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Şanlıurfa TSO’nun yeni hizmet
binasının açılışı yapıldı

m ŞUTSO’nun yeni hizmet binasının
açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, bölgenin bütün oda/borsa
başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ş

anlıurfa Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (ŞUTSO) yeni hizmet
binası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin istihdamının %17’sini Şanlıurfa’nın karşıladığını belirten Hisarcıklıoğlu, söz konusu
rakamın daha da artırılması için iş insanlarının daha fazla girişimde bulunması
gerektiğini ifade etti.
Şanlıurfa’nın son dönemde bölgenin
“parlayan yıldızı” olduğuna vurgu yapan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik de, ŞUTSO’nun yeni hizmet
binasının tüm bölgeye hitap edecek kapasitede tasarlandığını belirterek, “Umarım
buradaki mahsullerin ihracatında önemli hizmetler sunacak” dedi.
Çözüm sürecinde hükümetin attığı adımları canıgönülden desteklediğini vurgulayan
ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ertekin, kentin tarımsal geliriyle ilgili bilgi vererek,
ürün deseninin değişmesi gerektiğine dikkat
çekti. Ertekin, “Ürün deseninde değişikliğe
gitmeliyiz. Meyveciliğe geçersek dekar başına 4 bin 600 civarında bir gelir hedefliyoruz.
Toplamda ilde 2023’te 35 milyar tarımsal gelir

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa
TSO’nun yeni hizmet
binasının açılışında,
“Önümüzdeki 10 yılda
ekonomik hedeflerin
hepsi gerçekleşecek.
Ticaret bizi zenginliğe
götürüyor. Zengin olmak
istiyorsan ticaretin
önünü açacaksın.
Ticaret tek bir şey ister,
o da huzur” dedi.

hedefliyoruz” dedi.
Yenilenebilir enerji potansiyeline de
değinen Ertekin, yapılan hesaba göre 16
milyar gelir elde edilebileceğini ifade ederek, Şanlıurfa’nın son teşviklerle ciddi yatırım beklediğini anımsattı.

HİSARCIKLIOĞLU: “EĞİTİME YAPILAN
YATIRIMLAR ASLA BOŞA GİTMEZ”
Tören sonrasında, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Ticaret
Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya ile birlikte babası vefat
eden ŞUTB Meclis Başkanı Mehmet Emin
Aydın’a taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Çelik ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra ŞUTSO tarafından
verilen akşam yemeğine katıldı. Hisarcıklıoğlu, yemekte yaptığı
konuşmada, eğitime yapılan yatırımların asla boşa gitmeyeceğine
dikkat çekti.
Birçok sorunun temel nedeninin eğitim problemi nedeniyle ortaya çıktığını aktaran Bakan Çelik, “Dünyada eğitim sorununu halleden ülkeler aslında birçok sorununu da halletmiş ülkelerdir. Dünyada eğitim sorunun halledilemediği ülkeler ise problemli ve sorunlar
yumağı içerisinde olan ülkelerdir. Onun için dünyada vahşet, zulüm
ve haksızlıklar yaşanıyorsa, mahallede sorumsuz davranışlar varsa,
ailede sorunlu bir yaşam varsa bilelim ki altında yatan neden eğitim
problemidir. Gerçekten medeni ve insani bir yaşam arzulanıyorsa
insan fıtratına uygun eğitim verilmelidir” ifadesini kullandı.
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