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Giresun ekonomisine değer
katanlar ödüllendirildi
Dünya fındığının dörtte birinin Giresun’da
bulunduğunu belirten TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu müthiş
bir potansiyel. Lisanslı depoculuğu
yaygınlaştırarak asıl temele girmemiz
lazım. Türkiye Fındık Ürün İhtisas Borsası
kurularak fındığın fiyatı ülkemizde
belirlenecek” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Giresun’da düzenlenen, ilin ekonomisine değer katanların ödüllendirildiği törene katıldı. Giresun Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO), Giresun Ticaret Borsası (TB) ve
Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) ortaklaşa organize ettiği Giresun Ekonomisi’ne
Değer Katanlar Ödül Töreni’ne Giresun Valisi
Dursun Ali Şahin, Belediye Başkan Vekili Hayati
Tökez, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Giresun
Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Giresun
milletvekilleri Mehmet Geldi, Adem Tatlı, CHP
Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu,
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim
Mete, Giresun ile çevre il ve ilçelerdeki oda/borsa
başkanları ve iş insanları katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada yeni anayasanın önemine işaret etti. Yeni anayasa yapmanın ağır bir
yük olduğunu bildiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ancak bunun gerçekleşmesi ve Türk özel
sektörünün önünün açılması halinde bu çalışmaların Türkiye’yi geliştireceğini belirtti.
Özel sektör olarak tek isteklerinin rakipleriyle aynı şartlarda mücadele etmek olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Her türlü zorluğa
rağmen Türkiye kabına sığmıyor. Ancak sistemi
kökten değiştirmemiz lazım” dedi.
Türkiye’nin zenginleşmesi için girişimci
sayısını artırması gerektiğine de dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, Giresun için istenen ticaret meslek lisesi için de söz vererek, eğitimin önemini
vurguladı.

SINIR KAPILARININ MODERNİZASYONU
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Giresun’daki
birlik ve beraberlik ortamından etkilendiğini,
marka şehir olmanın bu beraberlikten geçtiğini
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söyledi. Hisarcıklıoğlu, odaların ne iş yaptığına ilişkin sorular olduğunu anımsatarak, odaların faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. “Odalar cebinize para koyamaz ama üzerinizdeki yükün kaldırılması için çalışır.
Önünüzdeki yolu temizler. Otoyol haline getirir ki araba hızlı gitsin”
ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, odaların yaptığı işlere ilişkin örneklerle konuşmasını sürdürdü.
Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonunu yap-işlet-devret projesiyle yaptıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, altı sınır kapısının modernizasyonu için 210 milyon dolar harcandığını ifade ederek şöyle
konuştu:
“Devlet bu işi bize vermekle cebinden 210 milyon lirayı çıkarmadı.
Üstelik 150 milyon dolar da vergi gelir elde etti. ‘Bu işin üyelerimize
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ne faydası var?’ derseniz, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Böylece
de yıllık 410 milyon lira özel sektörün cebinde kaldı.”
GİRESUN LİMANLA DEMİR YOLUNU BİRBİRİNE BAĞLAMALI
Teşvikte 5. Bölge’de bulunan Giresun’un büyük bir avantaj sahibi
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu müthiş bir fırsat bunu iyi kullanın. Herkes buna pozitif gözle bakmalı” dedi.
Dünya fındığının dörtte birinin Giresun’da bulunduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Bu müthiş bir potansiyel. Lisanslı depoculuğu yaygınlaştırarak asıl temele girmemiz lazım. Türkiye Fındık Ürün İhtisas
Borsası kurularak fındığın fiyatı ülkemizde belirlenecek” diye konuştu.
Ordu-Giresun havaalanı projesinin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, havalimanının turizm açısından da önem taşıdığına değinerek
bu projeden iki ilin de kazanacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’den Giresun ve bölge için demir yolu ricasında
bulunan Hisarcıklıoğlu, “Giresun’u limanla birbirine bağlayan demiryoluna ihtiyaç var. Limanla demir yolunun bağlantısı eksik. Buna kavuşursanız Giresun taçlanmış olacak” ifadesini kullandı.
ÇAKIRMELİKOĞLU: “KARADENİZ OTO YOLU HAYATA GEÇMELİ”
Giresun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu konuşmasında, 2014 yılında faaliyet geçmesini umdukları havaalanının
hem Ordu’ya hem Giresun’a büyük faydalar getireceğini ifade etti.
Nakliye için en ekonomik yolun demir yolu olduğunu dile getiren Çakırmelikoğlu, Erzincan-Tirebolu-Trabzon demir yolunun yatırım aşamasına acilen alınmasını istedi.
Çakırmelikoğlu, 60’lı yıllardan beri bölgeye yapılan en ciddi yatırımın Karadeniz oto yolu olduğunu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu
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projesinin de çalışmalarının hızlandırılıp biran
önce hayata geçmesini beklediklerini ifade etti.
Çakırmelikoğlu, Giresun OSB’nin yol sorununun, Bulancak OSB’nin de kamulaştırma meselesinin çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Giresun TB Meclis Başkanı Mustafa Demirci de, gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak,
istihdam sağlayarak katkı yapmak istediklerini
belirtirken, bankalara yönelik eleştirilerini dile
getirdi. Bankaların %8’le topladıkları mevduatı %15’le kredilendirdiklerini anlatan Demirci,
tüccar ve sanayicinin bankaların presi altında
ezildiğini ifade etti.
Giresun Valisi Dursun Ali Şahin konuşmasında, yağan yağmura işaret ederek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun bereketiyle geldiğini
belirtti. Şahin, Valilik binasının dış yalıtımını
TOBB’un yapmasını talep ederken, Giresun iş
dünyasının geçen yıl 181 milyon dolar ihracat
yaptığının altını çizdi.
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