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Balıkesir’in vergi
rekortmenlerine
ödülleri verildi
Balıkesir Sanayi Odası, yüksek düzeyde gelir ve
kurumlar vergisi ödeyen, yüksek düzeyde ihracat
gerçekleştiren üyelerini, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı bir törenle ödüllendirdi.

B

alıkesir Sanayi Odası’nın (BSO) yüksek düzeyde gelir ve kurumlar vergisi ödeyen,
yüksek düzeyde ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdiği tören, 24 Ekim’de
Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi’nde, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Balıkesir milletvekilleri İsmail Özgün, Edip Uğur, Ayşe Akbaş, Cemal Öztaylan, Ahmet
Duran Bulut, ve Ergün Aydoğan, Türk sanayisinin duayenlerinden İbrahim Bodur, oda ve
borsa başkanları, sanayici ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, BSO’nun vergi ödül töreninde yaptığı konuşmada yaşanmakta olan küresel krizin geçiyormuş gibi göründüğünü, Türkiye açısından bugün, yarın ve gelecekte en büyük tehdidi ve tehlikeyi işsizlikte gördüğünü söyledi. TÜİK’in
rakamlarına göre altı milyon 300 yüz bin kişinin işsiz olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğ-

lu, “Her yıl 700 bin genç istihdam nüfusuna katılıyor.
Bu, çok büyük bir rakam... Bunun çözümü de tek
yer. İçeride yatırım ve üretimin devam ediyor olması lazım. Yatırım ve üretim devam etmezse, gelecekte daha büyük sıkıntı olur. Çözümü de, devlet eliyle
kalkınma modeli bittiğine göre, Türk özel sektörünündür. Türk özel sektörü de geçmişteki başarı öyküsüyle zaten bunu yapmaya hazır” diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU: HEDEFİMİZ DÜNYA
EKONOMİSİNDE LİDER ÜLKE OLMAK
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
önündeki yapısal engellerin aşılması noktasında iktidar ve muhalefete sorumluluk düştüğünü belirte-

> > TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, TÜİK’in
rakamlarına göre altı milyon 300
yüz bin işsiz bulunduğunu ve
her yıl 700 bin kişinin istihdam
nüfusuna katıldığını belirterek,
“Ülkemiz açısından bugün, yarın
ve gelecekte olsun, en büyük
tehdidi ve tehlikeyi işsizlikte
görüyorum” dedi.
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rek, “Ben, ülkemin geleceğinden çok umutluyum.
Bakın, 25 yıl önce Türkiye neredeydi, bugün nerede? Türkiye’nin ihracatı 25 yıl önce sadece 3 milyar
dolardı ve tarımdı. Bugün 130 milyar ihracat yapıyor
Türkiye. 130 milyar doların yüzde 90’ı sanayi malı.
200’den fazla ülkeye mal satıyoruz. Bizim dil bilmeyenimiz, adres bilmeyenimiz mal satıyor. Allah bize
müthiş bir müteşebbis ruh vermiş. Biraz önümüz
açıldı, bu başarı hikâyesini hep birlikte yazdık. Türkiye bugün, Çin ile İtalya arasında sanayi devidir. Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlar’ın toplam ihracatı yüz ise, 65’ini tek başına Türkiye yapıyor.
Biz bunu 25 yılda yaptık. Türkiye, 27 yıl önce dünyanın 25’inci en büyük ekonomisiydi, şimdi 17’ye geldi. Yakın vadede ilk 10’a gireceğiz diye hedef koyduk. Bunu hep birlikte yapacağız. Çünkü geçmişte müthiş başarı hikâyemiz var. Tek bir isteğimiz var,
bizim önümüzün açılması. Rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele edelim. Başka bir şey istemiyoruz.
Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. İşte bu sağlanırsa Türkiye, dünyanın on büyük ekonomisinden biri
olur. Ondan sonraki hedeﬁmiz dünya ekonomisinde lider ülke olmak” diye konuştu.

KULA: ÜRETİMİ ARTIRMANIN YOLU TALEBİ
CANLANDIRMAK
Krizden çıkmanın yolunun üretimi arttırmak olduğunu söyleyen BSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kula, üretimi arttırmanın yolunun da talebi
canlandırmak olduğunu belirterek “İç talep parasızlıktan canlanamıyor. Halkta para kalmadı. İhracat biraz daha artacak ama ucuz döviz ve dış talep daraldığından ihracatımız da artamıyor” dedi.
Kula, Çin ve Hindistan’ın krizden evvel big-bag
çuval ve tekstil hazır giyimi için yüzde 11 olan ihracat teşvikini nisan ayından itibaren yüzde 15’e yükselttiğini ve ihracat teşvik kapsamını genişleterek

> > DEİK İcra Kurulu Başkanı ve BSO Meclis Başkanı Rona Yırcalı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve BSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kula.

tekstilin yanı sıra demir-çelik ve petrol ürünlerinde de ihracat desteği uyguladığını belirtti. Diğer ülkelerin devletlerinden aldıkları ihracat teşviklerinden dolayı, Türkiye’de ihracat
yapan sanayicinin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kula, “Daha önce hükümetimizin uyguladığı ve sonradan kaldırdığı ÖTV ve KDV indirimleri sadece belli başlı sektörlere değil sanayinin tüm kesimine tekrar uygulamaya konulmalıdır. 2009 yılının
son üç ayında canlanma beklenen ölçüde olmazsa, özel tedbirler alınmadığı takdirde talep sorununun 2010 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.
Türk özel sektörünün dinamik ve proaktif olduğunu vurgulayan Kula, “Krizlerle büyüyen bir nesil olmamıza rağmen krizlere karşı direncimiz de son derece yüksektir. Krizlere ve zorluklara rağmen Cumhuriyet döneminden bu yana gelinen nokta her şeye rağmen bir başarı öyküsüdür” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

YIRCALI’YA ÇİFTE ALTIN
Konuşmaların ardından ödül törenine
geçilerek, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde altın
madalya hak edenlere ödülleri verildi. Gelir
Vergisi’nde ve Kurumlar Vergisi’nde DEİK İcra
Kurulu Başkanı ve BSO Meclis Başkanı Rona
Yırcalı, çift altın madalya ödülünü Bakan Nihat Ergün’den aldı. Ayrıca, Bandırmalı iş adamı Vural Görener ve Gönen’den Davut Kavusoğlu da altın madalya ile ödüllendirildi. Gümüş madalya alanların ödüllerini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bronz madalya alanların ödüllerini ise Vali Yılmaz Arslan verdi.
Tören, 2008 yılındaki ciroları ile Türkiye’nin
500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan yirmi oda üyesine ve 2008 yılındaki cirolarıyla
Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu
içindeki oda üyelerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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