
 ‘ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK’ TOPLANTISI YAPILDI
Malatya Valisi Mustafa Toprak başkanlığında, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri 

Toplantı Salonu’nda ‘ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK’ toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya TSO Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç yaptığı 

konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkede 
istihdam seferberliği ilan edildiğini 
kaydederek, “2017 yılında iş dünyası ve 
kentler olarak istihdam yarışı yapacağız. 
Tüm kentlerin ve kurumların dâhil 

olacağı istihdam seferberliğini bizler de 
Sayın Valimizin öncülüğünde bugün 
Malatya’mızda başlatıyoruz. Malatya 
iş dünyasını Türkiye’nin geleceğine en 
az artı bir istihdam sağlamaya davet 
ediyoruz. Malatya iş dünyası olarak, 
bu seferberliğe en büyük desteği yine 
bizler vereceğiz” dedi.

MALATYA’DA YATIRIM 
YAPMAK İSTEYEN CİDDİ 

FİRMALAR VAR

Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası (MTSO Başkanı 

Hasan Hüseyin Erkoç, “Malatya 
cazibe merkezi projesi içerisinde 
23 ilden en fazla yararlanacak il 
konumunda bulunuyor.

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 
VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

Malatya Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürlüğü tarafından 

2016 yılı içerisinde yapılan İşgücü 
Piyasası Araştırması sonuçları ve 
işsizlik istatistikleri açıklandı.

Malatya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamada 2016 yılı sonu itibariyle 
Malatya da 32 bin 682 kişinin iş 
aradığını açıkladı.

MESLEKİ YETERLİLİK 
SINAVI YAPILDI

Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB MEYBEM 
A.Ş. “Mesleki Yeterlilik Belgesi” 
sınavı gerçekleştirildi.
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 ‘ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ 

 SEFERBERLİK’ TOPLANTISI YAPILDI
Toplantıya Malatya Valisi Mustafa To-

prak, Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yarımcısı Ertan Mumcu, 
Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin 
Erkoç İşkur İl Müdürü Vahap Toman, , 
SGK İl Müdürü Ayten Kara, Ticaret Bor-
sası Başkanı Gürsel Özbey, Vergi Dairesi 
Başkanı Yunus Poyraz, ESOB Başkanveki-
li Orhan Özbek, kamu kurum ve kuru-
luşlarının müdürleri, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ile işadamları katıldı.
 Erkoç, hedeflerinin Malatya’da 
11 bin yeni istihdam oluşturmak olduğunu 
belirterek, şunları söyledi: “Şimdi biraz 
daha fazla fedakârlık ve gayret göstereceğiz. 
Hedefimiz Malatya’da seferberlik ruhuyla 
yılsonuna kadar yine sizlerin gayreti 
ve özverisi sayesinde ilave 11 bin yeni 
istihdam oluşturmak. Özellikle işsizlik 
oranlarımızı süratle aşağı çekmek için 
eleman alımlarımızı hemen başlatmalıyız. 
Böylelikle işsizlik rakamımızı yılsonunda 
aşağı seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz. 
Özel sektörümüzün iş gücü piyasasına 
sağlayacağı her katkı ekonomimize de 
büyük bir hareket getirecektir. Bizlere 
düşen görev, ‘zaferin cephanesi üretimdir’ 
anlayışı ile Türkiye’mizi gelecek hedeflerine 
koşar adım ilerleyen bir ülke haline 
getirmektir. Bizler bir oldukça, omuz 
omuza verdikçe hiçbir güç hedeflerimizin 
önünde engel olamayacaktır. Türkiye’nin 
kaderini karanlık odaklar değil, bizler 
belirleyeceğiz. İş dünyası olarak ülkemizin 
geleceği için daha çok çalışacak ve üretecek 
daha çok istihdam sağlayacağız. Sanayi 
ve ticaret erbaplarımızla birlikte bütün 
esnaflarımızın imkanları ölçüsünde bu 
seferberliğe en yüksek katkıyı sağlayacağına 
inanıyorum.” 
 İşkur İl Müdürü Vahap Toman da 
İşkur olarak işgücü piyasasının aktörleriyle 
bir araya gelip, istihdamı istenilen seviyeye 
taşımak istediklerini ifade ederek, 
“Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması 
bakımından çok kıymetli işverenlerimizin 
ciddi anlamda desteğine ihtiyacımız var. Bu 
çağrıya ister kamu isterse özel sektör olsun 
konunun önemine binaen herkes taşın 
altına elini koyarak, istihdamı istenilen 
seviyeye getirmek için iş birliğiyle çalışmak 
zorundayız. 
 Toplantının sonunda konuşan 
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Biz 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 
üretmek zorundayız.  Üretmek zorunda 

olduğumuzu ifade ederken bir şeyi ortaya 
koyuyor.  Yani devletimizin bekası ortadan 
kaldırmaya çalışan ve içeriden ve dışarıdan 
her türlü olumsuz ihanet şebekelerinin 
harekete geçirenlerin karşısında Bizim 
kendi üretimimizi, gücümüzü, kendi 
kaynaklarımızı, kendi yerli duruşumuzu 
net olarak ortaya koymak durumundayız.  
Biz bunu eğer ortaya koyabilirsek, hiç 
kimseye muhtaç olmadan 2023 hedefine de 
2050 hedefine de 2071 hedeflerine de iyi bir 
şekilde ulaşma imkânı bulacağız. 
 Vali Toprak, 23 ilin cazibe 
merkezleri programı içerisinde yer aldığına 
dikkat çekerek, “Buradan iş dünyamızın 
ticaret erbaplarımızın teveccühü ile de 
halkımızın desteğiyle bunun karşısındaki 
birtakım dalgalanmalar, hain bir takım 
planlar da adeta püskürtülmüştür.  Bunlar 
gösteriyor ki Biz dışarıya bağımlı olmadan 
kendi sermayemizle kendi üretimimizi 
yapmak durumundayız.  Özellikle de 
ithal ikamesini sağlayacak şekilde dışarıya 

bağımlılığımızı azaltmak zorundayız.  
Diğer taraftan da hep birlikte önemli bir 
sıkıntı olan işsizliği ortadan kaldırma ve 
istihdamı daha artırma noktasında her 
türlü katkıyı ortaya koymak zorundayız. 
Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin getirmiş olduğu en büyük  
teşvik paketinin şu anda uygulanmakta 
olduğunu görüyoruz.  Özellikle Malatya’nın 
Cazibe merkezi programı içerisinde yer 
alması bu güzelliği getirme noktasında 
oldu. 23 ilde Malatya’nın da içine dahil 
edilmesiyle ve Organize Sanayi Bölgesi 
içerisinde yapılacak yeni yatırımların 
altıncı bölge teşviklerinden yararlanır hale 
getirilmesi ve bu konudaki kararnamenin 
yayınlanması önemli bir adım olmuştur.  
Burada Bir diğer gerçek bu 23 il içerisinde 
en avantajlı İlin Malatya olduğu gerçeğidir.  
Kalkınma Bankası ve yatırım destek 
Bölgemizdeki tüm işletmeler 6 bölge 
teşvikleri istiyorlardı. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yatırım yapmak şartıyla 6 bölge 
teşvikleri şu anda verildi.  Burada yapılacak 
işletmelerde vergi sigorta vergisi damga 
vergisi gibi vergiler artık alınmıyor.  Bunun 
önemli bir aşama olduğunu düşünüyoruz.  
Gerçek yatırım yapmak isteyen yaptığı 
yatırımlarla istihdam oluşturan o istihdamı 
yüksek katma değerli bir oluşuma 
dönüştüren yolda talepleri karşılayabilelim.  
Diğer 23 ile göre OSB’de önemli ölçüde arsa 
üretildiğini görüyoruz.  İnşallah 2017 yılı 
içerisinde ikinci etabında altyapısına gerçek 
yatırımcı olanlara talepte bulunanlara da 
yer verme noktasında elimizde daha fazla 
imkan olacağını ifade etmek istiyorum.  Bu 
konuda değerlendirmemiz de sürülüyor” 
diye konuştu.
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‘MALATYA’DA YATIRIM YAPMAK 
İSTEYEN CİDDİ FİRMALAR VAR’

15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı 
Salonu’nda, Meclis Başkan Vekili Ali 

Seydi Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda; 2016 yılı kesin hesabı, derece 
ve aidiyet ücretlerinin tespiti, teknokentin 
sermaye artışına iştirak edilmesi ve 2017 iş 
planı konuları oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis toplantısında daha sonra MTSO 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, gündeme 
ilişkin konular ve oda çalışmalarıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.
 Erkoç, ÖTV ve KDV indirimine 
ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ülkemiz 
bir taraftan “Güçlü Bir Türkiye İçin” 
referanduma yürürken, diğer taraftan 
ekonomideki yol haritasını geri plana 
atmıyor. Bu kapsamda hükümetimiz 
işverenlerimize yönelik önemli istihdam 
teşviklerini hayata geçirdi. Geçmişte 
yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kredi 
almakta zorlananlar artık bu zorlukları 
yaşamayacaklar. Hükümetimizin 
beyaz eşya ve mobilya sektörlerindeki 
vergi indirimleri, vergisini zamanında 
ödeyenlerin ödüllendirilmesi gibi 
düzenlemeler bu anlamda çok önemli bir 
adım oldu. Beyaz eşya ve mobilya da 30 
Nisan’a kadar” ifadelerini kullandı.
 ‘İstihdam Seferberliği’ 
toplantısının Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da 
yapıldığını hatırlatan Erkoç, şunları söyledi: 
“Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın 
teşrifleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde geniş katılımlı bir “Ekonomi 
Şurası” gerçekleştirildi.
Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 

ülke olarak bir istihdam seferberliği 
ilan etti. Her işletmenin en az artı 
bir istihdam sağlamasına yönelik 
Cumhurbaşkanımız tarafından TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan söz aldı. 
Ülkemizde 1,5 milyon işletme var. Buda 
1,5 milyon kişiye iş istihdamı sağlamak 
demektir. Artı bir yapılırsa, Türkiye işsiz 
sayısı 3 buçuk milyon, yani bu 1,5 milyonu 
istihdam edersek işsizliği yarıya indirmiş 
olacağız. Unutmayalım ki sağlanacak her 
bir istihdam piyasaya yeni bir talep, ilave 
harcama olarak geri dönecektir. İş dünyası 
olarak, bu seferberliğe en büyük desteği 
yine bizler vereceğiz.
 Milletin ve ülkenin birliği 
meselesidir. 15 Temmuz ve Çanakkale 
ruhumuzla bu seferberliğe sahip çıkalım. 
Malatya iş dünyasını Türkiye’nin geleceğine 
en az artı bir istihdam sağlamaya davet 
ediyorum.”
 Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın 
katılımıyla Malatya’da ‘Cazibe Merkezleri 
Bilgilendirme Toplantısı’nın yapıldığını 
kaydeden Erkoç, “Kalkınma Bakanı Sayın 

Lütfi Elvan Cazibe Merkezleri içerisinde 
yer alan Malatya’nın Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yatırım yapacaklar 6. Bölge 
teşvikinden yararlanacak. 
 Erkoç, cazibe merkeziyle ilgili 
ciddi anlamda bir yoğunluk yaşadıklarını 
belirterek, şunları söyledi: “27 Şubat 
müracaatın son günü. Ama ucunun açık 
olduğu söylendi. 27 Şubat’tan sonrada 
tekrar müracaat alınacak. Malatya’ya 
cazibe merkezi olarak şuana kadar 
ciddi yatırımcılar Kalkınma Bakanlığı 
ve Kalkınma Bakanlığı Destek Ofisi’ne 
müracaat etti.  Malatya cazibe merkezi 
projesi içerisinde 23 ilden en fazla 
yararlanacak il konumunda. Gelen 
yatırımcılarla birebir ben, valimiz ve diğer 
ilgili arkadaşlarda yakından ilgileniyoruz. 
Cazibe merkezi imkanlarından yararlanıp, 
yatırım yapmak isteyen ciddi firmalar var. 
İnşallah bunun takipçisi olacağız. Bunu 
gerçekleştirirsek, Malatya’nın işsizlik 
oranını da daha aşağı çekme; istihdam 
ve üretimi artırma noktasında ciddi bir 
avantajı da yakalamış olacağız.”
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‘CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU’ 

TANITIM TOPLANTISI 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO) ile Devlet Malzeme Ofisi’nin 

(DMO) ortaklaşa düzenlediği, ‘DMO Cazi-
be Merkezleri Kataloğu Tanıtım Toplantısı, 
15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya, Malatya Vali Yardımcısı Abdül 
Kadir Duran, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 
Daire Başkanı Cumali Küçük, Elazığ Bölge 
Müdürü Mustafa Necati Özbek, Malatya 
TSO Genel Sekreter Yardımcısı İzzettin 
Omaç ve üyeler katıldı.
 Toplantıda konuşan DMO 
Elazığ Bölge Müdürü Mustafa Necati 
Özbek, “Amacımız ilimizde bulunan inşaat 
ve gıda hariç tüm sektörlerdeki imalatçı 
ve üreticilerimizin Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO) bünyesine katılarak kamu 
alınlarından daha fazla faydalanmalarını 
böylece kendileri daha geliştirmek, aynı 
zamanda Devlet Malzeme Ofisi’nin 
tecrübelerinden de yararlanarak istihdamı 
ve üretimi artırmaktır” şeklinde konuştu.
 Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 
Daire Başkanı Cumali Küçük ise, Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nce 
teknoloji ve kurumsal hizmetlerdeki 
gelişmeler nedeniyle hızla değişen kamu 
ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin bir 
şekilde karşılanabilmesi, tedarik etmiş 
olduğumuz ürünlerde yenilik oranlarının 
artırılması, üretici firmaların desteklenerek 
ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları 
hedeflenmektedir. Sunulan hizmet 
kalitesinin yükseltilerek kamu ihtiyaçlarının 
en iyi ve en kısa sürede karşılanması 
müşterilerimizin beklentilerine uygun 
politikalar geliştirilmesi ve uygulamaya 
konulması. Katalog sisteminde yer alan 
tedarikçi firma ve ürün sayısını artırılması ve 
çeşitlendirilmesi ile müşterimiz olan kamu 
kurumlarına daha fazla tür ve çeşitlerde 
ürün sunulması dolasıyla, genişleyen ürün 
yelpazesi ile müşteri hizmetlerine daha fazla 

cevap verebilen rekabetçi fiyatların oluştuğu 
bir katalog sistemi oluşturulması, amaçları 
ile tedarikçi sisteminin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir. Tedarik etmiş olduğumuz 
ürünlerde yerlilik oranlarının artırılması 
dolasıyla Bölgesel Kalkınma Programlarının 
uygulanacağı 23 il için düzenlenecek olan 
Cazibe Merkezleri için üretici firmalar 
desteklenerek ekonomiye daha fazla 
katkı sağlamaları amacıyla sizlere DMO 
tedarikçisi olmanın tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına ürün satabilmenin en kolay ve 
en güvenli yolu olduğu bilinmektedir” dedi.
DMO Satın Alma Müdürü Ahmet Kayaaslan, 
Cazibe Merkezleri Programı’yla, kapsamdaki 
23 ilde yatırım ortamını canlandırarak, 
istihdam, üretim ve ihracatı artırmak 
yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
azaltmak ve KOBİ’lerin desteklenmesinin 
hedeflendiğini belirterek, Devlet Malzeme 
Ofisi’nin de bu çabalara destek sağlamak 
üzere çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.
Bölgesel Kalkınma Programlarının 
uygulanacağı 23 ilde bulunan üretici 
durumundaki firmalar için DMO Cazibe 
Merkezleri Kataloğu oluşturulmasına 
karar verildiğini ve başvuruda bulunmak 
için herhangi bir zaman sınırlaması 
bulunmadığını kaydeden Kayaaslan, Cazibe 
Merkezleri Kataloğunda yer alacak firmalara 
KOBİ kataloğu ile Genel Katalogda yer 

alacak firmalara göre getirilen avantajlarla 
ilgili şu bilgileri verdi;
Genel katalogda 2 yıl, KOBİ kataloğunda 3 
yıl olan sözleşme süresi cazibe kataloğunda 
ilk aşamada 1 yıl olarak uygulanması ve 
sonrasında ise uygulama sonuçlarına göre 
uzatılması kararlaştırılmıştır. Genel katalog 
müracaatlarının genel müdürlüğümüze 
yapılması öngörülmüşken, KOBİ Kataloğu, 
Cazibe Merkezi Kataloğu müracaatlarının 
da tüm ünitelerimizce kabul edilmesi 
sağlanmıştır. Genel Katalogda yurt 
çapında, KOBİ Kataloğunda ise firmaların 
bulundukları il ve çevrelerindeki illerde 
satış yapabilmeleri imkânı sağlanmış iken, 
Cazibe Merkezi Kataloğu firmalarının ülke 
düzeyinde Bölgesel Kalkınma Programı 
uygulandığı tüm illerde veya sadece üretim 
yaptığı ilde satış yapma imkanı sağlanmıştır. 
Genel Katalog için 50 bin TL, KOBİ Kataloğu 
için 25 bin TL olan sözleşme teminat 
tutarları Cazibe Merkezleri Kataloğu için 5 
bin TL olarak belirlenmiştir. Genel Katalog 
uygulamasında yıllık cirolar üzerinde 
firmalarda yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4 
arasında alınan rüştün bedelinin, Cazibe 
Merkezlerindeki Katalog firmalarında 
alınmayacağı katalog üzerinde belirlenen 
belli bir tutar üzerindeki genellikle 50 
bin TL’lik sipariş üzerinde alınan kamu 
kurumlarına yansıtılan firmalara yıllık 
ortalama toplam satışın üzerinde yüzde 
2,5 kadar maliyet getiren tutar indirimleri 
alınmayacağı, Genel Katalog uygulamasında 
her ürün için alınan 300 TL katılım bedelinin 
Cazibe Merkezlerinin Kataloğunun yer aldığı 
firmalarda alınmayacağı belirlenmiştir. 
Genel ve KOBİ Kataloğunda ürün 
standartlarına ilişkin istenilen uygunluk 
belgelerini olmaması halinde 6 ay içerisinde 
getirmeleri kaydıyla, Cazibe Merkezi 
Kataloğuna başvurularının kabul edilmesi 
öngörülmüştür. Ana statümüzde sayılan 
faaliyet konuları ile sınırlı kalmaksızın 
Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında 
yer alan illerdeki üreticilerin, üretim 
konuları ve kamu kurumlarının talepleri 
dikkate alınarak gıda, ilaç ve yapım işleri 
konulu olan malzemeler dışındaki kataloğa 
alınacak malzeme çeşidinin genişletilerek 
uygulanmasına kara verilmiştir. Genel 
katalog kapsamında firmalarda satın alınan 
yerli ürünlerin fiyatlarına yüzde 7, yüzde 8 
diğer ürünlere eklenen yüzde 8, yüzde 10 
oranında eklenen hizmet bedelinin, KOBİ 
Kataloğunda olduğu gibi, Cazibe Merkezi 
Kataloğunda yüzde 4 olarak uygulanması 
belirtilmiştir.”



05

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 
VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ 

Malatya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü, Malatya Ticaret 

ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri 
Meclis Salonu’nda 2016 yılı değer-
lendirme toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantısına Malatya Vali Yardımcısı 
Miktat Alan, İşkur İl Müdürü Vahap 
Toman, Bilim ve Sanayi Müdürü Akif 
Gülaçtı, Gıda Tarım İl Müdürü Veki-
li Tahir Macit, FKA Genel Sekreteri 
Mesut Öztop, Ticaret ve Sanayi İl 
Müdürü Ahmet Demirbağ, Genel 
Sekreter Abdullah Duran ve sendika 
temsilcileri katıldı. 
 Toplantısında Çalışma 
İş Kur İl Müdürlüğünde Görevli 
Burhan Arkan 2016 yılı içerisinde 
yapılan İşgücü Piyasası Araştırması 
sonuçları ve işsizlik istatistikleri 
hakkında bilgiler aktardı.
 Arkan, “2016 yılsonu itibarı 
ile iş arayanların sayısı 32.682 kişidir. 
Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ünün 
İlköğretim mezunudur. İlköğretim 
mezunlarını sırasıyla yüzde 26,6 
ile lise, yüzde 10,9 ile lisans ve 
yüzde 9,9 ile ön lisans mezunları 
takip etmektedir. Kayıtlı 32.682 
işsizin sosyal durumlarına göre 
dağılımı aşağıdaki gibi olup; kayıtlı 
iş arayanların yüzde 97,1 normal 
statüde iş arayanlardan oluşmaktadır. 
Engelli statüsünde iş arayanların oranı 
yüzde 2,4 iken, eski hükümlülerin 

oram %0,5 olarak istatistiklere 
yansımaktadır. Kurumumuza kayıtlı 
işsizlerin çok büyük bir kısmı genç 
işsizlerden oluşmaktadır. 15-29 
yaş aralığında değerlendirdiğimiz 
bu gruptaki işsizlerin 14.770 kişi 
toplam işsizler içindeki oranı yüzde 
45,2’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla 
görüldüğü yaş grubu yüzde 12,9 
ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci 
sırada yüzde 11,4 ile 25-29 yaş grubu 
gelmektedir. Kadınlarda en yüksek 
oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 

8,8 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci 
sırada yüzde 8,2 ile 25-29 yaş grubu 
yer almaktadır.2016 yılsonu itibariyle 
İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 
9210 kişi, kamu sektöründe 68 kişi 
olmak üzere toplam 9278 kişi işe 
yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin 
meslek gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında, en yüksek istihdamın 
gerçekleştiği meslek grubunun 
erkeklerde ve kadınlarda nitelik 
gerektirmeyen meslek grubu olduğu 
görülmüştür” dedi.
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İLAÇ VE GÜBRE BAYİLERİ İLE TOPLANTI
Malatya İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 

Müdürlüğü Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğü tarafından, İlçelerde faali-
yet gösteren bitki koruma ürünleri ve gübre 
satan bayilerle toplantı düzenlendi.      
Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz 
Şehitleri Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan 
toplantıya Malatya İl Gıda ve Hayvancılık 
Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya TSO 
Genel Sekreteri Abdullah Duran, Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 
Selahattin Günci birlik ve oda temsilcileri 
ile bayiler katıldı.
 Açılış konuşmasında, Bitki 
Korumanın Önemi ile Bitki Koruma 
Ürünlerinin kullanımı ve sonuçları 
hakkında genel bilgiler veren İl Müdür Vekili 
Tahir Macit, “ İlimiz Bitkisel Üretiminin 
önemli bir bölümü ihraç edildiğinden, 
ithal eden ülkeler tarafından yanlış 
uygulamalardan doğan olumsuz sonuçlar 
neticesinde zorluklar yaşamaktayız. Tüm 
ürettiğimiz ürünlerin ilaç kalıntısız ve 
hijyen olması için hepimize iş düşüyor. 
Zaten üreticilere yetkililerce yazılan reçeteli 
ilaçları verme zorunluluğu var. Müdürlük 
olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm 
konularda eğitimlerimiz devam ediyor. 
Sizlerden istirhamım, üretim aşamasında 
hijyene uymaları konusunda üreticilerimizi 
sizler de uyarırsanız daha iyi neticeler 
alırız” dedi.
 Daha sonra Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sayın Selahattin 
Günci tarafından BKÜ bayilerinin yetki 
ve sorumlulukları hakkında görsel sunu 
eşliğinde yönetmelik anlatıldı.
Bitki koruma ürünlerinin, izin belgesi 
sahibi kişi nezaretinde, reçetesiz veya 
Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında 
satılamayacağını dile getiren Günci, “ 
Reçete ile satılan bitki koruma ürünlerinin 
kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve 
reçetelerin 5 yıl süre ile saklanması gerekir. 
Bayilerimiz adres değişiklikleri olduğu 
takdirde Müdürlüğümüze bildirmeli,  
BKÜ lerin orijinal ambalajlarının 
bozulmadan satışını yapmalı, ilaçları 
gezici olarak işyerleri ve depoları dışında 
satmamaları gerekmektedir. Bu şartlara 
uymayan bayilerimiz 5996 Sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu’nun ilgi maddeleri gereği idari 
para cezası ve belgenin askıya alınması ile 
karşılaşır” dedi.
Verilen aradan sonra konu sorumlusu 
Ziraat Mühendisi Suat Cantürk tarafından, 
Bakanlığımız zirai ilaç kaçakçılığını 
önlemek, güvenilir zirai ilaç tedariğini 
sağlamak, ilaçların son görüldüğü 

yerde konumunu zamanını durumunu 
belirlemek, geriye çekme veya tarihi dolan 
ilaçlara anlık müdahale edilmesi gibi 

sorunları çözmek için 2017 yılında Bitki 
Koruma Ürünleri Stok Takip Programı 
(BKSTP) uygulaması anlatıldı.

KREDİ GARANTİ FONUNDAN 
KOBİ’LERE KREDİ MÜJDESİ

Kredi Garanti Fonunun son dönem-
deki yenilikleri ile ilgili Malatya 

Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şe-
hitleri Meclis Salonu’nda bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.
 Toplantıya çok sayıda iş adamı 
ve girişimci katıldı. Yeni uygulama 
hakkında bilgiler veren Kredi Garanti 
Fonu Malatya Şubesi Müdürü Ramazan 
Demir, şuanda toplam hacmimiz kefalet 
hacminin 23,5 milyar TL tutarında 
olduğunu söyledi.  
 Demir, “Kredi garanti 
fonuna kimler başvurabilir diye çok 
yoğun aldığımız sorulardan bir tanesi 
de bu öncelikle KOBİ vasfında olan 
bütün işletmeler başvurabilir. Kadın 
girişimciler, genç girişimciler esnaf, 
sanatklarlar ve tarımsal işletmelerden 
özellikle bu konuda çok soru alıyoruz. 
Yani her hangi bir vergi kaybı olmayan 
hayvancılıkla uğraşan firmalar bize 

kredi kefalet için başvuru yapa bilir mi? 
Sorularını alıyoruz. Bu şekilde olan bir 
işletme ticari faaliyeti olmasa dahi çiftçi 
ÇKS belgesi varsa ise bu tür kişilerde bize 
kefalet başvurusunda buluna bilirler. 
Serbest meslek mensupları buradan 
kastımız şahıs firmaları yani esnaf 
odasına kayıtlı olabilir. Esnaf odasına 
kayıtlı olmayıp da Ticaret Odasına 
kayıtlı olan işletmelerde herhangi 
bir tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs 
firmaları da bize kefalet başvurusunda 
buluna bilir. 2017 yılından önce 
uygulamamız şu şekildeydi. Kredi 
Garanti Fonuna kefalet başvurusunda 
bulunanların tamamı KOBİ vasfındaki 
firmalardı. Bunun dışındaki firmalar 
bize başvuruda bulunamıyordu. Ancak 
bu sene başında bu karar değiştirildi. 
Büyük ölçekli firmalarda bize kefalet 
başvurusunda bulanabilecek” diye 
konuştu.
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MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI YAPILDI
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB 

MEYBEM A.Ş. ilimizde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavı gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi için 
odamıza 243 başvurdu. 
243 kişi için 25-28 Ocak 

2017 tarihlerinde ahşap, betonarme 
demirci, sıvacı, duvarcı, seramik 
karo kaplama, ısı yalıtım ve betoncu 
mesleklerinde sınavları yapıldı. Yazılı 
test, mülakat ve iş başında uygulamalı 
olarak gerçekleştirildi. 243 adayın 
katıldığı sınav sonunda başarılı olan 
adaylar Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu’ndan, mesleki yeterlilik belgesi 
almaya hak kazanarak, belge aldıkları 
mesleklerde faaliyete devam edebi-
leceklerdir.

 Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Hüseyin Erkoç; “Avrupa 
Birliği kriterleri kapsamında 
tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler 
için gerekli olan Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınavları MYK tarafından 48 
meslekte başlatıldı. TOBB tarafından 
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav 
ve belgelendirme yapmak üzere 
kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, 
inşaat, metal, otomotiv ve asansör 
sektörlerinde, toplam 19 dalda Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) 

sınav ve belgelendirme yetkisini 
almıştır. MEYBEM A.Ş tarafından 
Odamız işbirliğiyle gerçekleştirilecek 
sınavlarda başarılı olan adaylar 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya 
hak kazanacaktır” dedi.

MALATYA TSO KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
‘Akreditasyon Belge Yenileme Denetimlerinden başarıyla geçerek, kalitesini bir kez daha tescilledi.

Akreditasyon Belge Yenileme 
Denetimleri kapsamında 
Akreditasyon Sertifika Töreni, 

TOBB Ankara Merkez Binası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç 
ve Genel Sekreter Abdullah Duran 
katıldığı programa, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda iş 
adamı ile davetliler katıldı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
akreditasyon denetimlerinden kalite 
performans sergileyen Malatya 
TSO’nun belgesini Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Genel 
Sekreter Abdullah Duran’a takdim etti. 
Malatya TSO, akreditasyon denetimleri 
kapsamında yönetim mevzuatı, mali 

yönetim, insan kaynakları yönetimi, 
iş planlaması yönetimi, üye ilişkileri, 
kalite yönetimi gibi birçok alanda 
kalitesini kamuoyuna bir kez daha 
gösterdi.
 Malatya TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Oda 
olarak TOBB’un Türkiye’deki oda ve 
borsalara uyguladığı akreditasyon 
sisteminden başarılı bir şekilde 
geçmenin gurur verici olduğunu 
söyledi. Üye memnuniyetinin kendileri 
için büyük önem taşıdığını ifade eden 
Başkan Erkoç, Malatya iş dünyasının 
ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunmaya 
devam edeceklerini ifade etti.
 Erkoç, “Odamızda 
üyelerimize dönük hizmetlerimizin 
kalitesini ve farkını arttıracak 
çalışmaları sürdüreceğiz. Üyelerinin 
beklentileri doğrultusunda başarılı 
hizmetlere imza atmaya devam 
edeceğiz. TOBB tarafından yapılan 
Belge Yenileme Denetimlerinden 
Odamız bir kez daha başarılı çıktı. 
Oda olarak her zaman kalite çıtamızı 
yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.


