
Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin 

Erkoç, ATO Yönetim Kurulu Üyesi 
Ülkü Karakuş’un moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen ‘Ülkesel coğrafi işaretler, 
küresel başarılar’ sempozyumunda 
kayısıyla ilgili gelinen süreci ve hedeflerle 
ilgili açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN BARAN’DAN, 
ERKOÇ’A ZİYARET

Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Gürsel Baran, Malatya Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç’u, makamında ziyaret 
etti.

MALATYA TSO NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI            

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
Nisan ayı meclis toplantısını 

gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri 
Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Sami 
Payza başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, Mart ayı mizanı okunarak, 
oylandı.

YİSAD’DAN, BAŞKAN 
ERKOÇ’A ZİYARET

ÇALIK’TAN, MALATYA TSO’YA ZİYARET
Yassı Çelik İthalat, İhracat ve San-

ayicileri Derneği (YİSAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
(MTSO) ziyaret etti. 
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“COĞRAFİ İŞARET BELGESİ’NİN FAYDASINI İLERİKİ 
DÖNEMDE GÖRECEĞİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Malatya Milletvekili Öznur 

Çalık, Malatya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Ahmet Çakır ve partililer 
ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası (MTSO)’nı ziyaret etti.



“COĞRAFİ İŞARET BELGESİ’NİN FAYDASINI İLERİKİ DÖNEMDE GÖRECEĞİZ”
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Erkoç, Malatya kayısısının ismini 
dünyaya duyurduğunu ifade ederek, 
Avrupa tesciliyle birlikte kendini daha 

iyi ifade etmeye başladığını belirtti.
2001 yılında Türk Patent Enstitüsü’nde 
Coğrafi İşaret Belgesini aldıklarını anımsatan 
Erkoç, “2014 yılında Avrupa Coğrafi İşaret 
Belgesine başvurduk. Bu süreçte ciddi 
zorluklar çektik ama bunlar tecrübe oldu. 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katkısını unutmamak gerekir. Çünkü onların 
desteğiyle oradaki sıkıntıları aşmada bir 
öncelik tanındı. Neticede biz 2014 yılında 
müracaattan sonra süreç 2017 yılı Ocak 
ayında askıya çıktı. 3 aylık bir itiraz süreci 
vardı. 3 aylık itiraz süreci içerisinde herhangi 
bir itiraz olmadı. 13 Nisan’da bu süreç doldu. 
15 günlük bir ilave süre varmış, o da dolmuş 
olacak. Tarımsal ürünlerde İncir ve Kayısı 
Türkiye’de kendini tescillemiş olacak” diye 
konuştu.

“BU ZENGİNLİKLERİ ÇOK İYİ 
TANITMALIYIZ”

 Başkan Erkoç, Anadolu’nun her 
köşesinde zenginlikler olduğuna dikkat 
çekerek, şunları söyledi: “Bu zenginlikleri 
çok iyi tanıtmamız lazım. Kayısı, 110 
ülkeye ihracat yaptığımız, ürünün azlığı 
ve çokluğuna göre değişiyor yıllık 350-400 
milyon dolar bir ihracat rakamı söz konusu. 
Üretimimizin yüzde 10-15’lik kısmını son 
yıllarda yaş olarak tüketmeye başladık. İç 
piyasalarda tüketilmeye başladı. Malatya 
havasından, toprağından oradaki kayısının 
lezzeti, aroması çok çok farklı. Dünya 
kuru kayısı ihracatının da yaklaşık yüzde 
80’ini Malatya karşılıyor. Sosyal dengeyi 
oluşturmada gelir dağılımını dengeleyen, 50 
bin aileyi de ilgilendiren bir ürün.”

“AKTİF KARBON ÜRETECEĞİZ”
 Kayısının sadece kurutulmasının 
yanı sıra çekirdeğinin de Allah’ın bir lütfu 
olduğunu dile getiren Erkoç, “Çekirdeğin 
içi kozmetik sanayinde ve şekerleme 
çeşidinde kullanılıyor. Ayrıca çekirdeğin 
kabuğu da dünyada en çok aktif karbonu 
ihtiva eden özelliğe sahiptir. 2’nci Organize 

Sanayi Bölgemizde bir yatırımcımıza yer 
tahsisi yaptık, bu yıl itibariyle artık çekirdek 
kabuğunu yakmayıp,  aktif karbon üreteceğiz. 
Türkiye, aktif karbonun tamamen ithal 
edildiği bir ülke konumunda, Malatya’nın 
ve Türkiye’nin ekonomisine aktif karbon 
üretimiyle katkı sunmuş olacak” ifadelerini 
kullandı.
Erkoç, kayısının birçok özelliğe sahip 
olduğunun altını çizerek, “Herklesin 
denemesi ve yemesi gerekiyor. Burada 
açtığımız standımızda ikramlarımız 
oldu. İç tüketimin artması için bütün 
vatandaşlarımıza kayısıyı özellikle gün 
kurusunu sofralarından eksik etmemelerini 
öneriyorum” dedi.

“KENDİ KENDİMİZLE REKABETTEN 
VAZGEÇMELİYİZ”

 Coğrafi İşaret Belgesi’nin ileriki 
dönemlerde faydasını göreceklerini ifade 
eden Erkoç, “Kayısının üretimi ve satışında 
sıkıntımız yok ama biz Avrupa ülkeleriyle 
rekabet yerine, kendi kendimizle rekabet 
yaptığımız için fiyat istikrarını yakalama 
noktasında sıkıntımız var. Kendi içimizdeki 
rekabetten vazgeçip, kendi ürünümüzün 
değerini nasıl artırırız onun üzerinde 
tüm üreticilerin yoğunlaşması gerekir. 
Tescilden sonra ihracatçılarımızla bir araya 
gelip, bu ambalajlama paketleri üzerinde 
bu amblemleri koymaları için kendilerine 
yönlendirmelerimiz olacak. Bundan sonra 
yaptıkları ihracatı, paketler üzerinde coğrafi 
işaret damgasını koymalarını kendilerine 
talep edeceğiz. Buda ürünün güvenliği 
açısından önem taşıyor. İleriki dönemde 
bunun faydalarını göreceğiz” şeklinde 
konuştu.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI’NIN STANDI YOĞUN İLGİ 

GÖRDÜ
 TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
açılışın artından stantları tek tek gezerek, 
ürünlerden tattı ve yöresel ürünlerin coğrafi 
işaret tescil durumları hakkında bilgi aldı.
Hisarcıklıoğlu ve Palkandöken, Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın standını da 
ziyaret etti ve kayısıyı tadarak, bilgiler aldı.
Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK 
Başkanı Bendevi Palandöken’e kayısı hediye 
etti.
 Sergiye; Adana, Aydın, Erdek, 
Gemlik, İzmir, Kayseri, Marmaris Ticaret 
Odaları, Amasya, Antakya, Beypazarı, 
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MALATYA TSO NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
Meclis toplantısında daha sonra 

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin 
Erkoç, gündeme ilişkin konuları 
değerlendirerek, oda çalışmaları 
hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
16 Nisan’da gerçekleştirilen referanduma 
değinen Erkoç, şunları söyledi: “İş 
dünyası olarak birinci önceliğimizin 
ekonomi olmasını istiyoruz. Eğer güçlü 
bir ekonomiye sahip olursak, bölgede 
söz sahibi oluruz, sıkıntılarımızı daha 
hızlı bir şekilde çözüme kavuştururuz.  
 Ülkemizin etrafı ateş çemberi, 
ciddi anlamda sıkıntılar var. Bu işlerin 
üstesinden gelmenin önceliği güçlü bir 
ekonomidir. Ülke güçlü bir ekonomiye 
sahip olursa, bu işlerin üstesinden 
rahatlıkla geliriz.”
 Erkoç, gündemi artık 
seçimlerin değil, ekonominin 
oluşturması gerektiğine dikkat çekerek, 
“Ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. 
Daha çok istihdam, daha çok üretim 
yaparak, ülkenin kalkınmasına, 
gelişmesine, güçlü bir Türkiye için 
güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız 
var. Hep istikbal hem de istikrar için 
ekonomi çok önemli, bu noktada iş 
dünyası olarak 2017 yılının çok daha 
verimli geçeceğini umut ediyoruz” diye 
konuştu.
 Malatya’nın 2017 Mart 
ayındaki ihracatının geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 20 artış gösterdiğini 
kaydeden Erkoç, “Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre 2017 yılı 
Mart ayında Türkiye’nin ihracatının 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 
artışla 13 milyar 616 milyar dolar oldu. 
Bu önemli bir gelişme. TİM verilerine 
göre yine Malatya’nın Mart 2017 ihracatı 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 
oranında artış gösterdi. Mart 2017’de 
Malatya’da 35 milyon dolar tutarında 
ihracat gerçekleştirildi. 2017’nin ilk 
üç ayında Malatya’da 92 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın ilk ç 
ayına göre yüzde 11’lik artış söz konusu. 
Malatya gümrüğü üzerinden yapılan 
ihracatın yaklaşık 15 milyon doları kuru 
meyve ve mamullerinde, 11 milyon 
doları hazır giyim ve konfeksiyonda, 
1 milyon 780 bin doları su ürünleri ve 
hayvansal mamuller, 2 milyon 500 bin 
doları ise tekstil ve ham maddelerinde 
sağlandı” ifadelerini kullandı.
Erkoç, Mesleki Yeterlilik Belgesi 
teslim   törenin yapıldığını 
anımsatarak, “Odamız ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
iştiraki olan MEYBEM A.Ş. ile işbirliğiyle 
gerçekleştiren Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavlarında başarılı olan işçi 

kardeşlerimize sertifikaları dağıtıldı. 
Bu iş güvenliği ve iş sağlığı açısından 
önemli bir gelişmedir. Mesleki Yeterlilik 
Belgesi için odamıza 243 kişi başvurdu. 
243 kişinin 25-28 Ocak’ta ahşap, 
betonarme, demirci, sıvacı, duvarcı, 
seramik karo kaplama, ısı yalıtım ve 
betoncu mesleklerinde sınavları yapıldı. 
Yazılı test ve mülakat ile işbaşında 
uygulamalı olarak gerçekleştirildi. 
Sınavda, 159 kişi Mesleki Yeterlilik 
Belgesi almaya hak kazandı, başarıl 
olamayan arkadaşlarımıza da tekrar 
sınav düzenlenecek. 
 Ayrıca Malatya İki Kanatlı Et 
Üreticileri Birliği ile Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası 5’nci komite tarafından 
birinci istişare toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda kanatlı hayvan üretiminde 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 
ele alındı. İlgili yerlere de bu sıkıntılar 
aktarıldı” diye konuştu.
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ÇALIK’TAN, MALATYA TSO’YA ZİYARET

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Malatya TSO 

Başkanı Erkoç, iş dünyası olarak 
bundan sonraki süreçte ekonominin 
kalkınması için yoğun bir gayret 
göstereceklerini söyleyerek, “Ülke 
olarak uzun bir dönemdir referanduma 
odaklandık, referandumun neticesi de 
şu anda ortada. Bundan sonra biz iş 
dünyası olarak diyoruz ki: ’Artık birinci 
önceliğimiz ekonomi olsun’. Eğer güçlü 
bir ekonomiye sahip olursak bölgede 
söz sahibi oluruz, sıkıntılarımızı daha 
hızlı bir şekilde çözeriz. Hem istikbal 
hem de istikrar için ekonomi çok 
önemli. Biz bu noktada, iş dünyası 
olarak 2017 yılının çok daha verimli 
geçeceğini umut ediyoruz. Yaşanan 
hain darbe girişimine ve bu kadar 
olumsuzluklara rağmen Türkiye yine 
2.9 büyüme ile ciddi bir performans 
ortaya koydu. İlerleyen dönemde 
inşallah bu büyüme rakamlarını 
daha yukarılara çekeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
 AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya milletvekili 
Öznur Çalık, 16 Nisan’ın ardından 
ekonomideki ilk sinyallerin çok 

olumlu olduğunu dile getirerek, “Biz 
‘16 Nisan tarihinin bir kırılma noktası 
olacağını ve ayağımızdaki prangaların 
çözüleceğini’ söylemiştik. Bunun 
sinyallerini ilk andan itibaren gördük. 
Ekonomi rakamlarımız düzeldi, 
özellikle Şubat ayı itibariyle 4 TL’nin 
üzerine çıkan Dolar şu anda 3.6’ya 
geriledi. TL’nin değer kazandığı, ihracat 
rakamlarımızın arttığı, tüketici güven 
endeksimizin 71.3 olduğu, istihdamın 
artmaya başladığı bir süreçteyiz. Bu 
hadiseler çok önemli. 
       Bunun yanında sanayideki 

üretim endeksimizin artıyor olması 
da ekonominin güçlendiğini 
gösteriyor. Biz güçlü Türkiye, güçlü 
ekonomik istikrar ‘Bizim için en 
önemli hedef ’ dedik. Siyasi istikrarın 
ekonomik istikrarı beraberinde 
getirdiğini 15 yıl boyunca gördük.                                                         
Büyüme rakamlarımız 2016 yılında 
görmüş olduğumuz darbe girişimine 
rağmen, terör örgütlerinin saldırısına 
rağmen gayet iyi. Bundan sonraki 
büyüme rakamlarının da artarak 
devam edeceğine olan inancımız tam” 
değerlendirmesinde bulundu.

YİSAD’DAN,BAŞKAN ERKOÇ’A ZİYARET
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Malatya TSO Başkanı 
Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya ekon-
omisi hakkında Başkan Demiruz ve 
üyelere bilgi verdi. 
15 Temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında ekonominin sekteye 
uğradığını aktaran Erkoç, “Bu 
ve diğer olumsuzluklara rağmen 
iş dünyasının fedakar çalışması 
gayreti neticesinde 2.9 büyümeyi 
gerçekleştirdik. Artık referandum da 
geri de kaldı, bizim iş dünyası olarak 
artık ekonomiye odaklanmamız 
lazım. Güçlü Türkiye için güçlü 
ekonomiye sahip olmamız lazım. 
Ben inanıyorum ki iş dünyası, 2017 
ve önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi 
hedeflerine taşıma noktasında gerekli 
cesareti ve gayreti ortaya koyacaktır” 
ifadelerini kullandı. Başkan Erkoç, 

Malatya hakkında da bilgiler vererek, 
“Malatya son yıllarda sanayileşen bir 
il, kentin ticari altı yapısı ve sanayi 
alt yapısı bölge şehirlerinden biraz 
daha olumlu. Sosyal alt yapısı güçlü 
bir kentimiz var. Ulaşım noktasında 
ciddi noktalara sahip. Birinci ve 
ikinci organize sanayimizde şuanda 
275 işletmemiz var ve tam istihdam 
sayısı yaklaşık 22 bin civarında. Tabi 
biz bununla da yetinmeyip üçüncü 
Organize Sanayiyi de faaliyete 
geçirdik. Bu Organize Sanayimizin 
alanı 1 ve 2. Organize Sanayi 
Bölgelerimizin alanından daha 
büyük. Malatya’da yatırım yapmak 
isteyen yatırımcılarımız 10 yıl daha 
arazi sorunu yaşamayacak inşallah. 
Bunun yanında siyasilerimiz ve 
diğer kurumlarımız ile birlikte son 
dönemde güzel bir hava yakaladık. 

İnşallah yakaladığımız bu havayı 
fırsata çevirip Malatya’yı daha da 
büyüteceğiz” diye konuştu. 
YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökhan Demiruz ise, Malatya’da 
bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu 
ifade ederek, YİSAD faaliyetleri 
hakkında bilgiler verdi. Demiruz, 
“YİSAD 2002 yılında kurulmuş bir 
sivil toplum derneği. Yurt dışında ve 
yurt içinde birçok il gezdik. Gittiğimiz 
yerlerde sanayici dostlarımızla 
bir araya geliyoruz. Daha önce 
gittiğimiz şehirlerde yatırım yapan 
arkadaşlarımız da oldu” dedi. 
Malatya’nın huzurlu ve ekonomisi 
iyi olan bir şehir olduğunu kaydeden 
Demiruz, 3 Organize Sanayi Bölgesi 
ve bir de mermer sanayisi ile birlikte 
Malatya’nın yatırım yapılabilir bir 
şehir olduğunu söyledi.  
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BAŞKAN BARAN’DAN, ERKOÇ’A ZİYARET

ATO Başkanı Baran bir dizi 
temaslarda bulunmak üzere 

geldiği ilimizde beraberindekiler 
ile birlikte Malatya TSO Başkanı 
Hasan Hüseyin Erkoç’u  makamın-
da ziyaret ederek ilimizin sanay-
ileşme konusundaki faaliyetlerinin 
ve ilin alt yapısının gelişmiş ol-
masından duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.
 Başkan Baran hem 
kendilerini kabulünden hem 
de Malatya’nın ve Türkiye’nin 
sanayileşmesi noktasında vermiş 
olduğu katkılardan dolayı Başkan 
Erkoç’a teşekkür etti.
 Ziyarette duyduğu 

memnuniyeti ifade eden Erkoç, 
Cazibe Merkezleri Programında 
yer alan Malatya’da yüzlerce 
yatırımcının Kalkınma Bankasına 
direk olarak yada Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası binasında bulunan 
Yatırım Destek Ofisine müracaatta 
bulunduğunu, bu yatırımların 
gerçekleşmesi halinde de ilde 
önemli bir istihdam sağlanacağını 
hem Organize Sanayi Bölgesinin 
bununla birlikte İlin hem de 
Türkiye’nin istihdam ve üretim 
açısından kazanım elde edeceğini 
belirtti. Konuşmaların ardından 
Başkan   Erkoç, Başkan 
Baran’a kayısı hediye etti.

MALATYA TSO, TARIM 
FUARI’NA KATILDI

Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür A.Ş. tarafından 

Mişmişpark fuar alanında düzenlenen 
açılış törenine Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mus-
tafa Toprak, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Milletveki-
li Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüse-
yin Erkoç ve çok sayıda davetli katıldı.
 Fuarın açılışında bir 
konuşan yapan Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, “Fuarlar 
üreticimizi son teknolojik gelişmeler 
ile tanıştıran, aynı zamanda tarım 
teknolojisi üreten firmalarımızın 
ürünlerini tanıtmaları açısından son 
derece önemli. Düzenlenen fuarların 
başarılı olması için geniş kesimlerle 
buluşması gerekmektedir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’nun Tarım 
teknolojilerinin tanıtılması noktasında 
en büyük fuarlardan birinin Malatya’da 
yapılması çok önemli. Türkiye için 
tarım stratejik sektörlerden biri. Biz 
tarıma Hükümet olarak her türlü 
desteği vermekten çekinmiyoruz. Biz 
bir yandan sanayileşmeye çalışırken 
bir yandan da son teknolojilerle tarım 
yapmanın yollarını arıyoruz. Hükümet 
olarak çiftçimize birçok teşvikler 
vererek teknolojik gelişmelerden 
faydalanmalarını sağlamaya 
çalışıyoruz. Her zaman çiftçimizin ve 
üreticimizin yanında olduk ve olmaya 
devam edeceğiz” dedi.
 Daha sonra 11. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Tarım 
Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı, törene katılanlar tarafından 
kurdele kesimi yapılarak açıldı. Törene 
katılan protokol ve davetliler hep 
birlikte stantları gezdiler.

ÇALIK, KANATLI ET ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri 
Meclis Salonunda düzenlenen 

toplantıda söz alan Malatya İli Kanat-
lı Et Üreticileri Birliği Başkanı Serdar 
Yıldız, üreticilerin sorunlarına deği-
nerek, sorunların çözümü noktasında 
Çalık’dan destek istedi. 
 Daha sonra söz alan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 
Çalık ise, Türkiye’de kanatlı hayvan 
üretiminin 15 Temmuz sürecinden 
sonra düşüşe geçtiğini ancak son 
dönemlerde üretimde büyük bir artış 
yaşandığını söyledi. 
 Çalık, “Şubat 2017’de 
Türkiye’de 89 milyon tavuk, 352 bin 
de hindi kesildi. 15 Temmuz sonrası 
hem kesilen tavuk sayısında hem 
tavuk eti üretiminde hem de tavuk 
yumurtasında düşüşlerin olduğunu 

biliyoruz ama sonrası ile ilgili olarak 
yapmış olduğumuz çalışmalarla bu 
rakamların yükselmeye başladığını 
görüyoruz. Tavuk eti üretimi 15 
Temmuz’dan sonra 155 bin tondan 
130 bine düşmüş ancak şimdi 160 bin 
tona yükselmiştir. Bizler bu artışları 
devam ettirmek için üreticilerimize 
büyük destekler veriyoruz ve vereceğiz. 
KOSGEB ve TKDK’nın verdiği 
destekler bu anlamda önemli. Bundan 
sonra da bu destekler devam edecek. 
Üretim bizim için olmazsa olmaz” diye 
konuştu.
 Kanatlı hayvan üretiminin 
Malatya için de çok önemli bir 
ekonomik girdi olduğunu kaydeden 
Çalık, üreticilerin yaşadığı sorunların 
çözümü için ellerinden gelen gayreti 
göstereceklerini söyledi.


