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Yozgat’ta “Ekonomiye Yön
Verenler” ödül töreni yapıldı
Yozgat ekonomisine yön veren iş dünyası temsilcilerinin ödüllendirildiği
“Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni”ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, sistemlerin temelinin anayasa olduğunu belirterek, “Ülkemizde
şu anda yeni bir anayasa hazırlığı yapılıyor. Yeni anayasa eksik olsun,
noksan olsun ama milletimizin yazdığı, bizim yazdığımız anayasa olsun” dedi.

Y

ozgat Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) ile Yozgat Ticaret
Borsası’nın (TB) ortaklaşa düzenlediği Ekonomiye Yön Verenler
Ödül Töreni’ne TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak, Yozgat
Valisi Abdülkadir Yazıcı, oda/borsa başkanları ve yöneticileriyle iş insanları katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Avrupa’da 2009’dan başlayarak
günümüze kadar toplam 6 milyon kişinin
işini kaybettiğini, Türkiye’nin ise 4 milyon
700 bin kişiye istihdam sağlandığını ve bunun bir rekor olduğunu söyledi.
Türkiye’nin yeni anayasa yapması gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Temel olmadan bina inşa edemeyiz. Sistemin temeli
de anayasadır. Dört siyasi partimiz seçimlerde, ‘Anayasayı değiştireceğiz’ diye söz verdi. İlk defa anayasanın milletin temsilcileri
tarafından yazıldığı bir dönemdeyiz. Artık
zorla değil, milletin kendisinin yazdığı yeni
bir anayasayla önümüzün açılmasını istiyoruz. Eksik, noksan ama biz yazalım, başkası
yazmasın, istediğimiz bu. Eğer bu olabilirse
o zaman 2023 yılında Türkiye dünyanın ilk
10 büyük ekonomisi arasına girer” dedi.
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TBMM BAŞKANI ÇİÇEK:
“TASARRUF OLMADAN KALKINMA OLMAZ”
TBMM Başkanı Cemil Çiçek de konuşmasında, Türkiye’nin
kalkınması için herkesin uzun uzun sihirli formüller yazdığını ifade ederek, bunların hepsinin doğruluk payı bulunduğunu ancak
kalkınmanın vazgeçilmez şartının kaliteli eğitim olduğunu söyledi.
Üniversitelerin sadece rakamlar üzerinden değerlendirme yapmaması gerektiğini, öğrencilerin kaçının özel sektör tarafından
beğenilip alındığının daha büyük önem taşıdığını anlatan Çiçek,
“Özellikle Yozgat’ın kalkınması, gelişmesi için uzun uzun edebiyata gerek yok. Eğitim önceliklidir ve üniversite bir toplumun kalkınması için en büyük lokomotiftir” dedi.
Güçlü kalkınma için herkesin kendi işini en iyi şekilde yapmaya
özen göstermesini isteyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

n TBMM
Başkanı Cemil
Çiçek, Başbakan
Yardımcısı Bekir
Bozdağ ve TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Yozgat ekonomisine
katkıda bulunan
iş insanlarıyla
bürokratlara plaket
verdi.
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l Yozgat TSO
Yönetim Kurulu
Başkanı Metin
Özışık ve Yozgat
TB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet
Erkekli tarafından,
TBMM Başkanı Cemil
Çiçek, Başbakan
Yardımcısı Bekir
Bozdağ ile TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’na
günün anısına şilt
takdim edildi.

‘’Bu ülkede maalesef pek çok kişi kendi işinden ziyade başkasının işiyle uğraşıyor, başkasının işini konuşuyor. Herkes kendi
işini yapacak. Kendi işiyle uğraşacak, onu en iyi şekilde yapacak.
Başkasının yaptıklarıyla övünmenin bir anlamı yok. Kendi işimizi
iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Geçmişte ve halen bir kısım meslek örgütü kendi işleriyle uğraşmalı, hükümet kurmak, hükümet
yıkmak işleriyle uğraştı. Mebus pazarları kuruldu. Bunlar odaların
işi değildi. Halkın seçtiği iktidarlara karşı, 5’li çete diye kitaplar yazıldı. Çeteleşmeler oldu. Bunlar Türkiye’ye, demokrasiye, istikrara,
kalkınmaya olumlu katkı vermedi. Olumsuz çağrışımlar bunlar.
Demek ki, meslek odalarımız eğer kendi asli işleri ile uğraşırlarsa
TOBB’da olduğu gibi Türkiye çok şey kazanır. Türkiye kısa zamanda çok büyük mesafe kaydeder.’’
Kalkınma için tasarrufa da önem verilmesi gerektiğine dikkat
çeken Çiçek, “Tasarruf olmadan kalkınma, yatırım ve istihdam olmaz. Biz ürettiğimizden, kazandığımızdan kat kat fazla harcayan
bir toplumuz” diye konuştu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ:
“TÜRKİYE’NİN HER BÖLGESİ BİRLİKTE
KALKINSIN İSTİYORUZ”
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da,
Türkiye ekonomisinin son 10 yılda büyük
oranda büyüdüğünü vurguladı. Siyasi istikrar
ve iyi yönetimin güven ortamı tesis ettiğini,
bunun da ekonomi alanında başarı getirdiğini belirten Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:
“Eğer siyasi istikrar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven ortamı olmasaydı,
Türkiye’nin 2002 yılında 36 milyar dolar
olan ihracatının 2012’de 152,5 milyar dolara
çıkması mümkün olmazdı. 2002’de 230 milyar dolar olan GSYH 2012 yılında 799 milyar
dolara çıkarak rekor kırmazdı. 2002 yılında
26 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervi
122 milyar dolara geldiyse bütün bunların
hepsi bu anlamda yapılan önemli adımların
neticesidir. Biz, Türkiye’nin her bölgesi birlikte kalkınsın istiyoruz. Bölgesel ve iller arası ayrımcılığa ‘hayır’ diyen bir anlayışı hayata
geçirdik.”

Bozok Üniversitesi TOBB
Sağlık Yüksekokulu açıldı

m TBMM Başkanı
Cemil Çiçek, Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ
ve TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Yozgat
TSO ile Yozgat TB’nin
düzenlediği Ekonomiye
Yön Verenler Ödül
Töreni’ne katıldı.

Yozgat’ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
yaptırılan Bozok Üniversitesi TOBB Sağlık Yüksekokulu’nun açılışı, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla yapıldı.
Açılış sonrasında, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TBMM Başkanı Çiçek
ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yüksekokulu gezerek, yetkililerden
bilgi aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada öğrenim gören
hemşirelerin TOBB Tıp Fakültesi ve Özel TOBB ETÜ Hastanesi’nde işe
başlayabileceklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Çiçek ve Bozdağ daha sonra öğrencilerle bir araya
geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan TBMM Başkanı Çiçek, “İyi
okuyun, kaliteyi tutturun, iş garantiniz var. Ama ‘iş garantimiz var’ diye
de dersleri bırakmayın. Çünkü bunlar özel sektör, iyi çalışmazsanız
bırakırlar” dedi.
İncelemelerin ardından Bozok Üniversitesi TOBB Sağlık Yüksekokulu
Müdürü Sevinç Özpolat, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na plaket takdim etti.
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