
MALATYA’DA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı yeni istihdam seferberliği kapsamında 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ‘Burası Türkiye 
Burada İş Var’ sloganıyla İstihdam Seferberliğinin başlatıldığını söyledi.

Konuyla ilgili borsa bina-
sında basın açıklaması 

yapan Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan Özcan, İs-
tihdam Seferberliği 2019 kap-
samında işverenlere 8 farklı 
teşvik sunulduğunu söyledi. 
 Özcan, Nisan ayı so-
nuna kadar sağlanacak her 
ilave istihdamın 3 ay boyunca 
ücretini, sigorta primlerini ve 
vergisinin devlet tarafından 
karşılanacağını söyleyerek 
“Bu 3 ay boyunca işverenin 
maliyeti sıfır olacak. 2 bin 21 
TL asgari ücret ve bin 113 TL 
sigorta ile vergiler dahil ol-
mak üzere toplam 3 bin 134 

TL’yi devletimiz karşılamış 
olacak. İşveren cebinden sı-
fır maliyetle yeni bir işsiz 
kardeşimizi işe almış olacak. 
Devamındaki 9 ay boyunca da 
devletimiz sigorta primlerini 
ve vergileri ödemeye devam 
edecek. Yani aylık bin 113 
TL’yi devletimiz karşılayacak. 
Biz işverenler olarak sadece 
çalıştırdığımız kardeşimize üc-
retini ödeyeceğiz. İş alınacak 
kişi kadın, genç ve engelli ise 
9 aylık süre 15 aya kadar uza-
mış olacak. Yine imalat sana-
yi ve bilişim sektöründe aylık 
bin 113 TL olan prim ve ver-
gi teşviki 2 bin 712 TL olarak 

verilecek” şeklinde konuştu.
Açıklamasında iş dünyasına 
çağrıda bulunan Özcan, “Ge-
lin bu tarihi teşvikten yarar-
lanın. Böyle bir teşviki hayata 
geçirdiği için hükümetimize 
çok teşekkür ediyoruz” dedi. 
İstihdam seferberliği ile her-
hangi bir sebeple işinde sı-
kıntı yaşayan girişimciler için 
de çok önemli bir destek ge-
tirildiğini kaydeden Özcan, 
“Böylece Devletimiz sıkıntılı 
günümüzde de yanımızda ol-
duğunu bir kez daha gösteriyor. 
Eğer bir işveren işlerinde sıkın-
tı yaşadıysa, faaliyetleri dur-
muş ya da azalmışsa, çalışanla-

rının maaşı 3 ay boyunca Kısa 
Çalışma Ödeneği kapsamında 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
ödeniyor. Yani burada devle-
timiz işverene diyor ki, düze-
nini bozma, istihdamı koru. 
Tüm bu teşviklere ilişkin tüm 
detaylara istihdamseferber-
ligi.org adresinden ulaşabil-
mek mümkün” diye konuştu.

TİCARET BORSASI ÜYELERİNE DESTEKLER ANLATILDI
TKDK Malatya İl Ko-

ordinatörlüğü ta-
rafından, Malatya Ti-
caret Borsası üyelerine 
verilen son desteklemeler 
ile ilgili bilgiler verildi.
 Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu(TKDK) İl Koor-
dinatörü Murat Tunç ve 
uzman personel tarafın-
dan Ticaret Borsası üye-
lerine yönelik bilgilendir-
me toplantısı düzenlendi.
Malatya Ticaret Borsası 

toplantı salonunda gerçekle-
şen toplantıda konuşan TKDK 
Malatya İl Koordinatörü Mu-
rat Tunç, Malatya’nın da için-
de bulunduğu 42 ilde toplam 
250 milyon avro destek verile-
ceğini belirterek, hibe destek-
lemelerinin yüzde 40-70 ara-
sında değişebileceği söyledi. 
 Tunç, süt, kırmı-
zı et, kanatlı eti ve yumurta 
üreten tarımsal işletmelere 
toplam 170 milyon avro des-
tek verileceğini belirterek, 
“Süt ve Süt Ürünleri, Kırmızı 

Et ve Et Ürünleri, Kanatlı Eti 
ve Et Ürünleri, Su Ürünleri, 
Meyve ve Sebze Ürünlerinin 
İşlenmesi ve Pazarlanma-
sı sektörlerine ise 80 milyon 
avro destek verilecek” dedi.
Sektör bazında genelde yılda 
bir defa çağrıya çıkıldığı dile 
getiren Tunç, başvuruların 

Mayıs ayının son haftası-
na kadar devam edeceğini 
belirtti. Yapılan açıkla-
mada, destekler ile ilgili 
daha fazla bilgi için kuru-
mun resmi internet sitesi 
olan ‘http://malatya.tkdk.
gov.tr’ adresinin ziyaret 
edilebileceği vurgulandı.



AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI 
BERGER’DEN TİCARET BORSASINA ZİYARET

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-
yükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret Borsası ziya-
retinde yaptığı konuşmada, lisanslı depo projesinin 
hayata geçirilmesi ile ihracat kapasitesinin arttırıl-
masına büyük bir destek vermiş olacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi-
nin davetlisi olarak Ma-

latya’ya gelen Avrupa Birliği 
(AB) Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Chris-
tian Berger, kentte bazı 
ziyaretler gerçekleştirdi. 
 Malatya Ticaret 
Borsasını ziyaret eden Ber-
ger’i ağırlamaktan dola-
yı duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan 
Özcan, Malatya’nın dün-
ya kuru kayısı üretiminin 
yüzde 85’ini temin eden 
bir şehir olduğunu belirtti. 
Bu oranın da yaklaşık yüz-
de 75’ini dünyaya ihraç et-
tiklerini ifade eden Özcan, 
“Burada en önemli alıcıları-
mızdan biri de AB ülkeleri. 
Üretimin yaklaşık yüzde 
35’ini AB ülkelerine ihraç 
ediyoruz. Malatya’ya kuru 
kayısı lisanslı depoculuğu 
ile ilgili AB’nin yaptığı 13 
milyon EURO yatırımdan 
dolayı hem Malatya Bü-
yükşehir Belediyemize hem 
de AB delegasyonuna çok 
teşekkür ediyoruz” dedi.
 Malatya’ya yapıla-
rak bu yatırımı çok önemli 
olduğunu belirten Özcan, 
“Bizde Malatya Ticaret 
Borsası olarak bu yatırımın 
paydaşlarından birisiyiz. 
Dolayısıyla yapılacak olan 
yatırımı hem sahipleniyo-
ruz hem de bu yatırımın 
sağlıklı bir şekilde biran 
önce yapılması ile ihra-
catın arttırılmasına katkı 
sağlanacağını düşünüyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
 Büyükelçi Berger 

ise Ticaret Borsa ile olan 
ilişkilerini daha da derin-
leştirmek istediklerini be-
lirterek 13,5 milyon Euro 
değerindeki kayısı lisanslı 
deponun projesiyle ürünün 
paydaşlarının ihtiyaçları-
na yanıt vermek istedikle-
rini söyledi. Bu projenin 
Malatya’da yaptıkları tek 
çalışma olmadığını da dile 
getiren Berger, “Avrupa 
Birliği olarak Malatya ka-
yısısı koruma altına alındı 
coğrafi işaret olarak.” diye 
konuştu. Berger, Avrupa’da 
Noel’den önce San Nicolas 
tatili olduğunu ve burada 
kuru kayısının hediye ola-
rak verildiğini belirterek 
“İşte o kayısıların nereden 
geldiğini görmekten de ay-
rıca bir memnuniyet duy-
dum” şeklinde konuştu.
Berger, Borsa Başkanı Öz-
can’ın Avrupa’daki ihracatın 
daha da artması konusunda 
destek istemesine ise “Za-

ten Malatya kayısısı ismi-
nin koruma altına alınması 
ileriye yönelik büyük bir 
adım teşkil ediyor. Bunun 
yanı sıra lisanslı depo pro-
jesinin yapılmasıyla birlikte 
sağlanan teknik destekle de 
beraber ihracat kapasitesi-
nin daha da arttırılmasına 
büyük bir destek vermiş 
olacağız. Çok önemli bir 
hususa değindiniz, kali-

teden bahsettiniz. Kalite 
aslında en önemli faktörü 
oluşturuyor Avrupa’ya ya-
pılacak ihracat bakımından. 
Dolayısıyla biz bu projey-
le aşamalı olarak kalitenin 
arttırılmasına da katkıda 
bulunmak istiyoruz. Aynı 
zamanda yıl boyunca aynı 
kalitede ürün elde edilme-
sini de desteklemek isti-
yoruz” ifadesini kullandı.



MİLLETVEKİLİ KAHTALI VE ÇAKIR, MTB’Yİ 
ZİYARET ETTİ

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Malatya Ticaret Borsası’nı 
ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Ma-
latya Ticaret Borsası 

Başkanı Ramazan Özcan, 
“Malatya şuanda kayısıda 
bir çiçekleme döneminde. 
Önümüzdeki soğuk hava-
larla ilgili sıkıntıları atla-
tırsak, meyve bağlama dö-
nemine gireceğiz. Hayırlı 
bir hasat dönemi temenni 
ediyoruz. Geçen dönemi 
sağlıklı bir şekilde atlattık. 
94 bin ton ihracat ve karşı-
lığında da 255 milyon do-
lar gelir elde ettik. Kayısı 
çekirdeği ihracatında 2018 
yılında rekor kırdık. 2017 
yılındaki 6 bin ton çekirdek 
içi ihracatımız, 2018 yılında 
8 bin 600 ton olarak gerçek-
leşti” ifadelerini kullandı.  
 AK Parti Malatya 
Milletvekili Hakan Kahtalı 
ise Malatya’nın önemli bir 
kent olduğunu belirterek, 

“Allah’ın rahmet ettiği bir 
ürün var, kayısı. Kayısı Ma-
latya’da oluyor, tüm dünyaya 
satılıyor. Kayısının başken-
tiyiz. Avrupa Birliği Coğrafi 
İşaret Tescili’yle ‘Malatya 
kayısısı’ olarak belirlenmiş 
durumda. Yine aynı şekil-
de hububat ve hayvancılık 
sektöründe arkadaşları-
mızın önemli gayretleri 
var. Bizde elimizden gelen 
tüm destekleri arkadaşla-
rımıza veriyoruz. Bundan 
sonrada bu destekleri artı-
rarak sürdürmeliyiz” dedi. 
 Kayısı için yeni 
bir dönemin içerisinde 
olduklarını dile getiren 
Kahtalı, “Kayısı için yeni 
bir yıl. Çiçeklerimiz açtı. 
Bu sene rahmette bol. Ka-
rın ve yağmurun çok iyi 
yağmasıyla barajlarımızın 
doluluk oranı arttı. İnşal-

lah bu yıl yaz ayında su-
lamayla ilgili bir sıkıntı 
yaşamayacağımızı umut 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
 Kahtalı, 31 Mart 
seçimlerinin Malatya ve 
Türkiye için büyük önem 
taşıdığına dikkat çekerek, 
“31 Mart’ta hizmet edecek 
arkadaşlarımızın göreve 
gelmesi için sizlerden des-
teklerinizi talep ediyoruz. 
Bu anlamda Malatya’mız 
her defasında sağduyusunu 
göstermiş ve cumhurbaş-
kanımıza tam destek ver-
miştir” ifadelerini kullandı.
 AK Parti Malatya 
Milletvekili Ahmet Çakır da 
Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı döneminde 
kayısıya destek için önemli 
çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Milletvekili Çakır, kayısıyla 
ilgili neler yapabileceklerine 

ilişkin ciddi adımlar attıkla-
rını kaydederek, “Belediye 
iktisadi kuruluşlarının bazı 
teşviklerden yararlanama-
ması bir kaç yatırımımızı as-
kıya almamıza neden oldu. 
 Ama buna rağmen 
biz Tarımsal Daire Baş-
kanlığımız nezdinde ilçe-
lerimizde üreticilerimize 
arıcılıktan çekirdek kırma-
ya, alış sirkesi yapımından 
soğuk hava depolarının 
ilçelerimize kazandırılma-
sına kadar önemli projele-
re önderlik ettik. Bütün bu 
alanlarda çalışmalar yapıldı. 
 Herkesin mutla-
ka bir şeyler yapması la-
zım. Alınan tedbirlerle 
birlikte sahada ciddi ça-
lışma yapılması gerekiyor. 
 Biz, her boyutuy-
la Malatya’ya bakmak zo-
rundayız” diye konuştu.



KURU KAYISI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ ANLATILDI

Malatya Ticaret Borsası 
(MTB)’nda Kuru Ka-

yısı Lisanslı Depo Tebliği ile 
kuru kayısı kalite kriterleri, 
sınıflandırma usul ve esas-
ları ile ilgili toplantı yapıldı.
 Malatya Ticaret 
Borsası Toplantı Salonun-
da gerçekleşen toplantıda 
lisanslı depoculuk sistemi, 
uzun süreli depolanabilen 
ve standardize edilebilen ta-
rım ürünlerinin kaliteleri-
nin yetkili sınıflandırıcı la-
boratuvarlarca belirlenmesi, 
modern altyapıya sahip de-
polarda depolanması ve bu 
ürünlerin ticaretinin ürü-
nün mülkiyetini temsil eden 
ürün senetleri vasıtasıyla 
yapılması masaya yatırıldı. 
MTB Başkanı Ramazan Öz-
can, “Sistemin kuru kayısı 
ürününde de hayata geçi-
rilmesi için gerekli hukuki 
altyapı, 5300 sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depocu-
luk Kanununa istinaden 
12 Nisan 2013 tarihli ve 
28616 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Kuru Kayısı Lisanslı 
Depo Tebliği ile oluşturul-
muş olup söz konusu Teb-
liğ, kuru kayısının depo-
lanacağı lisanslı depolarda 
bulunması gereken asgari 
niteliklere ve depolama hiz-
metlerinin yürütülmesine 
ilişkin usul ve esaslar ile 
kuru kayısı lisanslı depocu-
luk faaliyetlerine dair diğer 

hususları kapsamaktadır. 
Kuru kayısının lisanslı de-
polarda depolanabilme-
sine yönelik olarak ilgili 
kuruluş ve sektör temsilci-
lerinin önerileri doğrultu-
sunda Kuru Kayısı Lisanslı 
Depo Tebliğinde değişiklik 
yapılmasına yönelik bir 
taslak hazırlanmıştır. 
 Tebliğ Taslağın-

da, kuru kayısıların lisanslı 
depolarda depolanabil-
mesine ve genel itibariyle 
kuru kayısıların depolan-
dığı depolarda bulunması 
gereken asgari niteliklere 
ilişkin, kayısının depolan-
ması ve depoya kabulü ile 
kayısının azami depolama 
süresine yönelik değişiklik-
lere yer verilmiştir” dedi.



BAŞKAN ÖZCAN’DAN, MÜSİAD’A ZİYARET
Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ni ziyaret etti.

MÜSİAD Malatya Şube 
Başkanı Muharrem 

Poyraz, Kuru Kayısı Lisans-
lı Depoculuk Projesi’nin 
hayata geçirilmesinin Ma-
latya açısından büyük bir 
önem arz ettiğini söyledi.
 Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile 
getiren MÜSİAD Malatya 
Şube Başkanı Muharrem 
Poyraz “Ticaret Borsaları, 
üretici ve tüketici arasın-
daki süreç işleyişinden do-
layı, önemli bir kurumdur. 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne (TOBB) bağlı olan 
Ticaret Borsası, kanunda 
belirtilen yükümlülükle-
rini yerine getirmek için 
kurulmuş olan yapılardır. 
Ticaret borsalarının işlevi 
çoğunluğu tarım ürünlerin-
den oluşan mallardır. Doğal 

olarak, üretilen bu malların 
tüm süreçleri dahil, üretici-
den son kullanıcıya kadar-
ki aşamaları takip eden bir 
sistemdir. Ticaretin giderek 
kurumsallaştığı günümüz-
de, Ticaret Borsalarının 
sağladığı fayda ve kolay-
lıklar, gelişmiş ekonomiler 
için ticaretin odağı haline 
gelmiştir. Kayıt dışı tica-
reti azaltmak, rekabetçi ve 
sağlıklı işleyen bir ticaretin 
temelini uluşturan bu ku-
rum. Ülke olarak ürettiği-
niz ürünlere sağlıklı bir do-
laşım ve çok geniş bir pazar 
ağını oluşturmanız, global 
pazara hızlı ve güvenilir bir 
şekilde girmeniz, ancak Ti-
caret Borsası gibi güçlü or-
ganizasyonların olmasıyla 
mümkündür. Malatya Tica-
ret Borsasının, yeni dönem-

de hem farkındalık oluştu-
ran projelere imza atması, 
hem de ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği içerisin-
de olması özellikle üreticiler 
açısından geleceğe umutla 
bakılmasını sağlamıştır. 
Malatya’nın can damarla-
rından olan ve ortalama 
yüzde 45’lik ihracat payıyla 
önemli bir yere sahip olan 
kuru kayısı ile ilgili ‘Kuru 
Kayısı Lisanslı Depoculuk 
Projesi’nin hayata geçiril-

mesi de Malatya’mız açı-
sından büyük bir önem arz 
etmektedir. Özellikle proje-
nin önemli paydaşlarından 
biri olması Ticaret Bor-
sasının önemini artmak-
tadır” şeklinde konuştu.
MTB Başkanı Ramazan Öz-
can ise, MÜSİAD Malatya 
Şube Başkanlığına seçilen 
Muharrem Poyraz ve yöne-
tim kuruluna hayırlı olsun 
dileklerini ileterek çalış-
malarında başarılar diledi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN MTB’YE ZİYARET
Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği bün-
yesinde oluşturulan 
Malatya Genç Girişim-
ciler ve Kadın Girişim-
ciler Kurulları başkan ve 
üyeleri Malatya Ticaret 
Borsasını ziyaret etti.
 Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan Özcan, 
“Ben sizlere başarı-
lar diliyorum. İnşallah 
önümüzdeki günlerde 
birlikte ve beraber Ma-
latya’nın kalkınması için 
önemli ve güzel işlere 
imza atacağımızı düşü-

nüyorum. Bu noktada siz-
lere büyük iş düşüyor. Genç 
girşimcilere yol gösterme-
lisiniz” şeklinde konuştu.
 Genç Girişimci-
ler Kurulu Başkanı Ha-

run Paşahan ise “Başka-
nımıza desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. 
 Yapacağımız çalış-
malarla ilgili Başkanımızla 
istişarelerde bulunacağız. 

İnşallah güzel işler ya-
parız” diye konuştu.
 Ziyarete Ka-
dın Girişimciler Kuru-
lu Başkanı Hilal Acı ve 
kadın üyeler de katıldı.


