
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan ve beraberindeki heyet, Malatya Ticaret 

Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret 
ederek, yeni şire ve buğday pazarı için 

istişarede bulundular. 

YENİ ŞİRE VE BUĞDAY PAZARI İÇİN İSTİŞARE
MTB meclis salonunda düzenlenen programda konuşan 

Başkanı Özcan, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Se-
lahattin Gürkan’la görüştük ve Borsa da bir toplantı yapalım 
dedik. Kendilerine teşekkür ediyorum toplantıya geldiler. Yeni 
yapılacak olan yeni şire pazarı ile buğday pazarıyla ilgili istişarel-
erde bulunacağız. Malatya Büyükşehir Belediyemizin inşa ettiği 
lisanslı depoculukla ilgili kuru kayısının geleceği ve yapılacak 
olan işlerle ilgili istişarelerde bulunacağız” ifadelerini kullandı. 
 Özcan, yeni şire pazarı ev buğday pazarındaki 
kamuoyunda ciddi anlamda beklenti oluştuğuna dikkat çekerek, 
“Çok kısa zamanda yeni şire pazarı ve buğday pazarının temell-
erinin atılıp faaliyet geçirilmesi içinde vatandaşlarımızın sabırsız 
bekleyişi var. Burada başkanımıza geldiğimiz son noktayla al-
akalı bir sunum gerçekleştireceğim ve bilgi vereceğim” dedi.
 Başkan Gürkan ise “İstekler ve beklentiler doğrultusun-
da bir proje yapılması amaçlandı. İlgili arkadaşlarımız borsamıza 
geldi, başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ile de bu konuyu is-
tişare ettiler. Şu anda belli bir aşamaya geldi ve ihale aşamasında 
bildiğim kadarıyla. Malatya’ya yakışır yaraşır bir ölçek içerisinde 
ihalesinin gerçekleştirilmesine çalışacağız. Bugün borsa 
başkanımız çalışmalarla ilgili bilgiyi de dosya halinde bize tevdi 

ettiler. Tabi bunların değerlendirilmesi konusunda hangi yol ve 
esaslara göre hareket edeceğiz bir değerlendirme yapacağız” şek-
linde konuştu.



GARA ŞEHİDİ BAŞÇAVUŞ SEMİH 
ÖZBEY’E VEDA

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör 
örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk 

vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Öz-
bey, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı.
Sabaha karşı Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına ge-
tirilen şehit Özbey’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, işlemlerin 
ardından tören mangasının omuzunda Malatya Şehir Mezarlığı 
Camisi’ne getirildi.
 Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye 
Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi 
Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent 
Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret Bor-
sası Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, yanı 
sıra diğer yetkililer katıldı.

MTB’DEN TKDK’YA ZİYARET

Malatya’da son 10 yılda IPARD kapsamında yaklaşık 500 pro-
jenin desteklendiğine ve ortalama 300 milyon liralık bir hibe 

desteği aldığına belirten Özcan, “Yapılan bu yatırımlar neticesinde 
4 binin üzerinde istihdam oluşturuldu. Malatya bu performansı ile 
IPARD kapsamında 42 il arasında en başarılı 10 il arasında gösteril-
iyor. Üyelerimizin yenilikçi, gelişime açık, vizyoner projelerle bu 
desteklerden azami seviyede faydalanmasıdır. Kendilerine şehrimiz, 
üreticimiz ve yatırımcılarımız için gösterdikleri gayretli ve başarılı 

çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. IP-
ARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, “Tarımsal İşletmelerin 
Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri” adı altında süt, kırmızı et, kanat-
lı eti ve yumurta üreten tarımsal işletme yatırımları ile “Tarım ve 
Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri” altında; 
süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, 
su ürünleri ile meyve-sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasna 
yönelik yatırımlara hibe destekler sağlanacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan, TKDK Malatya İl Koordinatörü 

Murat Tunç’u ziyaret ederek IPARD-II 10. Çağrısı 
kapsamında açıklanan desteklerden Malatyalı 

üretici ve yatırımcıların azami ölçüde fayda 
sağlaması için destek talebinde bulundu.



Malatya Ticaret Borsası tarafından, Kale ilçesindeki 
Merdivenler İlkokulu ve Ortaokuluna, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliği, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezinin kat-
kılarıyla kurulan kütüphaneye, şehit Özbey’in isminin ver-
ilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
 Törende konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, vatan toprağını korumak için gözünü 
kırpmadan canını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet 
diledi.

GARA ŞEHİTLERİNDEN ASTSUBAY SEMİH 
ÖZBEY’İN İSMİ MALATYA’DA OKUL KÜTÜPHANESİNE 

VERİLDİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit 
edilenlerden Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ismi, Malatya’da bir okulun 

kütüphanesinde yaşatılacak.

 Bir önceki borsa başkanı Gürsel Özbey’in oğlu 
Astsubay Semih Özbey’in adını kırsal mahalledeki okul 
kütüphanesine verdiklerini belirten Özcan, “Semih 
kardeşimiz Rize’den evine gelirken terör örgütü tarafından 
alıkonulmuş ve yaklaşık 6 yıldır onların elindeydi, en son 
Gara’da çok haince ve kalleşçe katledildi.” ifadelerini kul-
landı.
 Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise 
bu yıl yapılacak bir okula şehit Astsubay Semih Özbey’in 
ismini vereceklerini bildirdi.
 Şehidin kız kardeşi Beyza Özbey de kütüphanenin 
kurulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
 Törene, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



MALATYA’DA TOPLANAN İNSANİ YARDIM 
TIRLARI SURİYE’YE GÖNDERİLDİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, “Kalpten Kalbe Bir Yol” sloganıyla 
düzenlenen kampanya kapsamında Malatya’dan 7 tır ile 1 kamyon insani yardım malzemesi 

Suriye’ye gönderildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye 
binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşma-

da, yardım kampanyasına destek sunan tüm sivil toplum 
örgütlerine teşekkür etti.
 Güder, insanın yaşam hakkının kutsal olduğuna 
inanan bir millete mensup olduklarını belirterek, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin ihtiyaç sahibi olan herkesin 
yanında olduğunu söyledi.
 Suriye’nin bazı kentlerinde bir sel felaketi meydana 
geldiğini, çadırların sular altında kaldığını ve insanların 
yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Güder, şöyle konuştu:
“Çamurların içerisinde ayakkabısız, giysisiz ve gıdasız 
şekilde hayata tutunma adına bir mücadele verdikleri-
ni hep beraber gördük. Sivil toplum örgütleriyle bir arala 
gelerek tıbbı malzeme, giyecek ve yiyecek yardımıyla ilgili 
çalışma yaptık. 7 tır ve 1 kamyondan oluşan insani yardım 
malzemesi topladık. Süreç içerisinde yardımlar bölgeye 
ulaştırılacak.”
 Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da se-
lamlama konuşması yaptı.
Konuşmaların ardından yardım malzemesini taşıyan 
araçlar dualarla uğurlandı.
 Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da 

kentten 100 bin tona yakın kuru kayısı ihracatı gerçekleştir-
diklerine işaret ederek, “Yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde 
ettiğimiz bir ürün artık bir bölge ürününe dönüşmüştür. 
Kayısı bu bölgedeki en önemli iyileştirme kaynağının başında 
gelmektedir” açıklamasında bulundu.


