
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öz-
can, kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak 
tescil edilmesinin sevincini yaşadıklarını be-

lirtti.
 Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öz-
can, kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edil-
mesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.Özcan, yaptığı 
yazılı açıklamada, tescil için Tarım ve Orman Bakanlı-
ğına başvuruda bulunduklarını hatırlattı.Kayısı çekirde-
ğinden Malatya’nın 18-20 milyon dolar gelir elde ettiğini 
ve kayısı çekirdeğinin güvenli bitki listesinde yer alması-
nın kent ekonomisi için önemli olduğunu kaydeden Öz-
can, şöyle devam etti:”Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda 
olarak tescil edilmesini talep ettik. Başvurumuz, haziran 
ayındaki ‘Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komis-
yonu’ toplantısında değerlendirildi. Daha sonra yapılan 
değerlendirme sonucu bir rapor hazırlandı. ‘Gıda Ola-
rak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu’, Gıda ve Kont-

MALATYA’DA KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN “GÜVENLİ 
BİTKİ LİSTESİ”NE ALINMASI SEVİNCİ

rol Güvenliği Genel Müdürlüğüne, kayısı çekirdeğinin 
Güvenli Bitki Listesi’ne alınmasına onay verdi. Güvenli 
Bitki Listesi 28 Temmuz’da güncellendi ve kayısı çekirde-
ğinin bu listeye Pozitif (P) olarak kaydedilmesine karar 
verildi.”Özcan, bu yıl içinde Toprak Mahsulleri Ofisinin 
kayısı alımına kararı vermesi, Kuru Kayısı Lisanslı De-
posu’nun tamamlanması ve kayısı çekirdeğinin Güvenli 
Bitki Listesi’ne girmesinin kayısı üreticisinin sosyo-eko-
nomik kalkınması yolunda elde edilen kazanımlar ol-
duğunu belirtti. Borsa Başkanı Özcan, kayısı çekirdeği-
nin Güvenli Bitki Listesi’nde yer almasında desteklerini 
esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ay-
sun Bay Karabulut ile İnönü Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Durmaz’a teşekkür etti.



 Malatya’da sonlanan ihracat sezonunda 115 ül-
keye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi. Malatya Ti-
caret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hedeflerinin bu 
yıl 100 bin ton ihracatı koruyup, 100 bin ton ihracatın 
karşılığında da ülkeye 500 milyon dolar gelir getirmek 
olduğunu söyledi. Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacın-
dan yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı 
ihracatının yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da, hasat 
dönemi sona erdi. Antep baklavası ve Aydın incirinden 
sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü 
ürün olan Malatya kayısısı yaklaşık 50 bin ailenin geçim 
kaynağı olarak, kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık 
ortalama 85 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği 
kentte bu yıl 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç 
edildi. 

‘YÜZDE 80’İ MALATYA’DAN’
 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünya 
kuru kayısı başkentinin Malatya olduğunu kaydederek, 
ihracat yapılan ülkeler ve ürün miktarı hakkında bil-
gi verdi. Dünya kuru kayısı tüketiminin yaklaşık yüzde 
80’inin Malatya’dan dünyanın değişik ülkelerine ihraç 
edildiğini kaydeden Özcan, şunları söyledi: “Son yıla 
baktığımız zaman yaklaşık 100 bin ton ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Bu 100 bin ton ihracatımızın en büyük alı-
cılarından özellikle Avrupa ülkeleri ve bununla beraber 
en önemli alıcılarımızdan bir tanesi Amerika Birleşik 
Devletleri. Her yıl farklılık göstermesine rağmen ortala-
ma yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2019 
yılına baktığımız zaman ortalama 13 bin ton ihracat 
gerçekleştirmişiz. 2020 yılında hedef yine Amerika’daki 
pazarı koruyup 13 bin ton ihracat gerçekleştirmek. Bu-
nun hemen arkasından da en önemli alıcılarımız başında 
Avrupa ülkelerinden Fransa gelmekte. Fransa’ya yaklaşık 
7 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Fransa’nın hemen 
ardından Almanya takip ediyoruz, Almanya’yı İtalya ta-
kip ediyor. Bundan sonraki en önemli alıcılarımızdan bir 
tanesi de Rusya geliyor. Rusya bizim için çok önemli bir 
pazar. Buraya da yaklaşık 5 bin ton ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Son 2-3 yıla baktığımız zaman ise bu portföyüne 
en güçlü eklemiş olduğumuz ülkelerin başında Brezil-
ya geliyor. Brezilya’ya da yaklaşık 4 bin 500 ton ihracat 

MALATYA’DAN 115 
ÜLKEYE KURU KAYISI 

İHRACATI 

gerçekleştiriyoruz. Brezilya’nın hemen arkasından da 
son zamanlarda özellikle bizim için en kıymetli ve 
en önemli olan pazarların başında gelen Uzakdoğu 
pazarları. Uzakdoğu’da da Çin ile ciddi anlamda çok 
yakın temasla çok önemli bir ihracat rakamı ortaya 
çıkıyor. 2019 yılında Çin’e 3 bin 200 ton ihracat ger-
çekleştirmiştik. 2020 yılının hemen başında Kovid-19 
pandemisinden sonra Çin’de bir yavaşlama oldu ama 
şimdi Çin’deki pazarda da yerimizi korumaya ve ihra-
catımızı artırmak için yoğun mücadele ediyoruz.”



 ÖZCAN, TOBB EKONOMİ 
BULUŞMASI TOPLANTISINA 

KATILDI

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Özcan, Hazine ve Maliye Baka-
nı Berat Albayrak, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 365 
oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılı-
mıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen ‘Ekonomi 
Buluşması’ toplantısına katıldı.
 Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde Bakan Albayrak’ın 
attığı adımlarla sıkıntılı sürecin en az hasarla geride bırakı-
lacağını ve yeniden büyüme sürecine girileceğini söyledi.
“Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler saye-
sinde normalleşme konuşulmaya başlandı” diyen Hisarcık-
lıoğlu, TOBB olarak ilk günden itibaren kenetlendiklerini, 
sorunların tespiti ve çözülmesi için gereken katkıyı verdik-
lerini bildirdi.
 Hisarcıklıoğlu, sahadan aldıkları bilgileri hızlı şe-
kilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak’ın büyük kıs-
mını sonuçlandırdığını dile getirdi.
 Bu süreçte bankacılık sistemini harekete geçiren 
kredi paketlerinin devreye sokulduğunu, Kredi Garanti Fo-
nu’nun kefalet kapasitesini ikiye katlandığını, vergi-SGK er-
telemeleri, kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin önemli bir 
yükten kurtarıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, dinamik bir 
sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı.
 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Tarihi 
fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde 
üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üre-
tim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve 
kalıcı bir hikâye yazacağımız bir dönem olacak.” dedi.
 Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel 
ekonomiye ağır bir darbe vuran Kovid-19 salgının etkisinin 
gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her gelen verinin 
normalleşmeye daha da yaklaşıldığını somut bir şekilde gös-
terdiğini ifade etti.



ÖZCAN, TİCARET BAKANI PEKCAN ve TOBB BAŞ-
KANI HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMIYLA 

DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başka-
nı Ramazan Özcan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa ile 61 sektör 
meclis başkanının katılımıyla video konferans sistemiyle ger-
çekleştirilen toplantıya katıldı. 
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı ko-
nuşmada oda ve borsaların talep ve sorunlarını sürekli ilgili 
makamlarla paylaştıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Pekcan’a 
göreve geldiği günden bugüne istişareye dayalı yönetim tarzı ve 
icracı vizyonu için teşekkür etti.
Bu hafta, Nefes Kredisi’ni devreye aldıklarını hatırlatan Hisar-
cıklıoğlu, “TOBB’un, oda ve borsaların tüm kaynaklarını fir-
malarımızın kullanımı için tahsis ettik. Şu anda yıllık yüzde 7,5 
gibi bugüne kadarki nefes kredilerindeki en düşük faiz uygula-
nıyor.” diye konuştu.

  Hisarcıklıoğlu, sektörlerin taleplerine ilişkin olarak da 
şunları kaydetti:
“Ciro kaybı yaşayan her firmaya mücbir sebep hakkını vermek 

lazım. Özel sektörün kamudan alacakları, sağlık ve medikal 
sektörüne öncelik verilerek bir an önce ödenirse piyasa rahat-
layacak. KDV alacakları konusunda bize imkân tanınmalı. Er-
telemeler sonrasında geçmiş vergi ve SGK prim borçlarının da 
yeniden yapılandırması gerekiyor. Kovid-19’un iş kazası kapsa-
mı dışına çıkarılması gerekli.”
 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin 
öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Dijitalleşme ve 
teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için 
en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda 
yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri ola-
cak.” dedi.
 Türkiye’nin sağlık konusunda diğer ülkelere kıyas-
la başarılı bir ilerleme gösterdiğini dile getiren Pekcan, ülke-
nin salgından en kısa sürede çıkması adına bütün tedbirlerin 
alındığını ifade etti. Pekcan, iş dünyasıyla dinamik bir şekilde 
ticarette ayağa kalkmayı hedeflediklerini, ekonomi, ticaret ve 
ihracat konusunda da pozitif ayrışan ülke olmaya gayret ede-
ceklerini bildirdi.


