilmesi ile daha da artabilecektir. 2019 yılı itibarı ile Avrupa Birli÷i’nde inúa
edilecek bütün binaların “sıfır emisyon yapı” olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede,
sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde özellikle binalarda ve sanayide gerek üretim,
gerekse sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek enerji verimlili÷i ve tasarrufu
sa÷lanmalıdır.
De÷erli Katılımcılar,
Türkiye, küresel ekonomik yarıúta gerekli önlemleri alarak, yeni açılımlar ve çözümler getirerek
bölgesinde baúarılı bir ekonomik ve siyasi aktör olma potansiyeline sahiptir. øçinden geçti÷imiz
küresel kriz, do÷ru okunur ve zamanlı ve eúgüdüm içinde makro uyum programı ve AB uyumu
süratlendirilirse, kriz sonunda, Türkiye rakipleriyle daha rahat rekabet eden ve nispi pozisyonunu
güçlenmiú bir ekonomiye dönüúebilir.
Bu süreçte de Türkiye ekonomisinin kilit sektörlerinde büyüme ve rekabetçili÷in sa÷lanması için
yenilikçi uygulamaların, daha fazla markalaúmanın, kayıt-dıúı ile mücadelenin ve enerji
verimlili÷i sa÷laması önem taúımaktadır. Bu toplantının sektörün geliúimine katkıda bulunacak
iúbirliklerine vesile olaca÷ı inancı ile beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür ediyorum.

