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Sayın Cumhurbaúkanım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, De÷erli Baúkanlar, De÷erli Konuklar ve
De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
“Türkiye Sanayisine Sektörel Bakıú” baúlıklı seminerimize hoú geldiniz.
Kayseri Sanayi Odası’na ve baúkanı Sayın Mustafa Boydak’a misafirperverlikleri ve destekleri için
çok teúekkür ediyorum. øç Anadolu’nun bu güzel ilinde, ülkemizin üretim üssü Kayseri’de
bulunmaktan son derece mutlu oldu÷umu sizlerle paylaúmak istiyorum.
TÜSøAD, imalat sanayii sektörünün karúılaútı÷ı sorunları irdelemek ve çözüm önerileri geliútirmek
amacıyla 2008 yılı Mayıs ayında “Türkiye Sanayisine Sektörel Bakıú” raporunu kamuoyu ile
paylaúmıútır.
Bu rapor ile asıl amacımız, imalat sanayii alt sektörlerinde rekabet gücünün artırılması için neler
yapılabilece÷ini tartıúmaktı.
Raporun sonuçlarından hareketle, SEDEFED ile birlikte sektörlerin özel olarak ele alınaca÷ı bir dizi
seminer düzenlemeye karar verdik.
Bu seminer dizisine Nisan ayında Bursa ilimizde “otomotiv sanayii” ile baúladık. Mobilya
sektörünün ele alınaca÷ı bugünkü seminerimizin ardından, Kasım ayında da Denizli’de tekstil
sektörünü de÷erlendirmek arzusundayız.
Türkiye mobilya sanayii son yıllarda orta ve büyük ölçekli iúletmelerin katılımıyla ülke imalat
sanayisi içinde %3’lük bir paya sahip olmuútur.
2001 yılından itibaren mobilya sektörü sergiledi÷i ihracat performansı ile dıú dengeye olumlu
katkıda bulunmuú ve imalat sanayii içerisinde önemli bir katma de÷er yaratmıútır.
Türkiye’nin mobilya ihracatının üçte birini gerçekleútiren Kayseri ili ise, Türkiye’nin en önemli
mobilya üretim ve ihracat merkezi durumundadır.
Saygıde÷er misafirler,
Gerek içinde bulundu÷umuz kriz, gerekse Türkiye’nin son 20 yılında ortaya çıkmıú ekonomik
istikrarsızlıklar, sanayimizin mikro yapısına sa÷lıklı ve derinlemesine e÷ilmemizi engellemiútir.
Krizler ilgiyi sürekli makro uyum programlarına yöneltmiú ve sanayi stratejisi olgusu, ya klasik
bir teúvik politikası ya da bölgesel kalkınma olgusu olmanın ötesine geçememiútir.
Oysa daha önceki tespitlerimizde de paylaútı÷ımız üzere, makroekonomik politikalardaki baúarı,
büyümenin gerekli bir koúuludur, ancak asla tek baúına yeterli de÷ildir.
Sadece baúarılı maliye ve para politikaları ile yüksek büyümeyi sa÷lamak mümkün de÷ildir.
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Türkiye’nin demografik yapısı, rekabet edebilme úansı ve refah arayıúı göz önüne alındı÷ında,
büyümemizin yüzde 6 veya daha üstünde olması gerekti÷i ile karúı karúıya kalıyoruz.
Üstelik bu büyüme hedefini, cari açı÷ı belli bir eúi÷in altında tutmak üzere gerçekleútirmek
durumundayız. Bunun için de mikro-yapısal politikaları ve tercihleri dikkatlice çalıúmamız
gerekti÷i kanısındayız.
øúte biz de bu noktadan hareketle TÜSøAD olarak, son yıllarda, vaktimizi ve kayna÷ımızı,
makroekonomik konular kadar, sanayi yapısına, sektörel seviyelendirmeye, rekabet gücü
olgusuna, kayıtdıúı ile mücadeleye, iklim de÷iúikli÷i konusunun ekonomi üzerindeki etkisine ve
enerji arz güvenli÷i konularına yönlendiriyoruz. Ve bu yöndeki çalıúmalarımızı giderek artırmayı
planlıyoruz.
De÷erli katılımcılar,
Genel olarak rekabet ve verimlilik temelli bir teúvik konusunda ise, özel olarak bir sektörel
ayrıma gitmeden teknoloji ve inovasyonu daha yo÷un kullanan sektörleri öne çıkarmalı ve tüm
ekonomiyi yatay kesecek bir ödüllendirme sistemini seçmenin daha do÷ru olaca÷ını
düúünüyoruz.
Gerçekleútirdi÷imiz çalıúmalarla, rekabet ve verimlilik politikalarına ıúık tutmaya ve sektörleri
politika üretebilecek kadar yakından izlemeye çalıúıyoruz.
Ancak bunu gerçekleútirebilmek için, sa÷lıklı ve sonuca yönelik bir Sanayi Stratejisi ve Sanayi
Politikası için sektörlerimizi, sektör-firma davranıúlarını ve sektörel verimlilik boyutunu iyi
irdelememiz gerekmektedir.
Aksi durumda, sektörel rekabet politikalarını belirlemek ve bir sanayi stratejisine ulaúmak
mümkün olmayacaktır.
øúte bu konuda ciddi veri problemleri ile karúı karúıyayız, bazı verilerin “Ulusal østatistik”
kategorisinde bulunmadı÷ını biliyoruz.
Ama veri problemini, Sanayi Bakanlı÷ımızın da destekleri ve gerekirse yeni firma anketleri ile
çözece÷imizi düúünüyoruz ve 2010 yılında, sektörel verimlilik üzerinde derinlemesine bir analiz
gerçekleútirmeyi planlıyoruz.
Bugün ele alınacak raporun da bu amaca katkı sa÷layaca÷ı düúüncesiyle, TÜSøAD Yönetim
Kurulu adına, baúta Sayın Cumhurbaúkanımız Abdullah GÜL, Sanayi Bakanımız Sayın Nihat
ERGÜN olmak üzere, tüm konuklara katılım ve katkılarından dolayı úükranlarımızı sunuyoruz.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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