“Kalkınma İçin Yapısal Reformlar”
TÜRKONFED
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ORHAN TURAN

Antalya
19 Aralık 2018

Refik Saydam Cad. Akarca Sk. No:41 Tepebaşı 34430 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
www.turkonfed.org / info@turkonfed.org T+90 212 251 7300 / F+90 212 251 5877

Değerli Misafirler, Değerli Konuklar,
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Daha İyi Yargı Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz, “Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları
Politika Notu” toplantımıza, bugün de Antalya’da devam ediyoruz. “Kalkınma için Yapısal Reformlar”
temasıyla, federasyonumuz BAKSİFED ev sahipliğinde bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz.
Değerli Misafirler;
Anadolu’nun her bölgesinden iş insanlarını, bağımsız ve gönüllülük esasıyla bir araya getiriyoruz. Ve her
renkten, her sesten iş insanlarıyla; değişim ve dönüşümün gücüne inanıyoruz. 29 federasyon, 244
dernek ve 40 bini aşkın şirketi aynı çatı altında bir araya getiren TÜRKONFED, üyelerine ve ülkesine
değer yaratmak için çalışıyor.
Üyemiz 41 kadın derneğiyle de yine en kapsayıcı kadın gücünü temsil ettiğimizin bilinciyle; toplumsal
cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde kadınların hayatın her alanına katılımını artırmak için çalışıyoruz.
Hepimiz ortak hayalleri paylaşıyoruz. Kurumsallaşan, küresel rekabet gücü artan, kapsayıcı,
ekonomide odağına KOBİ’leri alan ve fırsat eşitliği temelinde “güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü
demokrasi için güçlü kadın” diyen bir Türkiye hayal ediyoruz.
Değerli Dostlar;
Dünya ve ülkemizde ekonomiden dış politikaya pek çok sıkıntı mevcut. “İçe kapanarak değil, değişerek
ve dönüşerek” çıkabileceğimiz yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyada, güçlü ve lider bir ülke olmak
için siyasetten ekonomiye yeni bir hikâye yaratmak gerekiyor.
Evet, ekonomide kronikleşen sorunlarımızın olduğu açık ve net. Enflasyondan büyümeye zaman zaman
yüksek ateşimiz de nüksediyor. Büyüklerimiz “dermansız dert vermesin” derler.
Doğru teşhis ve tedavi ile sıkıntılarımızdan kurtulmak mümkün. Zamanında adım atmak, hızlı ve doğru
reaksiyon vermek, inanın çok önemli bir avantaj sağlıyor. Ekonomi de “geçici pansumanlara değil,
kalıcı tedaviye” ihtiyacımız var. Ve bunun yolunun da hem ekonomik hem de demokratik alanda,
yapısal reformlardan geçtiğine inanıyoruz.
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Gerek enflasyon ve gerek son çeyrek büyüme verileri; tüketim değil, üretim, ihracat ve kalkınma odaklı bir
ekonomi modele geçmemiz gerektiğinin sinyallerini veriyor. Yaşanan tüm gelişmeler gösteriyor ki
Türkiye’nin, uzun vadeli rekabetçilik için, yatırımlarını en verimli olduğu alanlara kaydırması ve
yatırımcı güvenini sağlaması kritik önem taşıyor. Ülkemizin, yüzde 5 ve üzeri sürdürülebilir bir
büyümeye imza atacak potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz.
Değerli Dostlar;
Enflasyonla mücadele uzun süren kararlı politikalar gerektirir. 2001 krizi sonrası yüzde 70’lere gelen
enflasyonu ekonomik ve demokratik reformlar ile AB üyeliği çıpası sayesinde tek hanelere
düşürmüştük. Yüksek enflasyon liginde ilk 10 ülke ile birlikte anılmak yerine dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olmak için top yekûn mücadele etmeliyiz. Finans piyasalarında kısa zamanda olumlu
sonuçları olan uygulamaların, ekonomik atmosfer ve ülkemizin risk primi üzerinde baskıya yol açmaması
için yapısal önlemler alınması gerekiyor.
Yüksek risk pirimi, yüksek borçlanma maliyeti yaratıyor. Yani dışarıdan daha yüksek faizle borç
anlamına geliyor. Ülkemizin sene başında 160 olan risk primi, bugün 400’ün üstünde yüksek
seyrediyor. Serbest piyasa ilkelerine bağlı kalarak, sıkı para ve maliye politikasının sabırla yürütülmesi
gerekiyor. Yerel seçim sathına girdiğimiz şu günlerde, sıkı kamu maliyesi de ayrıca çok önem
kazanıyor.
Değerli Dostlar;
Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan; yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve
ihracat gücü sınırlı olan KOBİ’ler için nakit akışı devamlılığı hayati bir öneme sahiptir. Son dönemde
nakit akışından ödeme ve tahsilata, finansmana erişimden banka teminatlarına kadar KOBİ’lerimiz bir dizi
sorunun pençesinde bulunuyor.
Alacak sigortasının hayata geçirilmesi, tahsilat sürelerinin 30 gün ile sınırlandırılması, geç
ödeyenlerin denetlenmesi, özel sektör ile kamu ve yerel yönetimlerinde sürece dahil edildiği Önce
Küçüğü Düşün ilkesi çerçevesinde KOBİ’lerimizin odağa alındığı politikalara ihtiyacımız olduğu açık ve
nettir.
“İnanmak başarmanın yarısıdır” derler. Bugün içinde yaşadığımız dünyada başarının diğer yarısı ise
hayal gücüdür. Ve başarının devamlılığı hayal gücünüzün büyüklüğüne bağlıdır.
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Dünyanın büyük bir değişimden geçtiği, ekonomiden-toplumsal hayata dönüşümün her alanda kendisini
derinden hissettirdiği bir çağı yaşıyoruz.
Dijitalleşmeyle birlikte suyun akışını dönüştürme gücümüz var. Ev ödevlerimizi eksiksiz yerine
getirirken, aynı zamanda yüksek teknoloji kullanımını da artırmaya gayret etmeliyiz. Ülkemizin gerçek
gündeminin, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmenin bir lüks değil,
aksine bir zorunluk olduğunu unutmamalıyız.
Ekonomide istediğimiz dönüşümün temelini de nitelikli eğitimle sağlamlaştırabiliriz. Nitelikli insan
kaynağına yatırım yapmazsak; teknolojik altyapıyı sağlayarak dijital dönüşümün yaratacağı
faydadan yararlanamayız. Unutmamak gerekir ki; dijital dünyanın en önemli sermayesi insandır.
Değerli Dostlar;
Artık sıcak para dönemi sona erdi. Ve ülkelere yatırım çekmek için, ekonomik göstergeler, tek başına
yetmiyor. Ekonomi ile demokrasi arasında dolaylı değil, doğrudan bir ilişkinin olduğunu
unutmamalıyız.
Uluslararası yatırımcılar aynı zamanda; “Yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve
ifade özgürlüğü” gibi evrensel değerlere de bakıyor. Reformlarla, demokrasimizi ve ekonomimizi
güçlendirip, belirsizlikleri azaltabiliriz.
“The Economist- Demokrasi ve Gelir Endeksi”nde 1996 yılında 3,30 olan demokrasi endeksimiz,
2009’da 5,76’ya yükselirken; kişi başı milli gelirimiz de 3 bin dolardan, 10 bin 800 dolara çıkmıştı. Yani
ülkemiz Orta Gelir Tuzağı’nı aşmanın eşiğindeydi. Hatta 2012 yılında 12 bin 800 dolar seviyelerini
gördük. 4.80 puanla endekste, 2017 yılı itibariyle maalesef dünyada 100. sırada yer alıyoruz.
Tam eksiksiz demokrasi seviyesine gelmemiz için ise hedefimizin 8 puan ve üstü olması gerekiyor.
Ülkemizin bir kalkınma hikayesi yaratmasını engelleyen 3 önemli tuzaktan; Orta Gelir, Orta Demokrasi
ve Orta Eğitim tuzaklarından kurtulması için topyekûn seferberlik başlatmalıyız. Hem ekonomik hem
de toplumsal refahı geliştirmek ve tuzaklardan kurtulmak için de;
•

Yargının ve kurumların bağımsızlığını korumak,

•

hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket etmek,

•

siyasi kültürün kapsayıcılığını sağlamak,

•

kurumsal yönetim ve eğitimin kalitesini geliştirmek,
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•

işgücünün verimliliğini artırmak,

•

toplumun tüm kesimleri için gelir adaleti ile

•

kadın ve gençler için fırsat eşitliği sağlanmak,

•

ülkemiz ekosisteminin bütünlüğünü korumak ve

•

teknolojik gelişimi, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlamak gerekiyor.
500 milyar dolarlık ihracat, 2 trilyon dolarlık GSMH, kişi başı 25 bin dolarlık milli gelir
hedefliyorsak; demokrasi endeksimizin de 8 puan üstüne çıkmasını hedeflememiz şart.
Değerli Dostlar;
TÜRKONFED olarak her platformda Türkiye’nin yeni bir hikâye yazması gerektiğini söylüyoruz. Bu
yeni hikâyenin ana temasının da dijitalleşme olması gerektiğine inanıyoruz. Küresel bir güç olmanın
anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ordumuzun kazandığı zaferler ne kadar
büyük olursa olsun, bunlar iktisadi zaferlerle tamamlanmadıkça eksik kalırlar’ sözünü aklımızdan
hiç ama hiç çıkartmamalıyız.
Toplantıya emeği geçenlere şükranlarımız sunuyorum.
Beni dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum.
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