
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
2006 yılında kurulduğunu 

anımsatan Ordukaya, “Bu yıl 10’uncu 
yılımızı kutluyoruz. Mesleki Yeterlil-
ik Kurumu, temel olarak ülkemizde 
mesleklerin temel standartlarını be-
lirlenmesi, ulusal yeterliliklerin belir-
lenmesi, bu ulusal yeterliliklere göre 
sınav ve belgelendirme faaliyetler-
inin yürütülmesi için büyük önem 
taşıyor. Çalışma hayatına mesleki ye-
terliliklerin kazandırılması noktasın-
da kurumumuza verilmiş çok ciddi 
görevler var. Bu noktada biz bugüne 
kadar 689 ulusal meslek standardını 
Resmi Gazete ’de yayınlamış bulun-
maktayız” diye konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

YILIN SON MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 

“Açıklanan önlem paketi aynı zamanda 
ekonomik büyümeyi hızlandırmak için 
ihtiyacımız olan yeni yatırımların da 
yolunu açıyor. Sunulan destekler, özellikle 
yatırımların, finansmanın, istihdamın ve 
ihracatın desteklenmesi ile ilgili devrim 
niteliğinde kararlar alındı. İş dünyası olarak 
2017 yılına umutlu girmemizi sağladı.

MTSO’DAN ÜYELERİNE ‘NEFES KREDİSİ’
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), “Nefes Kredisi” projesi 
kapsamında 320 üyesine toplam 16 milyon liralık kredi kullandıracak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) 

öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere ‘Nefes 
Kredisi’ne 1 milyon lira kaynak aktardı. 
Bunun karşılığında oluşacak 10 milyon 
TL tutarındaki kredi hacmi ile birlikte 
toplamda 16 milyon TL, üyelerine destek 
sağladı.

“UYMAYANLARA 
PARA CEZASI VAR”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Fırat Kalkınma Ajansı 

arasında ‘Tam tomasyonlu ve e-imza 
uygulamalı e-oda modeline geçiş 
projesinin’ protokolü imzalandı.

MALATYA TSO 
İLE FIRAT KALKINMA 

AJANSI ARASINDA 
PROTOKOL

MALATYA, 23 İLİN ÖNÜNE ÇIKIYOR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Merkez 1. Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıya katılarak, Organize Sanayi 
Bölgeleri’ndeki çalışmalar, yatırımlar ve projelerle ilgili 1. Organize Sanayi 

Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar’dan detaylı bilgi aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, “Malatya’da yatırım iklimi 

oluşması noktasında herkesin ortak bir 
konsensüsü var. Bu noktada herkes üzerine 
düşen görevi yerine getiriyor” dedi. 
Bakan Tüfenkci, 2016’nın son işgününde 
Malatya Organize Sanayi Bölge       

Müdürlüğü’nde yeni etap sahaların son 
durumunu görmek üzerine bir toplantı 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Malatya’nın 23 cazibe merkezinin 
içerisinde yer aldığını anımsatan Tüfenkci, 
“Buralarda özellikle yatırım yapmak isteyen 
ve buraların potansiyelini değerlendiren, 
hükümet olarak vermiş olduğumuz 
teşvikleri de arkasına alarak, bu illerde 
yatırım yapmak isteyen yatırımcıların 
sayısı ve talebi bir hayli fazla” ifadelerini 
kullandı.
Bakan Tüfenkci, Malatya’nın altyapısı, 
insan kaynakları ve kültürel kaynaklarıyla 
birlikte hoşgörülü ve güvenli bir şehir 
olması nedeniyle cazibe merkezleri 
içerisinde yer alan 23 ilden öne çıkan 
illerden olduğunu kaydetti.                     2’de

  4’te

  4’te

   3’te



02
MALATYA, 23 İLİN ÖNÜNE ÇIKIYOR

OSB’de 17 parselin 
kamulaştırılmasının bitirildiğini 
ifade eden Tüfenkci, şunları 

söyledi: “Ne kadar altyapımızı görüştük. 
Ne kadar parselimiz var, neler yapılabilir, 
bunu konuştuk. Bugüne kadar 24 milyon 
TL’nin üzerinde kamulaştırma bedeli 
gönderildi. Zannedersem 17 parselinde 
kamulaştırılması bitirildi. Şuanda 
yatırıma hazır parsellerde var. Eğer ciddi 
yatırımcılarımız müracaat ettiğinde 
hemen parsel verebilecek durumda 
olduğumuzu da görmemiz ve müşahede 
etmemiz bizleri ziyadesiyle sevindirdi. 
Yine burada gördük ki altyapıyla 
ilgili süreçler tamamlanmak üzere, 
önümüzdeki ay içerisinde altyapının 
büyük bir bölümü ihale edilecek. 
İnşallah bunları da hızlı bir şekilde 
tamamladığımızda Malatya’da yatırım 
yapılacak alanları daha da fazla çoğaltmış 
oluruz. Bununla ilgili her türlü desteği 
bakanlık olarak biz bizzat yatırımcısına, 
OSB yönetimine, belediyelerimize ve 
valiliğimize vereceğiz. Şehir bu noktada 
zaten hem fikir, milletvekillerimiz, 
teşkilatlarımız, sanayicilerimiz ve 
esnaflarımız Malatya’da yatırım iklimi 
oluşması noktasında herkesin ortak 
bir konsensüsü var. Bu noktada herkes 
üzerine düşen görevi yerine getiriyor.”

 “CİDDİ YATIRIMCILARI BURAYA 
ÇEKECEĞİZ”

 Toplantıda konuşan Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç,  
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’ye Organize Sanayi Bölgesi’ne 

son dönemdeki desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Erkoç, Bakan Tüfenkci’nin OSB’nin 
bütün dertlerini yakından takip ettiğini 
belirterek, bu noktada kendilerinin elini 
güçlendirdiğini ifade etti.
 Malatya’ya ciddi yatırımcıların 
çekileceğini dile getiren Erkoç, “Birinci 

etapta 66 parsel, kamulaştırma alanı 
olmayan alan içerisinde ikinci etapta 
da 88 parsel ürettik. O da askıdan indi, 
bakanlıktan geldi. Kısmet olursa inşallah 
ikinci etabın ihalesini de Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımıza Ocak ayı 
sonu veya Şubat ayı içerisinde ihaleye 
çıkmış olacağız. Bu ikinci etabın faaliyete 
girmesiyle, cazibe merkezi oluşundan 
dolayı da Malatya’nın Doğu Anadolu’daki 
16 il içerisinde altyapısı, sosyal altyapısı ve 
organize altyapısı güçlü olan kentlerden 
birisi. Umut ediyoruz, inanıyoruz sizlerin 
de desteğiyle ciddi yatırımcıları buraya 
çekeceğiz. Bu noktada da arsa sıkıntısı 
çekmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum” 
diye konuştu.
 Erkoç, kamulaştırma için son 
dönemde 25 milyon TL gönderildiğini 
kaydederek, bunun kendilerini 
rahatlattığını belirtti.
Toplantıya; Vali Mustafa Toprak, Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı 
Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç ile OSB yetkilileri ile ilgili 
kurumların müdürleri katıldı.
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YILIN SON MECLİS TOPLANTISI
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 

(MTSO) Aralık ayı meclis 
toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Sami 
Payza’nın başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda odanın 5 milyon TL olarak 
belirlenen 2017 yılı bütçesi kabul edildi. 
    Yılın son meclis toplantısında 
konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin 
Erkoç, 2016 yılını değerlendirerek 
Malatya’nın 2016 yılı ihracat rakamlarını 
açıkladı.

“ZAMAN BİR ARAYA GELME 
ZAMANI”

 Konuşmasına İstanbul ve 
Kayseri’de düzenlenen terör saldırılarına 
değinerek başlayan Erkoç, saldırılarda 
şehit olanlara Allah’tan rahmet yaralılara 
ise acil şifalar dileyerek, “Bu hain 
terör saldırılarını şiddetle ve nefretle 
kınıyorum. Terör çirkin ve insanlık dışı 
yüzünü maalesef bir kez daha gösterdi. 
Olaylar hepimizin ciğerini yaktı ama 
birlik beraberliğimize göz dikenler asla 
hedeflerine ulaşamayacaklardır. Etrafımız 
ateş çemberi, inşallah bu ateş çemberi de 
bir gün sonlanacak ve ülkemiz yoluna 
devam edecek. Bu gün her zamankinden 
daha fazla birlikteliğe ve beraberliğe 
ihtiyacımız var. Siyasi düşüncelerimiz ne 
olursa olsun, mezhepsel farklılıklarımız 
ne olursa olsun zaman bir araya gelme 
zamanı, zaman kucaklaşma zamanı. 
Ben inanıyorum ki bu ülke bu badireleri 
de atlatacak ve hedeflediği büyüklüğe 
erişecektir” diye konuştu.

“CAN SUYU NİTELİĞİ TAŞIYOR”
 Erkoç, Başbakan Binali Yıldırım 

tarafından Ekonomik Koordinasyon 
Kurulunda açıklanan ekonomik tedbirler 
paketini son derece olumlu bulduklarını 
da ifade ederek, “Piyasalardaki nakit 
sıkışıklığının olduğu bir dönemde küçük 
ve orta ölçekli firmalarımıza sağlanan 

destekler can suyu niteliği taşıyor. 
Açıklanan önlemler paketi aynı zamanda 
ekonomik büyümeyi hızlandırmak için 
yeni yatırımların da yolunu açıyor. Bizler 
iş dünyası olarak 2017 yılına umutla 
bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

MALATYA’NIN İHRACAT 
RAKAMLARI

 Konuşmasında Malatya’nın 
2016 yılı ihracat rakamlarını da açıklayan 
Malatya TSO Başkanı Erkoç, Malatya’nın 
bu yılki ihracatının 311 milyon TL 
olduğunu ifade ederek, “Yılın ilk 11 
ayında Malatya’nın ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5.02 oranında 
artış göstererek toplam 11 aylık tutar 311 
milyon 441 dolar oldu. Malatya’nın 2015 
yılındaki ilk 11 ayındaki ihracatı ise 296 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” 
şeklinde konuştu.      

Hasan Hüseyin ERKOÇ
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
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Ordukaya, bugün itibariyle 58 
belgelendirme kuruluşlarının 
olduğunu kaydederek, şunları 

söyledi:
“Bu kuruluşlarımızın hepsi Türkiye 
Akreditasyon Kurumu tarafından 
uluslararası akreditasyon kurallarına göre 
akredite edilmiş durumda. Bugün itibariyle 
yaklaşık 103 bin kişiye mesleki yeterlilik 
belgesi verilmiş durumda ama tabiri 
caizde ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli 
işler sınıfında yüzbinlerce kişi çalışıyor. 
Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu 
yüzbinlerce kişinin belgelendirmesi bir 
an önce yapılsın. Ülkemizde nitelikli ve 
belgeli işgücünün oluşturulmasına katkı 
sağlansın.”
 Mesleki Yeterlilik Kurumu 
olarak cezai müeyyidelerin olduğunu 
ancak ülkenin yararına bir iş yapmaya 
çalıştıklarını dile getiren Ordukaya, 
“İşverene, işe katma değer sağlamaya 
çalışıyoruz. Cezai müeyyidelerin dışında 
da bütün işverenlerimize nitelikli ve 
belgeli işgücü istihdamı noktasında 
çok ciddi teşvik imkânı var. Hata sınav 
ve belgelendirme masrafları da devlet 
tarafından karşılanıyor. Tabi bu anlamda 
biz bütün çalışmalarımızı Milli Eğitim 
Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığımız ile birlikte yaptık. 2015 
yılından itibaren sınav ve belgelendirme 
faaliyetlerine hız verilen, büyük oranda 
artış sağlanan bir yıl olmuştu. Bu yılda yine 
geçtiğimiz yıllara oranla çok ciddi oranda 
belgelendirmeler yapıldı ama bizim için kafi 
değil. Yaklaşık tehlikeli ve çok tehlikeli işler 

MALATYA TSO’DAN ÜYELERİNE ‘NEFES KREDİSİ’

Malatya TSO Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç, Nefes Kredisi ile 
ilgili bilgiler verdi.

 Sağlanan destek ile esnafın rahat 
nefes alacağını belirten Erkoç, “KOBİ’lerin 
en büyük sorunlarından birisi finansmana 
erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun 
çok üzerindeki kredi faiz oranlarıdır. Bu 
doğrultuda, ülkemiz ekonomisinde önem-
li yer tutan KOBİ’lerin finansman sorun-
larının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 
“TOBB Nefes Kredisi” adı altında Ziraat 
Bankası ve Denizbank ile Kredi Garanti 
Fonu (KGF) arasında imzalanan, oda üye-
lerine düşük faizli kredi kullandırmaya 
yönelik protokole biz de katkı sağladık. Söz 
konusu kampanyaya odamız 1 Milyon TL 
yatırarak, 10 Milyon TL tutarındaki kredi 

hacmi ile birlikte 16 milyon TL Malatya 
TSO üyelerinin kullanımına sunulmuştur. 
Yaklaşık 320 kişi krediden yararlanacak. 
Bugün itibariyle 100 kişi bu krediyi kul-
lanmış. Oda üyelerimiz, üst limit 50 bin 
TL olmak üzere, 12 ay vadeli, aylık yüzde 
0,825,yıllık yüzde 9,90 faiz oranlı kredi kul-
lanabilecekler” diye konuştu.

sınıfında 48 meslek belge zorunluluğuna 
tabi tutuldu. Belge zorunluluğuna ilişkin 
tebliğler devam edecek. Özellikle 2017 
yılında yeni tebliğlerle bu 48 meslek ilk 
etapta 80 mesleğe kadar çıkarılacak. 115 
meslekte Bakanlar Kurulu’nda ücret tarifesi 

belirlenmişti. Buda en az 160 mesleğe 
çıkarılması planlanıyor” diye konuştu.
 Toplantıda daha sonra Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanlığı MYK Uzmanı Abdullah 
Özdemir tarafından sunum yapıldı.

MİLLETVEKİLİ YAŞAR’DAN, MTSO’YA ZİYARET

AK Parti Malatya Milletvekili 
Nurettin Yaşar, Malatya Ticaret 
Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Yaşar, konuşmasında, başkanlık sistemiyle 
ülkenin önünü açacağını belirterek, geçmiş 
dönemde birçok başbakanın, bu sistemi 
dile getirdiğini söyledi.
 Kuzey Çevreyolu’nun yapımı için 
şantiye kurulmaya başlandığına dikkati 
çeken Yaşar, “Yapılacak yolla merkezdeki 
çevre yolunun trafiği biraz daha azalacak. 
Merkezi ve yerel yönetimin ili yeniden 
şekillendireceği bir sürece giriyoruz. Yeni 
bir metropol şehir üretilecek burada. Yoksa 
çarşı merkezli bir şehri 600 bin nüfus 

taşıyamaz.” dedi.
 Malatya TSO Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç ise Fırat Kalkanı 
Operasyonunda şehit olanlara Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, 
“Milletimizin başı sağolsun. Ülkemizin 
birlik, beraberlik ve kardeşliğe daha fazla 
ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. 
Ülkemizi parçalamak isteyen içerideki ve 
dışarıdaki hainler hiç bir zaman başarılı 
olamayacaklar.” diye konuştu. 
 Erkoç, iş dünyası olarak üretim 
ve istihdamı arttırarak, ülkenin güçlü 
ekonomiye sahip olması adına gayret 
edeceklerini sözlerine ekledi.
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MALATYA TSO İLE FKA ARASINDA PROTOKOL

İmza töreni öncesi konuşan MTSO 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 
“Bölgemizde yaşam kalitesini 

yükseltecek ve sanayi sektörünün gelişimine 
katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 
2016 yılı Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları 
Mali Destek Programı kapsamında 18 
asil, 1 yedek olmak üzere toplam 19 proje 
başarılı bulunarak, mali destek almaya 
hak kazanmıştır. Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odasına ait ‘Tam Otomasyonlu ve E-İmza 

Uygulamalı E-Oda Modeline Geçiş Projesi’, 
program kapsamında Malatya’mızdan 
destek alacak 5 projeden biridir. Proje 
kapsamında Malatya TSO tarafından 
tam otomasyonlu ve E-imza uygulamalı 
E-oda yazılımının ve gerekli ekipmanların 
temin edilebilecek kurulumunun 
gerçekleştirilmesi desteklenecektir” dedi.
 Erkoç, 720 bin TL bütçesi ve 12 
ay uygulama süreci bulunan projede Fırat 
Kalkınma Ajansı tarafından 540 bin TL 
hibe desteği sağlayacağını kaydederek, 
“1,5 milyon belgenin taranarak elektronik 

ortama aktarılacağı, indeksleneceği 
ve doküman arşiv yönetim sisteminin 
kurulacağı proje sonucunda; E-imza, dijital, 
arşiv, EBYS, SMS ve mail entegrasyonu 
sağlanabilen bir bilişim altyapısı kurulması 
ve böylelikle odanın iş ve işlem yoğunluğu 
ile hizmet süresinin azalması, hizmet 
kalitesinin arttırılması sağlanacaktır” 
ifadelerini kullandı.
 Erkoç, “Akredite oda 
olduğumuz için bu tür hizmetleri daha 
da yaygınlaştırmak düşüncesindeyiz. 
Bu projeyle birlikte üyelerimize ciddi 
hizmetler sunacağız. Üyelerimiz zaman 
kaybına uğramadan istenilen evrakı bu 
sistem dahilinde hemen temin edecek ve 
hizmeti üyelerimizin ayağına kaliteli bir 
şekilde sunmuş olacağız.”
 Konuşmasının ardından MTSO 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile Fırat 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut 
Öztop, ‘Tam Otomasyonlu Ve E-İmza 
Uygulamalı E-Oda Modeline Geçiş 
Projesinin’ protokolü imzaladı.
 İmza törenine; Malatya TSO 
Yönetim Kurulu Üyesi ve odanın muhasibi 
Ahmet Gür, MTSO Başkan Yardımcısı 
Mustafa Çekirdek ile TSO Genel Sekreteri 
Abdullah Duran’da katıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin 
Erkoç, “Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Dijital Dönüşüm 
Projesi kapsamında yeni bir oda yönetim 
sistemini hayata geçiriyor. Hayata geçecek 
olan proje, akredite odalarda 15 Şubat 
2017’den itibaren, diğer odalarda ise 
Haziran 2017’de uygulanacak. Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası akredite oda olarak 
bu sisteme 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle 
geçecek” dedi.
 Sistemle ilgili bilgiler veren 
Erkoç, “Sistem kapsamında Üyelik ve 
Muhasebe, Bordro ve İnsan Kaynakları 
ile Stok, Satın Alma, Demirbaş Yönetim 
Modülleri birbiriyle entegre çalışacak. 
Ayrıca online belge işlemleri, online aidat 
ödemeleri, mobil işlemler, dış kurumlarla 
entegrasyon, EBYS entegrasyonu, TOBB 
emekli sandığı entegrasyonu da sistem 
içerisinde yer alıyor” diye konuştu.

“TÜM KAMU SERVİSLERİYLE TAM 
ENTEGRASYON OLACAK”

Yeni üyelik veri tabanının tüm kamu 
servisleriyle tam entegrasyon olacağını 
kaydeden Erkoç, “MERSİS; kuruluş, 

kapanış, değişiklik ilanlarındaki bilgi 
otomatik ve anlık olarak yeni üyelik veri 
tabanına aktarılacak. MERNİS; yeni üyelik 
veri tabanı entegre olarak Kimlik Paylaşım 
Sistemi’nden kişilerin bütün kimlik ve adres 
bilgilerini alabilecektir. GİB; yeni üyelik 
veri tabanı Gelir İdaresi Başkanlığı ile tam 
entegre olarak çalışacak, NACE kodları ve 
şirket vergi durumu online paylaşılacaktır.
 Yeni üyelik veri tabanı tüm 
TOBB yazılımları ile entegre olacak. 
Sanayi Kapasite Raporu, Dolaşım Belgeleri 
Otomasyon Sistemi, Geçiş Belgesi 
Otomasyon Sistemi, STAUM (Sayısal 
Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi), 
Sigortacılık Bilgi Sistemi, Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi, Türkiye Odalar, Borsalar 
ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli 
Sandığı Vakfı gibi yazılımlarla entegre 
olacak” ifadelerini kullandı.

“ÜYELERİMİZE BÜYÜK 
KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAK”

 Erkoç, online belge dağıtım 
hizmetinin üyelere büyük kolaylıklar 
sağladığını ifade ederek, şunları söyledi: 
“Üyelerimiz tüm belgeleri bu sistem 
üzerinden verebilecektir. Böylece, üyenin 

herhangi bir belge sureti için odaya gelme 
külfeti ortadan kalkacaktır. Odamız 
hizmeti üyemizin ayağına götürecektir. 
Verilebilecek belgeler ise şöyle; faaliyet 
belgesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Onaylı Sureti, Sanayi Kapasite Raporu 
Onaylı Kopyası, Yerli Malı Belgesi, Borsa 
fiyat cetveli, örf, adet, teamül belgesi, 
Mücbir Sebep Belgesi, Dış Ticaret Belgeleri, 
Tır karnesi, Oda-Borsa sicil sureti, Oda 
sicil ihale belgesi, Ortaklık belgesi ve ticari 
ikametgâh belgesi. Tüm bu süreçler WEB 
sayfasından online takip edilebilecektir. 
Durum değişimlerinde istenilirse e-posta 
veya SMS ile bilgilendirileceklerdir. 
Ayrıca Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Adalet Bakanlığı (UYAP) ve Bankalar ile 
online paylaşım yapılabilecek.”

ERKOÇ:  “HİZMET ÜYELERİMİZİN AYAĞINA GİDECEK”
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TOPLANTISI TOBB’DA YAPILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi Toplantısı’nda Bölge oda ve 
borsalarının yönetim kurulu başkanları, 
meclis başkanları ve genel sekreterleri 
yer aldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç’un da katıldığı TOBB İkiz 
Kuleler ’deki toplantıda oda ve borsaların 
gündemindeki konular istişare edilirken, 
faaliyetler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.
 Toplantıda konuşan Malatya 
TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “birlik 
ve beraberlik mesajı verirken, huzurun 

önemine işaret etti.
 Huzur olmadan ticaretin, ticaret 
olmadan da zenginliğin olmayacağını 
anlatan Erkoç, teröre karşı bütün oda ve 
borsaların, STK’ların tek ses tek yürek 
olduğunu söyledi. 15 Temmuz’da millet 
milli iradeye sahip çıktı. Terör odaklarına 
fırsat vermedi. Terör, bizi ayrıştırmak ister. 
Bunu başaramayacaklar. İş dünyası olarak 
üretim ve istihdamı arttırarak, ülkenin 
güçlü ekonomiye sahip olması adına gayret 
edeceğiz.”
 Erkoç, “Güneydoğu Anadolu 
oda ve borsaları olarak bir araya geldiğimiz 
bu toplantıda, özellikle son dönemde 
yaşadığımız olaylar ekonomiye olumsuz 
yansımaları oldu. Ama inşallah en 

kötüsünü geride bıraktık. Bu dönemde 
hükümetimiz özel sektörün önünü açmak 
çok önemli hamleler yaptı.  Bunu da müthiş 
bir anlayışla, özel sektörle istişare ederek 
yaptılar. Son EKK kararlarında çok önemli 
maddeler var. Özellikle yatırımların, 
finansmanın, istihdamın ve ihracatın 
desteklenmesi ile ilgili devrim niteliğinde 
kararlar alındı. Taleplerimizi dikkate alarak 
hayata geçirdikleri bu reformlar için Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız 
olmak üzere, ekonomiden sorumlu 
Başbakan yardımcımıza, Bakanımıza ve 
hükümetimize teşekkür ediyoruz” dedi.
 Hisarcıklıoğlu konuşmasında ise, 
oda ve borsaların çalışmalarıyla üyelerine 
pek çok şey kattığını söyledi. Oda ve borsa 
üyesi olan iş dünyasının bu çalışmalardan 
haberdar olması gerektiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, bunların mutlaka kamuoyu 
ve üyelerle paylaşılması ve anlatılmasının 
zaruri olduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, 
sosyal medya, yazılı ve görsel medyanın 
da kullanılmasının daha fazla kişinin bu 
imkânları anlamasına yardımcı olacağını 
vurguladı.
 Toplantıda ayrıca, KOBİ Nefes 
Kredisi, TOBB bünyesinde gerçekleştirilen 
Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket 
Kuruluşlarında Tek Durak Ofis Projesi, 
Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne ilişkin 
bilgilendirmelerin de yapıldı.


