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Üreten Samsun’un
yıldızları ödüllerini aldı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yla
birlikte “Üreten Samsun’un Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı
konuşmada, 2023 hedeflerini “Türkiye’nin zenginleşme projesi, zenginleşme hayali”
olarak değerlendirirken, oda/borsaların iş dünyası için yaptığı hizmetleri anlattı.

S

amsun Ticaret ve Sanayi Odası
(STSO) ile Samsun Ticaret Borsası
(STB), yaptıkları ihracatla Samsun’a
ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan ve vergilerini ödeyenüyelerine “Üreten
Samsun’un Yıldızları” adı altında ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun milletvekilleri
Mustafa Demir, Çağatay Kılıç, Cemal Yılmaz
Demir ve Ahmet Yeni, Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan,
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Halim Mete, STSO Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Zeki Murzioğlu, STB Yönetim Kurulu
Başkanı Sinan Çakır, kaymakamlar, belediye
başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle iş insanları katıldı.
Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Samsun’da oda ve borsa arasındaki işbirliğini, birlikte iş yapabilme becerisini övgüyle dile getirerek, şehrin çıkarları
noktasında ortak olmanın markalaşmanın ve
bereketin kaynağı olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, Bafra-Çarşamba ovasının verimliliğine değinerek Samsun’un
önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi.
STSO’nun “beş yıldızlı” akredite olduğunu,
STB’nin de aflatoksin laboratuvarlarının akreditasyonu konusunda büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.
Toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Bakan Yazıcı’nın özel sektörün tüm
meselelerine çözüm odaklı yaklaştığını ve
sorunların çözümüne büyük katkılar sağladığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Hayati Yazıcı’nın
Türk Ticaret Kanunu’nu üzerindeki değişikliklerle özel sektörün önünün açılmasına yardımcı olduğunu anlattı.
İş insanlarını UMEM Beceri’10 projesinden yararlanmaya çağıran TOBB Başkanı
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m Törende, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun’da kurumlar ve gelir vergisi, tescil ve
ihracat rekortmenleriyle Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu
listesine giren firmalara ödüllerini verdi.

k TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Samsunlu iş
insanlarınıa
UMEM Beceri’10
projesinden
yararlanma
çağrısında bulundu.
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olup bitenleri özel gündemlerle görüşüp,
müzakere ederiz. Daha sonra kanuni düzenleme gerekiyorsa Bakanlar Kurulu’na taşırız
ve plana koyarız” dedi.

m STSO
Yönetim Kurulu
Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu,
Gümrük ve
Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı
ile TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na
günün anısına
bir hediye
takdim etti.

“ÇÖZÜM SÜRECİ AŞAMALI
GERÇEKLEŞİYOR”
“Biz emaneti aldığımız günden bu yana
milletimizin gündemi dışında hiçbir gündemin takipçisi olmadık” ifadesini kullanan
Bakan Yazıcı, Türkiye’nin küflenmiş, üzeri
tozlanmış sorunlarına el attıklarını söyledi.
Yazıcı, Türkiye’nin en önemli sorunu
olan terörle mücadele noktasında sürdürülen
kararlılığın görüldüğünü vurgulayarak, terörü Türkiye’den çıkarmanın, sonlandırmanın
ne şekilde olacağına ilişkin açılan tartışmada
alınan yanıtların da herkesçe bilindiğini ifade
etti.
Çözüm sürecinin aşamalı olduğunu anlatan Bakan Yazıcı, “Biz milletimizin hassasiyetinin idraki içindeyiz. Milletimizin
hassasiyet gösterdiği her şey bizim de hassasiyetimizdir. Çünkü biz vekiliz. Vekil, asıl ne
derse onu yapmakla yükümlü olur. Süreci iyi
takip edelim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Samsun’da üreten, vergi ödeyen, yaptıkları ihraca ile Samsun ve ülke ekonomisine katkıda bulunan iş
adamlarına plaketleri takdim edildi. Plaketler Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun
milletvekilleri Mustafa Demir, Çağatay Kılıç,
Cemal Yılmaz Demir ve Ahmet Yeni tarafından verildi.

Hisarcıklıoğlu, meslek sahibi olmayan kişileri eğiterek hem onlara
meslek kazandırdıklarını hem de işverenin istihdam yükünü %19
düşürerek işi bilen eleman yetiştirdiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu bu projeden en çok yabancı sermayeli firmaların yararlandığına
işaret ederek, tüm firmaları bu olanaktan yararlanmaya çağırdı.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI YAZICI: “TÜRKİYE’NİN DIŞ
TİCARET HACMİ 2012 YILINDA 389 MİLYAR DOLAR”
Ödül töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, Sarp Gümrük Kapısı’nın güneye doğru genişletileceğini belirterek, çok daha işlevsel bir kapıyı hayata geçireceklerini söyledi.
Türkiye’nin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Bakan Yazıcı, “Türkiye ekonomik olarak büyüyor. Dünyaya bakışı itibarıyla
büyüyor ve ufku gelişiyor. Türkiye’nin dış ticaret hacmi 2012 yılında 389 milyar dolar. Türkiye’de bu kadar değerde mal, gümrük
kapılarından girdi çıktı. 11 yıl önce bizim ihracatımız 36 milyar
dolardı. Enflasyon tek haneli rakamlara, faiz tek haneli rakamlara
düştü. Ekonomik hedefleri önümüze koyduk. Her gün dünyada
olup bitenleri takip ediyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada

m TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete.
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