
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl 
Başkanı Enver Kiraz ve parti il yönetimindekiler 

dün Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan 
Özcan’ı makamında ziyaret ettiler. Samimi bir ortamın 
olduğu ziyarette ilk konuşmayı MTB Başkanı Ramazan 
Özcan yaptı.
 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Özcan, Milletvekili Ağbaba, İl Başkanı Enver Ki-
raz ve Parti İl Yönetimine teşekkür ederek, Koronavirüs 
salgınından bu tarafa Türkiye’nin çok önemli bir sınav-
dan geçtiğini söyledi.
 “Sağlık açısından çok önemli bir sınav verirken, 
beraberinde de ekonomi ile de özellikle tarım ekonomisi 
ile ilgili de ciddi anlamda önemli bir dönemden geçiyo-
ruz” diyen Başkan Özcan, “Her fırsatta bir takım tedbir-
lerle özellikle tarım sanayisi ve üretimin durmaması için 
çeşitli tedbirlerle devam etmeye çalıştık. Kayısı ihraca-

EKONOMİ ÜRETİME DAYALI OLMALI
tımızda ciddi anlamda bir etkilenme söz konusu değil. 
Mayıs ayı içerisinde şu anda kısmi bir durgunluk yaşı-
yoruz. Buda daha çok Avrupa ülkelerinden kaynaklı bir 
sıkıntı. Pandemi daha çok Avrupa ülkelerini etkilediği 
için şu anda kısmi bir yavaşlama söz konusu. İlk dört aya 
baktığımız zaman geçen yılla paralel olarak bir ihracat 
seyri var. Yeni mahsul hazırlıklarımız devam ederken 
de en çok bunu sizin yanınızda ifade edelim, gerekir-
se mecliste de dile getirirseniz seviniriz; özellikle hasat 
döneminde bize yardımcı olacak işçi kardeşlerimizin 
Malatya’ya olan seyahatlerinde bir kolaylık sağlanması-
nı istiyoruz. Mutlaka sosyal mesafe korunup, maskeyle 
ilgili tedbir alındıktan sonra civar illerden bize yardım-
cı olmaya gelen arkadaşların seyahatleriyle ilgili bir ko-
laylık sağlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz 
mahsulümüzün neredeyse yüzde 80’ini dışarıdan, çevre 
illerden gelen arkadaşlarımızla beraber hasat dönemini 
tamamlıyoruz” diye konuştu.



  “Özellikle son dönemde coğrafyamızda yaşanan olay-
ları görünce bunun bin kat daha önemli olduğunu söylemek is-
tiyorum” diye Milletvekili Ağbaba, “Bu salgın dönemi tarımın, 
üretimin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha ortaya 
koydu. Yıllardan beri söylüyoruz; ranta değil, üretime dayalı 
ekonomi olmalı diyoruz. Baktığımız zaman bir birine benzer 
şehirler oluştu. O şehirler gri gri iş merkezleri, gri gri binalar. 
Maalesef tarım Malatya’da da önemli ölçüde gerilemiş oldu. 
Özellikle bizim Malatya’nın ‘meyve ambarı’ dediğimiz bölgele-
rine baktığımızda insanın içi acıyor. Tecde, Bostanbaşı bölge-

sine baktığımızda içimiz acıyor. Elimizde kalan bir Meyvecilik 
Araştırma Enstitüsü var, inşallah ona da Malatya ve Malatyalı-
lar sahip çıkar. Oranın kayısının gelişimine, Malatya’daki tarı-
mın ve meyveciliğin gelişimine çok önemli bir katkısının oldu-
ğunu hep beraber biliyoruz. Ekmek, su ve hava kadar tarım ve 
üretimin önemli olduğunu gösterdi. Biz, inşallah bundan ders 
alarak tekrar tarımı, çiftçiyi ülkenin üzerinde bir yük değil; üre-
ten, alın teriyle çalışan, Atatürk’ün dediği gibi efendi olarak gö-
rebiliriz inşallah. Bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” 
ifadelerini kullandı.



MTÜ’DE “COVID-19 SÜRECİNDE KURU KAYISI VE TA-
RIM SEKTÖRÜ” KONULU E-PANEL DÜZENLENDİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafın-
dan, “Covıd-19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım 
Sektörü” konulu e-panel düzenlendi.

 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım’ın moderatörlüğünde ya-
pılan e-panele konuşmacı olarak, Malatya Turgut Özal Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Meh-
met Hasdemir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan,  Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Ta-
hir Macit, MTÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Orhan Gündüz ve TZOB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Baş-
kanı Yunus Kılınç katıldılar.


