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Hisarcıklıoğlu, istihdam
yükünden yakınanları
Beceri’10 Projesi’ne çağırdı
Yalova TSO tarafından düzenlenen İş Dünyasına Yön Verenler Ödül Töreni’ne katılan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, en çok yakındıkları konulardan biri olan istihdam
yükü ve nitelikli eleman sorununun çözümüne yönelik geliştirilen Beceri’10 Projesi’nden
en fazla yabancı firmaların yararlandığına işaret ederek, tüm şirketleri %18 vergi
avantajı sağlayan UMEM Beceri’10 Projesi’nden yararlanmaya çağırdı.
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alova Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(YTSO) İş Dünyası’na Yön Verenler
Ödül Töreni’ne TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra
Yalova Valisi Esengül Civelek, AK Parti Yalova Milletvekili Temel Küçük, TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, TOBB
Sayman Üyesi ve Bursa TSO Meclis Başkanı İlhan Parseker, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Arif
Parmaksız, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özel ile çok sayıda oda/borsa başkanı ve iş
insanı katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, UMEM Beceri’10
Projesi ile mesleği bulunmayanlara meslek kazandırmanın yanı sıra nitelikli eleman arayan
iş insanları da %18 istihdam yükü indirimiyle
eleman bulunduğunu anlattı. Proje’den Ford
firmasının 1000, Toyota’nın 800 işçi ile faydalandığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, istihdam
yüklerinin düşmesini isteyen bütün firmaların
bu imkândan yararlanmalarını istedi.
Yatırımcıya destek anlayışı olduğu müddetçe, Türkiye’nin işsizliği azaltmaya devam edeceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türk özel sektörüne
karşı pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Türkiye kalkınıp, zenginleşiyorsa bunda özel sektörün büyük
payı var. Yarın çocuklarımıza iş bulacaksak bu
özel sektörün sayesinde olacak” diye konuştu.
Yalova’nın kız meslek lisesi talebine de
olumlu yanıt veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Yalova Kadın Girişimciler Kurulu ile Vali
Esengül Civelek’i de çalışmalarından ötürü kutladı.
İstihdam edilmesi gereken nüfusa her yıl
750 bin kişinin daha katıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük ihtiyacının
girişimci olduğunu belirtirken, 2023 hedeflerine ulaşmak için en büyük açığın da bu alanda
olduğunun altını çizdi.
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Hisarcıklıoğlu, Yalova’nın kesme çiçekçilik alanındaki başarılarına
da işaret ederek, “Hedefinizi büyük tutun. Antalya’yı değil, Hollanda’yı
kendinize rakip alın” diye konuştu.
ÖZEL: “YALOVA’YA İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİ ŞİMDİDEN
DÜŞÜNMEK GEREK”
Yalova TSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özel konuşmasında,
Yalova’nın ihtiyaç duyacağı istihdamın OSB projeleri ile sağlanabileceğinin altını çizerek, Yalova’nın sanayi kuruluşlarının kendi alanlarında
dünyayla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyledi.
Son dört yılda çok büyük projelere imza atıldığına vurgu yapan
Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“YTSO olarak eğitim ve turizmin de Yalova’ya büyük katkı sağlayacak sektörler olduğuna inanıyoruz. Turizm ve üniversite çalışmalarına
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tam destek veriyoruz. İlimizde ikinci üniversiteyi de bugünden düşünmeye başlamamız gerektiğine inanıyorum. Bu yönde gereken tüm desteği YTSO olarak vermeye hazır olduğumuzu da
vurgulamak istiyorum. Yalova’nın gelişimi için
özel sektör, üniversite, kamu ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm aktörlerin etkin
işbirliği gerekmektedir. YTSO, Yalova’nın sürdürülebilir gelişmesine büyük önem vermektedir.
Tüm sektörlere gelişmeleri için her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ayrıca
Yalova’da bir kız meslek lisesine ihtiyaç olduğunu da ifade etmek istiyorum” dedi
Yalova Valisi Esengül Civelek ise kız meslek lisesi sözü için TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Esengül Civelek,
çevreye atıksız, bacasız sanayi yatırımlarına duyarlı olduklarının altını çizerek, yatırımcıların
yanında bulunduklarını ifade etti.
AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun
da Yalova’ya katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür ederek, “Yatırımcıların geleceğimiz olduğunu iyi biliyoruz” dedi. Coşkun, hükümet olarak
nerede yatırım yapan birisi varsa onun yanında
olduklarını söyledi.
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