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BAFRA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI Gazetesi

TOBB BAÞKANI M.RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU BAFRA DA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný
Rifat Hisarcýklýoðlu, 1982 Anayasasý'nýn
çürüdüðünü ve kökten deðiþtirilmesi gerektiðini
belirterek, "Bu anayasa ile gidecek yerimiz
kalmadý" dedi. Samsun Valisi Hasan Basri
Güzeloðlu, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýkoðlu'na
sabah kahvaltýsý ikram etti.
Bafra TSO Baþkaný Rýzvan Aksoy ise, SSK prim
borçlarý ile vergi affý taksitlerinin üst üste geldiðini
bununda borçlu iþadamlarýný zora soktuðunu
belirterek “ Kolaylýk saðlanacaksa borç faizleri
silinmelidir” dedi. Yaþanmakta olan küresel krize de
deðinen Aksoy,“ Bu kez geçmiþtekiler gibi
olmayacak. Ýnanýyorum ki bunu ülke olarak en az
zararla atlatacaðýz.” dedi. Aksoy ayrýca Bafra
Tekelin durumunu ortaya koydu ve TOBB'un bir
fon oluþturarak zordaki kuruluþlarýna kaynak
aktarýlmasýný istedi.
TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Bafra Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn (TSO) yeni hizmet binasýnýn
açýlýþýna katýldý. Ardýndan Bafra Belediyesi Kültür
Merkezi'nde, "Dünyada Yaþanan Ekonomik Kriz ve
Türkiye'ye Etkileri" konulu konferans veren
Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin 2001 yýlýndaki kriz gibi
bir durum ile karþýlaþmayacaðýný ve bunun da
hükümetin aldýðý ciddi önlemler sayesinde
atlatýlacaðýna inandýðýný dile getirdi.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasýnýn 105.inci Kuruluþ
Yýldönümü nedeniyle organize edilen “ Dünya'da
ekonomik kriz ve Türkiye'ye etkileri “ konulu
konferansa katýlan TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu, artýk yapýlan her iþte kazancýn
yolunun markalaþmaktan geçtiðini belirterek,
markalaþmayanýn yaþama sansýnýn kalmayacaðýný
söyledi. Zenginleþmenin yolunun müteþebbislikten
geçtiðini ve dünyanýn artýk bunu gördüðünü belirten
TOBB Baþkaný “ Devlet iþadamý ile ne kadar içli
dýþlý ise o denli zenginlik oluyor. Bir ilin
milletvekilleri ve yöneticileri tek yürek olursa
baþarý gelir iþin sýrrý burada. Artýk zenginleþmek,
yaþamak istiyorsan bir araya gelmesi öðreneceksin
bunun baþka yolu yok. Herkes ayrý bir yere çekerse
yok olur gidersin “ dedi.

,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný
Rifat Hisarcýklýoðlu, ''Önümüzdeki dönem ayný iþi
yapanlarýn bir araya gelmek ve ortaklýk kurmaktan
baþka çýkýþlarý yoktur'' dedi. TOBB Baþkaný Rýfat
Hisarcýklýoðlu, ekonomiyle ilgili görüþlerini ve
alýnmasý gereken tedbirleri sürekli olarak hükümete
aktardýklarýný belirterek “ Söylemek bizden Takdir
onlardan “diye konuþtu.
Krizin, geliþmiþ ülkelerden geliþen ülkelere kaydýðýný
belirten Hisarcýklýoðlu, "Bunun yaný sýra dünyada
mali sektörden reel sektöre geçiliyor. Krizde tedbirli
olmanýn zamanýnýn geldi. Böyle zamanlarda
bilânçolardaki uyumsuzluklar potansiyel riski
doðuran alanlardýr. Kredi maliyetleri artacak, krediyle
yapýlacak yatýrýmýn verimliliði ve karlýlýðý daha fazla
önem kazandý. Gayrimenkul fiyatlarýndaki
gerilemeye dikkat edilmesi gerekiyor. Gelirlerden
çok harcama yapýlmamalýdýr. Gelirden fazla harcama
yapýlma devri bitti. Ayrýca dünyada en önemli sorun,
para olmamasý" diye konuþtu. Devlet-iþ adamý
iliþkisinin önemliliðine deðinen Hisarcýklýoðlu,
devlet iþ adamlarýyla ne kadar samimi olursa,
ekonomik anlamda da o kadar ülkenin ilerleyeceðinin
altýný çizdi. 1982 Anayasasý ile ilgili açýklamalarda
bulunan Rifat Hisarcýklýoðlu;
"Türkiye Cumhuriyeti'nde yanlýþ yapýlan durumlarda
ne kimse hesabýný sorabiliyor ne de kimse hesabýný
verebiliyor. En üst kademeden en alt kademeye kadar.
Herkes yapýlan yanlýþlarý hesabýný soruyormuþ gibi
yapýyor ama birbirlerini kandýrýyor. O zaman ileriye
gitmemiz mümkün deðil. Ekonomiyi kayýt altýna
almalýyýz. Açýk söyleyeyim, hesap veremeyen, hesap
soramayýz. Ekonomiyi kayýt altýna almadýktan sonra
ilerleyemeyiz. Aslýnda bu sistem bilinçli olarak bu
hale getirildi. Artýk bu sistem yürümüyor. Haklý dahi
olsa bir kiþinin davasý 2.5 yýldan az bir zamanda
bitmiyor. Esas adalet kýsa zamanda haklýyý ortaya
çýkarmaktýr. Bu sistemin tamamý çürümüþtür. O
yüzden deðiþtirmemiz lazým. Deðiþtirmek için
ekonomi de güçlü olacak, demokrasi de kaliteli
olacak. Ýkisine ihtiyaç için sistemi kökten deðiþtirmek
lazým. Bunun da kökü Anayasa'dýr. Açýk söyleyeyim,
bu Anayasa ile gidecek yerimiz kalmadý. 1982
Anayasasý o zamanlar gerekliydi ve dünyada anlayýþ
taktiðiydi, kabul ediyoruz. Doðru ama o anlayýþ
kalmadý."

