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   “EN UCUZ, KALİTELİ VE HIZLI 
         HİZMETİ VEREN ODAYIZ” 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

15 Temmuz Şehitleri Meclis 
Salonu’nda Meclis Başkanı 
Sami Payza başkanlığında 

gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki 
toplantı tutanağı ve Kasım ayı mizanı 
okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.
 Toplantıda daha sonra 2018 
tahmini bütçesi okundu. Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018 
tahmini gelir ve gider bütçesi 5 milyon 
TL olarak açıklandı. 2018 bütçesi, oy 
birliğiyle kabul edildi. 02

İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ ÖDÜL 

TÖRENİ

Cumhurbaşkanlığımız hi-
mayelerinde ve ev sa-
hipliğinde gerçekleşen 

İstihdam Şurası ve İstihdam 
Seferberliği Ödül Töreni, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği tarafından 
düzenlendi.

GÜBRE, TAKİP SİSTEMİ İLE İZLENECEK

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
evsahipliğinde, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

tarafından Gübre Takip Sistemi 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda, piyasaya arz edilen gübrelerin 
paketlenme aşamasından son kullanıcıya 
kadar takibinin sağlanmasına ilişkin 
gerekli bilgilere değinildi.

FIRAT KALKINMA AJANSI 2017 YILI SON TOPLANTISI YAPILDI

Fırat Kalkınma Ajansı 2017 yılı son 
toplantısı Bingöl’de gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını 

yapan Bingöl Valisi Ali MANTI, 
‘Bingölümüzün mevcut halini ve içinde 
bulunduğu durumu, gelişmelerini inşallah 

yerinde göreceksiniz. Aynı zamanda 
sizlerin bizlere tavsiye edeceği fikir 
ve önerileri ayrıca değerlendireceğiz. 
Yönetim Kurulu Toplantısına ev 
sahipliği yapmaktan ve sizleri burada 
görmekten son derece mutluyuz.

ERKOÇ;2018, TÜRKİYE 
İÇİN FIRSAT YILI 

Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç, yeni yıl 

dolayısıyla yayımladığı mesajında, 
2018’in Türkiye’ye ve tüm dünyaya 
sevgi, barış ve refah getirmesi dileğinde 
bulundu.

GENEL SEKRETER 
DURAN’NIN YENİ YIL 

MESAJI

Malatya TSO Genel Sekreteri 
Abdullah Duran, yayımladığı 
yeni yıl mesajında; “Acısıyla 

tatlısıyla bir yılı daha bitirip umut ve 
beklentilerimizle yeni bir yıla daha 
giriyoruz. Yeni yıl tüm insanlığa sevinç, 
huzur, barış ve refah getirsin.
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“EN UCUZ, KALİTELİ VE HIZLI HİZMETİ VEREN ODAYIZ” 

2018 tahmini bütçesinin kabul 
edilmesinin ardından Malatya Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin 
Erkoç, oda çalışmaları hakkında bilgiler 
vererek, gündeme ilişkin konularla ilgili 
değerlendirmede bulundu.
 Erkoç, 2018 tahmini bütçesine 
ilişkin, “Bütçeyle alakalı son 10 yıldır 
özellikle zorunlu olmayan hiçbir aidatta 
artırıma gitmedik. Bu üyelerimize hizmet 
anlamında büyük bir mana ifade ediyor. 
Özellikle de son dönemlerde gelirlerimizin, 
odamızın da gelirleri dikkate alınarak bu 
süreçte artırıma gitmedik. En ucuz, en hızlı, 
en kaliteli hizmeti vermeye gayret gösteren 
odayız” değerlendirmesinde bulundu.

“İŞ DÜNYASI OLARAK 
YARINLARDAN UMUTLUYUZ”

 2018 yılının Malatya’ya, 
Türkiye’ye, Türk milletine, İslam alemine ve 
insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde 
bulunan Erkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’nin umutlarını yaralamaya 
çalışanlara karşı millet olarak dünya 
görüşü ne olursa olsun bir ve beraber 
olduk, yan yana ve omuz omuza durduk. 
Şundan eminiz ki ülkemizin geleceğine; 
iyiye, doğruya, güzele doğru hayallerimiz, 
ümitlerimiz her türlü karanlığı yok edecek 
kadar büyük ve güçlüdür. 2018’de huzur 
hakim olsun, dünyanın her yerinde barış 
olsun, ekonomide yapılacak reformlarla 
birlikte daha da güzel günlere ulaşacağız. 
Biz iş dünyası olarak yarınlardan 
umutluyuz. Geriye baktığımızda darbe ve 
terörün canlarımıza kıydığı kötü günler 
yaşadık. Ancak dik duruşumuzu, mücadele 
azmimizi ve gelecekle ilgili hedeflerimizi 
hiç değiştirmedik. Bölgede ciddi anlamda 
bir ateş çemberi içerisindeyiz. 2016 yılında 
yaşanan darbe girişimiyle birlikte ülke 
sıkıntılı günler geçirdi. Ama bu ülkede 
siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesin 
kenetlenerek bu darbenin karşısında 
dimdik durması ve bu olayı bertaraf 
etmesi dünyanın hiçbir devletine nasip 
olacak bir feraset değildir. O anlamda 
bir daha bu günleri yaşamamamız için, 

birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize 
hoşgörü ve sevgiyle yaklaşarak bu ülkenin 
bölünmesine, parçalanmasına fırsat 
vermemek için hepimize, özellikle iş 
dünyamıza ciddi görevler düşüyor.”

“DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR”
 Erkoç, İsrail’in Kudüs’ü başkent 
olarak ilan etmesi ve ABD’nin elçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararını eleştirerek, şunları 
söyledi: “Kudüs, üç dinin kutsal mekanıdır. 
Kudüs, üç din içinde önemli bir yer tutuyor. 
Birleşmiş Milletlerin (BM) oylamasından 
sonra alınan karar, dünyanın beşten büyük 
olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Biz, 
Filistin’de zulme uğrayan, mağduriyet 
yaşayan kardeşlerimizin bir an önce 
huzura, sükûnete, barışa ve kardeşliğe 
ulaşmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. 
Kirli emelleri terörist bir uygulamayla, 
terör devleti uygulamasıyla oradaki zulmün 
sonlanmasını yürekten temenni ediyorum.”

“SANAYİCİMİZ, TÜCCARIMIZ YENİ 
BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDI”

 Türkiye’nin büyüme rakamlarına 
da değinen Erkoç, “Türkiye’nin yılın 
üçüncü çeyreğinde dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomisi olması iş dünyasına 
büyük bir moral verdi. 
 Bu başarıyı nitelikli ve 
sürdürülebilir kılarak, taçlandırmalıyız. 
Hem son çeyrekteki yüzde 11’lik hem de 
9 aylık yüzde 7,4’lük büyüme oranımızla 
dünyada gıptayla bakılan, pozitif ayrışan 
ve yıldızı parlayan bir ülke haline geldik. 
Çin ve Hindistan gibi yüksek büyüme 
potansiyeline sahip ülkelerin yüzde 7’nin 
altında kaldığı bir dönemde Almanya’dan 
4, Amerika Birleşik Devletleri’nden de 
neredeyse 5 kat hızlı büyüdük. Ekonomideki 
seferberlik ruhuyla başladığımız, bir yılda 
devletimizin sunmuş olduğu destekler ve 
özel sektörümüzün güçlü adımlarıyla elde 
ettiğimiz bu rakam bizlere büyük moral 
aşıladı. Tüccarımız, sanayicimiz, üreticimiz 
olumsuzluklara kulağını tıkadı, ileriye 
bakarak yeni bir başarı hikayesi yazdı. 
2018 yılı da dünyada dış ticaretin gelişeceği 

ve Türkiye’nin de bulunduğu pazarlarda 
gücünü daha da artıracağı bir yıl olacak” 
ifadelerini kullandı.
  
Erkoç, OSB’deki kiracı sorununun 
çözüldüğünü ifade ederek, “OSB’deki 
kiracıyla ilgili sıkıntılar, Pazartesi günü 
Resmi Gazete ile sonlandı. Son dönemde 
birden başka kiracıya yer kiralamak 
kanunen yasaktı. Bu düzeltilme yapıldı. 
Bundan böyle atıl vaziyette duran veya 
kardeşler arasında, aile hukuku arasında 
sıkıntısı olan işletmeleri başka bir kiracıya 
kiralamanın yolu ve önü açılmış oldu. 
Biz her toplantıda bunu dile getirmiştik. 
Bundan Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın da emeği var” diye konuştu.

“13 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM 
GERÇEKLEŞTİRDİK”

 İstihdam Seferberliğiyle ilgili 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
toplantıya katıldıklarını anlatan Erkoç, 
“Cumhurbaşkanımız TOBB’daki bir 
toplantıda, her işletmenin her ildeki üye 
sayısı kadar istihdam sağlanmasını ifade 
etmiş ve bunu ikiye çıkartmıştı. Bizimde 
faal üyemiz 5 bin 500 ve 11 bin istihdamı 
gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Bugün 
aldığımız rakamlara göre Malatya’da 13 
binin üzerinde bir istihdam gerçekleştirdik” 
şeklinde konuştu.

“CİDDİ BİR İSTİHDAM OLUŞACAK”
 Erkoç, 3. OSB ikinci etap kısmın 
ihalesinin gerçekleştirildiğini kaydederek, 
şunları söyledi: “347 hektarlık, yani 3 bin 
470 dönümlük bir alanının altyapı ihalesini 
gerçekleştirdik. İşyeri teslimini yaptık. 
Yaklaşık 45 milyon bir yatırım. Yüzde 
43,21 kırımla gitti, maliyeti, 25,5 milyon 
civarında. Malatya’mıza hayırlı olsun. İş 
bitirme süresi bir yıl. Burada 88 parsel 
üretildi. Bu altyapıyla birlikte arsa ihtiyacı 
duyan işletmelerimize, iş dünyamıza burayı 
dağıtacağız. İnşallah burada ciddi bir 
istihdam oluşacak. Birinci etabın altyapı 
ihalesini çoktan bitirmiştik. Parselasyon 
dağıtımlarını gerçekleştirmiştik. Doğalgaz 
sıkıntısı vardı, bu hafta sonu itibariyle de 
birinci etapta doğalgaz hizmete girecek.”
 TİM verilerine göre Malatya’nın 
ihracat rakamlarını da aktaran Başkan 
Erkoç, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre Malatya’nın Ocak-Kasım 
2017 yılı ihracatı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4,52 artarak, 325 
milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 
sektörlerini kuru meyve ve mamulleri, 
hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve 
hammaddeleri, su ürünleri ve hayvansal 
mamulleri oluşturdu” diye konuştu.
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÖDÜL TÖRENİ
İstihdam Seferberliği Ödül Törenine, 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüse-
yin Erkoç, Meclis Başkan Vekili Alisey-
di Ünlü ve Yönetim Kurulu üyeleri de 
katıldılar.
 Sayın Cumhurbaşkanımız 7 
Şubat 2017’de düzenlenen TOBB Tür-
kiye Ekonomi Şurası’nda İstihdam 
Seferberliğini başlatmıştı. TOBB üyel-
erini en az 1 ilave istihdam sağlamaya 
davet etmişti.
Başbakanımız ve hükümetimiz tarafın-
dan verilen tarihi istihdam teşvikleri-
yle birlikte iş dünyası da ülkemizin ge-
leceği için elini taşın altına koydu. 
 C u m h u r b a ş k a n ı m ı z ı n 
çağrısına kayıtsız kalmayan Türk iş 
dünyası istihdamda tarihi bir başarıya 
imza attı, Ocak 2017’den bu yana 1,5 
milyon kişiye ilave istihdam sağladı. 
İstihdam artışı sağlayan bütün firma-
larımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 İstihdam Seferberliği Ödül 
Töreninde ülkemizin geleceğine 
yatırım yaparak Ocak 2017’den bu 
yana en fazla firma başına istihdam-
larını artıran illerimiz, sayısal olarak 
ilave istihdam sağlayan illerimiz, sek-
törlerimiz ve firmalarımız ödüllendi-
rildi. Kadın-genç ve engelli istihdamını 
en çok artıran firmalarımız ödüllendi-
rildi. Bu firmaları ayrıca tebrik etmek 
gerek. 
 TOBB ve Oda-Borsa Camiası, 
geçmişte olduğu gibi bugün de Türki-
ye’nin geleceğine yatırım yapmaya de-

vam ediyor. Türkiye, daha çok zengin 
olsun, daha hızlı kalkınsın, daha fazla 
istihdam sağlasın diye iş dünyasının 
önü daha çok açılsın diye durmadan 
çalışıyor. İş dünyasının gündeminde-
ki meseleleri topluyor, bunlara çözüm 
önerisi geliştiriyor ve Başbakanımız ve 
hükümetimiz nezdinde bu sorunların 
çözüme kavuşması için yoğun çalışma-
lar yürütüyor. 
 Bu süreçte TOBB ve 
Oda-Borsa Camiası ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte sa-
haya indi. Yapılan ziyaretlerde başta 
Oda-Borsalar olmak üzere iş dünyası 
kuruluşlarıyla, esnaflarla ve işçilerle bir 
araya geldiler. 
İstihdam Seferberliğine illerde valiler 
ve Oda-Borsa başkanları sahip çıktı. 
Vali başkanlığında tüm iş dünyasının 
katılımı ile illerde toplantılar düzen-
lendi. Oda-Borsalar üyelerine İstihdam 
Seferberliği kapsamında hayata geçir-
ilen teşvik ve destekleri anlattılar. 
 TOBB ve Oda-Borsalar, İsti-
hdam Seferberliğinin daha çok kişiye 
ulaşması için “bu iş olur” ismiyle bir 
tanıtım kampanyası düzenledi. Bugün 
geldiğimiz noktada “bu iş oldu” diye-
biliriz artık. İstihdam Seferberliği, mi-
lyonlara iş, milyonlara aş oldu. Sonun-
da istihdamla büyüyen Türkiye oldu. 
 İstihdam Şurası ve İstihdam 
Seferberliği Ödül Töreninde Sayın 
Cumhurbaşkanımız, 2018 yılına ilişkin 
iş dünyasına yönelik istihdam teş-
viklerini de açıkladı.

İstihdam Teşvikleri
 Tüm sektörlerde ilave olarak 
istihdam edilen kişilerin, SGK prim-
leri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet 
tarafından karşılanacak. (Asgari ücret 
üzerinden, 2017 yılı için aylık 773 TL. 
2018’deki asgari ücrete göre yeni teşvik 
tutarı daha sonra ortaya çıkacak)
 İmalat sanayi ve bilişim sek-
töründe ilave istihdam edilen kişilerin 
SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca 
devlet tarafından karşılanacak. (Prime 
esas kazanç üzerinden, 2017 yılı için 
aylık en fazla 1.778 TL. 2018’deki yeni 
teşvik tutarı daha sonra ortaya çıkacak)
 18-25 yaş arasındaki gençler-
in, kadınların ve engellilerin teşvikten 
yararlanma süresi 18 ay (1,5 yıl) olacak.
 Yeni açıklanan istihdam teşvi-
ki 31.12.2020’ye kadar uygulanacaktır.
 Yararlanma şartı: İlave olarak 
istihdam edilecekler, teşviklerden 
yararlanabilmeleri için işe giriş tarihin-
den önceki 3 ayda toplam 10 günden 
fazla çalışmamış olmalıdır. 
1-3 çalışanı olan imalat sanayi işyerleri, 
ilave olarak istihdam edecekleri 18-25 
yaş arasındaki gençlerin; ücret, SGK 
primleri ve vergileri, 1 yıl boyunca 1 ay 
işveren tarafından, 1 ay devlet tarafın-
dan ödenecek. (İlave istihdam edilen 
kişi 1 yıl çalışacak, işveren 6 ay ücret, 
SGK primi ve vergi ödeyecek)

İşbaşı Eğitim Programları
 Bilişim, Enerji ve İmalat San-
ayi sektörlerinde İşbaşı Eğitim Pro-
gramları 3 aydan 6 aya çıktı.             
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 Diğer sektörlerde 3 ay olarak 
uygulanmaya devam edecek.
 Programa katılanların 
günlük 54 TL cep harçlıkları, genel 
sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek 
hastalığı primleri devlet tarafından 
karşılanacak.
 İmalat Sanayi sektöründeki 
İşbaşı Eğitim Programına katılan, 2-5 
yaş arası çocuğu olan kadınlara; İşbaşı 
Eğitim Programı sürecince ayrıca aylık 
400 TL bakım desteği ödenecek.
 Siber Güvenlik, Yenilenebilir 
Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama gibi 
geleceğin mesleklerin de düzenlenecek 
İşbaşı Eğitim Programları, 18-29 

yaş arası gençler için 9 ay sürecek. 
Günlük 75 TL cep harçlıkları, genel 
sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek 
hastalığı primleri devlet tarafından 
karşılanacak.

Mesleki Eğitim 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, “Mesleki Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) 
kapsamında İmalat Sanayi sektörüne 
yönelik mesleki eğitim kursları 
düzenleyecek. Teorik ve pratik eğitim 8 
aya kadar sürebilecek. Mesleki Eğitim 
kurslarına katılanların günlük 54 TL 
cep harçlıkları, genel sağlık sigortası ve 

iş kazası ve meslek hastalığı primleri 
devlet tarafından karşılanacak.
 Özellikle temininde güçlük 
çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü 
gerektiren sektörlerdeki mesleklerde 
gençlerin, akredite edilmiş mesleki 
eğitim kurumlarında kendilerine 
uygun zaman ve şartlarda mesleki 
eğitim almaları sağlanacak. Bu 
kapsamda gençlere alacakları eğitimde 
kullanabilecekleri kupon verilecek.  
  Mesleki Eğitim 
Kurumlarından belirli oranlarda 
istihdam taahhüdü istenecektir.

Gençlere Yönelik Teşvikler
 18-25 yaş arası kısmı zamanlı 
çalışan öğrencilerin yetim aylıkları 
kesilmeyecek.
 Yeşil pasaporta sahip 
olan gençlerin kayıtlı çalışmaya 
başladıklarında yeşil pasaportları artık 
iptal edilmeyecek.

Engellilere Yönelik Teşvikler
 En az %40 engelli raporuna 
sahip olanlar, iş kuracağı alanda 
girişimcilik eğitimi sertifikasına 
sahipse ve kendi işini kurmak isterse 
İŞKUR tarafından verilen hibe desteği 
36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseliyor.

 FKA 2017 YILI SON TOPLANTISI YAPILDI
Fırat Kalkınma Ajansı 2017 yılı son 

toplantısı Bingöl’de gerçekleştirildi. 
 Toplantıya Malatya Valisi 
Ali Kaban, Tunceli Valisi ve Belediye 
Başkan Vekili Tuncay Sonel, Bingöl 
Valisi Ali Mantı, Elazığ Valisi Çetin 
Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye 
Başkanı Mücahit YANILMAZ, Bingöl 
Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 
Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin 

Erkoç, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 
Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas, 
Tunceli TSO Başkanı Yusuf Cengiz, 
Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı M.Baki 
ÖLÇÜCÜ ve FKA Genel Sekreteri 
Mesut Öztop katıldı.
 2017 yılının son toplantısını 
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Malatya 
Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali KABAN, ‘Toplantımızda yatırım, 

destek ve tanıtım stratejilerine yönelik 
çalışmaları değerlendireceğiz. Ayrıca, 
FKA’nın devam eden faaliyetleri ile 
ilgili konular da görüşülecek ve bazı 
idari konularla ilgili kararlar alacağız’ 
dedi.
 Toplantı belirlenen gündem 
maddelerinin görüşülmesi ve kurul 
üyelerinin değerlendirmeleriyle sona 
erdi.
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GÜBRE, TAKİP SİSTEMİ İLE İZLENECEK
Gübre Takip Sisteminin uygu-

lanması hakkında katılımcılara 
bilgi veren Bitkisel Üretim ve Bit-
ki Sağlığı Şube Müdürü Tuncay 
Çiftçi, “Bildiğimiz klasik bir konu 
olsa da gübrelemeyi yıllarca Tarım İl 
Müdürlüğü olarak çiftçilerimize an-
latıyoruz. Gübrelemenin, gıda güven-
liğinin önemini anlatıyoruz. Ancak bu 
konulardaki sorunlarımız bitmiş değil. 
Çünkü bayilerimizde dürüst çalışan 
ile dürüst çalışmayan, kaliteli üretim 
yapan ile yapmayanın ayrılması için 
Bakanlığımız yeni sistem geliştirmek 
için çalışma başlatmıştır” dedi.

“GÜBRE HER AŞAMADA TAKİP 
EDİLİYOR”

 Yürürlüğü giren Piyasaya 
Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine 
Yönelik Tebliğ ile ilgili açıklama yapan 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünde 
Konu Sorumlusu Rasim Topçu ise 
şunları söyledi: “Biliyorsunuz 06 
Nisan 2017 tarihli resmi gazetede 
bir tebliği yayınlandı. Bu tebliğ; 
piyasaya arz edilen gübrelerin 
üretim aşamalarından, torbalama 
aşamalarından çiftçiye uzanana kadar 
geçen süreçte her aşamada takip 
edilmesi ile ilgili 2017/17 sayılı tebliğ. 
Bu tebliğ ile gübre üretici fabrikalardan 
veya ithalatçılardan torbalandıktan 
sonra kamyonlara, araçlara yükleniyor, 

bayilere gidiyor. Bayilerden de çiftçilere 
dağıtılıyor.”

“AMAÇ; KÖTÜ AMAÇLA 
KULLANILMASINI 

ENGELLEMEK”
Yapılan sistemin önemine değinen 
Topçu, “Bu aşamada herhangi bir yerde, 
herhangi bir zamanda yolda giden bir 
gübre kamyonundan durdurup bir 
tane numune aldığımız zaman, öyle 
bir sistem geliştirdik ki bu gübrenin 
hangi fabrikadan üretildiğini, hangi 
bayiye gitmekte olduğunu veya hangi 
çiftçiye gitmekte olduğunu biz, şoför 
konuşmadan anlayabiliyoruz. Bundaki 
amacımız; öncelikle gübrenin kötü 
amaçlı olarak kullanımını engellemek. 
İkincisi de çiftçimize sağlıklı güvenli 
gübre oluşmasını sağlamak. Taklit ve 
tahriş gübreleri engellemek, merdiven 
altı gübreleri engellemek. Bunun ile 
ilgili gübre takip sistemi kurduk. Bu 
gübre takip sisteminde üreticilerin 
yapmaları gereken, ithalatçıların 
yapmaları gereken ve dağıtıcıların 
yapmaları gereken bir takım işlemler 
var. Biz uzun zamandır yüklenici 
kurumun temsilcileri ile çalışmaktayız. 
Gübre dağıtıcı bayilerimizin bu işte 
çok zorlanmamaları için çok kolay bir 
şekilde sisteme entegre olabilmeleri 
için çalışmalarımız uzun süredir 
devam ediyor” diye konuştu.

“GÜBRE SEKTÖRÜ GERİ 
KALMIŞ!”

Gübre sektörünün zorluğundan 
bahseden Yükleyici Kuruluş Uzmanı 
Sinan Atasagun ise şöyle konuştu: 
“Hem üretici hem de ithalatçı olarak 
dağıtıcı yani bayi olarak bu sistem 
dahilinde bazı uygulamalar yapmak 
gerekiyor. Gübre sektörü kolay bir 
sektör değil, zor bir sektör ve maalesef 
geri kalmış bir sektör. Biz bunu 
tespitlerimizde gördük. Bu nedenle 
bu sektörle yapılacak bir çalışmanın 
mutlaka her paydaş dediğimiz üreticisi, 
ithalatçısı, dağıtıcı, çiftçisi ile birebir 
görüşerek dertlerini dinleyerek nasıl 
hayata geçirilebilir noktasında birlikte 
ilerlemeye çok gayret ediyoruz.”
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Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 

Hasan Hüseyin Erkoç, yeni 
yıl dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, 2018’in Türkiye’ye ve 
tüm dünyaya sevgi, barış ve refah 
getirmesi dileğinde bulundu.
Erkoç mesajında şu görüşlere 
yer verdi:
 “İş dünyası olarak, ülkemizin 
refah ve zenginlik seviyesini 
artırmak, herkese iş ve aş 
imkânı sağlayabilmek için 
çaba gösteriyoruz. 2018 yılı 
ekonomik anlamda daha iyi bir 
yıl olacak. 2017 yılının üçüncü 
çeyreğinde gerçekleşen ve açık 
ara dünya rekoru olan yüzde 

11,1 oranındaki büyümenin 
getirdiği moralle 2018’de ilave 
büyüme olacağına inanıyorum. 
Geride bıraktığımız yılda, 
hükümetimizin ekonomide 
yaptığı reformlar ve özel 
sektörün dinamizmiyle, 
ekonomik büyüme, sanayi 
ve istihdamda müthiş bir 
ivme yakalandı. Ülkemizin 
yarınlarından umutluyuz.
Bu duygu ve düşüncelerle 2018 
yılının başta Malatya’mıza, 
ülkemize, milletimize ve İslam 
alemine hayırlar getirmesini 
diler, herkese sağlık, huzur, 
barış ve mutluluklar getirmesini 
diliyorum.

MALATYA TSO GENEL SEKRETERİ  
ABDULLAH DURAN’NIN YENİ YIL MESAJI
Malatya Ticaret ve Sanayi 

Odası Genel Sekreteri 
Abdullah Duran, yayımladığı 
yeni yıl mesajında; “Acısıyla 
tatlısıyla bir yılı daha bitirip 
umut ve beklentilerimizle yeni 
bir yıla daha giriyoruz. Yeni yıl 
tüm insanlığa sevinç, huzur, 
barış ve refah getirsin.
 Odamız yeni yılda da, 
üye odaklı hizmet anlayışı ile 
üyelerimizin kendilerini ve 
mesleklerini geliştirebilmeleri, 
dış dünyaya açılabilmeleri, 
rekabet güçlerini artırabilmeleri 
için tüm imkânlarıyla hizmet 
vermeye devam edecek. 
Yeni bir yılı daha birlikte 
karşılıyor olmaktan duyduğum 
mutluluğu tüm üyelerimiz 
ve hemşerilerimizle birlikte 
paylaşıyorum.

 Bu duygu ve düşüncelerle, 
2018 yılının başta tüm insanlığa, 
ülkemize ve Malatya’mıza huzur, 

barış ve refah getirmesini, birlik 
ve beraberlik anlayışımızın daha 
da pekişmesini diliyorum.


