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Ofisi (TMO) Genel Müdürü 
Ahmet Güldal Kuru kayısı 

lisanslı depoculuk inşaat alanında 
incelemelerde bulunarak Malatya 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Özcan’dan çalış-
malar hakkında bilgiler aldı.
 Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan Özcan, geçtiği-
miz Ağustos ayında ihalesi yapılan 
lisanslı deponun Eylül ayında inşa-
atına başladıklarını söyledi.

Kuru kayısı lisanslı depocusun 
yüzde 75’nin tamamlandığını be-
lirten Özcan, “İçeride 4 ana de-
podan ikisinin soğuk hava fanları 
yerleştirildi, diğerlerinin de şuan-
da inşaatı devam ediyor. Aşağıda 
da beş bin beş yüz vahşileme alanı 
mevcut” dedi.
 
  Özcan, Mart ayının sonun-
da inşaatın tamamlanacağını ifade 
ederek, “Önümüzdeki kayısı sezo-
nunda kullanılabilecek kuru kayısı 

lisanslı depo özellikle Türkiye’de 
ilk defa gerçekleştirilen bir pro-
je. Uzun zamandır kamuoyunun 
gündemindeydi. Çok kısa süre içe-
risinde inşaatı bu hale getirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz ” şeklin-
de konuştu. 
 Lisanslı deponun bu yılki 
kayısı sezonunda kullanılabilmesi, 
ayrıca TMO’nun da ürün alarak 
kayısıyı regüle edebilecek hale ge-
tireceklerini kaydeden Başkan Öz-
can şöyle konuştu:



“2020 yılı kuru kayısı da 
önemli bir yıl olacak. Lisanslı 
depoculuğun hayata geçiril-
mesi hem de TMO ürün satın 
alacak olması ve taban fiyat 
belirlemesi ile ilgili çok önem-
li yıl olacak. 
 Lisanslı depo ile bir-
likte kayısı da önemli bir sayfa 
açacağız. Üreticinin elde etti-
ği ürünleri depoda sağlıklı ve 
hijyenik koşullarda muhafaza 
edilecek. 
 Üreticinin Temmuz 
ve Ağustos ayında oluşan ma-
liyetlerdeki finansman gideri-
ni karşılayacak olan yeni bir 
sistem geliyor.         

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü 
Ahmet Güldal, Malatya Ticaret Borsasını ziyarete 
etti.

GÜLDAL’DAN MALATYA 
TİCARET BORSASINA 
ZİYARET

Ziyarette konuşan Güldal, TMO olarak, Ticaret 
Borsalarıyla yakın işbirliği içerisinde olduklarını 
söyledi.

 Fırat Kalkınma Ajansı, Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği iştirakı LİDAŞ’ın finansman ettiği, Malatya Ti-
caret Borsası’nın da girişimleriyle Kuru Kayısı Lisanslı 
Depo inşasının devam ettiğini kaydeden Güldal, şöyle 
konuştu:
“Kaba inşaatının hemen hemen tamamlanma aşamasına 
geldiğini biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kayısı, 
lisanslı depo vesilesiyle belki TMO’nun gündemine gi-
recek. Biz TMO olarak, bu konuda tüm hazırlıklarımızı 
güncel tutmak durumundayız. Pozitif yaklaşan Bakanı-
mız Bekir Pakdemirli’ye bilgi aktarmak durumundayız.”
Borsa Başkanı Ramazan Özcan ise ziyaretten memnu-
niyet duyduğunu belirterek, inşası devam eden Kuru 
Kayısı Lisanslı Depoya katkılarından dolayı Güldal’a te-
şekkür etti.
 TMO’nun bölgede hayvancılık yapan üreticile-
ri korumak adına önlemler aldığını anlatan Özcan, bu 
konuda da sektör temsilcileri adına Güldal’a teşekkür 
ettiklerini ifade etti.

Başkan Özcan tarafından TMO Genel Müdürü Güldal’a 
kayısı hediye edildi.
Destek Programı’na başvuru yapabilecekler” dedi.

 Bankalardan faizsiz 
kredi ile sağlayacak. Ayrıca 
üreticilerimiz Tarım Bakan-
lığı’nın da sağladığı imkan-
lardan faydalanacak. 
 Yine Türkiye ürün 
ihtisas Borsası Elektronik 
satış salonları ile kayısı bir 
yatırım aracı haline gelecek. 
2020 kayısıda yeni bir sayfa 
açacak. Lisanslı depo da bu-
nun en önemli ittirici gücü 
haline gelecek.” 
 Başkan Özcan Li-
sanslı depoculuğunun Ma-
latya’ya kazandırılmasında 
emeği geçen herkese teşek-
kür etti.



BAŞKAN ÖZCAN: 25 TIR YARDIM GERİ 
GÖNDERİLDİ

Malatya Ticaret Borsası, Ocak ayı 
meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Başkanı Ramazan Özcan, “Ocak ayı 

meclis toplantımızın ana gündem maddesi 
24 Ocak’ta yaşanan depremdir. Depremden 
zarar gören vatandaşların yaralarını sarma-
ya yardım etmeye devam ediyoruz” ifadele-
rini kullandı. 
Özcan, “TOBB’ın organizesi ile Türkiye ge-
nelinde oda ve borsalardan temin edilen 
ihtiyaç malzemeleri yaklaşık 100 tır bölgeye 
intikal ettirildi. Artık ihtiyaç yok denildiğin-
den 25 tır da yoldan geri çevrildi” şeklinde 
konuştu. 
Türk milletinin deprem sonrasında kenetle-
nip, dört bir yandan yardım gönderilmesi-
nin önemli olduğu belirten Özcan, bu birlik-
teliğin devam etmesi halinde her türlü afet 
ve krizi atlatacaklarını devletin, güç, kudret 
ve şefkatini bir kez daha gösterdiğini vurgu-
ladı. 
Özcan, Avrupa Parlamentosu’nda Yunanis-
tan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik 
çirkin saldırısına yönelik ise, “Haksız ve şe-
refsiz, ırkçı ve faşist davranışı esefle kınıyo-
ruz. Bir daha tekrar edilmemesini temenni 

ediyoruz. Aksi takdirde, bunu yapanların 
en ağır ceza alacaklarını söylüyoruz. Türk 
devleti de gerekeni yapacaktır” ifadelerini 
kullandı.
Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Er-
doğan Ünal da, konuşmasında depremde 
vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralıla-
ra da acil şifalar dileyip, “Cenabı Allah bir 
daha böyle bir afet yatmasın” temennisin-
de bulundu. 



“2020 yılı kuru kayısı da 
önemli bir yıl olacak. Lisanslı 
depoculuğun hayata geçiril-
mesi hem de TMO ürün satın 
alacak olması ve taban fiyat 
belirlemesi ile ilgili çok önem-
li yıl olacak. 
 Lisanslı depo ile bir-
likte kayısı da önemli bir sayfa 
açacağız. Üreticinin elde etti-
ği ürünleri depoda sağlıklı ve 
hijyenik koşullarda muhafaza 
edilecek. 
 Üreticinin Temmuz 
ve Ağustos ayında oluşan ma-
liyetlerdeki finansman gideri-
ni karşılayacak olan yeni bir 
sistem geliyor.         

Malatya Ticaret Borsanın (MTB) ev sahipliğinde, 
Prof. Dr. Armağan Hayırlı’nın konuşmacı olarak 
katıldığı “Hayvan Sağlığı ve Beslenme” konulu 
konferansta, hayvancılıkla ilgili bilgiler aktarıldı.

HAYVAN SAĞLIĞI VE BESLENME KONULU 
KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MTB salonunda yapılan toplantıya, MTB Başka-
nı Ramazan Özcan, MTP yönetimi ve üyeleri 
katıldı. Açılış konuşması gerçekleştiren MTB 

Başkanı Ramazan Özcan, faaliyetler hakkında bilgi ve-
rerek, “Hayvan sağlığı ve beslenme konusunda burada 
iki tane program gerçekleştirmiştik. Özellikle hayvancı-
lık sektörüyle ilgili her fırsatta kamuoyunda dile getir-
mekten çok mutlu oluyoruz. Malatya özellikle bu konu-
da bölgede yükselen konum değerinde. Yaklaşık 500 bin 
baş hayvan yetiştiriyoruz. 300 bin küçükbaş 200 bin bü-
yükbaş hayvan varlığımız olduğu tarım il müdürümü-
zün bize vermiş olduğu bilgilerdir” ifadelerini kullandı.
Hayvancılıkta Malatya önemli bir noktaya ulaştığını da 
anlatan Özcan, “Hayvancılık sektörü son zamanlarda 
çok önemli sıkıntılarla yoluna devam etmektedir. Ciddi 
anlamda destek gerekiyor. Dünya’da tarım ve hayvancı-
lık sektörü çok ciddi anlamda ekip ve makine güçlendi-
rilmesi lazım. Destek verilmesi lazım. Hayvanlara sağlık 
hizmeti verilmesi açısından veteriner hekimler ciddi 
anlamda desteklenme sürecine girdik. Malatya Ticaret 
Borası olarak talebimiz, hayvancılığa destek bekliyoruz. 
Mutlaka, istişareler ve 2020 yılında daha sağlıklı planla-

ma yapalım. Bu tür organizasyonlarda ciddi anlamada 
faydalanmak gerekiyor, MTB olarak her daim üreticile-
rimizin yanındayız. Her fırsatta bunu arkadaşlarımıza 
ifade ediyorum. Böyle programları artırmamız gereki-
yor. Sizlerden bizlere destek istiyoruz. Bize yol gösterin 
ve bizimle istişarelerde bulunun. Bizlerde 2020 yılında 
daha sağlıklı planlamaları birlikte yapalım” şeklinde ko-
nuştu.
Özcan’ın açılış konuşmasından sonra “Hayvan Sağlığı ve 
Beslenme” konulu konferansı Prof. Dr. Armağan Hayır-
lı, hayvan sağlığı ve beslenme ilgili üreticilere bilgi verdi.


