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Türkiye’nin en büyük
transformatör tesisi açıldı
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yırcalı
Grubu’nun Balıkesir’de yaptırdığı Türkiye’nin en büyük transformatör üretim tesisinin
açılışını yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Türk özel sektörünün,
1980’den günümüzde katettiği mesafenin çok büyük olduğuna işaret ederek, “Türk
sanayicileri ve tüccarları, Türkiye’nin sancaktarlarıdır, diplomatlarıdır” dedi.

S

anayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Başkanı ve iş adamı Rona Yırcalı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Balıkesir
Elektromekanik Tesisleri’nin açılışını yaptı.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BEST A.Ş.’nin dev tesislerinde düzenlenen açılış töreninde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak hükümetten
beklentilerinin sadece moral olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik krize rağmen böyle
bir yatırımın yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, DEİK ve
birçok görevde mesai arkadaşlığı yaptığı Rona Yırcalı’yı tebrik ettiği konuşmasında şunları söyledi:
“Bir müteşebbisimizin, böyle bir ortamda risk alıp yatırım yapması, hem kendine
hem de ülkemizin geleceğine olan güveni gösteriyor. Üstelik böyle yatırımın altına imza
atan ismin Rona Yırcalı olması da ayrıca anlamlı. Yırcalı’nın ataları, Kurtuluş Savaşı’nda Mil-
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li Mücadele’nin Balıkesir’deki ilk adımlarını atarken,
şimdi de kendisi, ülkemizin küresel krizin getirdiği olumsuzlukların aşılmasında öncü bir adım atmaktadır. Üstelik müteşebbis bir sanayici olmasının
yanı sıra, Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ve şimdi Oda Meclis Başkan> > Sanayi ve Ticaret
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çilmek suretiyle, dünya çapındaki 12 bin ticaret-sanayi odasının
en üst temsil makamını ülkemize getirme başarısını göstermiştir. Yırcalı’nın üstlendiği daha pek çok görev var. Ama en az bu görevler
kadar önemli olan, iş adamlarının sosyal sorumluluklar üstlenmesi noktasında da örnek olması ve bu
çerçevede TEV ve TEMA gibi kuruluşlarda aktif rol almasıdır. Ben, böyle bir ismin TOBB ve DEİK’de mesai
arkadaşım olmasından ve birlikte çalışmaktan dolayı da ayrı bir gurur ve onur duyuyorum.
Tüm müteşebbis insanlarımızın, bu gayret ve
başarıyı örnek almasını temenni ediyorum.”

HİSARCIKLIOĞLU: TÜRK SANAYİCİLERİ
VE TÜCCARLARI, TÜRKİYE’NİN
SANCAKTARLARIDIR
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin, Türkiye’nin dünya haritası üzerindeki konumunu değiştirmediğini vurgulayarak, “Türk özel sektörü, Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan bölgenin
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en gelişmişi durumundadır. Bölgemizde Türkiye bir
sanayi devidir. 1980’den günümüzde katettiğimiz
mesafe çok büyüktür. Türk sanayicileri ve tüccarları, Türkiye’nin sancaktarlarıdır, diplomatlarıdır” dedi.
21’inci yüzyılı, Türk iş adamlarının ve müteşebbislerinin Türk asrı yapacağını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizim hükümetten istediğimiz
moral. Onu da Sanayi ve Ticaret Bakanımız göreve
geldiği ilk günden beri her dakika bizim yanımızda
ve bizim dertlerimize hem dem olmuş hem de en
sıkıntılı günlerimizde bizimle beraber olmuştur. Türkiye büyük hedeﬂere koşarken bizlerin durmak gibi
bir lüksümüz yoktur. Eğer
21’inci asır Türk asrı olacaksa, bunu Türk iş adamları,
Türk müteşebbisleri yapacaktır. O halde gece, gündüz çalışacağız. Bayrağımızı, sattığımız mallarla dünyanın dört bir köşesinde
dalgalandırıp hedeﬁmize
ulaşacağız” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Böyle güzel bir üretim potansiyelini Balıkesir’e
ve ülkemize kazandıran,
Balıkesir’in gururu müteşebbisimiz Rona Yırcalı’yı
bir defa daha yürekten tebrik ediyor, kutluyorum.
Böyle müteşebbis insanlarımız var oldukça, bizlerin geleceğe bakışı da, her zaman umutla dolacaktır. Bu tesisin Balıkesirimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

ERGÜN: DEVLETİN GÖREVİ MÜTEŞEBBİSE
YARDIMCI OLMAKTIR
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Balıkesir
Elektromekanik Tesisleri’nin açılış töreninde yaptığı
konuşmada, Türk ekonomisinin gelişmesinin özel
sektöre bağlı olduğunu, hükümet olarak da kendilerinin özel sektör ve müteşebbislerin önünü açmak için çalıştıklarını söyledi. Yırcalı Grubu’nu Türk
sanayisi için büyük önem taşıyan tesisleriyle ilgili gerçekleştirdikleri bu yatırımdan dolayı kutlayan
Bakan Ergün, günümüzde devletçi ekonomi modelinin artık çok gerilerde kaldığını belirtti. Ergün, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Eğer Türkiye gelişecekse, bu özel sektör eliyle,
müteşebbis eliyle olacaktır. Devletin görevi müte-

> > Yaşanan ekonomik krize rağmen
böyle bir yatırımın yapılmasından
büyük mutluluk duyduklarını
belirten TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, DEİK ve birçok
görevde mesai arkadaşlığı yaptığı
Rona Yırcalı’yı tebrik etti.

şebbise yardımcı olmak, destek olmaktır. Devletçi ekonomi modeli devrini çoktan tamamladı. Artık piyasa ekonomisi modeli, özel sektör eliyle kalkınma, gelişme ön planda.
Hem ülkemizde hem ülkemizin dışında Türkiye’nin siyasi sorumluları, görevlileri olarak bir
yandan ekonomik istikrarı sağlamaya, korumaya ve güçlendirmeye çalışırken bir yandan
da dünyanın başka yerlerinde müteşebbislerimize yeni yatırımlar için zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Yerin altında ve üstünde ne kadar zenginliğiniz, değeriniz olursa olsun onu
gerçek zenginliğe dönüştürecek olan müteşebbis güçtür.”
Bakan Ergün, Türkiye’nin komşularıyla az ticaret yapan ülkelerin başında geldiğini
vurgulayarak, “Komşularıyla ticaret yapmayan kaç ülke var. En az ticaret yapan ülkelerden
bir tanesiyiz. İnsan önce komşularıyla en büyük ticareti, en büyük ortaklıkları yapabilmelidir. Türkiye, komşularıyla sıfır problemle politikasını hayata geçirmek, bunu yatırıma üretime, zenginliğe dönüştürme amacına doğru ilerliyor. Buna uygun bir sanayi stratejisi de
oluşturuyoruz” diye konuştu.
Bakan Ergün, dünyanın yakın gelecekte yaşayacağı en önemli sorunların su, gıda ve
enerji olduğunu, Türkiye’nin de buna göre politikasını belirlemesi gerektiğini belirterek,
Çin ve Hindistan’a dikkat çekti. “Çindistan” diye anılan bu iki ülkenin nüfuslarının toplamının dünya nüfusunun yüzde 40’ını oluşturduğunu vurgulayan Ergün, henüz enerji ve
gıda tüketiminde Türkiye ve Avrupa’yı yakalayamamış olan bu ülkelerin geliştikçe tüketimlerinin de değişeceğini ve çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını anlattı. Konuşmaların ardından sanayi tesisinin en genç çalışanı olan 20 yaşındaki Hüseyin Amaç TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, işçiler adına da iş yeri temsilcisi Fatih Uzan Bakan Nihat Ergün’e
günün anısına birer plâket takdim etti. Tören, tesislerin gezilmesinin ardından sona erdi.
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