
MALATYA TSO’DAN DEZAVANTAJLI GRUPLARA İŞ İMKANI 

Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası (MTSO) 

tarafından hazırlanan 
‘Malatya’da Dezavantajlı 
Üç Grubun Uyum ve 
Mesleki Becerilerini 
Geliştirerek, İşgücü 
Piyasasına Dahil Olma 
ve İstihdam Oranlarını 
Artırma Projesi’nin tanıtım 
toplantısı yapıldı. 

MALATYA TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLDU
Malatya’da teröre tepki mitingi düzenlendi. Mitinge katılan binlerce 
kişi, ellerindeki Türk Bayraklarıyla terörü lanetleyerek, ‘Şehitler 

ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.

Malatya Valiliği’nin koordine-
sinde Malatya Ticaret ve San-
ayi Odası’nın da içerisinde yer 

alarak öncülük yaptığı sivil toplum kuru-
luşları tarafından “TERÖRE KARŞI; TEK 
VÜCUT, TEK YÜREK, TEK SES” mitin-
gi düzenlendi. Malatya 15 Temmuz Millet 
Meydanı’nda düzenlenen mitinge on bin-
lerce vatandaş katıldı.

‘CAZİBE 
MERKEZLERİ’ 

TANITIM 
TOPLANTISI 

YAPILDI

MTSO OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ocak ayı Meclis Toplantısını 15 Temmuz 

Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. 

Bir önceki toplantı tutanağının okunup, 
2016 yılı Aralık ayı mizanı okunup, oy 

birliğiyle kabul edildi.
Meclis toplantısında daha sonra Malatya 
TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 
gündeme ilişkin konuları değerlendirerek, 
yönetim kurulu çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi.   4’te

  6’da

  5’de

  2’de

   3’te

Erkoç, Malatya’nın da aralarında 
bulunduğu Cazibe Merkezi tanıtım 
toplantısının Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından Çankaya Köşkünde yapıldığını 
kaydederek, toplantıya 23 ilin, Vali, 
Milletvekili, Belediye Başkanları, Esnaf 
Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odası 
başkanlarının katıldığını belirtti.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 
Malatya Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın ev sahipliğinde ‘Cazi-
be Merkezleri’ tanıtım toplantısını 
gerçekleştirdi.
15 Temmuz Şehitleri Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen tanıtım 
toplantısında FKA Malatya Yatırım 
Destek Ofisi Birim Başkanı Murat 
Beyazıt, bilgiler aktardı. 

Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen 
‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ 
toplantısı düzenlendi.

‘ÇALIŞMA HAYATINDA 
MİLLİ SEFERBERLİK’ 

TOPLANTISI
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MALATYA TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLDU

Ellerindeki Türk Bayraklarıyla terörü 
lanetleyen binlerce vatandaş, miting 
sonrası ‘Şehitler ölmez vatan bölün-

mez’ sloganıyla şehir merkezinde yürüyüş 
yaptı.
Vatandaşlar, ‘Tek bayrak, tek vatan uğruna 
bu millet yorulmaz” dövizlerini taşıdılar.

“HEP BİRLİKTE TEK VÜCUT, TEK 
YÜREK, TEK SES OLDUK”

Mitingde konuşan Vali Mustafa Toprak, 
“Allah’ınıza kurban Malatyalı kardeşler-
im. Burada 40 gün süreyle bu millet 
meydanında hep birlikte ülkemize, mille-
timize, vatanımıza, inancımıza, birbirim-
ize sahip çıktık. Alevi Sünni, Türk Kürt 
ne olursa olsun hep birlikte tek vücut, tek 
yürek, tek ses olduk. Bir olduk, beraber 
olduk, diri olduk, iri olduk, birlikte Türki-
ye olduk, birlikte kardeş olduk” dedi.
Toprak, geçmişte olduğu gibi bir ara-
da hareket ederek Türkiye Cumhuriye-
ti devletimizle birlikte, tüm halkımızla 
birlikte geleceğe dimdik ve onurlu bir 
şekilde yürüyeceğiz. Geçmişten aldığımız 
emaneti, bizden sonraki kuşaklarımıza 
bu emaneti tebliğ edecek şekilde çalışma-
larımızı tüm katmanlarımızla sürdüre-
ceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Toprak, mitingin düzenlenmesinde 
büyük emekleri olan TSO Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç ile ESOB Başkanı Şevket 
Keskin’e de özellikle teşekkür etti.

“BU ALÇAKLARA VATANI 
BÖLDÜRMEYECEĞİZ”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise “Bugün 
bütün dünyaya sesimizi yükselteceğiz. Ve 
diyeceğiz ki ‘bu millet kadimdir. Bu mil-
letin kadimliği köklerinde saklıdır. Gurur 
duyalım ki terör örgütüne karşı, 15 Tem-
muz’da yapılan kalkışmaya karşı bu millet 
iradesini, gücünü, inancını ortaya koy-
muştur. Hiçbir zaman terörün bu ülkede 
başarıya ulaşması mümkün değildir. Biz 
diyor ve inanıyoruz ki; bu millet, asil bir 
millettir. Bu coğrafyayı bin yıldır vatan 
yapan bir değerdir. Bu değerin gerisinde, 
ruhunda Battalgazi, Ertuğrul Gazi, Osman 
Gazi vardır. Biz, millet olarak bin yıldır 
çok bedel ödedik, yine ödemeye hazırız. 
Ey Amerika, ey Avrupa, ey İsrail bu millet 
bir ölür bin doğar” dedi.
Erkoç, terörün her türlüsünü lanetle-
diklerini ifade ederek, şunları kaydetti: 
“Bu ülke üzerinde emelleri olanlar, hiçbir 
zaman fırsat bulamayacaklar. İnanıyoruz 
ki; bu aziz millet, bu necip millet 15 Tem-
muz’da nasıl imanlı göğsünü tanklara siper 
ettiyse, teröre karşı birliğini, beraberliğini, 
kardeşliğini bir arada tutmayı bilir. Unut-
mayalım ki; zaman, birlik zamanı, iri olma 
zamanı, diri olma zamanı, kardeşliği or-
taya çıkarma zamanıdır. Zaman, ayrışma 
zamanı değil, bir arada durma, bir arada 
gönüllerimizi birbirimize açma zamanıdır. 
Unutmayalım ki; bu aziz millet, bu necip 
millet Çanakkale’de destan yazdı. Buna 
bütün dünya şahit oldu. 15 Temmuz’da bu 

necip millet bir kez daha kahramanlık des-
tanı yazdı. Bu alçaklara vatanı böldürmey-
eceğiz.”

“BU MİLLETİ KİMSE YOLUNDAN 
DÖNDÜREMEZ”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Şevket Keskin ise “Allah’ına kur-
ban Malatya, bayrağını kaldır ki ülkenin 
hepsi seni seyretsin. Dostların sevinsin, 
düşmanların çatlasın. Malatya sen ayağa 
kalkarsan, Türkiye ayağa kalkar. Siz, Bat-
talgazilerin memleketlisiniz. Siz, İsmet 
Paşaların memleketlisiniz. Siz, Turgut 
Özalların memleketlisiniz. Hani Tur-
gut Özal’a sıkmışlardı, korkutacaklarını 
sanmışlardı. Kalktı, ‘Allah’ın verdiği canı 
Allah’tan başka kimse alamaz’ dedi. Bu 
milleti kimse yolundan döndüremez” diye 
konuştu.
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MALATYA TSO’DAN DEZAVANTAJLI 
GRUPLARA İŞ İMKANI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından hazırlanan, Avrupa 

Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen projenin tanıtım toplantısı 
Akkoza Otel’de gerçekleştirildi.  
Tanıtım toplantısında konuşan Malatya 
TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 
projenin sosyal sorumluluk kapsamında 
dezavantajlı grupların istihdama 
katılımını amaçladığını ifade etti.

PROJEDE ÜÇ DEZAVANTAJLI GRUP 
BELİRLENDİ

Erkoç, projenin bütçesinin 267 bin AVRO 
olduğunu kaydederek, bütçenin yüzde 
95’ini Avrupa Birliği’nin (AB), yüzde 5’ini 
ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
finanse ettiğini belirtti.
Proje kapsamında üç grubun 
belirlendiğini ifade eden Erkoç, “Projemiz 
Roman çocuklar, eski kadın mahkumlar, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde göç alan çocuklarımızın 
eğitimlerini gerçekleştirmek ve istihdama 
kazandırmayı amaçlıyor. Sosyal 
sorumluluk kapsamında oda olarak 
bu projeye sıcak baktık, bu projenin 
hazırlanmasını gerçekleştirdik ve neticede 
binlerce proje içerisinde 3 proje geçti. Biri 
de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
yazmış olduğu bu projedir” dedi.
Proje kapsamında hedefin 80’i kadın 
olmak üzere 200 kişiye eğitim vermek 
olduğunu dile getiren Başkan Erkoç, 
şunları söyledi: “Eğiteceğimiz 200 kişinin 
daha sonra belli bir kısmını iş gücü 

piyasasına kazandırılması söz konusudur. 
Bu sosyal sorumluluk projesi içerisinde, 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası geçmişte 
olduğu gibi bundan böyle de bu tür 
projeleri yapmaya devam edecektir. Oda 
olarak birkaç kişiye istihdam sağlama 
durumuna erişirsek, bu bizim için büyük 
bir mutluluk olacaktır. Bu bizim topluma 
karşı olan duyarlılığımızdır.”

“SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNE ÖZEL OLARAK 

EĞİLMELİYİZ”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 
ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Avrupa Birliği hibe desteği kapsamında 
hazırlanan ‘Malatya’da Dezavantajlı Üç 
Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini 
Geliştirerek, İşgücü Piyasasına Dahil 
Olma ve İstihdam Oranlarını Artırma 
Projesi’nin önemli olduğuna vurgu yaptı. 
Polat, hibe projelerine özel bir ihtimam 
gösterilmesi gerektiğini belirterek, 

“Birçok hibe projeleri var. Ama bu hibe 
projelerinin en ekonomik olarak yüksek 
olanı da Avrupa Birliği hibe projeleridir. 
AB hibe projeleri, çoğunlukla sosyal 
sorumlulukla ilgili projelerdir. Sosyal 
sorumluluk projeleri paydaşlarla birlikte 
sunulabilir. İki ya da üç kurum bir araya 
gelerek, projeler sunulabilir. Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odamızın yaklaşık 270 
bin AVRO’luk gerçekleştireceği proje, 
Malatya ekonomisine bir milyonluk bir 
katkı demektir. Bu katkının yüzde 95’ini 
de Avrupa Birliği finanse ediyor. O zaman 
bizim bu projelere özel olarak eğilmemiz 
gerekiyor” diye konuştu. 
Tanıtım toplantısında daha sonra 
MTSO Genel Sekreteri Abdullah 
Duran, ‘Malatya’da Dezavantajlı Üç 
Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini 
Geliştirerek, İşgücü Piyasasına Dahil 
Olma ve İstihdam Oranlarını Artırma 
Projesi’ ile ilgili bilgiler verdi. 
Duran, projenin Türkiye genelinde 
hazırlanan 2 bin 200 proje arasında geçen 
3 projeden birisi olduğunu kaydetti.

Abdullah DURAN 
MALATYA TSO GENEL SEKRETERİ
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MTSO OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

Erkoç, “Başbakan, 23 il ile ilgili yapılacak 
yatırımlarla ilgili çok önemli müjdel-

er verdi. İnşallah bölgeler arası gelişmişlik 
farkının asgariye indirilmesi ve yatırım 
belirli bir bölgede kümelenmesinin önüne 
geçme adına ve son yıllarda özellikle 
terörden etkilenen Doğu ve Güneydoğu 
bölgesine yatırım çekme gayesiyle yeni 
bir paket açıklandı. Bu paket, devrim ni-
teliğinde bir pakettir. İnşallah Türkiye’nin 
şartlarının iyileşmesiyle birlikte ben in-
anıyorum ki bu bölgede ciddi yatırımlar 
peş peşe gelecektir. Türkiye, terör belas-
ının da üstesinden gelecektir. Eğer bugün 
Türkiye, içerideki ve dışarıdaki hainlerle 
uğraşmamış olsaydı bugünkü ekonomik 
yapısı daha farklı bir noktada olacaktı. Ülke 
olarak hepimizin şuna inanması gerekiyor 
ki bu millet, bu işinde üstesinden gelecek 
güce ve iradeye sahiptir” diye konuştu.

MALATYA KAYISISI AB COĞRAFİ 
İŞARET TESCİLİ SÜRECİ

Erkoç, “Odamız tarafından, Malatya 
Kayısısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret 
tescili için 2008 yılında AB Komisyonu’na 
başvuruldu. Kayısı için yapılan başvuru, 
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 13 
Ocak 2017 tarihinde ilana çıktı. Coğrafi 
İşaret tescilinden önceki son aşama olan 
ilan süreci, Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Komisyonu’nun web sayfasında 
da yayınlandı.  Farklı 5 yabancı dille 
yayınlandı. 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz 
olmaz ise kayısının Avrupa Birliği Coğrafi 
işaret tescili kesinleşecek, Türkiye’nin, AB 
tarafından tescillenen ikinci tarım ürünü 
olacak. Kayısının uluslararası piyasalarda 
pazarlanmasını kolaylaştırılması, dünya 
çapında bir ‘Malatya Kayısısı’ ismi ile 
diğer coğrafyalarda üretilen düşük kaliteli 
kayısıdan ayırt edilerek koruma altına 
alınması bakımından ve fiyat istikrarı 

açısından büyük önem taşıyor” diye 
konuştu.

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
Mesleki Yeterlilik Sınavıyla ilgili de 
bilgiler aktaran Erkoç, şunları söyledi: 
“Bilindiği üzere; 5544 sayılı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan 
değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli 
ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların 
ve çalışmak isteyenlerin ilk etapta 48 

meslekte, mesleki yeterlilik belgesi almaları 
zorunlu hale getirildi. Tehlikeli ve çok 
tehlikeli mesleklerde “Mesleki Yeterlilik 
Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılması 
halinde kişi başı aylık 500 TL idari para 
cezası uygulanmaya başlandı. TOBB 
tarafından MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezleri A.Ş kurulmuş 
olup; TÜRKAK tarafından akredite 
edilmiş, sınav ve belgelendirme hizmeti 
vermek amacıyla Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından da yetkilendirilmiştir. 
MEYBEM A.Ş. toplam da 19 meslek 
dalında Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan 
(MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini 
almıştır. Odamıza, tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerde çalışan 244 kişi başvurmuştur. Bu 
başvurular odamız tarafından, TOBB 

tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen 
MEYBEM A.Ş bildirilerek ilimizde sınavı 
talep edilmiştir. Odamız ve MEYBEM 
A.Ş işbirliğiyle ilimizde Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavları bugün itibariyle başladı ve 
4 gün sürecek. “

 “MALATYA’NIN İHRACATI YÜZDE 
3,52 ARTTI”

Erkoç, Malatya’nın 2016 yılı ihracat 
rakamlarıyla ilgili de bilgiler aktardı. 
TİM verilerine göre ihracatın geçen yıla 
göre yüzde 3,52 arttığını kaydeden Erkoç, 
şunları söyledi: “Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre; Malatya’nın 
2016 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 
3,52 artarak 343 milyon dolar oldu. Kuru 
kayısı ihracatını gösteren, Kuru Meyve ve 
Mamulleri ihracatı 2016 yılında 167 milyon 
dolar. Hazır giyim ve Konfeksiyon ihracatı 
2016 yılında 94 milyon dolar. Tekstil ve 
Hammaddeleri ihracatı 2016 yılında 17 
milyon dolar. Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller ihracatı 2016 yılında 17 milyon 
dolar. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri ihracatı 2016 yılında 15 milyon 
dolar oldu” dedi.
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CAZİBE MERKEZLERİ’ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Beyazıt, bilgilendirme toplantısında 

yaptığı konuşmada, “Başbakanımızın 
açıkladığı üzere cazibe merkezleri 
olarak belirlenen beş bölgeden oluşan ve 
Malatya’nın da aralarında bulunduğu 8 
ilin cazibe merkezi olduğu toplamda 23 ili 
kapsayan bir destek paketi programıdır. 
Daha önce 4 Eylül’de Başbakanımız 
Diyarbakır’da bunu kamuoyuyla 
paylaşmıştı. 22 Kasım’da Resmi Gazetede 
Kanun Hükmünde Kararnameyle 
yapılacağı açıklandı ve resmiyet kazandı. 
Kalkınma Bankasına bu konuda programı 
yürütme görevi verildi. Akabinde 11 Ocak 
2017’de Resmi Gazetede bu programın 
nasıl uygulanacağına dair usul ve esaslar 
yayınlandı” dedi. 
  

“YOĞUN BİR BAŞVURU 
GERÇEKLEŞECEK”

Başvuru sürecinin Kalkınma Bankası 
tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden 
Beyazıt, şunları söyledi: “Değerlendirme 
süreci de Kalkınma Bankası tarafından 
gerçekleştirilecek. Halihazırda ön 
başvurular toplandı. Programa talep için ne 
şekilde başvurular olacağına dair ön talepler 
toplandı. Toplamda bin 200 civarında 
bir ön talep olacağı, 23 il için yoğun bir 
başvurunun gerçekleşeceği anlaşıldı. Amaç; 
bu 23 ilde, görece az gelişmiş bu illerde 
istihdam, üretim ve ihracatı artırmaktır.”

“TEMELDE DÖRT DESTEK PAKETİ 
VAR”

Beyazıt, programın imalat sanayine 
yönelik olacağına dikkat çekerek, “Bununla 
birlikte yoğun istihdam içeren çağrı ve 
veri merkezi yatırım projelerine de destek 

sağlanacak. İmalat sanayinde yarım kalmış, 
atıl işletmeleri ayağa kaldırmak, bunları 
işletmeye almak için bu program destek 
sağlayacak. Cazibe merkezleri programında 
temelde dört tane destek paketi var. Bunlar; 
Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim 
Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi 
Destek Paketi, Veri Merkezi Yatırım ve 
Enerji Destek Paketi’dir. Bu paketlerden 
yararlanma koşulları var. Asgari düzeyde 
belirli koşulları yatırımcılar yerine 
getirmek durumundalar. Bunlar imalat 
sanayisi için 2 milyon TL bir yatırım tutarı 
ve asgari 30 kişi istihdam taahhüdünü 
yerine getirmesi gerekiyor. Çağrı merkezi 
yeni yatırımlarında asgari 200 kişi ve 
çağrı merkezi olarak hizmet vermek 
üzere bir hizmet sözleşmesinin firma 
tarafından imzalanmış olması şartı var. 
Veri merkezleri için asgari 5 bin metrekare 
beyaz alan ve belirlenmiş standartlara 
uygunluk içeren bir yapı talep ediliyor. 
Üretim Merkezi Taşıma Desteği, özellikle 
Kocaeli ve İstanbul Bölgesi’ndeki sanayinin 
yoğun olarak bulunduğu alanlarda sıkışmış 

işletmeleri, istihdamı gerçekleştirmek 
üzere bu 23 ile davet edecek bir teşvik 
içeriyor. Burada 200 kişilik bir istihdam 
olması isteniyor. Taşınma desteğinin de 
iki yıl içerisinde sonuçlanması gerekiyor. 
Kredilendirilecek yatırım tutarının asgari 
yüze 30’unun işletme tarafından temin 
edilmesi gerekiyor” dedi. 
Bilgilendirme toplantısına Fırat Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, 
Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhammed Yüksekler, KOSGEB Malatya 
Müdürü Murat Seki, MTSO Genel Sekreteri 
Abdullah Duran,2. OSB Müdürü Vahap 
Erdem, TSO meclis üyeleri, TSO Üyeleri ve 
işadamları katıldı
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‘ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ 
SEFERBERLİK’ TOPLANTISI

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat 

Arat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan 
Yardımcısı Muhiddin Şahin, Çalışma Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Meftun Sakallı, İŞKUR İşsizlik Sigortası 
Dairesi Başkanı Şaban Karakuş, Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç, Malatya Esnaf Sanatkârlar 
Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel 
Özbey, Malatya İŞKUR Müdürü Vahap 
Toman, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve 
sendika temsilcileri katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkililerinin istihdam arttırıcı faaliyetler 
ve SGK teşvikleriyle bilgilendirdiği 
toplantıda, Müsteşar Yardımcısı Kürşat 
Arat, iş dünyasının sorunlarını yakından 
takip ettiklerini ve bu konuda yeni 
düzenlemeler yapılacağını söyleyerek, 
“Sivil toplum kuruluşları bizler için 
önemlidir. Bu bakımdan sizlerin görüşü ile 
çalışmalarımıza yön veriyoruz” dedi.
Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin 
Erkoç, yaşanılan olumsuzluklara rağmen 
devletin iş hayatının canlı tutulması için 
gereken çabayı gösterdiğini belirterek, 
sosyal güvenlik primi desteği, asgari ücret 
desteği gibi istihdamı artırıcı girişimlerin 
yaşandığını ifade etti.
Aralık 2016 ve Ocak, Şubat 2017 dönemi 

SGK primlerinin faizsiz olarak 2017 yılının 
Ekim-Kasım-Aralık aylarına ötelenmesinin 
önemli olduğunu belirten Erkoç, “Orta 
ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni 
istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl 
süresince asgari ücretin yarısı, ikinci yılda 
ise yüzde 25’i oranında destek verilmesi, 
500 bin kişinin işbaşı eğitim programı ile 
özel sektörde istihdam edilmesinin önemli 
olduğunu ifade etti.
Erkoç, “Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

yetkililerinin sahaya inerek, Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik adı altındaki 
toplantılarda, kendi alanlarıyla ilgili 
bilgiler vermeleri ve iş dünyasının yaşadığı 
sıkıntıları yerinde çözmesi çok önemlidir. 
Bu toplantılar dolayısıyla bakanlığımız ve 
yetkililerimize teşekkür ediyoruz” dedi
Başkan Erkoç konuşmasının ardından 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkilileri, istihdam arttırıcı faaliyetler ve 
SGK teşvikleriyle ilgili bilgiler verdi.


