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REEL-FİNANS SEKTÖRÜ MALATYA’DA

81 İLDE 81 MESLEK LİSESİ
MERSİN İLE ‘KARDEŞ ODA’YIZ

Yeni bir heyecanla ve bambaşka bir hizmetle
yine karşınızdayız. Başkanlığa seçildiğim Nisan
2018’den bu yana kendime, Malatya’ya layıkıyla
hizmet etmeyi amaç edindim. Malatya Ticaret ve
Sanayi Odası (TSO)’yu hak ettiği yere taşımak ana hedefimdi.
Atalarımızın, “Marifet iltifata tabidir” sözünü prensip edinip
bu doğrultunda alkış toplayan önemli işlere imza attık.
t t t

İlk, orta ve yüksek öğrenimini memleketimde tamamladım.
Eğitimim devam ederken kendi şirketlerimi kurmak suretiyle
ticari hayata da ilk adımımı attım. Gençlik yıllarından beri iş
dünyasındayım. Malatya'nın; Türkiye’de, Avrupa'da ve dünyadaki prestijini yakalamasını arzu ettim hep. Bunu başarabileceğime inandığım için de göreve talip oldum. Kısa sürede
takdir edilen icraatlar gerçekleştirdik.
t t t

Yakaladığımız ivme, haliyle beklentileri de artırdı. Malatya
TSO’ya ilişkin haberlerini takip edenlerin sayısı çoğaldı. Bu
noktada önayak olduğumuz gelişmelerin payını, sizlerin takdirine bırakıyorum. Tüm bu yaşananlar ve geniş ailemiz, ciddi
bir yayın organının ihtiyacını ortaya çıkardı. Elinizde tuttuğunuz Malatya TSO Resmi Dergisi, Malatyamızı kaynaştırmakla
kalmayacak. Aynı zamanda sorunlarımızı, heyecanlarımızı,
projelerimizi, çalışmalarımızı paylaşmamızı ve birbirimizi anlamamızı sağlayan önemli bir iletişim aracı olacak.
t t t

Hedeflerimizle eşdeğer çıtanın yükseltilmesi ve bunun kamuoyuna yansıtılması isteği, ilham kaynağımız oldu. Elbette
en başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz,
bakanlarımız, millitvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz bizi cesaretlendiriyor. Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da her konuda sonuna dek yanımızda durduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Malatya'nın yetiştirdiği değerli siyasetçileri, iş insanlarımızı, eğitim kurumlarımızı, birlikte hareket ettiğimiz STK’ları unutmak da olmaz.
t t t

Malatya TSO cephesindeki her türlü faaliyeti, yeniliği, sorunları, gelişmeleri, buradan sizlere, objektif bir bakış açısıyla
aktaracağız. Profesyonel bir ekibin büyük fedakârlıklarla hazırladığı bu derginin, her daim ayakta kalmasını temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Oğuzhan
Ata SADIKOĞLU
Malatya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı

BAŞKAN’DAN

Sevgili Malatya Ticaret
ve Sanayi Odası ailesi;
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KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULLARI BELİRLENDİ

10 MART 2019

27 ŞUBAT 2019

MALATYA TSO / KURULLAR

HİLAL ACI

MALATYA
KGK BAŞKANI

M

HARUN PAŞAHAN
MALATYA GGK BAŞKANI

YÖNETİM KURULU:

BAŞKAN: Hilal Acı
BAŞKAN YARDIMCISI: Ecem
Akbulut, İlkay Palancı, Serap Taşcı
MEDYA VE TANITIMA: Ferhunde
Gürcü, Sevilay Karabulut
MALİ İŞLER VE MUHASEBE: Beyhan
Karadağ Çok
DIŞ İLİŞKİLER: Emel Bacaksız
Ölmeztürk, Eda Karaaslan
DESTEK VE HİBELER: Işıl Durmaz,
Tuba Tosik
PROJE VE KOORDİNASYON: Emine
Yıldırım, Halise Çine
EĞİTİM: Ayşe Belkıs Bölükbaşı,
Menekşe Bozyiğit

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN
6 MART 2019

8 MART
ETKİNLİĞİ

M

alatya TSO’ya bağlı TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu
(GGK) İcra Komitesi ilk toplantısı
yaparken, görev dağılımı da gerçekleştirildi. Üyeler başkanlığa ise
Harun Paşahan’ı seçti.
HARUN PAŞAHAN’IN LİSTESİ:
Numan Özcan, Hilal Topsöğüt,
Mehmet Kundaktepe, Yunus Emre
Fidanel, Nilgün Işıl Taşkın, Serkan
Taztepe, Ercan Sarıoğlu, Ali Arı,
Abdulkerim Gür, Eray İlbay, Fatih

Güneş, Umut Göktaş, Hamit Bak,
Bedri Korkmaz.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

İcra Komitesi seçimi, Malatya
için hayırlı olsun. İl Genç Girişimciler Kurulu aktif olacak ve
yönetim kurulunca daha fazla
desteklenecek. Her daim yanlarında olacağız ve Malatya için hep
birlikte çalışacağız.

M

alatya TSO’ya bağlı olan TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)’nın
üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü dolayısıyla, Malatya’da ziyaretler
gerçekleştirdi. Tekstilci Şehriban Şahin,
işletmeci Şengül Çilesiz ve giyim mağazası
sahibi Bilkay Bak ile yapılan istişaretelerde, kadın girişimciliğin ön plana çıkarılması ve istihdam sorunları görüşüldü.

MALATYA TSO

8 MART 2019

T

ürkiye’nin en büyük girişimci ağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Malatya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)’da TOBB Malatya Genç
Girişimciler Kurulu (GGK)’da icra komitesi üyeleri belirlendi. Malatya TSO’daki seçimde “Malatya KGK” için iki liste yarıştı. 33 kadın girişimciden 23’ünün
oyunu alan Mimar Hilal Acı’nın listesi kazandı. “Malatya GGK”da ise sandığa
tek listede gidildi. 37 genç oy kullanırken, ipi Harun Paşahan göğüsledi.

alatya TSO’ya bağlı TOBB Malatya
Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)
İcra Komitesi ilk toplantısı yaparken,
görev dağılımı da gerçekleştirildi.
Üyeler başkanlığa ise mimar Hilal
Acı’yı seçti. Acı, “İnanıyorum ki,
Malatya’da kadın girişimciler adına
çok güzel çalışmalar yapacağız ve
kadınlarımızın toplumsal hayattaki
yerini yükselteceğiz” dedi.
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MECLİS / ŞUBAT

28 ŞUBAT 2019

Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu

MALATYA’YA
YATIRIM YAPAN
HERKESE
MÜTEŞEKKİRİZ
Malatya TSO, Şubat 2019 olağan
meclis toplantısı, 15 Temmuz
Şehitleri Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri, Meclis Başkanı Hasan Özkan
ve meclis üyeleri katılım sağladı.
Genel Sekreter Remzi Yaşar tarafından
okunan şubat ayı mizanı, oy çokluğuyla
kabul edildi. Başkan Sadıkoğlu,
bir aylık çalışmalarını sinevizyon
eşliğinde anlattı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

2

23 OCAK 2019

019 yılın ilk ayında Malatya’nın
ihracatı, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerine göre; 28
milyon 690 bin dolar olarak gerçekleşti. Bunun en büyük kısmını
her zaman olduğu gibi Malatya’nın ana ihracat kalemi olan
kuru kayısı oluşturdu. Kuru meyve
mamulleri ihracat tutarı yaklaşık
13 milyon dolar. Malatya’nın diğer
bir lokomotif sektörü olan hazır
giyim ve konfeksiyonunun ise 9

milyon 420 bin dolar.
Rakamlar, Malatya ihracat
potansiyelini yansıtmıyor. Malatya’nın genç, dinamik ve vatansever girişimcileri, ilimizin ihracat
rakamlarını çok çok yukarılara
çıkaracak azme ve inanca sahip.
İnşallah bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz de bu girişimcilere elimizden gelen destek
ve yardımları esirgemeyeceğiz.
Malatya’da 2018’de 92 adet
yatırım teşvik belgesi alındı.
Bunun 3’ü yabancı, 89’u yerli

sermayeye verildi. Bu kapsamda,
Malatya’ya toplam 772 milyon
TL’lik yatırım yapılması beklenmekte. Böylece 7 bin 580 kişi
istihdam edilecek. Bu rakam,
2017’deki 5 bin 83 kişiye göre;
yüzde 49 artış demek. Malatya
için bir çivi çakan müteşebbis
bile bizim için kıymetli ve gerekli.
Çünkü biz biliyoruz ki, Malatya’nın kalkınması ancak hep
birlikte çalışırsak gerçekleşebilir.
Malatya’ya yatırım yapan herkese müteşekkiriz.

MALATYA TSO’DA ‘MAKRO EKONOMİ’ TOPLANTISI
M

alatya TSO ile Türkiye Ekonomi Bankası
(TEB) tarafından “Makro Ekonomi, Dış
Ticaret ve Türev Ürünler” konulu panel düzenlendi. Malatya TSO üyelerinin sorunları
masaya yatırılırken, ekonomist Hakan Aklar ve Mustafa Erdoğan çözüm önerilerini
anlattı. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu şunları kaydetti: “Birçok il ‘Reel
Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’ ile ziyaret edildi. Çoğuna
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak bende
katıldım. İlk defa finans ve reel sektör birlikte ‘Ne yapabilir?’ diye çalışıyoruz. Önemli
bankanın CEO’su ile bir araya geldik.”

MALATYA TSO

28 MART 2019

MECLİS / MART
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MALATYA TSO’DA

‘İHRACAT DESTEK OFİSİ’ AÇILDI
Malatya TSO mart ayı meclis
toplantısı, 15 Temmuz Şehitleri
Konferans Salonu’nda,
Meclis Başkanı Hasan Özkan
başkanlığında gerçekleşti.
Yönetim kurulu ve üyelerin de
katıldığı toplantıda konuşan
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu, faaliyetlerle
ilgili bilgi verdi.

9 OCAK 2019

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
MALATYA’NIN İHRACAT
RAKAMLARINI EN ÜST
SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ
ürkiye İhracatçılar Meclisinin
(TİM) istatistikleri ışığında;
Malatya’nın Şubat 2019 ihracatı,
yaklaşık 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2018’deki 28
milyon dolar baz alındığında yüzde
7.3 artış, Ocak 2019’a göre ise
yüzde 5.8 artış demek. En önemli
kalem yine kayısı ve mamulleri.
Türkiye’nin şubat ayında ihracat
artış oranı ise yüzde 2.82. 2019’da
iki aylık ihracatımız, geçen yılın
ayın dönemine bakıldığında yüzde
1.3 düştü. İnşallah bu kayıpları
telafi edeceğiz. Bunu sağlamak için
Malatya TSO bünyesinde “İhracat
Destek Ofisi”mizi açtık. Geldiğimiz
ilk günlerden beri gerekli yazışmaları Ticaret Bakanlığımız ve
TOBB ile yaptık. Tarafların onayı
resmen aldık. Malatyamıza hayırlı, uğurlu olsun. Tüm üyelerimiz,
ihracatçılarımız destek alabilir.
Umut ediyorum ki görev süremizde
Malatya’nın ihracat rakamlarını en
üst seviyeye taşırız ve Malatya hak
ettiği yere gelir. Ticaret Bakanlığımız ile sürekli istişarelerde bulunarak üyelere ihracatın artırılması
ve yeni ihracat yapacak üyelerin
teşvik edilmesi için düzenli bilgilendirmelerde bulunulacak.

YALIN ÜRETİMDE MALATYA T

Malatya TSO ile Malatya
İnönü Üniversitesi (İ.Ü.)
Teknokent tarafından “Yalın
Üretimde Malatya” konulu
seminer düzenlendi. Malatya
TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu, İ.Ü. Teknokent
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. A. Fatih
Kocamaz, Doç. Dr. Mustafa
Yücel ve çok sayıda davetli
katılım sağladı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

M

alatya TSO Eğitim Akademisi’nce düzenlenen ilk yalın üretim
uygulama örneğinin anlatıldığı “Yalın
ile israfı yok et, rekabet de önde ol”
semineri büyük önem arz ediyor.
Çünkü neleri göremezden geldiğimizi,
atıl durumdaki kazancımızın nasıl
geri kazandırıldığına dair örnekleri
yerinde görme fırsatı bulduk. Üniversite-sanayi-teknoloji transferindeki
ilişkiyi en üst seviyeye çıkararak
Malatya ticaretine yön vermeyi arzu
etmekteyiz.

YRD. DOÇ. DR.
A. FATİH KOCAMAZ:

Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

Yaklaşık 2 yıldır bu tür faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve artarak
devam ediyor. Sanayicilerin şikâyeti
“Üniversiteliler, bizim kapımıza hiç
gelmiyor” şeklinde. Üniversitedeki
hocayla konuştuğumuzda ise tam
tersi: “Sanayici bizi hiç bilmiyor,
sevmiyor ve tanımıyor.” Amacımız,
üniversite-sanayi iş birliği. Malatya’da bu konuda ciddi bir potansiyel
olduğunu yaptığımız çalışmalar teyit
etti. Çok güzel bir zemin olduğunun
farkındayız. İlimizde çok güzel toprak
var, sadece birilerinin tohum serpmesini bekliyormuş.

MALATYA TSO

MECLİS / NİSAN

25 NİSAN 2019
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590 BİN TL’LİK TOBB DESTEĞİ

Malatya TSO nisan ayı olağan meclis toplantısı, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya, Meclis Başkanı Hasan Özkan, meclis divanı, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Genel Sekreter Remzi Yaşar’ın okuduğu mart ayı mizanı oy
çokluğuyla kabul edildi. Başkan Sadıkoğlu, bir aylık çalışmalarını sinevizyon eşliğinde anlattı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
ARZUMUZ, HOLLANDA’DAKİ
‘ÇİÇEK BORSASI’ GİBİ,
BİR BORSA KURMAK
ki üniversitemiz var, kendimizi
şanslı hissediyoruz. Rektörlerimizle sürekli istişare halindeyiz.
İş birliğini artıracağız. Üniversiteler sadece öğrenci yetiştirmekle sorumlu değil. Sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın
ve tarımla uğraşan insanımızın
önünü, ufkunu açabilmek için
yol gösterici olmalarını umut
ediyoruz.
Bizim için çok önemli olan
kayısı ve pazarının geliştirilmesine ilişkin önemli çalışmalar
yapacağız. Yönetim kurulundan
bir üyemizi kayısıyla alakalı daha
yakından ilgilenebilmesi için görevlendireceğiz. Valiliğimizi, Borsamızı, Tarım İl Müdürlüğümüzü,
sanayicilerimizi işin içine katarak

İ

MALATYA TSO

bir “Kayısı Çalıştayı” düzenleyeceğiz. Yurt içi ve yurt dışından
pazarlama ve üretimden anlayan
kişileri Malatya’ya davet edeceğiz. Hollanda’daki çiçek borsası
gibi bir borsa kurmayı arzu ediyoruz. Üretici ile alıcıyı bir araya
getirerek sorunların daha çabuk
çözümlenmesini hedefliyoruz.
Buradan yurt dışına ihracat
yapılacak bir alan oluşturmalıyız.
Fiyatı bizler belirlemeliyiz, pazarı
bizler kontrol etmeliyiz.
FUARLARIMIZ
ULUSLARARASI OLMALI
Fuarcılığın Malatya’ya
yakışır bir hale gelmesi için
Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile ciddi
istişarelerde bulunduk. Fuarımız uluslararası bir konuma
getirilmeli. Gelişen teknolojiye
ayak uydurabilmek için tarım
fuarının geliştirilmesi adına
daha aktif bir rol oynayacağız.

MART AYI İHRACATI
29.6 MİLYON DOLAR
Mart 2019’da Malatya’nın
ihracat tutarı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verilerine göre
29 milyon 600 bin dolar. Bunun
en büyük kısmını yine kuru kayısı
oluşturdu. Kuru meyve mamulleri
ihracat yaklaşık 14 milyon dolar.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ise 8 milyon dolar.
SAYIN HİSARCIKLIOĞLU’NA
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
(TOBB)’dan tadilat ve tefrişat
işlerinde kullanılmak üzere
590 bin TL inşaat desteği aldık.
TSO binamızın eksikleri vardı.
Fiziki şartların iyileştirilmeliydi.
Engelli arkadaşlarımız asansörlere binerken sıkıntı yaşıyordu.
Bunun için düzenlemeler yapmamız lazımdı. TOBB Başkanı
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na
teşekkür ediyorum.
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27 HAZİRAN 2019

MECLİS / HAZİRAN

Malatya Tso
Başkanı
Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu

İŞ DÜNYAMIZI, MALATYA’YA

YATIRIMA DAVET EDİYORUM

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)’nun, Haziran 2019 meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Yüksel
Hakan Er başkanlığında, 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleşirildi. İlk olarak mayıs ayı
mizanı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

adına Malatya’ya yatırıma davet
ediyorum.

yetiştirebileceğimiz bir okulu, FKA
desteğiyle kuruyoruz.

ŞEHRİMİZ VE MEMLEKETİMİZ
SÖZ KONUSU OLUNCA
KENETLENİYORUZ
ürkiye kudretli ve güçlü bir ülke.
Sıkıntılı süreçleri mutlaka aşacağız. Meclis üyelerimiz TBMM’yi
ziyaret etti. Şehrimiz ve memleketimiz söz konusu olunca kenetlenen milletvekillerimize, Büyükşehir
Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyorum. Toplantılarımızda, siyasi
parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerimizin, Malatya’ya ilişkin konularda bizlerle bir araya gelmeleri
ve destek olmalarını gerçekleştireceğimizi umut ediyorum.

2. OSB YÖNETİM KURULU
OLUŞTURULDU
2. Organize Sanayi Bölgesi
(OSB)’de, sıkıntıların çözümü
noktasında yönetim kurulumuzu
oluşturduk. Malatya TSO olarak
bundan sonraki süreçte daha etkin
bir rol üstleneceğiz.

SAYIN EKER’İ MALATYA’DA
AĞIRLAYACAĞIZ
Diyarbakır ziyaretinde, TOBB
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu,
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Diyarbakır Milletvekili
Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır TSO
Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır
Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil
ve yönetim kurulu üyeleriyle bir
araya geldik. Sayın Eker’i Malatya’ya davet ettik. Özellikle kayısıda
kükürtlemede kendisinin fikirlerinden yararlanacağız.

T

MALATYA İLE İÇ İÇE YAŞAM...
Malatya’dan kopuk değil de Malatya ile iç içe yaşanmalı. 100 dönümlük bir araziyi bir iş adamımıza
tahsis etmek suretiyle 35 milyon
dolar üzerinde bir yatırım, Malatyamıza kazandırıldı. İş adamlarımızı,
teşviklerden yararlanarak, Kayseri
ve Gaziantep örneğinde olduğu gibi
Malatya’yı hak ettiği yere getirmek

ARANAN ELAMAN
SORUNU ÇÖZÜLECEK
Sanayileşmiş toplumların tamamında üretimin öne çıktığını görmekteyiz. Bunu da mesleki eğitime
borçlular. OSB’ler için kısa sürede
eleman yetiştirebileceğimiz bir altyapıyla bir okul yapıyoruz. Odamız
bünyesinde 3-4 ayda nitelikli insan

MAYIS İHRACATI, 2018’E
GÖRE %13.37 ARTTI
Malatya’nın mayıs ayı ihracat tutarı yaklaşık 31 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018’e göre, yüzde 13,37’lik artış yaşandı. 2019 yılı
5 aylık toplam ihracatımız 147 milyon dolar. En önemli kalem yine kuru
meyve ve mamulleri. Bunu hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, su ürünleri ve hayvansal mamuller izliyor.
MALATYA TSO

30 AĞUSTOS 2019
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MALATYA, İHRACATTA EN DİKKAT ÇEKEN

3 ŞEHİRDEN BİRİ

29 TEMMUZ 2019

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ağustos ayı olağan meclis toplantısını, Pütürge
ilçesinde gerçekleştirdi. Pütürge Kaymakamı Recep Aydın’ı makamında ziyaret eden
heyet, ayrıca Pütürge’deki üyelerin de iş yerlerine gitti.

MALATYA’YA EK UÇAK

SEFERİ ÇAĞRISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, havayolu
taşımacılığının, Malatya’da mevcut
potansiyeli ve yaz aylarında artan
sirkülasyonu kaldıramadığını söyledi.

Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

Havayolu, şehirlerin ulusal ve uluslararası
ticaretinde önemli bir rol oynuor. İstanbul
ve Ankara uçuşları hem sefer azlığı hem de
uçak tarifelerinin kalkış saatleri bakımından
Malatyamızın ticaret hacmine de olumsuz
yansıyor. İlimizde havayolunu kullanan iş
adamlarımızın, esnafımızın ve vatandaşımızın ulusal ve uluslararası bağlantıları, ticari
faaliyetleri maalesef aksıyor. Yine şehrimize yatırımcı olarak davet ettiğimiz, imkân
ve olanak sağladığımız, teşvikler sunarak
yatırım için cazibe ortamı oluşturduğumuz iş
dünyası da kısıtlı sefer sayılarını göz önünde
bulunduruyor.
Türk Hava Yolları (THY)’nin İstanbul ve
Ankara sefer sayılarında, geliş-gidiş olarak
artış talep ediyoruz. Malatya’daki tüm paydaşlar bir araya gelip bu konuyla hep birlikte
ilgilenmeli. Malatya’nın sesinin güçlü duyurmasını sağlamalıyız. Umarım bu çağrımız
yankı bulur ve Malatya, THY tarafından hak
ettiği değerle önemsenir.

MALATYA TSO

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu, beraberinde TSO Meclis Başkanı
Hasan Özkan, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle
birlikte ilk olarak Doğanyol ilçesini ziyaret etti.
Burada Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural ve
Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay’ın makamlarına geçen heyet, daha sonra Pütürge’ye geldi.
SADIKOĞLU: 3 BİN 850 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temmuz ayı
verilerine göre; 16 milyar dolar ile Cumhuriyet
tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Artış
olarak en dikkat çeken ilk 3 şehirden biri Malatya oldu. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde
göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 17 farklı
firmaya, 20 adet sanayi parseli yer tahsisi yaptık.
Bu alanda 3 bin 850 kişi istihdam edilecek. Bu
şirketlerden biri üretime geçerken, 2’si üretim
aşamasında. 6’sı inşaat halinde, 8’i proje sundu.

11 TEMMUZ 2019

TİCARET / İHRACAT
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E-TİCARET VE
E-İHRACAT EĞİTİMİ
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)’nun ev
sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğinde,
KOBİ’lerin dijital dünyada iş yapabilme ve e-ticaret
ekosisteminin sağlayacağı faydaların farkındalığını
artırmak amacıyla “Dijital Dönüşüm”, “E-Ticaret”
ve “E-İhracat” eğitimi düzenlendi. Verimli ve
sürdürülebilir iş modeli konusu da ele alındı.

D

ijital kavramı, gelişen dünyada önemli
bir yer alıyor. Gittikçe küçülen pazarda dijital yatırımlar maliyet ve zamandan
tasarruf sağlıyor.
DİJİTAL İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİ
EticaretSEM ve Eticaret Merkezi Kurucusu Merter Özdemir, Türkiye ve dünyada
kullanılan e-ticaret platfomları ve tanımlar ile dijital iş yapış biçimleri ve e-ticaret
ekosistemini anlattı. Eres Medya CEO’su
Yılmaz Eres, e-ticarette pazarlama ve
dijital reklam yönetimini işledi. İdeasoft
Satış Direktörü Zekeriya Ateş de alan adı
seçimi ve e-ticaret sitesi barındırmaya
ilişkin bilgiler verdi.

MALİ İŞLER YÖNETİMİ
Eticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, e-ticaret ödeme yöntemleri, kargo
ve lojistik entegrasyonları e-ticaret vergi
mevzuatı, mali işler yönetimi, e-ticaret
hukuku e-ticaret personel ihtiyacı, insan
kaynakları yönetimi, CRM, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün fotoğrafları ve web
için görsel optimizasyon üzerinde durdu.
3Gen Teknoloji CEO’su Engin Özgen ise
dijital dönüşüm, e-uygulamalar ve bulut
sistemleri, kategori ve ürünlere göre
ulusal ve uluslararası satış platformları
seçimi e-ihracat ve e-ticaret için dijital
ürün bilgisi oluşturma-entegrasyonlar,
ulusal ve uluslararası pazaryerleri e-ihracat saha operasyonu, depo ve iptal/
iade yönetimi konularına yoğunlaştı.

Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

9 OCAK 2019

YEREL BASININ YANINDAYIZ

GAZETECİLER İLE İSTİŞARE
Malatya TSO yönetimi, yerel ve ulusal
medya temsilcileri ile basın mensuplarıyla bir
araya geldi. “Tanışma ve İstişare Toplantısı”na
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan,
Meclis Divanı, yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
“Eleştirilere açığız, daha iyisini yapmak için sizlerin görüşlerine ihtiyacımız var” diyen Özkan,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Sadıkoğlu ise geride bıraktıkları 8 aylık süreçteki faaliyetleri, sinevizyon gösterisiyle anlatı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler
Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla
kahvaltıda bir araya geldi. Buradaki
sohbette istişarelerde bulunulurken,
Sadıkoğlu, görüş ve önerileri dinledi.

Biz, yerel basının güçlenmesinin Malatya’ya katkı sağlayacağını
ve Malatya’yı daha ileri taşıyabileceğinin bilincindeyiz. Bu anlamda
“Sizlere nasıl katkı sağlayabiliriz,
gazetecilerin problemleriyle ilgili
nasıl kamuoyu oluşturabiliriz?”
diye düşünüyoruz. Her zaman
yanınızdayız. Bizler, geldiğimizden
bugüne şehrimizin ileri gitmesine
katkı sağlayıp Malatya’nın vizyonunu daha üst seviye tırmandırmak için mücadele ediyoruz.
Kısır çekişmelerle, tartışmalarla,
iftiralarla kaybedecek zamanımızın olmadığını da biliyoruz. Bu
mantıkla, sadece icraatlarımızla
ilgili gündeme gelmek istiyoruz.
Bunun için de sizlerin diyaloglarına ve istişarelerine açığız.

MALATYA TSO

25 TEMMUZ 2019

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

İHRACAT

26 MART 2019
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu,
Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Fırat Kalkınma Ajansı
(FKA) Genel Sekreteri
Abdulvahap Yoğunlu,
Almanya Büyükelçiliği
Vize Bölüm Başkanı
Jörg Fürstenau ve
İDATA yetkili müdürleri,
Malatya TSO binasında,
yer tahsisi noktasında
26 Mart 2019 tarihinde
görüşmeler yaptı.

ALMANYA-SCHENGEN VİZESİ ARTIK

MALATYA’DAN ALINABİLİYOR
Malatya’da, Almanya-Schengen vizesi
başvuruları, 16 Temmuz 2019 tarihi
itibariyle alınmaya başlandı. iDATA mobil
başvuru ofisi, Malatya Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) binasının ikinci katında faaliyete
girdi. 2 Temmuz’da açılan https://randevu.
idata.com.tr/ adresindeki iDATA sisteminden
ücretsiz olarak randevu alınabiliyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya
Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya
TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat
Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri
Abdulvahap Yoğunlu, Almanya Büyükelçiliği
Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau ve İDATA
yetkili müdürleri, 26 Mart 2019’da, Malatya
TSO’daki toplantıda istişarede bulunmuştu.

MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

M

alatya’yı marka şehir yapmanın yanı sıra, Malatya’da
bölgeye hitap eden birçok faydalı kurum ve kuruluşun da olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.
Schengen vizesi ofisi, ilimize ve bölgeye faydalı olacak.
Malatya ve çevre illerimizden Ankara veya İstanbul’a
gitmeden Malatya’dan vize işlemleri artık kolaylıkla yapılabiliyor. Hayırlı olsun.
İDATA (Türkiye’de Almanya vize başvurusu için resmi
olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş): Doğu Anadolu Bölgesi’ne özel sunulan bu yeni hizmet ile biometrik işlem
cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, daha üstün hizmet ve
ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet avantajı sağlanacak.
Eksiksiz sunulan başvuru dosyalarının kabulü sonrası,
tarafınıza parmakizi alımı randevu günü verilecek. Vize
harcı ve iDATA Koordinasyon bedeli, başvuru sırasında
tahsil edilecek. Öncesinde herhangi bir ödeme veya
havale yolu ile ön ödeme talep edilmiyor. Sorularınız
için +90 0850 460 84 93 numaralı hattan İDATA Çağrı
Merkezi’ne veya www.idata.com.tr web sitesinden gerekli
bilgilere ulaşabilirsiniz. Malatya TSO olarak, MHP Malatya
Milletvekili, Sayın Mehmet Fendoğlu’na teşekkür ederiz.

MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ MEHMET FENDOĞLU:

Sadece Malatyalı hemşehrilerimiz değil, bölge vilayetlerindeki vatandaşlarımız da Ankara ve İstanbul’da vize
sırası ve randevu tarihi almak için kilometrelerce yol kat
etmek zorunda kalmayacak. Günübirlik gelerek başvurup
kendilerine verilen tarihte gelip vizeler alınacak. Böylelikle Malatya ekonomisine de büyük bir girdi sağlanacak.
MALATYA TSO

17 EYLÜL 2019

İHRACAT
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KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ
MALATYA TSO’DA

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Yatırım Müsteşarı
Nuriddin Amankul, Malatya TSO’nun konuğu oldu. Toplantı, Kazakistan’da yatırım yapmak ve ticari ilişkiler kurmak
isteyen Malatyalıların bu fırsatlardan yararlanabilmesi ve ilişkilerini geliştirebilmeleri için düzenlendi. İş birlikleri
masaya yatırıldı. Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan’ın demografik yapısından yatırıma ihtiyaç duyulan
sektörlere, öncelikli destekledikleri yatırım başlıklarından teşviklerine kadar birçok konuda detaylı bilgiler
aktardı. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile birlikte Kazakistan’a iş seyahati tertip edeceklerinİ belirten
Saparbekuly, katılmak isteyen tüm iş adamlarını davet etti. Başvurular, Malatya TSO’ya gerçekleştirilebilecek.

Malatya TSO
Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu
ile Malatya TSO
Meclis Başkanı
Hasan Özkan
tarafından
misafirlere, plaket
ve armağanlar
takdim edildi.
Çalık Denim
Tekstil, Mimsan
Isı Teknolojileri,
Baykanlar Denim
Tekstil’in sahipleri
de plaket sundu.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

V

erilen desteği boşa çıkarmama adına
birçok çalışmaya imza atıyoruz. A’dan
Z’ye faaliyetleri inceleyerek sizlerin de
yatırım yapmanızı sağlamaya gayret
gösteriyoruz. Ülkemiz ve Kazakistan
arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek
ve ilimiz iş adamlarımızın Kazakistan’ın
sunduğu fırsatlardan faydalanmaları
için böyle bir program tertip ettik. Bunlar
sayesinde Malatya’nın dış ticaret hacmini
geliştirerek iş dünyamızı haberdar etmeye
devam edeceğiz.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA
BÜYÜKELÇİSİ ABZAL SAPARBEKULY:

Kazakistan ile Türkiye’nin ilişkisi dostluktan öte. Örf, adet ve ortak geleceğe
yönelik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim ve bilimsel
alandaki iş birliğimiz güzel bir noktada.
Çalkantılıbir dönem geçirmek herhangi
bir nedenimiz yok. İlişkilerimizdeki en
temel nokta kardeşlik bağı. Son iki yılda,
Kazakistan’da yapılan yatırımlarda Türkiye ikinci sırada. İki ülke arasındaki ticaret
hacminin bu sene 3 milyar dolara çıkması
bekleniyor. Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için her türlü imkânı sunacağız.
MALATYA TSO

7 MART 2019
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AFRİKA ÜLKELERİ PAZAR FIRSATLARI
Malatya TSO ile Fırat Kalkınma Ajansı
(FKA) tarafından “Afrika Ülkeleri
Pazar Fırsatları” semineri düzenledi.
Dış Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar
bilgiler verildi. Malatya TSO 15
Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’ndaki
organizasyona, Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim
kurulu üyeleri, FKA Genel Sekreteri
Abdulvahap Yoğunlu ile iş adamları
ve yatırımcılar katıldı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
ŞEHRİMİZİ DAHA İLERİ
BİR SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ
5-80’li yıllarda Malatya’nın
ticari ekonomisi Gaziantep’ten daha ileri sevideydi.
Ama geçmişten bu yöne, oradaki yönetim kadrosu, siyaset,
bürokrasi, vizyonu olan insanlar,
STK’lar, iş adamalrı birbirleriyle sinerji oluşturarak bugün
yıllık ihracat rakamını 10 milyar
doların üzerine taşıdı. Malatya’nın ise yıllık 350 milyon dolar
bandında. Bizim Gaziantep’ten
ve diğer büyüyen illerden hiçbir
farkımız yok. Şehrimizi daha ileri
bir seviyeye taşıma adına 4 yıllık
görev süremizde bu vizyonda
çalışacağız. Bunu başarmamak
için hiçbir neden yok.

7

FKA GENEL SEKRETER
ABDULVAHAP YOĞUNLU:
İKİ ÜLKE ARASINDA
21 MİLYAR DOLARLIK
TİCARİ HACİM
Ülkenin belirlediği hedefler
doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmayı artırmaya yönelik
çalışmalar yapıyoruz. Bu hedeflere gitmenin yolu, üretim ve
istihdamdan geçiyor. Malatya’da
OSB’deki yatırımlar artık 6. bölge
desteklerinden yaralanıyor.
2018’de 85 adet yatırım teşvik
belgesi verildi. 701 milyon yatırım gerçekleşti ve bu da ilave 7
MALATYA TSO

binin üzerinde istihdam demek.
Afrika, bazı ülkelerin erken
keşfettiği bir ticari bölge. Bizlerin de son zamanda keşfettiği bir
kıta olan Afrika’da, 10 yılda ticari
ilişkilerini geliştirdik. 1 trilyon
dolar ticari hacmi olan Afrika’da
,500 milyar dolar dış alım gerçekleştiriyor. Türkiye ile Afrika
arasında 21 milyar dolarlık bir
ticari hacim oluştu. Bunun 16
milyar doları ise ihracat.

DIŞ TİCARET ATEŞESİ
GÖKHAN ÜSKÜDAR:
AFRİKA’DA PETROL İHRACAT
EDEN ÜLKELER ÖN PLANDA
Dünya nüfusunun yaklaşık
yüzde 17’isini oluşturan Afrika
kıtasındaki 54 ülke, dünya ticaretinin yüzde 2.5’unu oluşturuyor. Afrika denilince 3 bölge
akla geliyor. Afrika’daki en büyük ithalatçı ülkeler, ekonomik
büyüklüklerine paralel olarak
Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır,
Cezayir, Fas, Nijerya. Burada
petrol ihracat eden ülkeler ön
planda. Afrika temel olarak
doğal kaynakları ihraç eden
bir kıta. Bunun en büyük payı
petrol ve doğalgaz. Arkasından
değerli madenler, ormancılık
ürünleri ve tropikal meyveler
var. İthalata mal bazında bakıldığından, hemen hemen sanayi
ürünlerini ithal ediyor. Otomobilden tekstile ve işlenmiş gıda
ürünlerine kadar birçok ürünü
ithalat ediyor.

MALATYA TSO
ÜYELERİNE
KENYA DAVETİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Kenya’nın Nairobi
şehrine gezi düzenledi. İki
ülke girişimcilerinin bir araya
gelerek nitelikli iş görüşmeleri
gerçekleştirilmesi hedeflendi.
Seyahate, Malatya TSO üyeleri
de davet edildi.
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MALATYALI İŞ İNSANLARINA

ABD’DE YATIRIM İMKÂNI
Türk-Amerikan İş Adamları
Derneği-Amerikan Ticaret Odası
Türkiye (TABA-AmCham), Malatya
TSO ile Malatyalı İş Adamları
Derneği (MİAD) tarafından,
Malatyalı iş insanlarına, ABD’de
yatırım imkânı için yürütülen
çalışmalar hakkında bilgiler
verildi. Malatya TSO 15 Temmuz
Şehitler Meclis Salonu’ndaki
toplantıya Malatya Valisi Aydın
Baruş, Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı Hacı Uğur
Polat, TABA-AmCham İstişare
Yüksek Kurulu Başkanı Bayram
Ali Bayramoğlu, TABA-AmCham
Genel Başkanı Ali Osman Akat,
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO
Meclis Başkanı Hasan Özkan
ile TSO üyeleri ve iş dünyasının
temsilcileri katıldı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

8

0 trilyon dolarlık dünya
ekonomisinde, oranlar
ülkelere göre her geçen gün
değişiyor. Bizler de üyelerimize
ABD’de yapılacak yatırımlarla
ilgili doğru ve güvenilir bilgiler
sunmak istedik.

TABA-AMCHAM GENEL
BAŞKANI ALİ OSMAN AKAT:

Amerikan Ticaret Odası’nın
temsilciliğini Amcham sıfatıyla
aldık. Dünyada 122 tane AmCham var. Bir referans merkezi
olarak çalışıyoruz. Amacımız,
Türk-Amerikan ticaretinin şu
anki seviyesinden çok daha
yukarılara çıkmasını sağlamak.
ABD firmaları yılardır Türkiye’de
yatırım gerçekleştiriyor. Türkiye
pazarında en üst seviyede pay
sahibiler. Biz neden aynısını
yapmayalım? Neden Amerika’ya ihracatımız artmasın?
Amerikan ekonomisinden
neden gerekli pastayı almayalım? Bu çaba içerisinde ABD’de
kurulacak Türk Organize Sanayi
Bölgesi (IZUS) projesini geliştirdik. Böylece Malatya ve Türk

sanayisine katkı sağlayacağız.

TABA-AMCHAM İSTİŞARE
YÜKSEK KURULU
BAŞKANI BAYRAM ALİ
BAYRAMOĞLU:

Bir ürünü ucuzlatarak marka
yapamazsınız. Bunun dünyada
örneği yok. Biz bütün hizmetlerimizi hep aşağıya çekerek
ayakta kalacağımızı zannedersek çok büyük bir hata
yaparız. En sonunda da gider
duvara toslarız! Bölgenin de iş
adamları gibi entegre çalışması lazım. Malatya çalışıyorken
Elazığ da birlikte hareket etmeyi bilmeli ki, makro ölçeğin
içerisinde pastayı paylaşabilme
imkânları olabilirsin.
Türkiye ekonomisi, dış
ticaret kaynaklı büyütüyor.
Türkiye’nin, rakamları yaklaşık
400 milyar dolarlara çıkartığı
zamanları olmuş, son verilere
göre; buraları yine yakalamış.
Dış ticaretin yüzde 60’a yakını
AB üye ülkeleri, yüzde 25’i Orta
Doğu ve Arap coğrafyası. Geriye kalan kısım Uzak Doğu ve
Uzak Batı. Sadece ABD dünyanın dörtte birini üretiyor.
MALATYA TSO
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İHRACAT

11 TEMMUZ 2019

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Malatya Ticaret ve
Sanayi Odası (TSO) tarafından gerçekleştirilen
programa katılan Bahreyn/Manama Ticaret
Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar, Malatya’daki
iş dünyası temsilcilerine “Bahreyn
ve Diğer Körfez Ülkeleri Pazar
Fırsatları” konulu seminer verdi.

Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

Bahreyn/Manama
Ticaret Müşaviri
Doç. Dr. Güzin Bayar

BAHREYN
VE KÖRFEZ
ÜLKELERİNDE

FIRSAT
AMACIMIZ, MALATYA’NIN
İHRACAT KAPASİTESİNİN
ARTIRILMASI
Bu tür etkinlikleri, Malatya’nın ihracat kapasitesinin
artırılması ve dünyadaki ticari
imkânlarla fırsatların öğrenilmesi adına yapıyoruz. Daha öncede de Kuzey Afrika’nın pazar
imkânlarını Malatyalı iş adamlarına düzenlenen seminerle
anlattık. Şimdi de Bahreyn ve
kuvvet ülkeleriyle ilgili ihracat
fırsatları, Malatyamızın iş dünyası temsilcilerine aktardık.

MALATYA TİCARET VE
SANAYİ ODASI BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
MALATYA’DA NEDEN
BİR İHRACATÇILAR
BİRLİĞİ OLMASIN?
Malatya’da ihracatın artması
ve sanayileşmenin gelişmesi
adına çalışmalar yapıyoruz.
TOBB faaliyetleri kapsamında
gittiğimiz illerde “Kazanmaya
MALATYA TSO

çalıştığımız birikimleri Malatya’ya nasıl yansıtabiliriz?” diye
çalışıyoruz. Malatya’nın ihracatının geliştirilmesi adına birçok
girişimlerde bulunuyoruz. Malatya’da neden bir İhracatçılar
Birliği olmasın?

BAHREYN/MANAMA
TİCARET MÜŞAVİRİ
DOÇ. DR. GÜZİN BAYAR:
FİRMALARIMIZIN
İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
İÇİN FAALİYETTEYİZ
Bölgesel kalkınma çok
önemli. Biz, ticaret müşavirleri olarak bize başvuran tüm
firmalarımıza yardımcı oluyoruz. Şehirdeki ihracatçılar ile
bilgilendirme toplantılarına
önem veriyoruz. Birçok firma,
dış ülkelerdeki ticaret müşavirliğinin ne iş yaptığını tam olarak
bilmiyor. Ticaret müşavirleri,
bulundukları ülkelerde, büyükelçinin doğrudan ticari konularda
yardımcısı. Ticaret Bakanlığı’nın
da temsilcisi olarak, ihracatta
firmalarımızın işini kolaylaştırmak için faaliyet gösteriyoruz.

ÇALIKUŞU, KGK DOĞU ANADOLU

BÖLGE TEMSİLCİSİ

İllerde, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK), faaliyetlerini daha güçlü bir yapıda
sürdürebilmeleri için TOBB tarafından bölge
koordinatörlüklerine ayrıldı. En kalabalık bölge,
14 şehirle (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır,
Ardahan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bitlis,
Hakkari, Van ve Muş) Doğu Anadolu Bölgesi grubu
olarak belirlendi. Seçim, 26 Temmuz Cuma günü
TOBB’da online sistem üzerinden, 81 ilin Kadın
Girişimciler Kurulu (KGK) başkanları arasından
aday tespit edilerek yapıldı. TOBB (Erzurum Ticaret Ve Sanayi Odası) ETSO KGK Başkanı Feride Eda
Çalıkuşu, KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi oldu.

TOBB (Erzurum
Ticaret Ve
Sanayi Odası)
ETSO KGK
Başkanı Feride
Eda Çalıkuşu

29 TEMMUZ 2019

FKA GENEL SEKRETERİ
ABDULVAHAP YOĞUNLU:

11 HAZİRAN 2019
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BASKETBOL İLE İSPANYA VE MALATYA

ARASINDA KÖPRÜ

İspanya’nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergı Ferrus ile beraberinde İspanya, Portekiz ve İtalya’dan gelen
öğrenciler, “Basketbol Aracılığı İle Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında, Malatya TSO’yu ziyaret etti.
Projenin koordinatörü olan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal
Gündoğdu’ya, araştırmacılardan, Ögretim Üyesi Dr. Hülya Bingöl, Ögretim Üyesi Dr. Mehmet Ilkım, Öğretim
Görevlisi Şakir Tüfekçi ve Araştırma Görevlisi Yalın Aygün eşlik etti.

MALATYA TSO
BAŞKANI OĞUZHAN
ATA SADIKOĞLU:

Ş
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu, Pedreguer Belediye
Başkanı Sergi Ferrus ile beraberindeki heyete kayısı hediye etti.

ehrimize değer katacak,
Malatya’ya turist çekebilecek her türlü projeyi
destekliyoruz. Bu tür projeler
kültürlerarası etkileşim için
çok önemli. Bu ziyaretler;
ikili ilişkilerin, ülkelerarası
ve şehirlerarası ticaretin
geliştirilebileceği, ihracatın artırılabileceği, Malatya
kayısısı başta olmak üzere
birçok ürüne yeni pazarlar
bulabileceğimiz ortamlar.
Sayın Başkan Sergi Ferrus’a
ve beraberindekilere, odamıza ziyaretleri için teşekkür
ediyorum.

PEDREGUER BELEDİYE
BAŞKANI SERGI FERRUS:

Bu görüşmelerin ikili ilişkilerimizin gelişmesi açısından

başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki
süreçte ortak projeler üretebilir ve Malatya ile Pedreguer
arasında bir köprü kurabiliriz.

PROF. DR. CEMAL
GÜNDOĞDU:

Avrupa Birliği (AB)
kapsamındaki bu proje,
dezavantajlı bayan grupların basketbol faaliyetleriyle
sosyal hayata entegrasyonlarının, ülkeler arasında kültür iş birliğinin ve
gençlerin kaynaşmalarını
sağlanmasını amaçlıyor.
İkinci toplantıyı Türkiye’de
gerçekleştiriyoruz. Konuklarımız İspanya, Portekiz ve
İtalya’dan geldi. Misafirlerimizi 3 gün boyunca Malatya’da ağırlayacağız. Gayemiz Malatya’yı, Malatya’nın
kültürünü, ülkeyi tanıtmak.
MALATYA TSO

17 MAYIS 2019
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ÜNİVERSİTE

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞYERİ UYGULAMASI

EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ

İnönü Üniversitesi (İÜ) ile Malatya TSO arasında ‘İşyeri Uygulaması Eğitim İş Birliği” protokolü
imzalandı. Malatya TSO’daki törene, İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu katıldı. Böylece, Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu’nda eğitim
gören öğrenciler, stajlarını fabrikalarda ve tesislerde uygulamalı yapabilecek.

çok kıymetli destekte bulunan Oğuzhan
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın da yararına olacak programın,
üniversite-sanayi iş birliğine yansıyacağına tüm kalbimle inanıyor, hayırlara vesile
olmasını diliyorum.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Malatya
TSO’daki
imza
törenine, İÜ
Rektörü Prof.
Dr. Ahmet
Kızılay ile
Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu
katıldı.

MALATYA TSO

İÜ REKTÖRÜ AHMET KIZILAY:
ÖĞRENCİLER BİR DÖNEM
TAM MESAİ SAHADA ÇALIŞACAK
. OSB’de 31 bin metre karelik bir alan,
Malatya TSO’ya tahsis edildi. Biz de
onun üzerinden, Malatya Meslek Yüksekokulu Kampüsü’nü inşa ettik. 2018-19’da
3 bölümümüz bu yıl eğitim verdi. 10 bölümde daha öğrenci alacağız. Burada 3+1
eğitim modeli uygulanıyor. 3 dönem ders,
bir dönem fabrikada, bizzat uygulamanın
içerisinde staj yapacaklar. Notun yarısını
hocamız, yarısına da staj gördüğü yerin
sorumlusu verecek. Bu iki not birleşince
öğrencimiz sınıfını geçecek. Bir dönem,
tam mesai sahada bizzat çalışacak.
OSB Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun
olanlar kolayca istihdam edilebilecek.
Hepsinin iş bulabilmesini temin etmek
istiyoruz. Tercihimiz; birçoğunun fabrika
yöneticisinin gözüne girmesi, sonra işe
devam etmesi ve nitelikli meslek elemanı
yetiştirmek. Üniversitemize her aşamada

2

OSB MESLEK YÜKSEK OKULU
DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK
Başta tarım olmak üzere sanayinin,
ziraatın, hayvancılığın içerisinde yer alan
üniversiteler sayesinde gelişmişliği de
görüyoruz. Sanayileşen toplumların tamamında üniversitelerin katkısı var. “Sanayicilerimizin, tarımın ve hayvancılığın
nasıl önünü açabiliriz, nasıl yol gösterici
olabiliriz, üniversitemiz bize nasıl yol gösterici olabilir? Daha bilimsel ve akademik
bir şekilde işi başarıya götürmememizi
nasıl sağlayabilir?”izin gayretiyle destek istedik. OSB Meslek Yüksek Okulu,
şehrimizde dönüşümün öncüsü olacak.
Yetişmiş kadrosu yoksa sanayi geriye gitmeye mecbur. Bizde işsizlik yok, niteliksiz
personel var. Sanayinin tozunu yutarak,
işin içerisinde olarak insanların geliştirilebilmesi, işsizliğin önüne geçilebilecek
en önemli faktör.
OSB Meslek Yüksekokulu’nun sanayi ile
iç içe olması, kalifiye eleman yetiştirilmesine büyük katkı sunacak. OSB’nin içerisinde açılması, OSB’nin istediği bölümlerin aktif hale getirilerek teorik ve pratikte
kendilerini hazırlayıp sonra da istihdam
garantisi vermesi, bu okulu çok kıymetli
bir hale getiriyor. Çünkü mezunlar direkt
fayda sağlayacak. Ara değil, aranan
elaman olacak. İş kalitesi de artacak. İş
kaygısı olmayacak. Sanayicimiz de onlara
sahip çıkacak.

21 MAYIS 2019
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TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İLE
AR-GE VE İNOVASYON İŞ BİRLİĞİ

Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

MTÜ REKTÜRÜ PROF. DR.
AYSUN BAY KARABULUT:
PROJELERİMİZ, AVRUPA’DA VE
DÜNYADA DA SES GETİRECEK
Ar-Ge (araştırma-geliştirme), yenilikçilikle ilgili ve KOSGEB’e yapacağımız bütün
projelerimizle bize verecekleri desteklerden, üniversite-sanayi iş birliği bir arada
olabilecek. Kayısı ve kayısı çekirdeği ve
birçok bitkisel ürüne ilişkin, ürün geliştirme
girişimlerimiz var. Sadece Türkiye’ye değil,
Avrupa’da ve dünyada da ses getirebilecek
projelere imza atıyoruz. İnşallah uluslararası protokollere de ev sahipliği yapacağız.
KOSGEB Müdürümüzün çok büyük
desteği oldu. Bilimsel çalışmalar tek
başına yeterli değil. Sanayici ile KOSGEB
gibi kurumlarımızla yapılması, ürünlerin
sahaya sürülmesi önemli. Bunun altyapısını
hazırlamak amacıyla buradayız. Bu imzalar
kâğıtta kalmamalı, uygulama aşamasında işlevselliği olmalı. “Teknoloji Transfer
Ofisi”mizi kuruyoruz. Biz girişimci ve kayısı
alanında tematik bir üniversite olarak, diğer
ürünler için de desteklerinizi bekliyoruz.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
ÜNİVERSİTELER YOL GÖSTERİCİ OLMALI
Üniversitelerin işin içerisinde olmadığı
sanayi toplumunun, gelişmişliğini tam üst
seviyeye tırmanamadığı gibi de başarıya

Malatya Turgut
Özal Üniversitesi
(MTÜ), Malatya
TSO ile T.C. Küçük
ve Orta Ölçekli
İşletmeleri
Geliştirme ve
Destekleme
İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB)
arasında “Ar-Ge
ve İnovasyon
İş Birliği”
protokolü
imzalandı. Törene,
MTÜ Rektörü Prof.
Dr. Aysun Bay
Karabulut, TSO
Başkanı Oğuzhan
Sadıkoğlu ve
KOSGEB İl Müdürü
Murat Seki katıldı.
Küçük ve orta
büyüklükteki
işletmeler (KOBİ)
ve girişimciler,
ayrıca,
endüstriyel
uygulamaya
yönelik
projelerde de
desteklenecek.

ulaşma şansı da zor. Dolayısıyla üniversitelerimizin; yol göstericilik, ışık tutuculuk ve
insanları motive edip onların yapabileceği
işleri daha aktif ve performanslı bir şekilde
çıkarması için sanayicimizin, tüccarımızın,
iş adamlarımızın, iş dünyamızın yanında
olmasını arzusunu ediyoruz. Üniversitelerimizi işin içerisine sokarak sanayide, tarımda, hayvancılıkta ileriye yönelik hamleler
yapmak istiyoruz.
Öncelikle gençlerimizin girişimciliğini
destekleyeceğiz. Üniversitemiz fikirleri
analiz edip bizlere bildirecek. Üniversite-sanayi iş birliğiyle, sanayi kuruluşlarımızın dijitalleşmesini, teknolojik gelişimlerinin
takibini, verimliği artırıp üretim maliyetlerini düşürmeyi ve dünyayla rekabet edebilecek pozisyona gelmelerini amaçlıyoruz.

KOSGEB İL MÜDÜRÜ MURAT SEKİ:

Girişimci ekosistemi gelişmesi noktasında üniversitemizin ve sanayi boyutuyla
TSO’nun desteği çok önemli. Bu sistemin
gelişmesi, daha ileriye götürülmesi Ar-Ge
ve inovasyon projelerinin ortaya çıkarılması, bunu hocalarımızla ve sanayicilerimizle
birlikte değerlendirerek belirli bir aşamaya
getirilmesi, ülkemiz ve yaşadığımız coğrafya açısından ehemmiyetli. Bu protokol
inşallah daha yeni projlerin ve Teknoloji
Geliştirme Merkezleri/ İş Geliştirme Merkezi
(TEKMER)/İŞGEM) gibi programların hayata
geçirilmesine büyük bir katkı sağlayacak.
MALATYA TSO

EĞİTİM

27 ŞUBAT 2019
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Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, teşekkürlerini sunduğu Milli Eğitim
Bakanımız Ziya Selçuk’a,
Malatya kayısısı hediye etti.

81 İLDE 81 MESLEK LİSESİ

1 MART 2019

Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre
edecek “81 İlde 81 Meslek Lisesi” projesinin ilk
adımı atıldı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ)
arasında protokol imzalandı. TOBB’un ev sahipliğinde
düzenlenen ve tarihi bir gün olarak değerlendirilen
törene, Milli Eğitim BakanıMIZ Ziya Selçuk, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

PROJE NEYİ İÇERİYOR?
1 İlde 81 Meslek Lisesi” projesi; çalıştırmak ve nitelikli
eleman bulamadığından şikâyet
eden firmaların ve işsizlikten yakınan gençlerin en önemli sorunu
çözüme ulaşmış olacak. Mesleki
eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması sağlanacak. Eğitim içerikleri
TOBB-ETÜ desteğiyle hazırlanacak.

“8

UYGULAMALI EĞİTİMDE ‘+1 EĞİTİM’ MODELİ
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. AHMET KIZILAY:

3

yıldır üniversite-sanayi iş birliği üzerinde çok çalışıyoruz. Belirli bir mesafe aldık ve yavaş gidiyoruz.
Bunun bir parçası olan ‘Uygulamalı Eğitimde+1 Eğitim
Modeli’, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nda kuruldu.

Malatya İnönü Üniversitesi (İÜ) ve Malatya TSO iş birliğiyle, kariyer günleri kapsamında ‘Uygulamalı Eğitimde +1
Eğitim Modeli’ konulu konferans düzenlendi. Malatya TSO
15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda toplantıya,
İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, il müdürleri, akademisyenler, sanayiciler ve işverenler katıldı. ‘Uygulamalı Eğitimde+1 Eğitim
Modeli’ sunumunu, Prof. Dr. Sarıbıyık gerçekleştirdi.
MALATYA TSO

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Gençler artık işsizliği dert etmeyecek. Öğrenciler,
OSB’deki fabrikalarda uygulamalı olarak ders işleyecek ve sanayiyi sadece teoride değil pratikte de
öğrenecek. Sanayicinin ve iş dünyasının istediği niteliklere sahip teknik elemanlar olarak mezun olacak.
Biz eğitime her daim destek vereceğiz ve bu proje için
üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

19 HAZİRAN 2019
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MESLEK LİSESİ

ÜLKENİN GELECEĞİ

Malatya TSO ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) iş birliğinde “Meslek Lisesi Ülkenin Geleceği”
toplantısı, Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa, Malatya
TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, FKA Genel Sekreteri
Abdulvahap Yoğunlu, Battalgazi ve Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Müdürleri, mesleki ve teknik
lise müdürleri VE öğretmenleri İLE rehber öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

MALATYA TSO BAŞKAN
YARDIMCISI CELAL ABBAS
KARADUMAN:
ÖĞRENCİLERİMİZE STAJ
VE İŞ GARANTİSİ ALDIK
Meslek liselerinin geleceğinin
konuşuludğu bu toplantı, Malatya’da ilk defa yapılıyor. Meslek
liselerinin eski başarılı ve rağbet
gören yapısına yeniden kavuşması adına Milli Eğitim Müdürlüğü
(MEB) ile toplantılar yaptık. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’lerde
araştırmalar yaparak, tüm fabrikaları dolaşarak hangi iş gücüne
ihtiyacımız olduğunu tespit ettik,
analizler çıkardık.
Sektörlerdeki eksikliğimizi 3
ana başlıkta topladık. “Tekstil”,
“Metal” ve “Otomasyon” sektörlerinde ciddi bir ara eleman eksikliği olduğunu gördük. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile MEB arasında imzalanan protokol ile Yunus Emre Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, proje okulumuz oldu. İşveren ve fabrikalarla anlaşarak, öğrencilerimize staj
garantisi sağladık. Okul bitiminde
üretime katkıları bulunması
amacıyla asgari ücretin 1.5 katı
fazlasıyla işe başlayacaklar. Takiplerini yaparak eğitimlerini ne
şekilde kullandıklarını belirleme
adına projeler üretiyoruz.
MYO’LARA SINAVSIZ GEÇİŞİ
SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Başarılı öğrencilere mutlaka

İKİ OKUL MÜDÜRÜNDEN SUNUM
Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ve Yunus Emre Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtım videoları izlendi. Ardından okul
müdürleri Hüseyin Avcı ile Suat Kılıç’ın
sunumlarına geçildi.

burs vereceğiz. TOBB-Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ)
iş birliğiyle yabancı dil eğitimine
ağırlık vermek, ERASMUS programıyla yurt dışı eğitim çalışması
desteğiyle birlikte, okulumuzu
makine eğitim ve öğretim araçlarıyla donanımını sağlamak için
ihtiyaç analizlerini yaptık. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile istişareler kurarak öğrencilerimizin
Meslek Yüksek Okulları (MYO)’ya
sınavsız geçişini sağlamak için
çalışıyoruz. Meslek liselerini
memleketin geleceği olarak
gören ailelerimizin, öğrencilerini
Yunus Emre’ye yönlendirmelerini
istiyoruz. Meslek liselerine fırsat
doğdu ve bunu iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

FKA GENEL SEKRETERİ
ABDULVAHAP YOĞUNLU:
‘GELECEĞİM MESLEĞİM’
PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ
Ülkemiz, özel sektörümüzün,
kamu kurumlarımızın ve hükümetimizin yatırımlarıyla rekabet açısından büyük aşamalar
kaydetti. İhracatımızı geliştirerek
500 milyar dolar hacmine çıkarmak ve en önemli 10 ülke ekonomisi arasına sokmak ve insan
kaynağının yetişmesi için çalışıyoruz. Yerel ve ulusal kalkınma,
hedeflerimize ulaşabilmemiz için
yaptığımız istişarelerde mesleki
eğitim ön plana çıktı. “Geleceğim
Mesleğim” projesini TOBB, MEB
ve bizler önemsiyoruz.
MALATYA TSO
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MESLEK LİSESİ

YUNUS EMRE’Lİ ÖĞRENCİLERİN

BİLİMSEL
ÇALIŞMALARI M
GÖRÜCÜDE

Malatya TSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) arasında imzalanan protokolle Malatya’da proje okulu olan Yunus Emre
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, dereceye giren ve ödül alan bilimsel
çalışmalar sergilendi. Malatya Park AVM’de açılan sergiye İl Milli Eğitim
Müdürü Ali Tatlı, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret
Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz,
şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Malatya
Park AVM’de
açılan sergiye Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu
da katıldı.

25 MAYIS 2019

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarı” düzenlendi. Açılış programına
Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Hasan
Demez, Malatya TSO
Yönetim Kurulu üyesi
Mesut Özdemir de katıldı.
Lise Müdürü Suat Kılıç
“Geleceğin anahtarı olan
gençlerimize güvenilince

MALATYA TSO

neler yapabilecekleri ortada” diye
konuştu. Demez “Gençler, Türkiye’nin
önünü açacak” derken, Özdemir
şunları kaydetti:
“Sulama sisteminde
verimliliğin artırılması ve ışıklı yol yönlendirmesi gibi projelere
verilecek desteklerle
gençlerimize özgüven gelecek.”

OKULLARIMIZI DÜNYA
STANDARTLARINA ÇEKECEĞİZ
esleki eğitim okullarının geliştirilemediği bir ülke; sanayide,
teknolojide ön plana çıkamıyor.
Taşın altına elimizi koyma zamanı.
Bizim arzumuz; sanayicisi, iş adamı
ile teknolojik ve pratik anlamda
öğrencilerimizi geliştirecek, sahaya
sürecek bir yapıya kavuşturmak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, MEB ile yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye’de bir ilke
şahitlik ediyoruz. TOBB-Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) iş birliğiyle, geçmişten bugüne
mesleki eğitim okullarında özellikle,
müfredat çalışmaları devam ediyor.
81 ilde, mesleki eğitim okullarının ticaret odaları ve borsaları iş
birliğiyle yönetiminde bulunulacak
bir sözleşme imzalandı. Bunu çok
önemsiyoruz.
Sanayici arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Malatya’da, nitelikli
elaman yetiştirmek ve gençlerimizin
ufkunu, vizyonunu daha üst seviyeye
tırmandırmak için eğitim sistemlerine İngilizceyi de dahil ederek,
teknik donanımlarını baştan sona
yenileyerek elimizden gelen katkıyı
sunacağız. Okullarımızı dünya standartlarına çekeceğiz. Sanayicinin,
iş adamının desteklediği okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz
ara değil, aranan eleman konumuna
gelecekler. Hizmet Allah içindir.

MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRÜ ALİ TATLI:

Bir ülkenin iktisadi anlamda
gelişebilmesinin en önemli unsurlarından biri, insan gücü ve kaynağının
kaliteli hale getirilmesi. Ürünün kalitesini ne kadar yükseltirsek, maliyeti
azaltarız ve piyasada arzı artırırız.
Böylelikle ticaret hacmini genişleterek sanayicilerimiz için istihdama
dönük iş imkânı sağlayacağız. Mesleki eğitim okullarında çocuklarımızın kaliteli yetişmesi ülke, sanayici
ve iş adamlarımızın yararına.

HIZ KESMİYOR

TÖDER BAŞKANI
İBRAHİM TAŞEL:

ürkiye’de özel eğitim kurumları giderek yaygınlaşıyor.
Aşağı-yukarı 2002 yılında yüzde
3’ler mertebesinde olan özel
okullaşma oranı şu anda yüzde
15’leri geçti. Okullar tam doluluk
oranına ulaşırsa Türkiye’nin eğitim sistemi açısından çok önemli
bir adım olacak. Okullaşmadaki
hız bayağı iyi, kalite de aynı anda
gelirse Türkiye’nin eğitimi için
güzel sonuç çıkar.

FİRMALAR BÜYÜYOR

alatya TSO, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi (UR-GE) projesi
kapsamında, OSB’de faaliyet
gösteren makine sektörünün
temsilcileriyle bir araya geldi.
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan

UYGULAMALARI

T

‘UR-GE’ PROJELERİYLE
M

ELEKTRONİK İHALE

Ata Sadıkoğlu başkanlığında
düzenlenen toplantıya, Malatya
TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Celal
Abbas Karaduman, Mahmut
Boyraz da katıldı. UR-GE, sinevizyon gösterisiyle anlatıldı. Hedef;
firmaların, gelişme hızı yüksek ve
Türkiye’nin nispeten düşük pazar
payına sahip olduğu ülkelere
yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılması. UR-GE ile
şirketlerin; fuar, eğitim, tanıtım,
konukların ulaşım ve konaklama
gibi masraflarının yüzde 75’i
bakanlık tarafından karşılanıyor.

1 MART 2019

Malatya TSO Eğitim Akademisi
tarafından “Özel Eğitim
Kurumlarının Sorunları,
Geleceği ve Stratejik Planı”
semineri düzenlendi. Malatya
TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu, Malatya TSO
Meclis Başkanı Hasan Özkan,
Tüm Özel Öğretim Kurumları
Derneği (TÖDER) Başkanı
İbrahim Taşel ve çok sayıda
özel eğitim kurumu temsilcisi
katılımcılar arasındaydı.
Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu
eğitime her zaman destek
olacaklarını vurguladı.

Malatya TSO’nun “Meslek Komite” buluşmalarında, sorun ve çözüm öneriler gündeme
getiriliyor. 14 Şubat 2019 tarihinde, 13.
Meslek Komitesi (Hizmet Grubu) toplantısı,
Serkan Taştepe başkanlığında, Malatya TSO
Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar’ın da
katılımıyla yapıldı. Malatya TSO’ya bağlı, her
meslek grubu üyelerin bir araya gelerek oluşturduğu toplam 30 komite mevcut.

Malatya TSO, “Elektronik İhale Uygulamaları
ve Son Mevzuat Değişiklikleri” bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. Malatya TSO Yönetim
Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, “Sistem hem
firmalar arasında rekabeti arttıracak hem de
ihale süreçlerini hızlandıracak ve bürokrasiyi
azaltacak” dedi. Kamu ihale uzmanları Sultan
İlhan ve Ayşe Esin Çatak ise “Elektronik ihale
ve elektronik eksiltme” başlığı altında sinevizyon ile sunum gerçekleştirdi

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

İÇİN SINAV

İkinci el kara taşıtı alım-satımı yapanlar, Malatya TSO’nun düzenlediği iki aşamalı sınava
girdi. TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) tarafından galeri,
showroom sahipleri ve çalışanlarını kapsayan
“Mesleki Yeterlilik Belgesi”ni almak isteyen
63 kişi ter döktü.

MALATYA TSO

20 ŞUBAT 2019

29 OCAK 2019

‘MESLEK KOMİTE’ TOPLANTILARI

EĞİTİMDE
STRATEJİK PLAN

9 ŞUBAT 2019

21
14 ŞUBAT 2019

HABERLER
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MERSİN TSO İLE
‘KARDEŞ ODA’ OLDUK
MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
İKİ İLİMİZİN TİCARET POTANSİYELİ
DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKACAK
Malatyalılar, Mersinliler gibi vatanperver, üretmeyi seven ve yabancılara
karşı sıcakkanlı. Sizlerle “Kardeş Oda”
olmaktan gurur duyuyoruz. Malatya’nın ihracat kalemini artıracak,
sanayisini geliştirecek her anlaşmayı, Malatya’nın yararına olacak
şekilde imzalayacağız. Türkiye’nin
her zamankinden fazla çalışmaya ve
üretmeye ihtiyacı var. Malatya’nın
ihracatı 350 milyon dolar seviyesinde.
Dünya çapında ekonomide büyümenin en önemli unsuru, ortak hareket
etme kültürüne sahip olmak. Malatya
ihracatını artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Mersin, liman şehri
olmasından dolayı Türkiye’nin önemli
ihracat kalelerinden biri.
Türkiye geneli ihracatın yüzde
10’a yakınını Mersin gerçekleştiriyor.
“Kardeş Oda” protokolünün, her iki
ilimizin ihracat payına ayrı bir değer
katacağına inanıyor, hayırlı olmasını
diliyorum. Bizlere yol göstereceğinize
inanıyoruz. Üzerimize düşen bir şey
olursa, kardeşiniz olarak her konuda
elimizden geleni yapmaya hazırız. Sıcak ağırlamanız için teşekkür ederiz.
Yurt içi ve yurt dışı fuarlara ev sahipliği yaparak, 2 ilimizin ticaret potansiyelini daha üst seviyelere çıkarma
amacındayız. MTSO’nun bilgi birikimi,
network ve tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Bölgesel anlamda
iş birliği, bizler açısından son derece
önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde,
MALATYA TSO

TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Malatya
Malatya Ticaret ve
Sanayi Odası (TSO)
Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu ve
yönetim kurulu
üyeleri, Mersin
Ticaret ve Sanayi
Odası (MTSO) Başkanı
Ayhan Kızıltan,
Meclis Başkanı
Hamit İzol, yönetim
kurulu ve meclis
üyelerini ziyaret
etti. Malatya
TSO ile MTSO
arasında ‘Kardeş
Oda’ protokolü
imzalandı. İki oda
arasındaki iletişimi
güçlendirmek,
karşılıklı hizmet
standartlarının
artmasını sağlamak,
ortak toplantılar
ve faaliyetler
düzenlemek,
projeler
hazırlamak,
sanayi ve ticaretin
gelişmesinin
yanında, sosyokültürel
faaliyetlerde de
birlikte hareket
etmek hedefleniyor.

ülke olarak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok.

MERSİN TSO BAŞKANI
AYHAN KIZILTAN:
BU KARDEŞLİK RÜZGÂRINI YAYALIM
“Kardeş Oda” sayısını artırmak
istiyoruz. Bölgemizdeki odalarla
dayanışma içerisinde olup, iş birliklerimizi çoğaltmalıyız. İlk adımı Şanlıurfa’da attık. Şimdi de sizinle imzalıyoruz. Sonrasında Adıyaman var.
Yakın zamanda onlarla da “Kardeş
Oda” olacağız. Mersin TSO’nun, en
eski odalardan biri olması dolayısıyla
köklü bir geçmişi ve güçlü bir tecrübesi bulunuyor. Her zaman açık bir
oda olduk. Her kesimden, her sektörden, nerede bize ihtiyaç varsa, oraya
desteğe hazırız. Odalar Birliği nezdinde bu kardeşlik rüzgârını yayalım.
Kardeşliği kağıt üzerinde resmileştirebiliriz. Kağıt silinebilir, yırtılabilir;
ancak gönül bağı asla silinmez. Biz
gönülden kardeşiz.

MERSİN TSO MECLİS BAŞKANI
HAMİT İZOL:
BİRLİK SAĞLAMAMIZ
ÜLKEMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ
Malatya çok önemli bir il. “Kardeş
Oda” olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Hatay, Batman, Diyarbakır olsun; bütün
illerimizle “Kardeş Oda” olabiliriz. Doğudaki illerimizdeki insanlar bir nebze
daha duygusal. Burada birlik sağlamamız, ülkemizin geleceği için de önemli.
Bu, aynı zamanda bir imaj meselesi. Birliğimizi hep birlikte batıya da taşıyalım.

4 ŞUBAT 2019
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İSTANBUL TİCARET ODASI İLE

ORTAK PROJELER İÇİN EL ELE

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun Malatyalı
Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat, Malatya TSO’yu ziyaret etti. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu
ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, Malatyalı iş adamlarının başarıları dile getirildi.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)
YÖNETİM KUR. ÜYESİ BURHAN POLAT:

İ

TO yönetimindeki 11 kişiden ikisi Malatyalı
ki, biri benim. Bunu Malatya için faydalı
hale getirmek istiyoruz. 365 odanın bağlı
olduğu TOBB’un yönetim kurulu üyesi olmak,
Malatya için büyük şans. İTO, 430 bin üyeli ve
dünyanın en büyük 3 odasından biri. Malatya TSO’nun hazırlayacağı tüm projelere her
türlü yardımcı oluruz, emek veririz, başımızın
üstünde taşırız. Sadıkoğlu Başkanımızla sırt
sırta vererek çalışacağımıza söz veriyorum.

MİAD BAŞKANI YUNUS AKDAŞ:

Biz 15 Milyon nüfusun içinde Malatya için
çalışıp Malatyalıları bir araya toplamaya gayret gösteriyoruz. MİAD olarak sosyal projelerimizi Malatya’da yapmaya öncelik veriyoruz.
Araştırma Hastanesi’ne yaptığımız konukevi
amacına ulaştı, ikincisinin açılışını gerçekleştirdik. 360 yatak kapasitesi ile yılda 90 bin
kişiyi misafir etmiş olacağız. “Bilim-Sanat
Merkezi” kurmak, hedeflerimiz arasında.
Bunun için Valimiz Aydın Baruş ile görüştük.
Daha fazla lider, daha fazla CEO, daha kaliteli
iş adamı yetiştirilmesi için ve “Bizim çektiğimiz sıkıntıları torunlarımız çekmesin” diye,
Bilim-Sanat Merkezi’ni muhakkak açmak
istiyoruz.
Malatya, nüfus oranında Türkiye’de 27. sırada yer almasına rağmen ekonomik, sosyal
ve eğitim ölçeğinde bakınca rakamın daha
aşağıda olması büyük bir çelişki aslında.

Demek ki, bu kenti yönetenler, burada siyaset
yapanlar, Malatya’ya kafa yormuyor! Yoruyorlarsa da başarılı olamıyor. Malatya TSO, üniversitemiz, kanaat önderlerimiz ve siyasilerimizle bir araya gelerek Malatya’nın derdiyle
dertlenip çözüm üretecek akıllara ihtiyacımız
var. Oğuzhan Başkanın TOBB yönetiminde yer
almasından faydalanarak Malatya’yı sanayi
anlamında marka şehir haline getirmek için
bir adım daha atmak istiyoruz.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Bizim MİAD’a diyalog kapılarımız sonuna
kadar açık. İstanbul’daki ticaret işleyişiyle
ilgili sizlerden fikir almak, sizleri yol gösterici
olarak bilmek bizleri gururlandırır. MİAD’ın
öneminin ve yaptığı çalışmaların farkındayız.
İstanbul’daki iş adamlarının bilgi birikimlerinden faydalanmayı ve onların Malatya’ya
yatırım yapmalarını arzu ediyoruz.
MALATYA TSO
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Malatya
TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ATO Başkanı
Gürsel Baran’a kayısı takdim etti. Baran ise Ankara
tiftik keçisi yününden yapılmış atkı hediye etti.

ATO İLE
STRATEJİK
ORTAKLIK

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
ATO’YU ‘KARDEŞ ODA’ OLARAK GÖRÜYORUZ
Türkiye çapında önemli işlere imza atan çok
değerli bir abimizi Malatya’da ağırlamaktan son
derece memnunuz. Kendimize “Kardeş Oda”
olarak gördüğümüz ATO, bizim için ciddi anlamda
vizyonunu ortaya koyan, bilgi birikimini paylaşan
bir yapıya sahip. Kendilerine ve yönetim kuruluna
teşekkür ediyoruz.
Geçmiş dönemlerdeki çalışmaların üzerine
koyabilmek adına kayısıyla alakalı ciddi çalışmalar
içerisindeyiz. ATO’nun ev sahipliğinde Ankara’da
yapılacak olan Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler
Zirvesi (19-20-21 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi) mutlaka yer alacağız (Katılım sağlandı).
Stant açarak Avrupa Birliği (AB) tescilli kayısımızın
sahipsiz olmadığını göstermek istiyoruz. ATO ile iş
birliğimizi devam ettireceğiz.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Gürsel Baran ve yönetimi, Malatya TSO
ziyaretinde, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu ve yönetimiyle görüştü.
Toplantıya, Yeşilyurt Belediye Başkanı
Mehmet Çınar da katıldı.
MALATYA TSO

İKİ ÖNEMLİ FAALİYETİMİZDEN BİRİ
MALATYA’YI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Türkiye’nin 2’nci büyük sivil toplum kuruluşuyuz,
157 bin üyemiz var. Ankara, üzeri örtülü bir hazine.
Sorunlarımızı çözüp Ankara’nın önünü açmak
istiyoruz. Savunma sanayinde dünyanın en önemli
şehirlerinden birisi, metal sanayinde, sağlık turizminde devletin merkezi. Ankara’da “Sanayiciyi,
üreticiyi, tüccarı, ihracatçıyı, turizmciyi ve sağlıkçıyı nasıl rahatlatırız, önlerini nasıl açarız?”ın
gayreti içindeyiz.
Ülkede markaya değer katmak ve marka sayısını
artırmak adına “Marka Festivali” düzenliyoruz. Bir
diğeri ise Malatya’yı da yakından ilgilendiren Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi. Türkiye’de,
yurt dışından, Avrupa Birliği (AB)’den coğrafi tescil
almış 3 tane ürünümüz var. Aydın inciri, Antep baklavası ve Malatya kayısısı... Malatya, Türkiye’ye örnek teşkil etmesi açısından bizim için çok önemli.
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019

Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

Malatya
Valisi
Aydın
Baruş

BURASI MALATYA

BURADA
İŞ VAR

CumhurbaşkanıMIZ, SAYIN Recep Tayyip
Erdoğan’ın himayelerinde; Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOBB
iş birliğinde “Burası Türkiye Burada İş
Var” sloganıyla başlatılan “İstihdam
Seferberliği 2019”un tanıtım toplantısı
Malatya’da da gerçekleştirildi.
Teşviklerle ilgili bilgilendirme, SGK
ve İŞKUR yetkililerince Malatya TSO 15
Temmuz Şehitler Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi. Toplantıya, Malatya
Valisi Aydın Baruş, Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret
Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İŞKUR
İl Müdürü Vahap Toman, SGK İl Müdürü
Ayten Kara, STK başkanları ve çok
sayıda işveren katıldı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
GELİN, ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK OLUN
ükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Başlatılan seferberlik ile işsiz insan sayısının düşürülmesi ve iş
adamlarının ülke ekonomisine katkı sunması amaçlanıyor. Kampanyaya ‘Burası Malatya, Burada İş var’ diyerek destek veriyoruz. TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ı davet ettik. İş dünyamıza, girişcilere
8 farklı teşvik sunuluyor ki, bunların pek çoğu ise tarihi
destekler. Daha çok yatırımcının ve vatandaşın yararlanması için “Seferberlik Masası” kurduk. Teşviklerin
iyi anlaşılması ve uygulanmasında, şirket sahipleri ve
yöneticileri kadar muhasebecilere ve insan kaynakları
yöneticilerine de büyük görev düşüyor.
Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu
bir kez daha gösteriyor. İş dünyasına çağrıda bulunuyoruz:
“Gelin, ülke ekonomisine destek olun. Türkiye’nin gücüne
ve geleceğine güvenin.” Kamu-özel sektör el ele verirse
yapılmayacak şey yok. 2017’de bu yolla 1.5 milyon ilave
istihdam sağladık. Yarının en çok kazananları da tıpkı
dün gibi, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza
istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve
umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve
umut dolu bir güne “Merhaba” demek için, “Burada iş var,
burada aş var, burada gelecek” var diyoruz.

H

MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ:

Türkiye terörle ve ekonomik saldırılara karşı ediyor.
İnsanların işsiz kalması için elinden geleni yapmaya
çalışıyorlar. Bunun üstesinden gelmenin yolu hepimizin elimizi taşın altına koymasından geçiyor. Özel
sektör stihdama önem vermeliyiz. Ülkemizin güçlenmesine katkı sağlayalım.
MALATYA TSO

10 HAZİRAN 2019
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İVME FİNANSMAN PAKETİ

İŞ DÜNYASINA, UZUN VADELİ VE UYGUN MALİYETLİ

FİNANSMAN İMKÂNI

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Oktay Karademir ve beraberindeki şube müdürleri,
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek “İVME Finansman Paketi
Kredilendirilmesi” hakkında bilgi verdi.

5 HAZİRAN 2019

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
YATIRIM KREDİLERİNDE
AZAMİ TUTAR, 150 MİLYON TL
azine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan “İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME)
Finansman Paketi”nde yer alan, özellikle uzun vadeli ve
uygun maliyetli finansman imkânı, iş dünyasının yatırım
iştahını artıracak. Yeni veya kapasite artırımı/yenileme
şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve
yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımlarıyla, tüm
bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finansa edilebilecek. Yatırım alanlarına yönelik 21 alt başlıkta
hammadde ve ara malı üretimi desteklenecek. 4 ana
başlığımız olan kimyasal ve medikal (eczacılık) ürünler,
plastik ve kauçuk ürünler, suni ve sentetik iplikler, kâğıt,
karton ve mukavva sektörlerinde, firmalarımız yatırım
ve işletme kredisi kullanabilecek.
3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın öncülüğünde oluşturulan paket ile ihracata katkı
sağlayan sektörler desteklenecek. Azami kredi tutarının
150 milyon TL olduğu yatırım kredilerinde 2 yıla kadar
anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl vade uygulanabilecek. İşletme kredilerinde ise 1 yıla kadar anapara geri
ödemesiz, azami 5 yıl vade uygulanabilecek ve azami
kredi tutarı 30 milyon TL. İVME Finansman Paketi, yerli
katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatına katkıda
bulunacak. Sanayicilerimiz ve tarımla uğraşanların
yüzünü güldürecek, istihdama da olumlu yansımaları
olacak. Orta ve uzun vadede güzel sonuçlar alacağımız
paket, iş dünyamıza hayırlı uğurlu olsun. “KOBİ Değer
Kredisi” de dahil, iş adamlarımızın önünü açacak.

H

TIBBİ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

HAKKINDA BİLGİLENDİRME

T

ürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Malatya TSO ve Fırat Havzası Tıbbi Cihaz Üreticileri ve
Tedarikçileri Derneği (FÜDER) tarafından, Malatya
TSO’da “Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürün Takip Sistemi ve Tekil Takip Süreçleri” konulu eğitim çalıştayı
düzenlendi. Programa, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu, FÜDER Başkanı Hakan Telin, Malatya İl
Sağlık Müdürü Recep Bentli, TİTCK Başkan Yardımcısı
Recep Uslu da katıldı. Başkan Sadıkoğlu, “Medikalcileri önemsiyoruz. Şehrimizde Turgut Özal Tıp Merkezi
gibi önemli sağlık kurumları var. Malatya’da sağlık
turizminin gelişmesi için elimizden gelen gayreti sunmaya hazırız” dedi.
MALATYA TSO
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KOBİ

Halk Bankası
Bölge
Müdürü
Metin Yediyıldız

Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

EKONOMİYE, KOBİ DEĞER
KREDİSİ DOPİNGİ
Halkbankası
Bölge Müdürü
Metin Yediyıldız,
Halkbank
Pazarlama
Müdürü Serhat
Özakdağ, Tahsis
Bölge Müdürü
Serap Doğan ve
şube müdürleri,
Malatya TSO’yu
ziyaret etti.
‘Küçük ve Orta
Büyüklükteki
İşletmeler
(KOBİ) Değer
Kredisi’ hakkında
bilgilendirme
yapıldı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ
UNSURU ÜRETİM
Piyasanın canlanması için üreten
bir Türkiye’nin, katma değer yaratarak
yurt dışından döviz girdisi sağlayacak
finansman erişimi oluşturulmalı. Hükümetimizin çıkardığı, özellikle üretim
yapan firmaların canlanması için
KOBİ’ler ve işletmelere yönelik yeni
destek paketinin tanıtımı dolayısıyla
Halkbankası Bölge Müdürümüz ve
şube müdürlerimiz ile bir araya geldik.
Ekonominin en önemli unsuru
olan üretim, bizler için de gerçekten
ülkenin kurtuluşu durumunda. İleriki
dönemlerde ülkemizin büyüyebilmesi
için de temel etkenlerden biri. Finans
erişimine zorluklar yaşadığımız bu
süreçlerde ekonominin rahatlaması, üretimin önünün açılması için bu
kredinin ülkemize ve memleketimize
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
PROJEDE YERLİ ÜRETİM
TEŞVİK EDİLİYOR
Makine üreticilerine dair, makine

parkurunun tamamen yenilenebilmesine yönelik mevcut kapasitenin
artırılması için verilen bir finansman kredisi mevcut. Yerli üretime
teşvik var. Özellikle ürünlerimizi
yurt dışından ithalat etmek yerine,
kendi ürünümüzü üretip dışa bağımlı
olmayan güçlü bir Türkiye’yi önemsiyoruz. Yerli ürünün alınıp yerli ürünün
satılmasının ekonomik anlamı da büyük. Ham madde ve ara mal alımında
da yine bu kredi paketinde destekler
mevcut. Bu sıkıntı süreçler mutlaka
aşılacak. Kudretli ve güçlü bir ülkeyiz.
Bizleri; yani üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı, esnafımızı mevcut
durumunda yalnız bırakmaya gayret
gösterenler şunu bilsinler ki, vefalı
günde yanımızda olanları insanlarımız unutmayacak.

HALK BANKASI BÖLGE
MÜDÜRÜ METİN YEDİYILDIZ:

Yatırım kredilerinde 2 yıl anapara
ödemesiz, toplam 10 milyon TL’ye
kadar vadelendirebiliyoruz. Yatırımcılara her zaman yardımcı olmaya
devam edeceğiz.
MALATYA TSO
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TEŞVİK

14 HAZİRAN 2019

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
MALATYA’NIN YARARINA OLACAK
HER ÇALIŞMADA VARIZ
r. Mehmet Yurdal Şahin’i, Malatya’da
ağırlamaktan son derece mutluyuz.
Odamız her dönem bu kentin en önemli
lokomotif kurumu olmuştur. Kent yararına
olacak her çalışmada, ortaklıklar geliştirerek, destek vererek üzerine düşeni yapıyoruz. 2012-2017 arasında 6 yılda 317 firma
için teşvik belgesi düzenlenmiş ve 5 milyar
636 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmiştir.
2018’de ise cazibe merkezleri programında
6. bölgede olmamız itibariyle 1 senede %
43 büyüme gerçekleştirerek yıllık 93 teşvik
düzenleme başarısına ulaşılmıştır.
Seçildiğimiz ilk günden beri üreten, sanayileşen, ihracatında öne çıkan bir Malatya için
uğraşıyoruz. Özellikle yatırım, üretim, üretim
tesisi taşıma, çağrı, veri merkezi yatırım ve
enerji destek paketleri programlarında yatırım
yapacakları Malatya’ya bekliyoruz. 1. OSB ve 2.
OSB’deki mevcut arazilerimizi, Malatya’ya ihracat yönünden en fazla katkıyı sağlayacak ve
en fazla işçi alımı sağlayacak iş adamlarımıza
tahsis etmek için hazırız. İVME finansman
paketiyle, “KOBİ Değer Kredisi”yle, iş adamlarımızın önünün açılacağına inanıyorum.
2012-2017 arasında teşvikten yararlanan
işyerleri için mevcut yatırımların korunabilmesi, yeni teşviklerden yararlanmaları sağlanarak
yatırımcılara destek olunmalı.

D

Dr. Mehmet Yurdal Şahin’e, günün anlam ve önemine ilişkin Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından Malatya kayısısı ve plaket verildi.

DEVLET YARDIMI VE

BÖLGESEL
TEŞVİKLER

Malatya TSO, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Kayısı
Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği iş birliğiyle,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel MüdürÜ Dr. Mehmet Yurdal
Şahin’in katılımıyla “Yatırımlarda Devlet Yardımları
ve Bölgesel Teşvikler” konulu seminer yapıldı.
Etkinliğe, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, FKA
Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya Ziraat Odaları
İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Kayısı
Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği Erhan Soğukpınar
ve çok sayıda iş insanı katıldı.

MALATYA TSO

FKA GENEL SEKRETERİ
ABDULVAHAP YOĞUNLU:
CAZİBE MERKEZLERİ UYGULAMASI
İLE BÖLGE CANLANIYOR
Teşvik, ilimiz ve bölgemiz için çok önemli.
Her zaman bu fırsatı bulmamız, genel müdürümüz ile bir arada olmamız çok zor. İş
adamlarımızın, sorunlarını çekinmeden dile
getirmelerini temenni ediyorum. Ülkemizde, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özel
sektörü, iş dünyasını yönetmeye yönelik teşvik
sistemleri geliştirildi. 2012’den sonra ise çok
kapsayıcı, bütün sektörleri içerisine alan,
bölgesel kalkınmaya, Türkiye’nin dünyayla olan
rekabetini artırmaya ve doğrudan yabancı yatırımları almaya yönelik teşvik sistemi getirildi.
İlimiz 2012’deki sisteminden kötü etkilendi.
2017’den itibaren de cazibe merkezleri programının uygulanmasıyla Malatya dahil, bölge
canlanmaya ve yatırım almaya başladı.
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YEREL YÖNETİMLER

Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan

Yeşilyurt Belediye
Başkanı Mehmet Çınar

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA

‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman
Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:

T

icaret ve Sanayi Odası, Malatya açısından, ticaret
ve sanayi anlamında lokomotif görevi görüyor.
Malatyamız’da istihdamın artması için ortak bir
çalışma yapma düşüncesindeyiz ki, ancak bu şekilde
başarıya ulaşırız. Malatya’yı geleceğe hazırlamak
açısından gayret göstereceğiz. Oğuzhan Başkanım,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi. El birliğiyle, Malatyamızı
ileriye taşıyacağız.

MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Başkan Gürkan icraat yapıp şehrine katkıda
bulunma arzusu olan bir insan. Biz de bu anlamda
kendimizi şanslı hissediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun,
Allah muvaffakiyetler versin. İşiniz zor; ama başarılı
olacağınıza inancımız tam. Üzerimize ne düşüyorsa,
yardımcı olmak noktasında elimizden gelen gayreti
göstereceğimizi bilmenizi istiyorum.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR:

Malatya TSO ile birçok alanda istişarelerde bulunacağız. Amacımız Yeşilyurt’u büyütmek, vizyoner
projelerle bölgemizi ve memleketimizi geliştirmek,
Malatya’ya katkıda bulunmak. bölgemizi geliştirmeye
devam edeceğiz.

SADIKOĞLU: Başkanımız ciddi anlamda pozitif,

yapıcı ve gerçekten diyaloğa hazır. Bu işler ateşten
gömlek. Ticaretin içinden gelmesi ve esnafın durumunu bilmesi bizler için avantaj. Başkanımız, Malatya ve

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder

Yeşilyurt için kazanç. Yanındayız. Başarılar diliyorum.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜDER:

Ortak paydamız Malatya. STK’ların ve belediyelerin
amacı, halkın yaşam standardını ve kalitesini artırmak.
Yerel yönetimler ve toplumun öncü lokomotifi olan iş
adamlarınının hedefi, Malatyamıza katkı sunmak. Battalgazimiz’de halkımıza hizmet etme adına kendileriyle
ve STK’lar ile ortak aklı öne çıkartacağız. Elimizden
gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Sayın Sadıkoğlu’na
ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

SADIKOĞLU: Halkın büyük bir çoğunluğunun tevec-

cühünü alarak göreve gelen Başkanımız Osman Güder’i
tebrik ediyoruz. Ciddi bir sinerji yakalayarak Malatya’nın
ekonomisine katkı sağlama adına ciddi işler yapacağımıza inanıyoruz. Yanınızda olduğunuzu bilmenizi istiyorum.
MALATYA TSO

YEREL YÖNETİMLER
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BAŞKAN GÜRKAN’DAN

MALATYA TSO
YÖNETİMİNE
TAM DESTEK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Selahattin Gürkan, Battalgazi
Belediye Başkanı olduğu dönemde,
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu
üyeleriyle bir araya geldi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:

M

alatya TSO’da başkanımız ve yönetim kurulumuz ile
birlikte olmaktan mutluyum. Kendilerine sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya
TSO, Malatya’da da önemli bir kuruluş. Aktif çalışması,
Malatya ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir katma değer üretir. Oğuzhan Başkanımızın şahsında oluşan
yönetim, birlik ve beraberlik içerisinde, Malatyamıza güzel
hizmet etme çabası ve gayreti içerisinde. Aynı zamanda kendilerinin, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olması yine
Malatya’ya artı bir katma değer sağlayacak. “Katılımcı
belediyecilik” temel ilkesi içerisinde ve bizler için TOBB,
Malatya TSO ve diğer STK’ların düşünceleri önemli. Fikirleri ve önerileri yol haritamızı oluşturup, yön pusulamızı
oluştururken, yönetim anlayışımızın temeli olacak.
Sanayiciler, şehrin lokomotifidir. Lokomotifin daha
sağlıklı yürümesi için “Daha fazla üretim ve istihdam,
güzel hizmetler, iyi üretim, kapasite artırma anlamında
önlerindeki engeller nasıl aşılır ya da kaldırılır?”ın gayeti
ve çabası içerisinde olacağız. Sanayicilerimizin önünü
açma noktasında Malatya TSO Başkanımız ile birlikte
karar vereceğiz.
Malatya Vagon Onarım Fabrikası’nın tekrar sanayimize
ve üretim mekanizmamıza kazandırılması için çalışma
başlatıldı. Kızılay Başkanımız ile görüştük. Türk Kızılayı
tarafından Lojistik Üs ve Prefabrik Afet Konutu Üretim
Merkezi olacak. İnşallah 1.500 kişilik istihdam sağlanacak
bir iş yeri olacak. Ayrıca Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu’ya
ihraç edilecek prefabrik bir yapı gibi lojistik bir depo hüviyetinde işlem görecek. 1., 2. ve 3. OSB aktif hale gelecek ve
içerisi doldurulacak.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı
Selahattin Gürkan

MALATYA TSO

Malatya TSO
Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu

Başkanımız, Malatyamıza katma değer sağlıyor. Şehrin
sanayisinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Belediyecilik
ve Sosyal Belediyecilik ile ilgili ve şehrin değerlerinin kaybolmaması adına yaptığı çalışmaları gözlemliyoruz, izliyoruz,
takdir ediyoruz. Birlikte ticaretin, sanayinin, esnafın önünü
açabilmek için ciddi projeler üreteceğimize inancımız tam.
Kendileri, Malatya’da hak ettiği ronumda. Bundan sonraki
süreçte de o değeri göreceğine inancımız en üst seviyede.
Başarılar diliyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin.

23 AĞUSTOS 2019

YEREL YÖNETİMLER
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ORTAK GAYEMİZ; HALKA, HAK’KA VE

MALATYALIYA HİZMET
Battalgazi Belediye
Başkanı Osman Güder,
sivil toplum kuruluşları
(STK)’lara yönelik
istişare ziyaretlerine
Malatya Ticaret ve
Sanayi Odası (TSO) ile
devam etti. Malatya
TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu’nun
makamındaki toplantıda,
Başkan Güder’e,
Battalgazi Belediye
Başkan Yardımcısı
Eyüp Sağlam, AK Parti
Battalgazi İlçe Başkan
Yardımcısı Mustafa
Tercan, Belediye Meclis
Üyeleri Sıddık Özdemir,
Cumhur Şahaplıoğlu ve
Mikail İkiz eşlik etti.

ÇABAMIZ, MALATYALILARIN
YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Tüm gayretler Malatyamız, ülkemiz için.
TSO, Malatya için
önemli. Malatyamıza
bir şeyler kazandırma adına ciddi uğraş
veriyor. Kendilerini
kutluyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Sayın Sadıkoğlu’nun,
Battalgazi
Ankara’da, Türkiye
Belediye
Odalar ve Borsalar
Başkanı
Osman Güder Birliği (TOBB) yönetim
kurulunda olması, Malatyamız için ayrı bir avantaj. TOBB
Başkanımız Rıfat (Hisarcıklıoğlu)
Bey’i de Malatya’ya davet ederek
Malatyamız ile alakalı bilgilendirmede bulunuyoruz. Hatta Malatyamıza sık sık ziyaretlerinden dolayı
fahri hemşerilik unvanı da verildi.
Hepimizin ortak bir çabası var. O da
halka, Hak’ka, Malatyalıya hizmet,
Malatya’da ticareti daha çok canlandırmak, Malatya’daki insanların
yaşam kalitesini yukarıya çıkarmak.
Bu yönüyle akıbet hayr olur.
“Ortak paydamız Malatya,
Malatya insanı” dedik. Onun için
ikimizde Malatya’da olan bir STK
ve kamu kuruluşu olarak zaman
zaman bir araya geliyoruz, sohbetler yapıyoruz. “Birbirimize ve
Malatya’ya neler katabiliriz?” diye

istişarede bulunuyoruz. Ve inanıyorum ki, bunların sonucunda
Malatya kazanacak. Eski Malatya
TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç
abimiz, arkadaşımızın da Malatya’ya hizmetleri oldu. Ona da
teşekkür ediyoruz.
BAŞKANIMIZIN CİDDİ DESTEĞİ
BİZİ MOTİVE EDİYOR
Bizi sürekli fikrimizi
alarak şehrin yönetiminde STK’ların önemini bize hissettiren
ve doğru adımlar atmaya çalışan Osman
Güder Başkanıma
ve meclis üyelerine
ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyorum.
Malatya Tso
Malatya’da en çok
Başkanı
oyu almış, kendini bu
Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu noktada ispat etmiş
Belediye Başkanı
olarak, bu sorumluluk bilinciyle
elinden geleni ortaya koyuyor.
Bizim üzerimize düşen; ticaret
erbabı esnafımızı, iş dünyasının, iş
insanlarının Malatya’daki iş akışlarının hızlı, prosedürlerin yavaş
işleyerek önlerini açmak. Kendilerinin ciddi anlamdaki desteği
bizleri de motive ediyor. Başkanımızın her çalışmasında yanındayız.
Başarılarının devamı için çaba sarf
edeceğiz.
MALATYA TSO
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30 SENEDE YAPILANIN EN AZ YARISINI

4 YILDA YAPACAĞIZ
Malatya Ticaret Sanayi Odası (TSO)’da, Nisan
2018’de yapılan seçimleri o kazanıp başkanlık
koltuğuna oturunca yönetim de yıllar sonra
değişti. Göreve gelişinin henüz birinci ayında
ise iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
15 kişilik yönetim kuruluna girdi. 1975 Malatya
doğumlu Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’ndan söz
ediyoruz. Gençliğiyle, dinamik bir performans
sergileyen Sadıkoğlu ve kurmayları, komiteleri
aktif ve çalışır hale getirip dev projeleri bir
bir hayata geçirirken, alkışı da hak ediyor...

MALATYA TSO

alatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Malatya’da dünyaya gelmiş, eğitim hayatını memleketinde
tamamlamış ve bu topraklarda
büyümüş biri... Malatya’ya hizmet
etmek, iş dünyasının problemleri
çözmek ve geçmişte yaşanan olumsuzlukları bir an önce unutturmak
için mücadele ediyor. Girişimci
kimliğiyle aldığı hatırı sayılır
destekler, ekibiyle birlikte hepsini
planladığı ve birçoğunu hayata
geçirmek istediği projelerle, Malatya’yı marka ve gözde bir şehir
yapma gayretinde. Malatya TSO,
uzun süredir bekenen atılımı onun
yönetimiyle gerçekleştiriyor...

M
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ÜMİT EDİYORUZ Kİ
CUMHURBAŞKANIMIZ
MALATYA’YA ÖZEL İLGİ GÖSTERECEK
Malatya TSO olarak, 8 Eylül’de Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanımız, Sayın
Erdoğan’a bir dosya sundunuz. İçeriği
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Başarı veya başarısızlığımızın kriteri
bize göre; Malatya’daki tüccarın ve
sanayicinin işlerini ve vizyonlarını geliştirmek, sanayiyle ilgili ciddi yatırımları çekmek, şehrin sesi olmak. İhracat
rakamlarını, istihdam sayılarını artırabiliyorsak, sanayiyi biraz daha canlandırabiliyorsak, esnafımız-tüccarımız için yol
gösterici olabiliyorsak, kayısımızın şehir
dışında ve yurt dışında katma değerli hale
gelebilmesi için çaba gösterebiliyorsak
başarıyı da sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz dosya özellikle; Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin istimlak
bedellerinin ödenmemesi nedeniyle, yeni
gelen sanayicilere yer tahsisinde zorlandığımızla, dolayısıyla bu problemin çok
gecikmeden çözülmesiyle ilgiliydi.
Tarımla uğraşan köylülerin, organize sanayi arıtmasının yetersizliğinden
dolayı rahatsızlıkları var. Arıtmanın 100
trilyon gibi bir bütçesi var, onu istedik.
Ayrıca; uçak seferlerimizin artrılmasını
ve terminal binamızın Malatya’ya yakışır
bir halde yenilenmesine ilişkin... Özellikle Nemrut’un turizmde büyük etkisi
vardı. Geçmişteki turist sayısına göre çok
büyük düşüş var. Nemrut’a, Malatya’nın

da ulaşılabilir bir hale gelmesi için Gümrük Bakanımız’dan taleplerde bulunduk.
Keza; kayısının devlet dairelerice alınmasıyla ilgili... Sayın Cumhurbaşkanımız’a,
Kuzey Çevreyolu’nun ivedilikle bitirilmesini gerektiğini ifade ettik. Tamamlanınca lojistik anlamında hem Malatya’ya
bir nefes olacak hem trafiğimizi rahatlatacak hem de işletmelerimizin daha kolay
lokasyonlarda ticaret yapmasının önünü
açarak şehrin rahatını sağlayacak. Yüksek
Hızlı Tren (YHT)’nin Malatya’ya gelmesiyle ilgili derdimizi dile getirdik. Ümit
ediyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız
kendi himayelerinde Malatya’ya özel ilgi
göstererek, söylediğimiz girişimler için
Malatya’yı destekler.
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Sayın Cumhurbaşkanımıza,
Malatya’da dosya
sunduk. Ümit
ediyoruz ki, kendi
himayelerinde
Malatya’ya özel
ilgi göstererek,
söylediğimiz
girişimler için
Malatya’yı
destekler.

KÜÇÜK İŞLETMELERİMİZİ DE
BÜYÜTMEYİ AMAÇLIYORUZ
Yaklaşık 15 yıldır OSB’de istimlak
bedeli ödenmedi. Dolayısıyla arsaları iş
insanlarına veremiyorsunuz. Bu problemi aşmak için ne tür adımlar attınız?
Yaşananlardan, siyasilerimizin hepsinin de haberi var. Geldiğimizden beri
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Sayın
Mustafa Varank ile 4 kere toplantı yaptık.
Ödemelerle ilgili destek olmalarını
istedik. Özellikle Cumhurbaşkanımıza
verdiğimiz dosyada bunu da ifade ettik
ki, umutluyuz. Bakanlarımız Malatya’ya
geldiğinde, konuyu gündeme getiriyoruz
ve baskı yapıyoruz. Hazine ve Maliye
Bakan Yardımcısımız Dr. Nureddin
MALATYA TSO
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Nebati, Malatya’ya gelince konuyu dile getirdik. Destek
olmalarını arzu ettiğimizi söyledik. Görüşlerimiz devam
ediyor. Sanayicilerimiz rahatlayacak. Yeterli sayıda arsa
tahsisi yapacağız. Sınırlı sayıda arsamız olduğu için öncelikle istihdama, proje üretmelerine, katma değerli yatırım
olup olmadığına bakıyoruz. Kişilere göre, ahbap-çavuş
ilişkisi içinde arsa vermiyoruz! Arsaları 5’er dönüme
böldürdük. Tekstil ve yoğun emek sektörü ya da teknolojik
yatırım yapabilecek küçük işletmelerimize 5’er dönüm arsa
vererek onları da büyütmek için gayret gösteriyoruz.
OSB’DE AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİNİ
VE ARSA RANTINI KALDIRDIK
İstihdam rakamlarını artırmanın formülü nedir?
Malatya halkı bilsin ki biz gerçekten samimiyiz. Geçmişteki eksikliklerin hepsini biliyoruz. OSB’de 1 dönümü
kapatanlara, 35 dönümü, tarla-bahçe gibi kullandırmışlar!
Yüzde 70’i kapatabilecek şekilde nitelikli yatırım yapanlara, diğerlerinden aldığımız arsaları veriyoruz. Ancak yatırım olmazsa geri alacağımızı hatırlatıyoruz. Haliyle artık
gerçek ve doğru yatırımcılar geliyor. OSB’de ahbap-çavuş
ilişkisini ve arsa rantını ortadan kaldırdık.
Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında “6. Bölge” teşviklerimizden bahsediyoruz. İstifade ettiklerinde ne kadar kâra
geçeceklerinin rakamsal boyutlarını ortaya koyuyoruz. VIP
seviyesinde karşıladığımız yatırımcılara OSB’yi gezdirip,
teknik altyapı hazırlayacağımızın sözünü veriyoruz. Tüm
sıkıntılarıyla ilgilenebileceğimizi ifade ediyoruz. Personel
altyapısını da yüklendik. İstanbul’da yoğun emek-iş gücü
olan sektörlerde hemşerilerimizi bir araya getirerek onlara
Malatya’daki avantajları sağlayıp “yatırım” çağrısında
bulunacağız. Görev süremiz içerisinde bu rakamları da 30
yılda yapılanlara getirme gayretimiz var. “En kötü ihtimalle
yüzde 70’ini yakalarız” diye düşünüyorum.
30 SENEDE YAPILANIN EN AZ
YARISINI, 4 YILDA YAPACAĞIZ
Yer tahsisi ve teşviklere ilişkin destek vereceğinizi açıkladığınız iş insanları, yatırım davetinize yanıt veriyor mu?
Sadece kayısıyla ilgili değil, her sektörden farklı insanlar geliyor. Özellikle Malatyalı iş adamlarımızdan yurt
dışında, şehir dışında başarılı olanlarla konuştuğumuzda
ve buradaki teşvikleri anlattığımızda, kendilerine önayak
olduğumuzda buraya yatırım yapıyorlar. Kayısıda da yeterince işletme var; ama yeni entegre pozisyonunda açılabilecek gelişmeler olduğunda yine destekçi oluyoruz. Hem
Avrupa Birliği (AB) fonlarında hem Fırat Kalkınma Ajansı
(FKA)’da hem de Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de onların önünü açabilecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün
OSB’lerde toplam 230’a yakın fabrika var. Eski yönetim,
OSB’de görevi biz seçildikten 7-8 ay sonra bıraktı. Dolayısıyla 8 ay sonra OSB’ye müdahale etme hakkını gördük.
İstifa edemedikleri için biz yönetemiyorduk. Bu süreçten
sonra da özellikle şehir dışında ve şehir içinde kendini
büyümeye adapte etmiş birçok işletmeyi buraya getirdik ve
MALATYA TSO

RÖPORTAJ

onlara arsa tahsisi yaptık.
Biz, 17 işletmede (LC Waikiki firmamız ile yine bir tanesini imzaladık)
sadece bir yılda 4 bin 800 istihdam rakamını yakaladık. Malatya TSO, OSB’yi
kurduğundan beri (Bu, Malatya’da
OSB’yi kuran Abdurrahman Yavuz’dan
itibaren başlayan bir süreç) çalışanların
sayısı bugün 230 fabrikada toplamda 22
bin kişiye ulaştı. 4 senelik görev süremizde hedefimiz; 30 yılda yapılanın,
en kötü ihtimalle yarısından fazlasını
gerçekleştirmek (Bu süreç zarfında
Malatyamıza hizmet eden başkanlarımıza
teşekkür ederim...) Şu anda yüzde 25’lik
artış yakaladık. Malatya’ya minimum
20 bin istihdam sağlayacak yatırımları
getiriyoruz. 22 bin yerine 40 bin kişi
çalışırsa Malatya ekonomisi de canlanır.
Çünkü akaryakıtıtan gıdaya dek, harcama
kalemleri oluşacak. Bunu; ekonomik
sıkıntılara, faiz oranlarının yüksekliğine
ve piyasanın yatırım yapma trendinde
olmamasına rağmen, kişisel çabalarımızla, insanları buraya davet ederek, onlarla
ilgilenerek, doğru adamlara doğru yerleri
tahsis ederek başaracağız. Bu hızla giderse, özellikle istimlak bedelleri ödenir
ve böylece önümüz açılırsa, düzgün reel
yatırımcıların gayretleriyle de belki de bir
dönemde amacımıza ulaşacağız.
NEMRUT’A, MALATYA’DAN DA
ULAŞIM SAĞLANMASINI
ARZU EDİYORUZ
Turizmi canlandırmak adına neler
yapıyorsunuz? Bölge şehirleri ile birlikte
hangi konularda ortak hareket edilebilir?
Turizmi canlandırmak için Nemrut’a,
Malatya’dan da ulaşımının sağlanmasını
arzu ediyoruz. Bu durum, kendiliğinden
potansiyel yaratacak. Bu konuyu, bakanlarımıza ve belediye başkanlarımıza
iletiyoruz. Valimizle beraber, tur operatörlerinin sahiplerine, burada gezilebilecek yerlerin olduğunu gösterdik. Malatya’ya turist getirmeyle ilgili gayretlerimiz
oldu. Valimizin de bu noktada çok ciddi
emeği var. Bölge ticaret odası başkanlarıyla görüşüyoruz. Özellikle Adıyaman,
Elazığ ve Malatya olmak üzere, gelen
turiste paket servisi gerçekleştirmeliyiz.
Harput’tan inip, Malatya’ya gelecek, burada gezip Adıyaman’a geçecek. Her ilin
tek başına hareket etmesi doğru olmaz.
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Çünkü turist, burada 1 hafta kalmak istiyor. Lokasyonları bağlarsak, insanlar 2-3
ili gezdiğinde hem tatmin olacak hem de
turizme katkı sağlayacağız. ‘Levent Vadisi’ gibi bir yerimiz var. Eski Malatya’daki
tarihi doku, bizim için avantaj. Aslantepe
Höyüğü’müz var. Buradan Nemrut’a da
çıkış yaptığımız sürece, turistin zihninde
iz bırakacağımıza inanıyoruz.
MALATYA’YA YAKIŞIR BİR FUAR
ALANI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ
Fuarcılığın Malatya’ya yakışır bir hale
gelmesi için izleyeceğiniz yol haritanızdan bahseder misiniz?
Fuar, şu an tamamen Fuarcılık A.Ş.
tarafından yapılıyor. Belediyemizin bize
yer tahsis etmesi şartıyla, Malatya’ya
yakışır bir fuar alanı oluşturma arzumuz
var. Uluslararası standartlara ulaşırsak,
Malatya’nın ticaretini de geliştiririz.
Dünyayı gezdik, Kayseri, Gaziantep,
İnegöl ve İstanbul gibi ulusal anlamda
fuar yapan illeri analiz ettik. Yurt dışından alıcıları, buradaki satıcılarla bir araya
getirebilecek bir fuar oluşturursak, bölgenin fuar alanı olmaya da namzet oluruz.
Malatya’da tekstil ciddi anlamda büyüyor. Kayısıdaki gibi tekstilde de marka
şehir olmak istiyoruz. Gaziantep’te halı,
Kayseri’de mobilya nasıl anılıyor ise
Malatya’da da tekstilde anılmayı düşünüyoruz. Projelerimizi yazmak suretiyle
belediyelerimizle iş birliğinde olacağız.
Ancak TSO’nun bütçesi, ancak personel
maaşı ve onların idaresine yeterli oluyor.
TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU
YURT DIŞI TİCARETTE
Bünyenizde “Dış Ticaret Birimi” kurdunuz. Peki! İhracatı geliştirmede hangi
planları uygulamaya koyacaksınız?
Yurt dışı ticaretinin, Türkiye’nin
kurtuluşu olduğuna inanıyoruz. Ürettiğimiz ürünü yurt dışına sattığımızda, hem
pazarda tıkanıklık olmayacak hem de
ülkemiz için ciddi manada döviz kazanımı olacak. Gümrük başmüdürlükleri ile
görüşüp, konferans ve seminerler verdirerek, sıkıntı yaşadıklarında üyelerimizin
önünü açabileceğimizi ifade ettik. Birinin
bilgisini başkasına vermeyen bir gizlilik
anlaşması olan, ISO gibi kalite belgesi
olan uluslararası nitelikte gümrük müşavirleri ofisleri açtırıyoruz. “Dış Ticaret

4 senelik görev
süremizde
hedefimiz; 30
yılda yapılanın,
en kötü ihtimalle
yarısından
fazlasını
gerçekleştirmek.
Bunu; ekonomik
sıkıntılara, faiz
oranlarının
yüksekliğine ve
piyasanın yatırım
yapma trendinde
olmamasına
rağmen, kişisel
çabalarımızla,
insanları buraya
davet ederek,
onlarla ilgilenerek,
doğru adamlara
doğru yerleri
tahsis ederek
başaracağız.

MALATYA TSO

36

RÖPORTAJ

Yaptığımız işleri
basitleştirmek
adına “Vize
Ofisi”yle ilgili
de olumsuz
haberler yapanlar
vardı! Oyka ki,
bu hizmetlerin
hepsi Malatya’ya
yönelik. Yarın
talepler dolmazsa
buradaki ofis
bir dönem sonra
kapanır.

Birimi”ni geliştirmek adına “Schengen
Vizesi Ofisi” açtık. İnsanların vizyonunu
genişletmek, yurt dışı fuarları ve yurt dışındaki alıcıları buraya getirerek fabrikaları gezdirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki
bir yıl, yurt dışı fuarlara ağırlık vermek
istiyoruz. Malatya firmalarının kendini
temsil edebilecekleri fuarları gezmeleri
ve direkt katılımcı olmaları sağlanacak.
Geçen dönem Malatya ihracatta 3.
sıraya oturdu. 1.liği Kilis, 2.liği Osmaniye aldı. İhracat geçen yıla oranla yüzde
44 arttı. Bunda, geldiğimizden beri
yaptığımız çalışmaların etkisi çok. Kayısının haricinde, hayvansal ürünlerin ve
tekstil sektörünün de rakamları büyüdü.
Rakamları, Malatya’nın çıtasının üstüne
çıkarmak istiyoruz. Bugün Gaziantep’in
ihracatı 10 milyar dolardan fazla. Belki
bir Gaziantep olamayabiliriz; ama en
kötü ihtimalle yüzde 30-40 artış sağlarız.
Bu yüzden insanların, ürünlerini ihracata
yönelik olarak hazırlamasını sağlıyoruz.
ÜYELERİ, MASRAF YAPTIRMADAN
YURT DIŞINA ENTEGRE EDECEĞİZ
Malatyalı sanayici ve iş insanlarının,
yurt dışındaki yatırımlarla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla ne tür programlara
ağırlık veriyorsunuz?
Geldiğimiz günden bu yana 36 tane
toplantı ve seminer yapmışız ki, hâlâ
devam ediyoruz. Bunlar insanların bakış
açısını da genişletiyor. Dış ticaretin
önünü açacağız. Yurt seyahatlerin yüzde
50’sini KOSGEB ödeyecek. Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri de başlattık.
Özellikle Gümrük Bakanlığımızın desteği var. İhracatçı birçok firmanın birlikte
oluşturduğu projeleri, yurt dışı gezileri ve
misafirleri buraya getirme seyahatlerine
katılım oranının yüzde 70’ini devlet destekliyor. O projeleri de yazmaya tekstille
başladık, diğerleriyle devam edeceğiz.
Daha önce odamızda bu tür faaliyetler
yoktu. Üyelerimizi, fazla masraf olmadan
yurt dışına entegre etmeye çalışıyoruz.
ÜYELERİMİZE ‘YOL GÖSTERİCİ’
OLMAYA ÇALIŞIYORUZ
Teknolojik dönüşüm ve “Dijital Oda”
hamlesiyle, Malatya TSO’da yeni bir
dönem başladı. Neler değişecek?
TSO’ların bütçe olarak direkt bir
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desteği yok; ama yol gösterici olmaya
çalışıyoruz. Özellikle Teknokent’teki
teknolojiyle ilgili gayret gösteren yatırımcılarımızı motive ediyoruz. Geçmiş dönemde, İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun
yaklaşık 1 trilyon gibi bir maliyetle yaptırdığı web sitesini biz Teknokent’te yaklaşık 50 milyon TL’ye mal ettik. Buraya
uğramadan, oda kayıt ve yetki belgeleri
internet üzerinden alınacak ki, ödemeler
de gerçekleştirilebilecek. Üyelerimizin
rahat edebilecekleri, kendine ait bir
platform oluşturup ürünlerini açılımlı bir
şekilde fotoğrafıyla sergileyebilecekleri
uygulama. Bize bilgi akışı sağladığında,
yurt dışındaki sitelere entegre edilen web
sitemize bağlantı yaptırıp onları alıcılarla
buluşturacağız. Yani, yurt dışı pazarlara
kolayca açabilekleri bir zemin oluşturuyoruz. Daha aktif ve vizyonel projelere
imza atıyoruz; ama bazen basında göremiyoruz. Bu nedenle, seminerlere ve toplantılara gelemeyenlerin internet üzerinden canlı takip edebilmeleri ve kendimizi
ifade edebileceğimiz bir altyapı oluşturuyoruz. Çünkü toplantılarımızdan istifade
etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Herkese
anında ulaşmayı düşünüyoruz.
OSB’LERDEKİ ATIL MAKİNELER
GİRİŞİMCİ KADINLARA VERİLECEK
Girişimcileri nasıl destekliyorsunuz?
Genç girişimcilerin taleplerini karşılamaya gayret göstereceğiz. Onlarla bir
araya gelip, motivasyonlarını artıracak
toplantılar gerçekleştiriyoruz. Kadın
Girişimciler Kurulu (KGK) ve Genç Girişimciler Kurulu (GGK)’yı oluşturduk.
Belediyemiz aracılığıyla yer tahsisi sağlanarak OSB’de kullanılmayan makineleri
Pütürge’de, evlerinde oturan kadınlara
götürerek tekstil ve konfeksiyon sektöründe İŞKUR aracılığıyla proje üretip,
onları hayata kazandıracağız. GGK için
de hem Teknokent’te hem KOSGEB Müdürümüzle ciddi diyaloğumuz var. Yönlendirdiğimiz gençlere destek veriliyor.
ZİRAATTA, SANAYİDE VE TARIMDA
ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ GEREKLİ
Üniversiteleri, tarımda ve sanayide
işin içine dâhil etme projeniz var. Hangi iş
birlikteliklerine imza atıyorsunuz?
Hem İnönü Üniversitesi hem de
Turgut Özal Üniversitesi ile protokoller
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fiyatlar aldık. Burada gümrüğünü yapıp, sadece limanını
kullanabileceğimiz bir hale getirmek istiyoruz.

imzaladık. Önümüzdeki süreçte KOSGEB-üniversite-sanayi iş birliğini belgeleyen projeler olacak. Mezun arkadaşları
staj görmesi için organize sanayilere yönlendirip teoriği ve
pratiği birleştirebilecekleri bir altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca ilgili bölümlerdeki yetkili kişilerin, işletmelerle ilgili problemleri tez veya doktora konusu yaparak
ve akademik başarısını sanayiye yansıtarak öğrenciye not
vermesini sağlamak istiyoruz. Üniversiteler şehirlerde
ışık gösterici. Ziraatta, sanayide ve tarımda üniversite iş
birliğine inanıyoruz. Toplantılarla onları da sahaya dahil
edeceğiz. Her iki rektörümüz de gayret gösteriyor. Ortak
paydamız Malatya. Biz burada köprü görevi görüyoruz.
ASIL HEDEFİMİZ, MALATYA’DAN
DİREKT İHRACAT YAPMAK
Malatyalı ihracatçılar için Mersin TSO ile “Kardeş Oda”
protokolü imzalandı. Bu, hangi kapıları açacak?
Mersin Ticaret Odası ile ciddi anlamda kontağımız var.
Mersin’den bize ulaşıp sıkıntılarını aktaran bütün hemşerilerimizle ilgileniyorlar. İhracatçılarımızın önünü biraz daha
açmak için “Kardeş Oda” olduk. Mersin’de ihracatçıları
görüp, gözlemlemek adınaydı. Hem Mersin TSO’nun
ihracatla ilgili politikalarından fikir alıyoruz hem de Mersin’den ihracat yapan üyelerimizin sıkıntılarına müdahale
edebiliyoruz. Gönül ister ki, bütün ihracatlarımızın tamamı
buradan gümrüklensin ve ihracat rakamlarımız Malatya’da
gösterilsin. Malatya hem vergiden faydalansın, hem de
buradaki gümrüğümüz aktif bir hale gelsin.
Asıl hedefimiz, Malatya’dan direkt ihracat yapmak.
Mersin haricinde İskenderun Limanı ile de görüşüyoruz.
Konteyner başına 150-200 dolar gibi indirimler almaya
gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçte limanın yetkililerini ve lojistikçileri davet edip, toplantılar yapacağız. İhracatçılarla da buluşturacağız. 2-3 kere bir araya gelip, özel

İCRAATLARIMIZI BASİTLEŞTİRMEK
İÇİN OLUMSUZ HABER YAPTILAR!
Malatya’dan “Schengen Vizesi” işlemleri artık kolaylıkla yapılabiliyor. Bu, ilk aşamada hangi faydaları sağladı?
Biz bunu, yaklaşık 6-7 ay gibi bir sürede gerçekleştirdik. Bizimle eş zamanlı olarak birçok il başvurdu. Lokasyon olarak Diyarbakır’a ve Adana’ya da verildi. Kayseri
olacaktı; ama bizim baskımızla vize ofisini Malatya’ya
getirdik. Yer tahsisi yaptık. Yetkililer geçici ofis kuruyor.
Belirli bir süre izleyecekler. Her il aynı şekilde değerlendiriliyor. Müracaatların yeterli olduğuna kanaat getirirlerse,
geçici ofisten kalıcı ofise döndürecekler. Böylece şu anki
fiyat farklılığı ortadan kalkacak. İş adamımız, Gaziantep’e
ya da Ankara’ya gidip vizeyle uğraşmayacak.
Hatta Almanya’da yaşayan çocuklarını görmek isteyenler, vizelerini buradan alma imkânını yakalayacak.
Dolayısıyla, halkımıza da hizmet getirmiş olduk. Konaklama, kayısı alma, gezme noktasında Malatya’yı marka şehir
yapmak istiyorsak, özellikle Bingöl, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Elbistan ve Sivas gibi yakın yerlerden insanların
Malatya’ya gelip gitmesini sağlamalayız. Yaptığımız işleri
basitleştirmek adına vize ofisiyle ilgili de olumsuz haberler
yapanlar vardı! Oyka ki, bu hizmetlerin hepsi Malatya’ya
yönelik. Yarın talepler dolmazsa buradaki ofis bir dönem
sonra kapanır. Dolayısıyla sahip çıkılmalı. Benim üzerime
düşen, vize ofisini getirmekti. Malatya’ya dışarıdan insan
çekmek için de gerekli. Kalıcı hale dönüşmesi çok önemli.
Halkımızın buradan başvurmasını arzu ediyorum.
MALATYA TSO KİMLİK KARTI
İLE İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ
İş dünyasının Malatya’daki iş akışlarını hızlandırmak,
prosedürlerin daha az işleyerek önlerini açmak için gerçekleştirdiğiniz icraatlarınızdan söz eder misiniz?
Göreve geldiğimizde, Eski Büyükşehir Belediye
Başkanımız Hacı Uğur Polat ile görüştük. Kendisinden
tabela fiyatlarımızın düşürülmesini, esnaf ve sanayici
adına istedik. Kendileri de yüzde 38’e yakın bir indirime giderek üyelerimize katkı sağlamaya çalıştı. Yakın
zamanda faaliyete geçireceğimiz bir projemiz daha var.
Üyelerimize, Malatya TSO kimlik kartları vereceğiz.
Bunları gösterdikleri, anlaşmalı olduğumuz akaryakıt
istasyonlarında, otellerde, restoranlarda, pastanelerde, hastanelerde, aklınıza gelebilecek günlük yaşam alanlarında
yüzde 10-15-30 oranında iskonto alacaklar. Bize müracaat
eden “İndirime ben de dahil olurum” diyen üyelerimizi de
MALATYA TSO
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TOBB Yönetim
Kurulu’nda
olmamız, Malatya
için bir şans.
TOBB Başkanı
Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Malatya’yı seven
ve sempati duyan,
Malatya için
yeri geldiğinde
fedakârlık yapan
bir insan.
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sistemin içerisine dahil edeceğiz. Onların
adreslerini de çeşitli kanallardan deklare
edeceğiz. Üyelerimizin nefes almasını
sağlayacağız. Belediyelerde, bankalarda,
kısaca sıkıntı yaşadıları yerlerde, haklı
oldukları konuya dair komitelerden gelen
bilgiler ışığında ilgili mercilere yazı
gönderiyoruz. Geçmiş dönemde, ticaret
odası meclis üyeleri komite toplantısı
yapmazdı. Komite üyelerinin aylık bir
araya gelmesini sağladık. Orada yaklaşık
380 problem tespit ettik. İlgili makamlarla yazışmalarımzı gerçekleştirdik ve 230
civarını çözüme kavuşturduk. Bazıları
için beklemedeyiz. 60-70’inin prosedürlere uymadığı belirlendi.
SADECE BİR YILDA, TAM 22
MİLYON TL’LİK PROJE YAZILDI
Malatya Teknokent-üniversite iş birliğine “TSO Akademi”yi kurarak destek
verdiniz. Bu husustaki çalışmalarınızda
odak noktanız nedir?
İnsanların vizyonunu ve ufkunu açmamız gerekiyor. Yatırımcıların sağlıklı
bir altyapıda hizmet alabileceği bir ortam
oluşturmalıyız. Teknokent, katma değerli
ürün üretme adına kuluçka merkezi gibi.
Yetiştirdiğimiz şirketleri geliştirmek ve
dünyada yer edinmesini sağlamak için
bir kardeşimizi yönetim kadrosuna dahil
ettik. Genç girişimcileri, Teknokent
yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla
entegre etme gayretindeyiz. Geliştirdikleri projeleri TOBB’a iletmek kaydıyla,

sıkıntılarını bertaraf etmeye çalışıyorum.
Üniversiteleri kullanarak işletmelerimizin
rantabl hale gelmesini arzu ediyoruz.
Biz geldiğimizde, Malatya TSO olarak
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)’ya çok
proje yazılmamıştı. Bir yılda 22 milyon
TL’ye yakın proje yazdık. Bunların en
büyüğü, 12 milyon TL ile sanayi kuruluşlarımıza hazırlanacak altyapı. OSB’ye
kısa süreli mesleki eğitim verebilecek bir
kampüs oluşturuyoruz. Çeşitli alanlardaki
kurslarla nitelikli elemanlara kavuşulacak. Projelerimizin bütçeleri geldiğinde
başlayacağız. Buraya getirdiğimiz sanayicilerin zorlanmaması, personel bulma
problemi ve sıkıntı yaşamaması adına
doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. 4
yılda sektörüyle ilgili duayen olabilecek
öğrenciler yetiştirmek adına TOBB-Malatya TSO-Yunus Emre Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle ara
değil, aranan elemanlara sahip olacağız.
Tamamı hem dil eğitimi alabilecek hem
staj yapabilecek. Bunlar uzun vadeli
projeksiyonlar. Büyük sanayi şehirlerin
tamamı bu altyapıyı oluşturduktan sonra
büyüyebilmiş. Bugüne kadar, Malatya’da
kimse bu konuda dertlenmemiş!
TOBB YÖNETİMİNDE OLMAMIZ
MALATYA İÇİN GERÇEKTEN ŞANS
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)’ya
yazdığınız ve birçok problemlere çözüm
olacak diğer projeniz neler?
“Arıtma”yla ilgili problem yıllardan
beri devam ediyor. 100 milyon TL lazım.
Şimdilik 6 milyon TL’lik basit bir havuz
yaptık. Sorunun yüzde 60-70’ini çözebilecek bir proje yazdık. 22 trilyon TL’lik
projelerin hepsi onaydan geçti. Temeller
atıp, aktif hale getireceğiz. Bütçeler FKA
üzerinden bakanlıktan gelecek. Kayısıyla ilgili Ar-Ge yapabilecek 4 milyon
liralık bir fabrika projesi yazdık. Çocuk
maması, kozmetik ve ilaç sanayine ürün
geliştirecek. “Kayısıyı katma değerli hale
nasıl getirebiliriz?” sorusu önemli. Üretim hakkını vererek, kayısıyı 17-18 lira
bandından 100-150 TL’ye satılabilecek
farklı bir mamül haline getirebiliriz.
TOBB Yönetim Kurulu’nda olmamız,
Malatya için bir şans. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya’yı seven
ve sempati duyan, Malatya için yeri
geldiğinde fedakârlık yapan bir insan.
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Yatırımların gelmesi ve bahsettiğim
rakamlar için TOBB’da sanayicilerimizle
ve yatırım yapma arzusundaki insanlarla
sürekli bir araya geliyoruz. Prosedürler
ve bürokrasinin önünü tıkayan olaylarda, sanayicimizin, iş adamımızın ve
üyelerimizin dertlerini bertaraf ediyoruz. Sıkıntıları Cumhurbaşkanımıza da
direkt iletme fırsatına sahibiz. TOBB’un
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimini getirmesi bizim talebimizdi. Bu
girişimler, üyelerimizin 300-400’ünün
direkt banka genel müdürleriyle muhatap
alarak problemleri çözme anlamında da
büyük organizasyonlar yapmamızın önünü açıyor. Malatya’ya her türlü faydayı
rahatlıkla alabilmemiz, Türkiye’deki
bütün TSO’ların başkanlarıyla diyalog,
herhangi bir üyemizin başka bir ildeki
sorununu giderme anlamında TOBB’un
vizyon ciddi bir vizyonu ve ufku var. Bu
noktalardan istifade ediyorum. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum.
“MALATYA KAYISISI” SATMAYANLARA
“MALATYA KAYISISI” YAZDIRILMAYACAK
Türkiye’nin, AB’den coğrafi tescil almış 3 ürünü var. Aydın inciri, Gazianntep
baklavası ve Malatya kayısısı... “Malatya
kayısısı” adıyla satılan sahte ürünlere
yönelik çalışmalarınıza değinir misiniz?
Kayısının Malatya’ya ait katma değerli bir ürün olduğunu ifade etmek adına
Antalya’daki ve İstanbul’daki yöresel
fuarla da gideceğiz. Kayısıyla ilgili ne
kadar alan varsa katılmaya gayret gösteriyoruz. “Malatya kayısısı” diye satılan
ürünlerin önüne geçtik. Kayısıda etiket
oyunlarına müsaade etmeyiz. Bununla
ilgili 81 ildeki ilgili makamlara, cezai
müeyyidenin uygulanacağı vurgusuyla
belge ve yazılar gönderdik. “Malatya
kayısısı” satmayanlar artık “Malatya
kayısısı” yazmamaya başladı. Tescilliydi;
ancak bununla ilgili bir aksiyon yoktu. Komisyon kurduk, konunun peşini
bırakmıyoruz. Malatya kayısısını
diğerlerinden farklı kılacağız. Özel
olduğunu hissettireceğiz. Fiyatının
yükselmesine katkı sağlayacağız.
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borsası kurma arzunuzu biliyoruz... Kayısı ve pazarının geliştirilmesi için hangi
çalışmalarınız mevcut?

Malatya Şire Pazarı’nın tamamı (arsası, tapusu), Malatya Ticaret Borsası’na
ait. Dolayısıyla biz, Malatya’ya yakışır bir kayısı borsasının olmasını arzu
ediyoruz. Yurt dışı alıcılar ile buradaki
satıcıların buluşabileceği, Malatya’daki işletmelerin ayağına gelinebilecek,
fiyatların Malatya’dan belirlendiği,
bu noktada Malatya’ya ve çiftçimizin
emeklerine yakışan politikanın yürütüldüğü, tek ağızdan ve rakamların ayakaltı
edilmediği, fiziki şartları ve gıdayla
ilgili kısmındaki görünüş açısından daha
sağlıklı bir yer olacak. Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile bu konuları
konuşuyoruz. Buğday Pazarı da düzgün
bir yere taşınmalı. Gıda toptancıları ve
hafriyatçıları, mobilyacılar ve keresteciler ve benzer iş kollarıyla ilgili siteler
kurulmalı. Bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da finansal anlamda
bizi desteklemelerini istedik. Ticaret
hacminin gelişmesi için bu sitelerin fiziki
şartlarını iyileştirerek işletme sahiplerinin kendini rahat hissedebileceği bir
ortam, nakliye ve ulaşım anlamında daha
sağlıklı bir yapıya ulaşması ve şehrin
ilerlemesi için bu işlerin şehrin gelişmekte olan bölgelerinde olması fikrindeyiz.
Diyarbakır’dan, Bingöl’den, Tunceli’den,
Malatya’ya toptan gıda malzemesi almak
için de birçok insan geliyor. İşletmelerin
çoğu farklı yerlerde.
Toplu Pazar oluşturabilirsek, her
istenilenin bulunabileceği bir
ortam olur ki,
birlikte büyük
bir güç sağlanır.

MALATYA’YA YAKIŞIR
KAYISI BORSASI OLMALI
Hollanda’daki çiçek
borsası gibi bir kayısı
MALATYA TSO

21 OCAK 2019
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TOBB EKONOMİ ŞURASI

TÜRKİYE EKONOMİ
ŞURASI YAPILDI

2 ŞUBAT 2019

Her yıl Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 365 oda ve borsanın katıldığı
Türkiye Ekonomi Şurası, 21 Ocak 2019 Pazartesi günü gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenen
organizasyona, Cumhurbaşkanımız, SAYIN Recep Tayyip Erdoğan ve 7 bakanımız da katıldı. İş
dünyasının temsilcileri arasında, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da vardı...

SORUNLARI, CUMHURBAŞKANIMIZ İLE PAYLAŞTIK
Malatya TSO 2019 yılı ocak
ayı olağan meclis toplantısı,
Meclis Başkan Vekili Hakan
Er başkanlığında, 15 Temmuz
Şehitleri Meclis Salonu’nda
gerçekleşirildi. Meclis Divanı,
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO
Yönetim Kurulu Üyeleri,
meclis üyeleri katıldı. Malatya
TSO eksperlerine orman
mühendisi dahil edilmesi
görüşülüp karara bağlandı.
Malatya TSO Başkanı
Sadıkoğlu, TOBB tarafından
düzenlenen “Ekonomi Şurası”
hakkında bilgiler verdi.
Malatya TSO’ya kayıtlı olan
ve meslekte 30 yılını geride
bırakan üyelere de “30. Yıl
Onur Plaketi” sunuldu.
MALATYA TSO

Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu

MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU: Daha önce TSO

Konsey Toplantıları’nda belirlenen sorunları, ilimiz ve bölgemiz nezdinde yaptığımız çalışmalar
sonucunda ortaya çıkan verileri Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırdık. Sıraladığımız sorunların
başında ise yerli malının kullanılmasının desteklenmesi, finanse erişimde zorluklar, inşaat
sektöründeki daralmanın getirdiği problemler, EXİMBANK ve KGF kredilerinin etkin kullanılması, SGK prim destekleri gibi konular yer aldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin
Nebati ile görüştük. Fırıncıları, taksit yapamayan kuyumcuları, Hal Kanun Yasası’dan mağdur
olan esnafın durumunu ilettik ve kendisinden bu konuların takipçisi olacağının sözünü aldık.
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SADIKOĞLU

BAKAN VARANK
İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız Mustafa Varank ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Balıkesir TSO’da bir
araya geldi. Bakan Varank'tan kamulaştırma
bedellerinin kredilendirilmesi konusunda
destek isteyen Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu,
1. OSB atık su arıtma tesisi kapasite artışı
projesi ve 1. OSB ilave alan altyapı yapım
işiyle ilgili yardım talep etti. Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu’nun Malatya’ya davet ettiği Mustafa
Varank “OSB’lerin gelişmesi adına üzerimize
düşen görevi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU
MALATYA’YI SANAYİ KENTİ YAPMA ADINA ÇALIŞIYORUZ
eldiğimiz günden bugüne, sorunları çözüme
kavuşturmak için yoğun çaba harcıyoruz. Arazilerimizin yetersiz olmasından kaynaklı sıkıntılar
yaşıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır Organize Sanayi Bölgesi
(OSB)’de istimlak bedeli ödenmemiş. Bakanımızdan
bu noktada söz aldık. İnsanlar mağdur oluyor. Arsayı
iş adamına veremiyoruz. Sayın vekillerimizin de
desteğiyle Malatya’yı sanayi kenti yapabilmek adına
işletmelerin önünü açmak istiyoruz.

G

12 ŞUBAT 2019

29 HAZİRAN 2019

1. OSB’DE SORUNLARA

ÇÖZÜM TOPLANTISI
VALİ BURUŞ’TAN
1. OSB’DE İNCELEME

M

alatya 1. Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı, Vali
Aydın Baruş’un başkanlığında
gerçekleştirildi. Malatya 1. OSB
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda,
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1.
OSB Müdürü Taha Nuri Memur
ve Malatya 1. OSB yönetim
kurulu üyeleri de vardı. Gündem
maddeleri ele alındı. Vali Baruş,
OSB’yi ilgilendiren konular
hakkındaki kararların Malatya

için hayırlı olması dileğinde
bulundu.

Malatya Valisi Aydın Buruş, Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile beraber 1. OSB'deki
Babacan Tekstili ziyaret etti. Firma yetkililerinden işleyiş hakkında bilgiler alan daha sonra fabrikayı gezerek personelle uzun uzun sohbet etti.
2 OCAK 2019

7 MAYIS 2019

ZİYARET

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Geldiğimiz günden bugüne
OSB’nin altyapısını geliştirmek ve Malatya’yı sanayi kenti
yapabilme adına çalışmalarımız devam ediyor. Malatya
yatırımlar yönünden cazibe
merkezi konumunda. Sorunları
hep birlikte ele alarak çözüme
kavuşturmak adına çalışıyoruz.

1. OSB’DE GÜNDEM
MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Malatya Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Aydın
Baruş’un başkanlığında yapıldı. Vali Baruş, Eski
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur
Polat, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve müteşebbis heyeti katıldı.

MALATYA TSO

20 OCAK 2019
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SEKTÖR / MADENCİLİK

BAKAN
DÖNMEZ’İ
MİSAFİR
ETTİK

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere
Malatya’ya gelen Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez,
Malatya TSO’yu ziyaret etti. TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile makamINda bir
süre görüşen Bakan Dönmez’e, kayısı ve
yöresel el dokuma halı hediye edildi.

F

5 OCAK 2019

atih Dönmez daha sonra Malatya TSO
ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB)-Maden Mühendisleri
Odası Malatya İl Temsilciliği’nin ortaklaşa
düzenlediği “Maden Sektörü Temsilcileri
Toplantısı”na katıldı. Toplantıya, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya
Milletvekilleri Öznur Çalık (AK Parti MKYK
Üyesi), Bülent Tüfenkci (Eski Gümrük ve
Ticaret Bakanı), Hakan Kahtalı, Ahmet
Çakır, belediye başkanları, İnönü ve Turgut
Özal Üniversitesi rektörleri, Malatyalı iş
insanı Ahmet Çalık, maden sektörünün
temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Bakan Dönmez’e, TSO Başkanı Sadıkoğlu
ve işletmecilerce sorun ve çözüm önerileri
iletildi. Dönmez ardından İnönü Üniversitesi ve TMMOB-Maden Mühendisleri Odası
Malatya İl Temsilciliği’nce açılan bölgenin
yeraltı kaynaklarını inceledi.

Enerji
ve Tabii
Kaynaklar
Bakanı
Fatih
Dönmez

Malatya
TSO
Başkanı
Oğuzhan
Ata
Sadıkoğlu

SANAYİ-MADEN-AKADEMİ BULUŞTU
Malatya TSO, Türkiye Maden Mühendisleri Odası (TMMOB) Malatya Şubesi ve İnönü Üniversitesi (İ.Ü.) tarafından “Malatya Maden Potansiyelinin
Değerlendirilmesi” konulu panel düzenlendi. Malatya TSO 15 Temmuz
Şehitler Konferans Salonu’ndaki toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan
Özkan, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Orta Anadolu 4. Bölge Müdürü Uğur Çakar,
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı Murat Cengiz, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Sis, TMMOB-Maden Mühendisleri
Odası Malatya İl Temsilcisi Ali Fırat, TMMOB-Maden Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şube Başkanı Deniz Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.
MALATYA TSO

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Malatya’da 205 işletme ruhsatlı maden ocağı var. Amacımız; sanayiyi, madeni ve akademiyi bir araya getirerek hem işletmeyi hem de
istihdamı artırmak. Yer altı kaynakları deyince, akla Hekimhan-Hasançelebi geliyor. Türkiye’nin en önemli demir yatakları bu bölgede.
Ayrıca, Yeşilyurt-Görgü’de bakır, kurşun ve çinko; Darende’de
çimento ham maddeleri; Doğanşehir-Sürgü’de demir zuhurları,
Hekimhan-Bıcır’da krom madenleri yer alıyor. Akçadağ ve Kuluncak’taki mermer yatakları da Malatya için önem arz ediyor. Malatya’nın 2018’e ait madencilik ihracat rakamı 1 milyon 934 bin dolar.
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İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ

BAKAN YARDIMCIMIZ

NEBATİ’Yİ AĞIRLADIK

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısımız Dr. Nureddin Nebati, Malatya’daki iş adamlarıyla bir araya geldi.
Malatya Öğretmenevi’nde toplantıda AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci (Eski Gümrük
ve Ticaret Bakanı), Öznur Çalık (AK Parti MKYK Üyesi), Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı
Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MÜSİAD
Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan da katıldı. Malatya ve Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı.

HAZİNE VE MALİYE
BAKAN YARDIMCISI
DR. NUREDDİN NEBATİ:
TÜRKİYE’Yİ ENGELLEYEBİLECEK
HİÇBİR ŞEY YOK!
0’lı yıllar Türkiye için karanlık ve sıkıntılı bir dönemdi.
Ekonomi çok ciddi yaralar alırken,
sosyo-kültürel ve siyasal anlamda
her türlü ötekileştirme yaşandı.
Büyümeyi bırakın, kendisini muhafaza etse mutlu olabileceği, hep
küçülen, kavga eden, ekonomisini
yönetemeyen bir ülkeydi. 2002 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atılan adımlar, Türkiye’yi
belirli bir noktaya getirdi ve bu
geliş çok da kolay olmadı. Çünkü
oyunlardan hiçbir şekilde vazgeçmediler. Üzerimize operasyonlar
çektiler. Türkiye’nin bölgesinde
lider konuma gelme konusundaki
kararlılığını engellemeye çalıştılar.
Biliyorlar ki bu olursa, dünyanın
vazgeçilmez lider ülkelerinden
birisi olma yolunda, Türkiye’yi
engelleyebilecek hiçbir şey yok.

9

“Dolar 7, 8, 9, 10 lira olacak.
Euro bu noktaları geçecek ve
insanlar bankalara gidecek. Paralarını, dövizleri çekip bankacılık
sistemini önce çökertecek sonra
da ülke ekonomisi göçecek.” deniliyordu. Ama gene unuttular; bu
ülke, kolay bir ülke, kolay bir lokma
değil. Bunu yiyecek, bu ülkeyi
düşürebilecek bir güç daha olmadı,
olmayacak! Çünkü bu millet, 81
milyonluk nüfusuyla; vatanına,
devletine, bayrağına, ülkesine sahip olma noktasında tecrübeleriyle
dünyaya örnek olmuştur.

var. Bunu durdurabilecek hiçbir
operasyon yoktur, olamaz.
İş dünyasına sesleniyoruz:
“Hedeflerinizi YEP ve Orta Vadeli
Program (OVP)’deki hedeflerle mutlaka uyumlu hale getirin.” Hatta çok
daha iyi olacak inşallah. Enflasyon
oranlarında, cari açıkta ve ihracatta Türkiye çok daha iyi noktalara
gelecek. Bu performans, Türkiye’nin
sürdürülebilir gücünü, büyümesini
ve dünyaya örneklik teşkil etmesini
ortaya koyuyor.

ÇOK DAHA İYİ OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanımız
Berat Albayrak, orta vadeli plan ya
da ’YEP’ dediğimiz Yeni Ekonomi
Programı’nı açıkladığında, 2019,
2020 ve 2021’de Türkiye ekonomisinin nereye geleceğini rakamlarla
ortaya koymuştuk. Rekor kırılarak yıl
sonunu, 168 milyar doların üzerinde
bir ihracatla kapattık. 400 milyar
dolara yakın bir dış ticaret hacmiyle
de Türkiye’nin bir gücü, potansiyeli

2017’de ilimizin aldığı göç 27
bin 523, verdiği göç 28 bin 222.
Malatya, 2018 itibariyla, 12 bin
606 iş yerine sahip. Çoğunlukta
az, 1-2-3 kişi çalıştıran iş yeri
sayımız 8 bin 204. Bu da toplam iş
yerlerinin yüzde 65’ine denk. Eylül
2018’de, aktif çalışan vatandaşımızın sayısı 193 bin 106. Bu, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25’ine
tekabül etmek. İhracat rakamı ise
354 milyon 952 bin dolar.

MALATYA VALİSİ
AYDIN BURUŞ:

MALATYA TSO

19 ŞUBAT 2019

18 ŞUBAT 2019
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TOBB-TBB İŞ BİRLİĞİ

REEL-FİNANS SEKTÖRÜ

MALATYA’DA BULUŞTU

1.500 KİŞİYLE, EN YÜKSEK KATILIMLI TOPLANTI
“Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı”na katılan heyete, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu tarafından el işlemesi ibrik, kayısı
ve Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

T

OBB ve TBB tarafından belirli şehirlerde yapılan
“Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı”na, en yüksek katılım, kayısıcıdan
sanayiciye, hayvancılıklıktan üreticiye, tüm iş kollarından yaklaşık 1.500 kişiyle Malatya’da sağlandı. Herkes
sektöründeki sıkıntıları paylaşırken, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ve banka genel müdürleriyle bire bir
görüşme fırsatı buldu. Gündeme getirilen problemlerin uzun vadede çözüme ulaştırılacağı belirtildi. 300
kişinin sorunu da çözüme kavuştu.

MALATYA TSO

TOBB-TBB İŞ BİRLİĞİ

B

izlere bu imkânı veren
TTB Başkanı ve T.C. Ziraat
Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a, Halkbank Genel
Müdürümüz Osman Arslan'a
teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz ne? Üyelerimizle bunları konuştuk. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman,
Kahramanmaraş, Diyarbakır,
Şanlıurfa, Muş ve Bingöl'den iş
insanlarımız da buradalar. Son
25 yılda buna benzer sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türk
özel sektörü olarak diyoruz ki
“Türkiye bu tümseği aşacak,
yolumuza devam edip daha
hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız." Malatya TSO

T
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eski Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın hediye
ettiği bakır el işlemeli semaver setini, TOBB’da sergileyeceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Vali Aydın Baruş’a TOBB tarafından hazırlanan “Dede Korkut” kitabını takdim etti.

T

TOBB BAŞKANI’NDAN
TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Başkanınız Oğuzhan Sadıkoğlu, Malatya’da toplantı yapılması için büyük çaba sarf etti.
İyi ki de etmiş; çünkü böylesi
büyük bir kalabalıkla finans
sektörünü bir araya getirmek
ehemmiyetli. Malatya ve bölge
için önemli bir adım.

TBB BAŞKANI VE
T.C. ZİRAAT BANKASI
GENEL MÜDÜRÜ
HÜSEYİN AYDIN:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'yi baştan
sona dolaştık. Malatya'ya toplantı konusunda özel bir ayrıcalık gösterdik. Hayırlı, uğurlu
olmasını diliyorum. Türkiye'nin
iki önemli bankasını temsilen, üreticimizin, imalatçının,
ihracatçının yanındayız.

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN
MESLEK LİSESİ SÖZÜ

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından
Malatya’da yapılan Selahattin Eyyübi İmam Hatip
Lisesi’nin resmi açılışına katıldı. 2 Galericiler Sitesi
arkasındaki 4 derslikli okul, 2013’te, TOBB ve Malatya
Valiliği arasında imzalanan protokolün ardından geçen
yıl tamamlandı. Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK
Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, İl Milli Eğitim
Müdürü Ali Tatlı, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan
Özcan katıldı. Okunan duanın ardından kurdele kesildi.
Daha sonra okulu gezen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
başarılar dilediği öğrencilere “Ahlak” adlı kitabı dağıttı
ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Hisarcıklıoğlu, Malatya’ya
bir de meslek lisesi kazandırmak istediklerini söyledi.

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TTB Başkanı
ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın,
Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya
Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Vahap Munyar ile birlikte bir dizi ziyarette
bulundu. Malatya Valisi Aydın Baruş, Eski Battalgazi
Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan ve Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile görüşüldü.
MALATYA TSO

18 ŞUBAT 2019

TOBB BAŞKANI M. RİFAT
HİSARCIKLIOĞLU:

18 ŞUBAT 2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) tarafından düzenlenen “Reel
Sektör ve Finans Sektörü Diyalog
Güçlendirme Toplantısı” 18 Şubat’ta
Malatya’da yapıldı. Ev sahipliğini
Malatya TSO, Fırat Kalkınma Ajansı
(FKA) ve Malatya Ticaret Borsası
üstlendi. Organizasyona, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat
Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın,
Halk Bankası Genel Müdürü Osman
Arslan, Malatya Valisi Aydın Baruş,
Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti
Malatya Milletvekili Bülent TüfenkCi,
Eski Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya
TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Malatya Ticaret Borsası Başkanı
Ramazan Özcan, Doğu Anadolu Bölgesi
oda ve borsa başkanları ve banka
bürokratları, STK temsilcilerinin yanı
sıra, çok sayıda iş insanı katıldı.
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TOBB GENEL KURULU

2 MAYIS 2019
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB Genel
Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, konseyler, oda, borsa başkanları
ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret etti.
Malatya TSO yönetimi de Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

BAŞKENT’TE KAYISI ZİRVESİ

Malatya TSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu öncesi Malatya
kayısısını tanıttı. Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulunan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ardından TOBB merkezinde kurulan stantları gezdi.
Malatya TSO yöneticilerinin yanına gelen HİSARCIKLIOĞLU, kayısı döneri keserek ikram etti.
10 NİSAN 2019

TOBB BAŞKANI
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

K

ayısının anavatanı Malatya.
Malatya, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli
isimler yetiştirmiştir. Bunun
sırrı sanırım kayısıdan geliyor.
Malatyalı dostlarımızı aramızda görmekten son derece
mutluyum” dedi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK
TARIM FUARI MALATYA’DA
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ
tarafından bu yıl 10-14 Nisan 2019 tarihleri
arasında 13.süsü düzenlenen “Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine
Hayvancılık ve Gıda Fuarı”na, Mişmiş Park Fuar
Alanı ev sahipliği yaptı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Tarım ihracatı ekonomide çok önemli. Tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için teknolojik yatırımlara önem verilmeli. Ürün kalitesinin daha üst seviyede olması için bu fuarlar
ehemmiyetli. Çiftçinin yanında olmalıyız.
MALATYA TSO

TOBB YÖNETİM KURULU
ÜYESİ VE MALATYA TSO
BAŞKANI OĞUZHAN ATA
SADIKOĞLU:

Malatya kayısısının bir
genel kurul öncesi ilk defa tanıtımı yapılıyor. Iğdır kayısıya
sahip çıkarak ‘Kayısının Başkenti Iğdır’ pankartı asmış.
Kayısının başkenti Malatya.
Bunu insanlara ifade etme
adına tanıtım noktasında
ciddi bir yükün altına girdik.
Malatya kayısısının hak ettiği
değere kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Kayısıya

TOBB Yönetim Kurulumuz, oda
ve borsa başkanlarımız, delegelerimiz aşırı ilgi gösterdi.

AK PARTİ MALATYA
MİLLETVEKİLİ VE ESKİ
GÜMRÜK VE TİCARET
ESKİ BAKANI BÜLENT
TÜFENKCİ:

Malatya ve kayısı tanıtımını
yaptıkları için Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kayısı, Malatya’nın lokomotifidir. Malatya’yı
dünyaya tanıtmaktadır.

CHP GENEL BAŞKAN
YARDIMCISI VE MALATYA
MİLLETVEKİLİ VELİ
AĞBABA:

Kayısı, Malatya’nın ortak
değeridir. Siyaset üstüdür.
Bu tarz tanıtımlara ihtiyacımız var. Malatya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na
teşekkür ediyorum.

BAŞKAN’DAN

MALATYA KAYISISI BRÜKSEL’DE

31 MART 2019

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) olağanüstü üyeler toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve
Eurochambres Başkan Yardımcısı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,
TOBB Brüksel Ofisi’ndeki görüşmeye,
Malatya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun
yanı sıra, çok sayıda Avrupa iş dünyası
temsilcisi de katıldı. Avrupa Komisyonu
Üyesi Günther Oettinger’e, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ve Malatya TSO Başkanı
Sadıkoğlu tarafından kayısı ikram edildi.

VOLEYBOL İLE TANITIM FIRSATI
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri, 15-17 Mart
2019 tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Galatasaray’ı 25-20, 25-18, 20-25 ve
15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi
oldu. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
iki takım oyuncularına, Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte, Avrupa Coğrafi İşaret tescili olan Malatya kayısısı hediye
etti. Sadıkoğlu “Finallerinin Malatyamız’da yapılmasını sağlayan hemşerimiz, Sayın Üstündağ’a teşekkürlerimizi sunarız. Etkinliğin Malatya’da gerçekleştirilmesi şehrin tanıtımına büyük destek sundu.”

GENÇ MUCİTLERİN YANINDAYIZ
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu, Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde genç
mucitlerle bir araya geldi. Okul müdürü
Pervani Temelli ve öğretmenlerden bilgi
alan Sadıkoğlu, öğrencilerle de uzun süre
sohbet etti. Son yıllarda popülaritesi
artan ve Türkiye'de üretimi olmayan
“Hologram” teknolojisiyle ilgili projeleri
inceleyen Sadıkoğlu, "Öğrencilerimiz 3
boyutlu teknolojiyi kullanarak önemli işler çıkarmış. İlerleyen süreçte 7 boyutlu
teknoloji üzerine çalışmalar yapacaklarını da belirttiler. Genç yaşta başarılarıyla
kendilerinden söz ettiren kardeşlerimizi,
destek olan ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

MALATYA TSO

17 MART 2019

17 MART 2019
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24 HAZİRAN 2019

17 HAZİRAN 2019

48

KAYISI FESTİVALİ

GÜNEŞİN ALTIN YUMURTASI!
Malatya’da, 17-21 Temmuz 2019
tarihleri arasında, 23. Uluslararası
Malatya Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Kayısı Festivali yapıldı. Malatya Valiliği
ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce
düzenlenen organizasyon; Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı,
İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Ticaret Borsası ile
Malatya TSO’nun destek ve katkılarıyla gerçekleştirildi. Güneşin Altın Yumurtası Kayısı Festivali, Mişmişpark
Fuar Alanı’ndaki törenle açıldı.

KAYISIDA ETİKET OYUNLARINA

MÜSAADE ETMEYİZ

Malatya TSO, Türkiye’de ve dünyada coğrafi tescile sahip ve marka değeri olan kayısının; ticari kaygılarla, etiket
oyunlarıyla tezgâhlarda değerinin düşürülmemesi adına çalışma başlattı. 81 ilde, valilik, belediye başkanlığı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a bağlı oda ve borsa başkanlıklarına, Türkiye Bakkallar ve Bayiiler
Federasyonu üyelerine, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Sanatkârlar Federasyonu’na bağlı
odalara yazı gönderildi. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu imzasıyla, “Malatya kayısısı adı altında satılan
sahte ürünlere yönelik çalışmalar yaparak kanuni haklarımızı sonuna kadar koruyacağız” denildi.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

G

ENTEGRE BİR TESİSE
İHTİYACIMIZ VAR
Malatya’nın en önemli sorunlarından
birin kesinlikle kayısı. Entegre bir
tesise ihtiyacımız var. İş adamlarımızı yatırıma davet ediyoruz. Yer tahsisi
ve teşvikler noktasında sonuna kadar
destekçileri olacağız. Fransız Peyniri
katma değerli bir ürün. Ekonomiye
destek sağlıyor. Bizler de kayısıda
bunu yaparak kayısının sanayi dahil
olmak üzere her alanda kullanılması
için elimizden geleni yapacağız.

MALATYA TSO

ünümüz dünyasında kültürel değerlerin korunması ve
bu yönde oluşan talebin karşılanmasına yönelik çalışmalar, son yıllarda Türkiye’de de
karşılığını buldu. Ülkemiz, hem
Akdeniz üzerinden Afrika ve
Avrupa, hem de Asya üzerinden
Türk-İslam kültürünü bir arada
barındıran zengin bir çeşitliliğe
sahip. İlimizin en büyük ekonomik dinamiği ve adı Malatyamız
ile özdeşleşmiş olan “Malatya
Kayısısı”nın, sınırları ve spesifik özellikleri belirlenerek Türk
Patent Kurumu’nda ve Avrupa
Birliği Komisyonu’nda tescili
sağlandı.
“Malatya Kayısısı” coğrafya
sınırları ve ürün kalitesi bakımından ülkemizin değişik
yerlerinde ve dünyadaki üretilen kayısı çeşitlerinin değerlerinden farklılıklar arz etmekte.

Amacımız başka yörelerde
yetiştirilen kayısıların, “Malatya Kayısısı” ismiyle satışının önüne geçmek. Bu isimle
gönderimde bulunan firmaların
odamızca konfirme edilmesi
gerekmekte. Aksi taktirde Sınai
Mülkiyet Kanunu’nun verdiği
hak ölçüsünde dava açılarak
cezai müeyyidenin uygulanacağı bilinmeli.
HAKLARIN KORUNMASI
İÇİN MAHKEME YOLU AÇIK
Malatya TSO’nun sınai
mülkiyet hakkı sahibi olduğu
“Malatya Kayısısı”nın hak ettiği
değeri bulması, üreticinin ve
ürünü pazara sunan tüccarımızın haklarının korunması adına
kanun maddeleri uyarınca
mahkeme yolu açıktır. Konunun önemine binaen gerekli
duyuruların yapılması ve ilgili
üyelerinizin bilgilendirilmesi
hususunda gereğini arz ederim.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER
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18-19-20 EYLÜL 2019

Ankara Ticaret Odası (ATO)
tarafından düzenlenen “2.
Uluslararası Coğrafi İşaretli
Ürünler Zirvesi” 18-19-20
Eylül 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. ATO
Congresium Kongre ve Sergi
Salonu’ndaki açılış törenine,
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanımız
Mustafa Varank da katıldı.

G
AB TESCİLLİ ‘MALATYA KAYISISI’NI

EMİNE ERDOĞAN

HANIMEFENDİ’YE ARMAĞAN ETTİK

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci

aziantep baklavası ve Aydın
incirinden sonra 2017’de,
Avrupa Birliği (AB) Coğrafi
İşaret Tescil Belgesi’ni alan “Malatya Kayısısı”nın sergilendiği,
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) standına ilgi büyüktü. Emine
Erdoğan Hanımefendi’nin yanı sıra,
Eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız,
AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti
Malatya Milletvekilimiz Bülent
Tüfenkci’ye, AK Parti MKYK Üyesi
ve AK Parti Malatya Milletvekilimiz
Öznur Çalık’a Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin’e
ve ATO Başkanı Gürsel Baran’a,
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu tarafından kayısı
hediye edildi. Sadıkoğlu, Sivas TSO
Başkanı Mustafa Eken ile de zirve
konularına ilişkin görüştü.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti
Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken

ATO Başkanı Gürsel Baran

Kayısının başkenti Malatya’dır.
Malatya kayısısının hak ettiği değere kavuşması için elimizden geleni
yapıyoruz. Katıldığımız tüm etkinliklerde standımız yoğun ilgi görüyor ve bizler de burada şehrimizi ve
kayısımızı insanlara tanıtma fırsatı
yakalıyoruz. Bu tür etkinliklerde her
zaman var olacağız. Kayısı, Malatya’nın lokomotifidir. Bu da dünyayı, Malatya’dan haberdar ediyor.
Üreticilerimiz, tüccarlarımız; emek
veren herkes bunun temel taşıdır.
Bütün ziyaretçilerimize, herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.
MALATYA TSO

KAYISI

13 HAZİRAN 2019
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Malatya Tso
Başkanı
Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu

DÜNYAYLA ENTEGRE BİR KAYISI BORSASI

BİR AN ÖNCE KURULMALI

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ
ümrük müşavirlerinin Malatya’ya
gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Mantıklı işler yapma gayretindeyiz.
Buraya gelmemizde, üyelerimiz vesile
oldu. Sizler fikir yürütür, bizleri yönlendirirseniz doğru işler yapabiliriz. Hukuki
haklarımızı kullanacağız. Marka tesciliyle ilgili olarak üyelerimizin, üreticilerimizin haklarını koruyabilmek için 81
vilayetteki valiliklere, belediyeler, tarım
il müdürlüklerine bilgi yazısı gönderdik.
Malatya kayısısı olmadığı halde Malatya
kayısının adının kullanılmasının, satış
yapanlara kanuni yönde sıkıntı çıkartacağını anlattık. Avrupa Birliği (AB)
tescil logolarının kullanılması gerekliliği
ise ihracat rakamlarını artırabilmesi
açısından önemli. Sizlere destek olarak
farkındalık yaratacağımız bilincindeyiz.
Kayısının katma değerinin artması
gerek. Dünyayı gezdiğimizde, kendi tarım
ürününü sanayi mamulüne dönüştüren
ülkelerin kazançları yüksek seviyede.
Malatya’da kayısı da bu haliyle satılmalı.
Malatya’nın entegre bir fabrikayı hak
ettiğine inanıyoruz. Malatya’da yıllardır
kayısıyla uğraşan insanların bir araya ge-

G

MALATYA TSO

Malatya
Ticaret Borsası
(MTB)’de, Kuru
Kayısı Komisyon
Toplantısı
yapıldı.
Katılımcılar
arasında
Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğu,
MTB Başkanı
Ramazan Özcan,
Ege Kuru Meyve
ve Mamulleri
İhracatçıları
Birliği Başkanı
Birol Celep,
yönetim kurulu
üyeleri, Tarım
İl Müdürü
Tahir Macit ve
üreticiler DE
VAR.

lerek, gerekirse işin içine bizleri de katmak suretiyle teşviklerden, avantajlardan
yararlanarak kayısının çeşitli ürünlerini
de almasının yolunu açmak lazım.
KAYISI, BAYRAMLARDA ŞEKER
OLARAK VERİLEN BİR MAMÜL DEĞİL!
Dünya ile entegre olabilecek bir
borsa, bir an önce kurulmalı. Burada
tahtası açıldığında dünyada fiyatı belirleyebileceği, alıcıların Malatya’ya gelebileceği, standardı gibi kayısının fiyatını
da burada belirleyeceğimiz bir yapıya
ulaşmalıyız. Taşın altına hep birlikte
elimizi koymalıyız. Kayısıyı bayramlarda
şeker olarak verilen mamul olarak değil,
iç pazarda tüketilebileceği, çocuklara
faydalı olması ve sağlık yönünden bilinçlendirilmesiyle, reklamını, tanıtımını
en iyi şekilde yapmalıyız.
Ne bedel ödenecekse ortaklaşa veya
tek biz bu işin içerisinde varız. Dizilerde
sponsorluk oluşturmalıyız. Yıllardan beri
süregelen üreticinin mağduriyetin önüne geçmeliyiz. Hiçbir şey yapmadığımız
sürece 50 sente, 1 dolarak sattığımız
kayısıda, çiftçi işin hakkını almadığı
için mutsuz olursa üretimin durmasına
neden olunur. “10 TL kazanacağız” diye
geleceğimizi mahvetmiş olacağız. Geleceğimize çözümler üretmeliyiz.

MALATYAMIZ BİR ŞANSI DAHA HAK EDİYOR
Malatya olarak hak ettiğimiz yerde
olmadığımıza inanıyorum. 80’li yıllarda
Gaziantep ile ve diğer illerle kıyasladığımızda, ticari hacmimiz aynı iken bugün
gelinen noktada her şey ortada! Geldiğimiz 1 yıllık dönemde, bölgeyle yarışır
bir Malatya hedefiyle altyapı çalışmaları
yapıyoruz. Malatya kayısıdan hak ettiği
payı bir türlü almıyor. Şöyle ki... Vergi
siteminde ihracat, İzmir üzerinden yapıldığından, vergilendirmeden Malatya pay
alamıyor. Bunu TOBB Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu vasıtasıyla Cumhurbaşkanımıza bildirdik. Hükümetimiz, iller bazında
üretilen ürünlerin vergilendirilmesini,
üretilen şehirlerde yapılmasını sağlayacak
yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Vergi katkısı, üretilen şehre ait olacak. Geçmişteki
problemleri biliyoruz, bu hatalar, geleceğimizi planlamamızda engel olmamalı.
Malatyamız bir şansı daha hak ediyor.
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MALATYA’DA KAYISI REKOLTESİ

391 BİN 792 TON

Türkiye’nin kuru kayısı üretiminin yüzde 90’ını, dünyanın
yüzde 67’sini karşılayan Malatya’da, 2019 yılı kayısı rekoltesi
açıklandı. Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığındaki
toplantıda, tahmini olarak yaş kayısı üretimi 391 bin 792 ton,
kuru kayısı üretimi 87 bin 642 ton olarak kayıtlara geçti.

MTB BAŞKANI RAMAZAN ÖZCAN:
7/24 HİZMETİNİZDEYİZ
Malatyamızın en önemli gelir kaynağı
olan kayısının problemini sık bir şekilde
konuşmalıyız. 2019 mahsülü Malatyamıza,
ülkemize hayırlı olsun. Fiyatların belirlenmesinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Herkesin
mutlu olacağı bir noktada buluşabilirsek
çok iyi olur. Kuru kayısının yüzde 85’ini siz
ürettiğinizi ifade ediyorsanız, fiyatı da sizin
belirlemeniz, başkalarına bırakmamanız
lazım. Bizler, sizlerin 7/24 hizmetinizdeyiz.
Yaşadığınız sıkıntılarda mutlaka bize anında
dönüş yapın ki, çözümü bulalım.

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI
BİROL CELEP:
ÇİFTÇİLERİMİZ, ORTAKLARIMIZ...
Çiftçilerin ortaklarımız olduğunun
bilincine varmalıyız. Biz bu algıyı çiftçiye
götürürsek güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum. Kuru meyve ihracatında
sürdürülebilir fiyat istikrarı önemli. 1.3 ile
1.4 milyar dolarları geçemiyoruz. Neden?
Çünkü mantalitemizi değiştirmiyoruz.
Bunun için önce tabandan başlamalıyız.
Çiftçilere eğilerek onları bilinçlendirmeliyiz. Marka anlayışı ehemmiyetli. 26 yıldır
sektördeyim, maalesef 25 seneden önce
marka olgusunu algılamak kolay değil.

MALATYA VALİSİ
AYDIN BARUŞ:
SADECE TÜRKİYE’DE
DEĞİL, DÜNYADA DA
RAKİPSİZ BİR İLİZ

Kuru kayısı, Malatya ekonomisinde önemli bir yere sahip. Üretim safhasında çiftçilerimizin elde
ettiği gelir ve ticarte ise büyük
bir kısmının ihracatla satılması
noktasında ilimiz için ehemmiyetli
bir tarım ürünümüz. Malatya’da
tarım alanın 425 bin 450 hektar.
İlimiz yüzölçümünün yüzde
34’üne tekabül ediyor. 80 bin 820
hektarı kayısı ağaçlarının dikildiği
alan. Bu da tarımsal alanın yüzde
19’una denk geliyor.
Sadece Türkiye’de değil,
dünyada da kuru kayısı alanında
rakipsiz bir iliz. Türkiye’den ihraç
edilen kuru kayısı miktarı, 2018
rakamlarına göre 93 bin 692 ton.
Bunun da yüzde 90’ı Malatya’dan
karşılanıyor. Kuru kayısı ihracatımız 2018’de 253 milyon 901 bin
dolar. 40 yıl önce Malatya’daki
kayısı ağacı sayısı yaklaşık 893
bindi. 2000’de 5 milyon 643
bin, 2010’da 6 milyon 912 bin,
2017’de 7 milyon 678 bin, şimdi
ise 7 milyon 800 bin civarında.
Malatya kayısısı, 2017’de
Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret
Tescil Belgesi’ni aldı. Gaziantep

baklavası ve Aydın incirinden sonra AB’den bu belgeyi alan üçüncü
ürün, kayısı oldu. Coğrafi işareti
simgeleyen logolar üretildi. Bunların ihracat işlemlerinde hatta
ülke içerisinde satılan mamullerde
de kullanılması noktasında Malatya TSO gerekli girişimleri yapacak.

MALATYA TSO
BAŞKANI OĞUZHAN
ATA SADIKOĞU:
SAHTE ÜRÜNLERLE
MÜCADELE İÇİN TİM!

Malatya kayısısıyla alakalı
bir TİM kurarak illerde “Malatya Kayısısı” adı altında satılan
sahte ürünlere yönelik çalışmalar
yapacağız. “Malatya Kayısısı”nın
belirgin olması adına AB tescil
logosunu mutlaka koymalıyız.
Amacımız, kayısıyı hak ettiği
yere getirebilmek. Örnek olarak
peynir her yerde üretiliyor;
ancak Fransa peyniri dünyada
nam yapmış. Avrupa’da insanlar
özellikle alım yaparken “Malatya
Kayısısı”nı arıyor raflarda. Logo
kullanmamanın yaptırımı var,
bunu bilmelisiniz.
Ayrıc, Malatya TSO Genel
Sekreter Yardımcısı Rahmi Özer
tarafından “Malatya Kayısısı” sunumu yapılarak coğrafi işaretlerin
öneminde bahsedildi.

MALATYA TSO

13 HAZİRAN 2019

KAYISI

SEKTÖR / KANATLI ET

27 ŞUBAT 2019
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6 BİN KİŞİYE DAHA İŞ İSTİHDAMI
Malatya’da kanatlı et
sektörünün sorunları masaya
yatırıldı. Malatya TSO 15
Temmuz Şehitler Konferans
Salonu’ndaki toplantıya, AK
Parti Malatya Milletvekilleri
Öznur Çalık (AK Parti MKYK
Üyesi), Bülent Tüfenkci (Eski
Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK
Parti MKYK Üyesi), Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Selahattin Gürkan, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet
Çınar, Malatya Tarım ve Orman
İl Müdürü Tahir Macit, Kanatlı
Et Üreticileri Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Koç, Malatya Kanatlı
Et Üreticiler Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Serdar Yıldız,
siyasi parti temsilcileri,
STK’lar ve çok sayıda üretici
katıldı. Tarım ve Hayvancılık
Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin
oluruyla, 50 milyon TL’lik
bütçe, Türkiye’de sektörde ilk
olarak Malatya için onaylandı.
Telefonla bağlanan Tarım ve
Hayvancılık Bakanımız Bekir
Pakdemirli “Malatya için ne
yapsak azdır” diyerek herkese
selamlarını iletti.
MALATYA TSO

MALATYA KANATLI ET ÜRETİCİLER
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANI SERDAR YILDIZ:

M

alatya’da atıl durumda olan 2
kesimhane ve 120 civarındaki
kümesin aktif hale getirilmesi sağlanacak. Yaklaşık 6 bin kişiye de iş istihdamın sağlanacak. Et ve Süt Kurumu
da direkt Malatya’daki üreticilerin
ürününü alıp-satarak destek olacak.
Emeği geçen herkese teşekkürler.

MALATYA TARIM VE ORMAN İL
MÜDÜRÜ TAHİR MACİT:

Günde 5 defa toplantı yaparak bu
proje için varımızı-yoğumuzu ortaya
koyduk. Her milletvekilimizi aradık,
çok büyük çabalar harcadık. Geldiğimiz noktada ne kadar büyük bir işe
imza attığımızı görüyoruz.

KANATLI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANI ABDULLAH KOÇ:

Bu destek, özellikle Meclis çatısı
altında hiçbir ile verilmedi. Malatya
insanı siyasi yönden çok şanslı. Bu
çalışma Türkiye’de bir ilk. Yaklaşık 1

yıldır bu proje için yoğun çaba harcadık. İnanan ve yanımızda olan herkese
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Umarım bu ateş tüm Türkiye’ye
yayılır. Gelirin tabana yayılması da
sağlanması amaçlanıyor.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE
MALATYA MİLLETVEKİLİ
AV. BÜLENT TÜFENKCİ:

Özellikle projenin geçmemesi
noktasında bi çok iş adamının aracı
olarak baskı oluşturdu; ancak birliğin
ve bizlerin sağlam duruşuyla, bakanımızın onayıyla üreticilerin mağdur
edilmemesi adına bu çalışmayı başından sonuna kadar takip ettik.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI
SELAHATTİN GÜRKAN:

STK’ların güçlerini doğru yönde
kullandıklarında neler yapabildiklerinin göstergesi, bu proje. Yalnız, kayısının bugün geldiği noktadaki sıkıntı,
insanların birbirlerinin arkasından çevirdiği işlerdi ki, sizlerden bu noktaya
gelmemenizi istirham ediyorum.

3 OCAK 2019
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TEKSTİL SEKTÖRÜ İLE

BİR ARAYA GELDİK

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı,
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya
Milletvekili Bülent Tüfenkci,
Malatya’da tekstil sektörü
temsilcileriyle bir araya geldi.
Sorunlarının konuşulduğu
istişare toplantısına,
Yeşilyurt Belediye Başkanı
Mehmet Çınar, Malatya
Malatya
TSO Başkanı Oğuzhan Ata
TSO Başkanı
Sadıkoğlu ile ilgili kurum Oğuzhan Ata
müdürleri de katıldı.
Sadıkoğlu

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE MALATYA
MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ:
FİRMALARIN İŞİNİ BÜYÜTECEĞİ
YOL HARİTASINI BELİRLEDİK
alatya’nın cazibe merkezleri programları içerisinde yer alması için ciddi gayretler sarf ediyoruz. Malatya 21 ilin içerisine
alarak 6. Bölge teşviklerinden faydalanan
iller arasında. Malatya’nın kalkınması, gelişmesi ve istihdam sağlaması noktasında
tekstil atölyelerinin ayrı bir yeri var. Tekel
depolarının kiralanma sürecini, tekstilci
arkadaşlara tahsisini, ondan sonraki süreçleri çok yakinen biliyorum. 2-3 kere bizzat
devreye girerek bunları (satışını) ertelettik;
ama bu sürdürülebilir değil.
Sizleri bu korkudan kurtaracak bir
program uygulamamız, bir girişimde
bulunmamız lazım. Bunun en etkili yolu,
organize sanayi içerisinde bir yer bularak

M
Eski Gümrük ve
Ticaret Bakanı,
AK Parti MKYK
Üyesi ve Malatya
Milletvekili
Bülent Tüfenkci
“Organize sanayi
içerisinde bir
yer bularak
küçük atölyeler
şeklinde “tekstil
kümelenmeleri”
oluşturacağız”
diye konuştu.

küçük atölyeler şeklinde “tekstil kümelenmeleri” oluşturmak. Firmalarımızın haksız
rekabetten kurtulması, uzun sürede işlerini
büyütebilecekleri bir alan oluşturmaları, sağlıklı şartlarda iş yapabilmeleri ve
kooperatifleşmelerine ilişkin bir yol haritası
belirledik. Malatya TSO Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu göreve geldikten sonra
ilk iş olarak bu soruna eğildi.
Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. 15
Temmuz’dan sonra yurt içinden ve yurt
dışından kaynaklı birçok ekonomik saldırıların gerçekleşti. Türkiye’nin bekası noktasında her zamankinden daha güçlü bir hale
geldik. Ama özellikle 24 Haziran seçimi ve
halkın desteğiyle fiilen Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra saldırılar tavan yaptı. Hükümetimiz tedbirler
aldı. Ekonomi yavaş yavaş rayına oturuyor,
dengeleniyor. Asıl sevindirici olan, desteklerin devam etmesi.

MALATYA TSO

ZİYARET

1 ŞUBAT 2019
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FENDOĞLU’NU MİSAFİR ETTİK
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet
Fendoğlu, Malatya TSO’yu ziyaret etti. TSO yönetiminin de yer
aldığı toplantıda, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Fendoğlu’na Malatya’nın sanayisi hakkında brifing verildi.
Fendoğlu’na, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve Ülkü
Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan da eşlik etti.

MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ
MEHMET FENDOĞLU:

O

11 OCAK 2019

Mhp Malatya
Milletvekili
Mehmet Fendoğlu

Malatya TSO
Başkanı Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu

ğuz Başkanım, Ankara’ya
her geldiğinde Malatya’nın
sorunlarını gündeme taşıyor ve
ilgili bakanlıklara iletiyor. Bizler
de ona elçilik ederek birlik içinde
çalışıyoruz. Malatya, tarımın
yanında önemli bir sanayi şehri.
Hedefimiz; Gaziantep, Konya
ve Denizli gibi illerimize yetişip
onları geçmek. Atıl durumda bulunan hiçbir fabrika kalmayacağına dair bir proje ürettik. Sizlerin

gayreti ve Başkanımızın hedefleriyle, Malatya olarak ittifak
ortaklarımızla el ele verip ticari,
ekonomi, sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunacağız.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Vekilimiz, göreve başladığı günden itibaren odamız üyelerini ve
iş adamlarımızı yalnız bırakmadı.
Sürekli bizlerle istişarelerde bulunuyor, işletmelerin sıkıntılarını
dinliyor, çözüm önerilerimizde yanımızda olmaya gayret gösteriyor.
Malatya’nın önünün açılması adına iş birliği içerisindeyiz. “İşsizlik
oranını nasıl düşürürüz?” diye
çalışıyoruz. Malatya’nın gelişimini
diğer illere göre daha iyi seviyeye
çıkarmak için bizlerle birlikte olan
siyasilerimize teşekkür ediyoruz.

CHP EKONOMİ HEYETİNİ AĞIRLADIK
CHP İstanbul Milletvekili
Yüksel Mansur Kılınç
ve Tunceli Milletvekili
Polat Şaroğlu’ndan
oluşan ekonomi heyeti
Malatya il teşkilatı,
Malatya TSO’yu ziyaret
etti. Malatya TSO Meclis
Başkanı Hasan Özkan
ve yönetim kurulu
üyelerinin yer aldığı
görüşmede Malatya’nın
ihracat rakamları ve
istihdamı hakkında
bilgiler verildi.
MALATYA TSO

MALATYA TSO MECLİS BAŞKANI
HASAN ÖZKAN:

İ

nanıyoruz ki, iktidarı ve muhalefeti ile insanlar
hizmet yarışına giriyor. Kim memlekete hizmet
edecekse, onun galip gelmesi en büyük arzumuz.
Bu konuda muhalefetin de son derece kıymetli
olduğunu da söylemek lazım; çünkü iktidarın
yanlış şeyler yapmasını engelleyecek olan ancak
muhalefetin duruşudur.

CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ
POLAT ŞAROĞLU:

Ekonomik sorunları yerinde sizden dinleyip çözüm önerileri bulmak istiyoruz. Bu konuda genel
merkez olarak 13 maddelik bir paket oluşturduk.

Merkez Bankası’nın bağımsız olması, ticaretin
gelişmesi için engellerin kaldırılması, dış ilişkilerin
daha düzgün yürütülmesi başlıkları öne çıkıyor.

CHP MALATYA İL BAŞKANI
ENVER KİRAZ:

Uzun süredir ekonomi ile ilgili önemli bir
mücadele içindeyiz. Tüm meslek odalarıyla bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Farklı kesimlerden
aldığımız sonuçlar toplanıyor. Ortak bir bakış açısı
ile çözüm önerileri oluşturuluyor.

MÜSİAD
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MALATYA TSO İLE
MÜSİAD KOL KOLA
Malatya
TSO Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Malatya Şubesi
Başkanı Muharrem Poyraz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Muharrem
Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya TSO
Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO
Meclis Başkanı Hasan Özkan ve yönetim kurulu
üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD MALATYA
ŞUBESİ BAŞKANI
MUHARREM POYRAZ:

M

5 ŞUBAT 2019

alatya TSO, ilimiz ekonomisinin kalkınması ve gelişmesi
için yoğun çaba sarf ediyor.
Müteşebbislerin ilimize çekilmesi
için yatırım avantajlarının da anlatıldığını biliyoruz. Gayretlerinden dolayı sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Ülkemiz, özelde
ilimiz, sanayici ve iş adamlarının
finansal kaynaklı sorunlar yaşadığı bir vakada. Özellikle “Reel
Sektör ve Finans Sektörü Diyalog
Güçlendirme Toplantısı”na yoğun
ilgi vardı. TOBB Başkanı Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve bankaların en üst düzey yöneticilerin
katılımıyla gerçekleşmiş olması

dolayısıyla büyük bir ilgi gördü.
Bu programdan dolayı Sayın
Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
Hükümetimiz tarafından
yatırımların hız kazanması için
“İstihdam Seferberliği 2019”
projesi başlatıldı. Malatya TSO
ile ilimize yönelik ve Malatya’nın
ekonomiye katkı sağlayacak her
türlü çalışmada beraber çalışabiliriz.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

MÜSİAD bizim ve ilimiz için
gerçekten önemli. Buradaki insanların çoğu dostumuz,
arkadaşımız. MÜSİAD’ın çalışmalarının ciddi anlamda şehre katkı
sağlayabileceği nitelikte. Sayın

Başkanım Muharrem Poyraz’a
tekrar ‘Hayırlı olsun’ diyoruz. Malatya’nın hak ettiği konuma gelmesini arzu ediyoruz. Komsumuz
olan Gaziantep ve Kayseri ile
aramızdaki tek fark, yönetimsel
olarak geçmişten gelen eksiklikler. Bunların kapatılması için
STK’lar ile ciddi anlamda istişare içerisinde, “Ben bilirim” değil,
“Biz biliriz” mantığıyla haraket
edilmeli. Fikirlerimizin hepsinin
ortak paydada buluşabileceği
bir atmosfer oluşturmalıyız.
İstişare noktasında, MÜSİAD’ın
fikirlerini önemsiyoruz. Katkılarını yönetim kurulumuz ile
değerlendirip ticarete aksiyon
aldırabilecek hamleleri de gerçekleştirmeye çalışacağız.

POYRAZ’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
M

alatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO Meclis Başkanı
Hasan Özkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte (MÜSİAD) Malatya Şubesi’nin yeni başkanı Muharrem Poyraz’ı ziyaret etti. Poyraz’a ve yönetim kuruluna
başarılar dileyen Sadıkoğlu, “MÜSİAD, sanayici iş adamlarımızı bir araya getirerek
önemli bir görevi üsteniyor. Hayırlı olmasını diliyor ve bir önceki başkan Hüseyin
Kalan’a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Poyraz ise şunları
kaydetti: “Başarılı bir dönem geçirmek için çaba göstereceğiz. Bizleri destekleyeceğine inandığımız TSO Başkanımız Oğuzhan Sadıkoğlu’na teşekkür ediyoruz.”

MALATYA TSO

3 HAZİRAN-12 Ağustos 2019
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Malatya Tso Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu

7’DEN 70’E

HERKESİN
YANINDAYIZ
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Ramazan VE KURBAN Bayramı dolayısıyla
huzureviNİ, AYRICA RAMAZAN BAYRAMI’NDA
MİAD Sevgi Evleri ve çocuk evlerini ziyaret
etti. Çeşitli hediyeler verilirken, uzun
süre sohbet edildi. Sadıkoğlu’na, MECLİS
BAŞKANI HASAN ÖZKAN, Başkan Yardımcısı
Mehmet Gündüz, Yönetim Kurulu ÜyeLERİ
Mesut Özdemir, NEJDET SEÇİLMİŞ, CUMALİ
KARAHAN, ÖMER DİNÇ, kgk Başkanı Hilal Acı,
GGK Başkanı HARUN PAŞAHAN VE MECLİS ÜYESİ
MEHMET ÖZER eşlik etti.
MALATYA TSO

MALATA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

HUZUREVİ ZİYARETİ: Sizlerin sürekli yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sizleri görmek ve varsa bir ihtiyacınız,
onu gidermek istedik. Bayramlar güzel günlerdir. Sağlık ve
sıhhat içinde geçirmenizi diliyorum. Ramazan Bayramınızı
tebrik ediyorum, Allah hepimize güzellerini nasip etsin.
MİAD SEVGİ EVLERİ ZİYARETİ: Çocuklara yapılan yatırım,
geleceğe yapılan yatırımdır. Bu anlamda onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Kadın Girişimci İcra
Kurulumuz ve Genç Girişimcilerimiz, çocuklarımızla ilgili
projelere imza atacak.
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SAHİPSİZ
DEĞİLSİNİZ!
YETİM VE
MUHTAÇLARA
YARDIM
Malatya TSO tarafından hazırlanan gıda paketleri ve
yardım çekleri, tespit edilen ihtiyaç sahibi yetim ve
muhtaç ailelere ulaştırıldı. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başkanlığını İhsan Çolak’ın yaptığı
“Yetimler Kervanı ve Dayanışma Derneği”ni ziyaret etti.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
ÖNCE YARADAN VAR, ONDAN SONRA BİZLER
izler sizleri önemsiyoruz. Seçildiğimiz ilk günden bugüne destek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir
şekilde umutsuzluğa kapılmayın. Sahipsiz değilsiniz,
önce Yaradan var, ondan sonra bizler... Yardımların
buraya akması için üyelerimizle çalışmalar yapacağız. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben de yetimim
ve ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Rabbim’in
yardımıyla muvaffak olacaksınız. Bizler sadece birer
vesileyiz, bize bir anlam yüklemeyin, bu rızkı Allah
sizlere birilerini vesile kılarak gönderecek.
Üniversitede okuyan öğrencilere burs imkânı sağlayacağız. Sizlerin sıkıntılı döneminde, çocuklarınızın eğitimini eksiltmeden bu darboğazdan çıkmanızı
inşallah sağlayacağız. Sizler belki bugün bir şeylere
ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz; ama çocuklarınızın alacağı düzgün eğitimle onlara güzel bir geleceği hep
birlikte sağlayabiliriz. Vakarlı duruşunuz sayesinde
Rabbim sizlere yardımcı olacak. Bizler bundan sonraki dönemde üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.

B

YETİMLER KERVANI VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
BAŞKANI İHSAN ÇOLAK:

Allah, dünyayı iyilik ve merhametle de yaratmış.
Bizlerin ve sizlerin yaşamlarını sürdürebilmesi için
Allah’ın merhamet, sevgi, iyilik yüklediği insanlara
ihtiyacımız var. Onlar hayatımızda yoksa zorluklar
yaşayacağımız aşikâr. Oğuzhan Başkanımız sürekli
yanımızda. Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine
teşekkür ediyorum.

Malatya TSO tarafından
yetimler ve aileleri için iftar
verildi. Yemeğe; Malatya
Tso Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İbrahim Türkmen, Turgut
Özal Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Malatya Müftüsü Veysel
Işıldar, Malatya Defterdarı
Ali Yıldırım, Vergi Dairesi
Başkanı Yunus Poyraz, Fırat
Kalkınma Ajansı (FKA) Genel
Sekreter Vekili Abdulvahap
Yoğunlu, Malatya TSO Meclis
Başkanı Hasan Özkan, Ticaret
Borsası Başkanı Ramazan
Özcan, Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Erdoğan Ünal, MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem
Poyraz, TÜMSİAD Şube Başkanı Murat Gümüş, MASTÖB İl
Başkanı Murat Cengiz, basın
mensupları da katıldı. Çocuklara hediyeler verildi.

MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
HER DAİM YANINIZDA OLACAĞIZ
etimlerimizle birlikte iftar yapmaktan son derece
mutluyuz. Sadece Ramazan ayında değil, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sizlerin her zaman yanınızdayız.
Sahipsiz değilsiniz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu birlikteliği bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz.
Bir yetim; maddiyattan çok saygıya, sevgiye, şefkate ve yardımlaşmanın verdiği güçle kendisine sahip
çıkılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu güçle, kendisine sahip
çıkılmasına olan inancıyla da daha mutlu, daha müreffeh ve geleceğini ona göre hazırlayan bir yapıda yetişmesi sağlanıyor. Bizler kurum ve kuruluşlarda müdür,
başkan olabiliriz; ama mazlumlarla birlikte olamıyorsak,
yetimlerimizin başlarını okşayamıyorsak, sıkıntılılarında
yanlarında olamıyorsak ticaret yapmamız, para kazanmamız, ekonomide bir yerlere gelmemiz her şekliyle
kifayetsiz. Sadece ailelerimizin sevildiği, toplumun
sevilmediği, topluma katkısı olmayan bir makamın hiç
kimseye de hayrı olmaz. Her daim yanınızda olacağımızı
bilmenizi istiyorum. Ailelerimize market çeklerimizle bir
nebzede olsa destek olacağız. Gelemeyenlere de çeklerini ulaştıracağız.

Y

MALATYA TSO

31 MAYIS 2019

SOSYAL SORUMLULUK

ANNELER GÜNÜ

10 MAYIS 2019
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MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

EN GÜZEL KARİYERİM

ANNELİĞİM

12 MAYIS 2019

Malatya TSO Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu’nca “En
Güzel Kariyerim Anneliğim” adlı program düzenlendi. Malatya TSO
15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’ndaki etkinlik, saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Psikolojik danışman
Şeyda Erkuş, Öğretim Üyesi Dr. Burcu Kayhan Tetik, Girişim Grubu
Proje Direktörü Gülhan Bayındır ve Öğretim Üyesi Dr. Hülya Bingöl
tarafından anne-çocuk ilişkileri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.
Katılımcılara günün anlam ve önemine ilişkin olarak plaket verildi.

HUZUREVİNDEKİ

ANNELERE ZİYARET

MALATYA TSO

M

alaya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Anneler Günü’nde
huzurevi sakinlerini ziyaret
etti. Sadıkoğlu’na, Yönetim
Kurulu Üyeleri Mehmet
Gündüz, Selim Gültekin,
Nejdet Seçilmiş ve Cumali
Karahan ile Kadın Kolları
İcra Kurulu Başkanı Hilal
Acı eşlik etti. Sadıkoğlu,
“Annelerimizin hayır dualarını aldık. Bize hayatın
her anında dualarıyla,
sevgileriyle kol kanat geriyorlar. Kocaman yürekli
annelerimizin ellerinden
öpüyorum” dedi.

C

ennetin ayağının altında olduğu annelerimiz, ailenin temel direği ve toplumun da
geleceği. Annelerimiz, tocaman kalplerine
dünyaları sığdıranlar. Bir çocuğu 9 ay karnında taşıyan, zorluklara katlanan, yıllarca
sevgi ve şefkatle büyüten, sabır ve sevgi
abideleri anneleri sadece Anneler Günü’nde
hatırlamak elbette yetmez. Annelerimiz ilk
ve ebedi öğretmenlerimiz. Sevgileri karşılıksız. “Anne” merhamet, fedakârlık, affetmek,
güven ve dostluk demek. Hepinizin Anneler
Günü’nü tekrar kutluyorum.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
OSMAN GÜDER:

İnsan 70 yaşında da olsa, 80 de olsa, bir
annenin evladına şefkati, duygusal yaklaşımı
bitmez. İyi ki varsınız. Bir toplumun gelişmesinde, ilerlemesinde ve özellikle beraber
yaşama ahlâkını inşa eden kişiler anneler.
Anneler, bizlerin başının tacı, gönlümüzün
ilacı. Hani diyor ya “Evlat ne olursa olsun,
anneye ihtiyacı vardır.”

MALATYA TSO KGK İCRA KURULU
BAŞKANI HİLAL ACI:

Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır” Hadis-i Şerif’i ile
payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam
katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol
gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde kılavuz
görevi gören annelerimizin hakkı ödenmez.
Hayat tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren, bizleri güçlü kılan, imrenilecek bir
tahammülle yetişmemizi sağlayarak dünyanın en yüce görevini yerine getiren annelerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Şanlı bayrağımızın gölgesi altında nefes
almamıza vesile olan aziz şehitlerimizin,
gazilerimizin ve o koca yürekli analarımızın
önünde saygıyla eğiliyor ve elleri öpülesi tüm
annelerin, Anneler Günü’nü kutluyorum.

23 NİSAN 2019

EĞİTİM
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MALATYA TSO’NUN İLK KADIN BAŞKANI

ELİF YAREN MEYDAN!

21 NİSAN 2019

Malatya tso
Başkanı
Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu

MTTB GENÇLİĞİNİ ZİYARET
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Başkanlığı’nca
düzenlenen etkinlikte, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu gençlerle bir araya geldi.

MTTB Malatya İl
Başkanı Mehmet
Sağdıç, günün
anlam ve önemine
ilişkin Başkan
Sadıkoğlu’na
hediye takdim etti.

MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

Asıl amacımız Malatya’da ticaretimizi artırmak, sanayimizi geliştirmek.
Avrupa’dan daha iyi girişimcilerimiz, vizyonumuz ve zeki insanlarımız
var; ama en büyük eksiğimiz işin kolayına, pratiğine kaçmak. Bu da maalesef bizleri Avrupalıların gerisinde bırakıyor. Eğitim sistemimiz değişmeli, her alanda kendimizi yetiştirmeliyiz. Rızkın 10’da 9’u ticarette. Ülkenin
geleceği sizlersiniz. Gençlerimiz bunun bilinciyle hareket etsin. Vatana,
millete yararlı işler yapsın. Kendinize güvenip eğitimle bunu tamamlarsanız Türkiye’de aranan adam olursunuz ve yapamayacağınız iş yok.

MTTB MALATYA İL BAŞKANI MEHMET SAĞDIÇ:

TTB gençliği dün, bugün ve yarın; ülkesi ve ümmet coğrafyası için eğitimde, bilimde, sanatta ve kültürde üretiyor. 2023-2071 hedeflerine
ulaşma ve büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için çalışıyor.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla, 91.000 Dev Öğrenci
Ortaokulu Müdürü Vahap Arıkan, Müdür
Yardımcısı Ayşegül Taşdemir ve 6. sınıf
öğrencilerinden Elif Yaren Meydan ile Semih
Gazi’yi ağırladı. Başkan Sadıkoğlu, görevini
Elif Yaren Meydan’a devretti. Malatya TSO
Meclis Başkanı Hasan Özkan’IN KOLTUĞUNA da
Semih Gazi oturdu. İkiliye kitap hediye edildi.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

2

3 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağız. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki
ışık, umutları bizlere güç veriyor. Amacımız,
barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayâllerini gerçekleştirebilmek. TBMM’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş
Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki
tüm milletvekillerini bir kez daha rahmetle ve
minnetle anıyorum.

MALATYA TSO MECLİS BAŞKANI
HASAN ÖZKAN:

Genç nesillere önem vermeyen toplumların
istikballeri çok parlak olmuyor. Çocuklarımıza
güveniyoruz, gelecekte bizlerden daha iyi bir
şekilde ülkemizi idare edeceklerine inanıyoruz.
MALATYA TSO
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BAYRAMLAŞMA

5 HAZİRAN 2019

Ahmet Çakır
AK Parti Malatya
Milletvekili

Mehmet Celal
Fendoğlu
MHP Malatya
Milletvekili

Bülent Tüfenkçi
AK Parti Malatya
Milletvekili

Hakan Kahtalı
AK Parti Malatya
Milletvekili
Oğuzhan
Ata Sadıkoğlu
Malatya
TSO Başkanı

Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve
Malatya Milletvekili

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Ramazan
Bayramı’nda düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

SİYASİ PARTİLERDE BAYRAMLAŞMA

A

mübarek olsun. CHP yeni hizmet binası hayırlı
olsun” dedi.
Sadıkoğlu, Kapalı Çarşı üzerindeki törende ise
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl
Başkanı R. Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya,
Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ile sohbet etti.

4 HAZİRAN 2019

K Parti’de Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile bir
araya gelen Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili
Veli Ağbaba, CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam,
ilçe belediye başkanları, CHP Malatya İl Başkanı
Enver Kiraz ile de görüştü. “Ramazan Bayramınız

MALATYA, DEMOKRASİ MEYDANI’NDA
M

Soldan sağa: Selahattin Gürkan Malatya Büyükşehir
Belediye Başkanı İhsan Selim Baydaş Gençlik ve Spor
Bakan Yardımcısı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Malatya TSO
Başkanı Aydın Baruş Malatya Valisi

MALATYA TSO

alatya Valiliği’nin öncülüğünde, Ramazan Bayramı’nda,
resmi bayramlaşma töreni tertiplendi. İlk kez 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen organizasyona,
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent
Tüfenkçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2.
Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayan, İl Emniyet
Müdürü Ömer Oral, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile resmi kurumların müdürleri, ilçe
belediye başkanları, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

MENTORLÜK / TEKNOLOJİ
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KOSGEB İLE

‘MENTORLÜK
PROJESİ’
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve T.C.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında
‘MentOrlük Projesi’ protokolü imzalandı. Malatya
TSO’daki törene, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata
Sadıkoğlu ve KOSGEB İl Müdürü Murat Seki katıldı.

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:

O

5 EYLÜL 2019

da olarak, kentin üretim ve
ticaretinin gelişmesi, ihracat
potansiyelinin çeşitlenerek artması için yaptığımız çalışmaların
yanı sıra, kurum ve kuruluşlarla da
ortak projeler gerçekleştiriyoruz.
İmzalanan protokol; orta ve orta
yüksek teknoloji alanlarında ilk
defa faaliyet gösterecek ve ileri
girişimcilik desteği kapsamında
destek alacak girişimcilere yöne-

MENTORLÜK
NEDİR?

Mentör/mentörlük: Bir kurum içinde yer alan ve burada farklı görevlerde tecrübe
kazanan, astlarına şirket
politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri
ve kariyerini yönlendirme
konularında tavsiyelerde
bulunan, yol gösterici kişi.

lik, işletmelere mentörlük hizmeti
verilmesi, faaliyetlerinin, vizyonlarının gelişmesine yönelik tavsiye ve
yönlendirmelerle tecrübe paylaşımı
sağlamayı amaçlıyor.

KOSGEB İL MÜDÜRÜ
MURAT SEKİ:

Bu projeyle, orta teknolojik düzeydeki girişimci adaylarına, yeni iş yeri
kurmaları için 260 bin TL’ye; yüksek
teknolojik alanına yönelenlere 360
bin TL’ye kadar destek verilecek.

‘DİJİTAL ODA’ İLE YENİ BİR DÖNEM
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), üyelerin dijital ortamda işlemlerini yapabileceği, eğitim ve
bilgilendirmelerden haberdar olabileceği ve odaya gelmeden ODA KAYIT, FAALİYET VE İHALE DURUM BELGESİNİ
alabileceği ‘DijiTAL Oda’ projesini hayata geçiriyor. Böylece üyelere daha kaliteli ve hızlı hizmet verilecek.

‘D

iji Oda’ çalışmalarını, Malatya TSO Başkan Yardımcıları Mehmet Gündüz, Celal Abbas Karaduman ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir sürdürüyor. Yaptığımız teklife en uygun yanıtı veren ve istediğimiz formatta
hizmet sunabilecek bir şirketle anlaşıldı. Bu kapsamda,
dinamik, altyapısı güçlü, günümüz teknolojilerine uygun,
kullanımı pratik, 7 modülden oluşan ve tüm teknolojik
cihazlarda açılabilecek web sayfası planı hazırlandı.

“Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri” ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nin “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları
Rehberi” gibi devlet kurumlarınca belirtilen esas ve
standartlara uyum esas alınacak.

CANLI YAYIN DA VAR
Sosyal medya ve web TV sistemlerini de içeren yeni
tasarımda, canlı yayın uygulamalarına da başlanacak. Malatya TSO’daki sunum, eğitim, etkinlik ve diğer
faaliyetlerin videolarına da erişim sağlanacak. T.C.
Kalkınma Bakanlığı ve TUBİTAK Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yayınlanan Kamu
İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi, Türksat’ın
MALATYA TSO
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EŞYA TAŞIMACILIĞINDA, ELEKTRONİK TAKİP VE

DENETİM SİSTEMİ GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) koordinasyonunda
düzenlenen “Ulaştırma
Elektronik Takip ve
Denetim Sistemi ile Sayısal
Takograf Veri Analizi
Bilgilendirme Toplantısı”
Malatya TSO ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Sektör
temsilcilerinin yoğun ilgisi
vardı. Eşya taşımacılığında
31 Aralık 2019’da zorunlu
olacak Ulaştırma Elektronik
Takip ve Denetim Sistemi
(U-ETDS) ile 1 Ocak 2020
itibariyle yürürlüğe girecek
sayısal takograf verilerini
yükleme konularında
sunumlar yapıldı.

MALATYA TSO YÖNETİM
KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
CELAL ABBAS KARADUMAN:
KARA YOLU GÜVENLİĞİ
ARTIRILACAK
ijital teknolojilerin kullanımı
ve geliştirilmesi konusunda
Türkiye olarak dünyada lider ülkeler
arasında yer alıyoruz. Sektörlerin
verimliliğini ve rekabet gücünü
yükseltecek önemli projeler hayata
geçiriliyor. Bu kapsamda Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı’nca eşya taşımacılığında başlatılacak U-ETDS
uygulaması, lojistik sektörü için
önemli bir kilometre taşı. Elektronik
takip ve denetim sistemi sayesinde
elde edilen veriler, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacak.
Ayrıca bayısal takograf veri analizi
projesi ile profesyonel sürücülerin
davranış ve faaliyetlerine ilişkin
daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, kara yolu güvenliğinin artırılacağına da yürekten inanıyorum.

D

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞI KARAYOLU
DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRE BAŞKANI TOLGA ACAR:
AMACIMIZ, KORSAN
TAŞIMACILIĞIN ENGELLENMESİNE
KATKI SAĞLAMAK
U-ETDS’de yolcu taşımacılığının
ardından ikinci fazı 1 Ocak 2020
itibariyle lojistik sektöründe başlatacağız. Dünya hızla gelişiyor ve
MALATYA TSO

buna kişiler, kurumlar ve sektörler
adapte olmalı. İlerleyebilmek ve
dünyanın gerisinde kalmamak için
teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. U-ETDS’yi, yolcu taşımacılığı ve eşya taşımacılığı olmak
üzere 2 ana başlığa ayırabiliriz.
10-15 yıl önce kurmamız gereken
sistemleri şu an kurmaya, eksikleri
gidermeye çalışıyoruz. Sektörümüzün yüzde 95’i kayıt altında.
Amacımız kalan yüzde 5’i de kayıt
altında almak. Yaklaşık 530 bin
yetki belge sahibi firma var.
Amacımız ne? Kara yolu taşımacılığını disiplin altına almak, kara
yolunda trafiğe çıkan ticari araçların taşıdıkları yolcu ve eşyaya ait
olabilecek güvenlik açıklarını kapatmak, kara yolunda yapılan her
türlü yolcu ve yük taşımasına kayıt
altına almak, sektördeki verilere
ilk kez gerçek zamanda ve doğru
şekilde ulaşmak, ulusal güvenlik
açısından taşıma verilerinin anlık
paylaşımını sağlamak. Firmalara
faydaları da korsan taşımacılığın,
uygun yetki belgesi dışındaki taşımaların engellenmesine katkıda
bulunmak. Ulusal güvenlik açısından ise bakanlık, sisteminde toplanan veriler talep eden güvenlik
birimlerine anlık olarak iletilebilecek. Böylece güvenlik birimleri için
operasyonel önleme sahip verilere
anında erişim imkânı sğlanacak.

UZMANLAR, GELİŞMELERİ
DETAYLARIYLA ANLATTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Uzman Yrd.
Mithat Yıldız, uygulamaya ilişkin
detayları paylaşırken, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı Uzman Hasan
Boz mevzuata ilişkin bilgiler
aktardı. TOBB Uzman Şevval Teker
de sayısal takograf sistemine
değindi. Katılımcılara Malatya
kayısısı hediye edildi.

24 MAYIS 2019
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SİGORTA ACENTELERİNE

BİLGİLENDİRME

MALATYA TSO BAŞKANI
OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU:
EN BÜYÜK SORUN, SİGORTACILIK
BİLİNCİNİN OTURMAMIŞ OLMASI!
Sigortacılık sektörünün büyümesi, ekonomik büyümenin önünde olmak zorunda.
Çünkü ticaret, risk demektir. Ekonomiler,
rakamlar büyüdükçe de risk alma kabiliyeti azalır. Bu riski azaltacak olan sigorta
sistemi de hızla büyümeli. İlimizde, levhaya
kayıtlı 153 sigorta acentesi var. 79’u tüzel,
74’ü gerçek kişi. 15 de şube bulunuyor.
Sektörün önemli oyuncusu olan acenteler,
özellikle son yıllarda pazar kaybı, gelir ye-

Sigorta Acenteleri Bilgilendirme İstişare Toplantısı,
Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. Toplantıya, Malatya TSO Başkanı
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı
Levent Korkut, TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ
(SAİK) Başkan Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer, TOBB Sigortacılık
Müdürü Mevlüt Söylemez, çevre illerden gelen
delegeler ile birlikte çok sayıda acente sahibi katıldı.
tersizliği, düşük komisyon, haksız rekabet,
teknoloji gibi birçok konuda sıkıntı yaşıyor. En büyük sorun, sigortacılık bilincinin Türkiye’de oturmamış olması.
İnsanların eksik bilgilendirilmesi, merdiven
altı sigortacılık, denetim eksikliği, 5684
saylı kanunun güncellenememesi, yanlış
reklam, pazarlama ve bilinçlendirme yerine
doğrudan satışın hedeflenmesi, dağıtım
kanallarının iyi seçilememesi, sektörün
araç poliçesi üzerine yoğunlaşması, yeni
ürün geliştirmede pazarın ihtiyaçları yerine

işletme kârlılığının ön planda olması,
sektörün en önemli problemler... Sigorta
acentelerinin geleceğini, birlik ve beraberliğimiz belirleyecek. Sektörün sürdürülebilir olması ve büyük firmalar karşısında
ayakta kalması için dayanışma zaruri.

TOBB SİGORTACILIK MÜDÜRÜ
MEVLÜT SÖYLEMEZ:
EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN
SİGORTACILIK ÇOK ÖNEMLİ
Malatya’da sigorta acentelerinin kapasite kullanım oranı, Türkiye’nin altında.
Bu rakam Türkiye ortalamasına çekilmeli.
Sigorta sadece ekonomik değil, tüm değerlerimize koruma ve insanların rahat bir
şekilde yaşamlarını yürütmesini sağlıyor.
Sigorta satışının yüzde 65’ni, ülkemizde sayısı 16 bin olan sigorta acenteleri
gerçekleştiriyor. 2015’te araştırma yaptık.
1.514 tane de şubemiz var, bunlarla birlikte değerlendirirsek rakam 17 bin. Bu da
olması gerekenin üzerinde.

TOBB SİGORTA ACENTELERİ İCRA
KURULU BAŞKANI LEVENT KORKUT:
BİZ VARSAK EKONOMİ VE
ÜLKENİN TİCARETİ GELİŞİR
Sorunlarımızı gayet iyi biliyoruz. Bunları yetkili mercilere ileterek onların takipçisi oluyoruz. Bu toplantılar sıkıntılı geçen
süreçlerde yardımcımız oluyor. Biz varsak
ekonomi ve ülkenin ticareti gelişir. Son
zamanlarda bize alternatif satış kanalları
aranmakta! Teknolojiyi insanla buluşturup tek bir hedefe yönelttiğinizde etkili
sonucu alırsınız.
MALATYA TSO
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MALATYA TURİZMİNE

TÜRSAB DESTEĞİ

MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ:

“M

edeniyetlerin buluşma
noktası” diye nitelendirdiğimiz ve 9 bin yıllık geçmişi
bulunan Malatyamıza, kayısı ve
bal diyarına hoş geldiniz. 2018’de
8 bin 900 yabancı, 285 bin yerli
turist Malatya’da konaklamış. Bu
topraklar hak ettiği teveccühü
maalesef göremiyor. Amacımız
Malatya ve bölge illerimizin turizmde canlanması.

BATTALGAZİ BELEDİYE
BAŞKANI OSMAN GÜDER:

“UNESCO Dünya Kültürel
Mirası” listesine, Aslantepe
Höyüğü’nü kalıcı olarak sokmak

için büyük uğraşlar veriyoruz.
Battalgazi’de 1.900 yıllık surlar,
400 yıllık kervansaray, 800 yıllık
Ulu Cami var. 2004’ten bu yana
tarihi yapılarımızı ayağa kaldırmak, değerlerimizi açığa çıkarmak için çalışıyoruz.

MALATYA TSO MECLİS
BAŞKANI HASAN ÖZKAN:

Ülkemiz ve şehrimiz için istihdama katkı sağlaması noktasında
turizm sektörünün önemini artıyor.
Özkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanan ve FKA’nın 2019
takviminde yer alan program, Malatya ve Elazığ’ın tanıtımı amacıyla
önemli bir rol oynayacak.

BÖLGE ŞEHİRLERİ EL ELE VERMELİ
MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN
ATA SADIKOĞLU (15-22 Nisan Turizm Hafta-

sı dolayısıyla mesaj yayımladı):
alatya ve ilçelerinin doğal güzelliğinin yanı sıra,
kültürel ve tarihi eserler, turistik öneme sahip. Yüreğinde Malatya olan herkes,
ortak akılla Nemrut Dağı’nı,
Malatya turizmine mutlaka
kazandırmalı. İpek Yolu üzerinde yer alan ilimiz; sağlık,
doğa, inanç, kırsal, tarım,
kongre ve alternatif turizm
çeşitlerinin dışında, kültürel,
tarihi ve arkeolojik mekânlarıyla tam bir cazibe merkezi. El

M

MALATYA TSO

ele vererek hak ettiği yere taşımak önceliğimiz olmalı.
Bölge şehirlerimizle birlikte hareket etmeliyiz.
Malatya’daki Aslantepe Höyüğü, Somuncu Baba
Türbesi, Elazığ’daki Harput ile Malatya ve Adıyaman
sınırları içerisindeki Nemrut Dağı Milli Parkı, kültür
turizmine yönelik paket
turlar ile turist çekebilir.
Böylece istihdamı da
artırabiliriz. Gastronomide, Malatya’yı marka
şehir yapmalıyız. Yurt
içinde ve yurt dışında
Malatya’yı görsel materyallerle tanıtmak,
kentin imajını olumlu
yönde etkiler.

19 NİSAN 2019

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) üyeleriNE ve tur acenta
yöneticilerine, Malatya’nın
önemli turizm alanları gezdirildi.
Malatya TSO ve Fırat Kalkınma
Ajansı (FKA)’nın 2 gün ev
sahipliği yaptığı “Malatya-Elazığ
Turizm Destinasyonu” tanıtımı
kapsamında, Battalgazi ilçesi
Karakaya Barajı kenarında yemek
verildi. “Doğa, Kültür, Gastronomi
ve İnanç Turizminin Geliştirilmesi
Sonuç Odaklı Programı”nın
Malatya ayağına, Malatya
Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir
Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan, Battalgazi Belediye
Başkanı Osman Güder, Malatya
TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan,
TÜRSAB Disiplin Kurulu Başkanı
Kılıçarslan Karapıçak, Malatya
TSO Başkan Yardımcısı Mehmet
Gündüz, FKA Genel Sekreteri
Abdulvahap Yoğunlu da katıldı.
Amaç, Malatya’da; doğa, kültür,
gastronomi ve inanç turizminin
potansiyeline katkı sağlamak.

