
KAYISIYI LİSANSLI DEPOYA 
GETİRMELİLER

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlerin-
den oluşan heyet, Malatya’da ekonomisinin can 
damarını oluşturan kayısının sağlıklı depolanması 
amacıyla kurulan Lisanslı Kuru Kayısı Deposunda 
incelemelerde bulunarak, işleyişi hakkında bilgiler 
aldılar.

MTB Başkanı Ramazan Özcan,sektörde yaşanan 
gelişmeler ve kentin kültürel ürünü olan kayısının 

korunması, kalitesinin artırılması ve sağlıklı depolanması 
açısından Türkiye’de ilk defa kurulan Lisanslı Kuru Kayısı 
Deposu’nun önemli olduğuna dikkat çekti. 
 Özcan, üreticilerin Malatya Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne kayıtlı olduklarına dair çiftçi kayıt sistemi 
belgesi ile depoya ürünlerini getirerek burada ilk olarak 
yatırım hesabı ve TURİB’e kayıt yaptırdıklarını ifade eder-
ek, şunları söyledi:
 “Daha sonra getirilen ürün kantardan tartıldıktan 
sonra eksper tarafından ürünün farklı noktalarında şahit 
numune alınarak laboratuvara gönderiliyor. Burada yetkili 
sınıflandırıcı laboratuvarda gıda mühendisleri tarafından 
ürün fiziksel ve kimyasal analizlerden geçtikten sonra ka-
bul ve ret ediliyor. Kriterlere uygun olan ürünlerin kabulü 
yapılarak depoya gönderiliyor. Depoda 500 kilogram bask 
diye adlandırılan kasalara konularak depolarda muhafaza 
ediyor. Üreticilerimiz aynı zamanda ürünlerini Lisanslı 

Kuru kayısı Deposuna getirdiklerinde devlet tarafından 
analiz, nakliyat, ton başı yardımın yanı sıra getirdikleri 
ürününün yüzde yetmişi kadar faizsiz kredi kullandırılıyor. 
Bu noktada üreticilerimizin bu destekten yararlanmalılar 
ürünlerini Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’na getirmeliler.”
 Üreticiler ürünlerini depoya getirerek, hem hi-
jyenik ve sağlıklı ortamda korunması hem de devlet 
desteklerinden yararlanabileceklerini anlatacaklarını da 
sözlerine ekledi.



ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE VE SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ

Hacı Halil Çiftliği İlk ve Ortaokulundaki öğrencileri 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İn-

önü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Özgür 
Karataş ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Cemal Kurhan ile ziyaret ederek, öğrencilerle bir 
süre konuştu.
 Özcan ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilere 
kırtasiye ve spor malzemesi verdi.
 Özcan, kalkınmanın temelinin eğitim ve kültür 
olduğunu, bilgiye ulaşmanın yolunun ise eğitimden 
geçtiğini belirtti.
 Özcan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her 
yıl olduğu gibi bu yıl da borsa olarak İnönü Üniversitesi ve 
Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tarafından Hacı Halil Çiftliği İlk ve Ortaoku-
lundaki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı 
yaptıklarını kaydetti.

Malatya Ticaret Borsası, İnönü Üniversi-
tesi ile Battalgazi Şehit Oğuzhan Günay-
dın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 
öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi 
yardımı yaptı.

KORE BÜYÜKELÇİSİ WON IK LEE’YE 
KAYISININ TANITIMI YAPILDI

Daha sonra söz alan Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, Malatya olarak yıllık 100 bin ton 

kayısı üretildiğini ve Dünya Kuru Kayısı üretiminin yak-
laşık %70’ini karşıladıklarını söyledi. 115 ülkeye 300 milyon 
dolarlık kayısı ticareti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan 
Özcan, Kore Cumhuriyetine sadece 52 ton kayısı ihracatını 
gerçekleştirdiklerini söyleyerek bunun çok düşük düzeyde 
kaldığını ifade etti.
 Özcan, kayısı ihracatının artırılması için Kore de 
yapılan fuar, forum ve tanıtım organizasyonlarına Malatya 
TB olarak katılmak istediklerini bu konuda yardımcı olma-
larını istedi.
 Büyükelçi Won Ik LEE, özellikle Kayısı’nın potansi-
yelinin farkına varılabilmesi için yoğun tanıtımlar yapılması 
gerektiğini bu konuda üstüne düşeni mutlaka yapacağını be-
lirtti. Malatya Kayısı’sının çok sağlıklı ve lezzetli olduğunu 
Türkiye’ye geldikten sonra tecrübe ettiğini söyledi.   
Kore halkının bu yararlı tarım ürününü bilmediğini, şayet 
bilseler sofralarından ayırmayacakları bir yiyecek olacağını, 
bunun için de gerekli bilgilendirme ve tanıtma faaliyetleri 
için işbirliği yapacaklarını söyledi. 
 Hem iki ülke arasındaki işbirliğinin artması hem de 
Malatya’nın potansiyelini Kore Cumhuriyetine aktaracağını 
ifade etti. Kore Büyükelçisi Won Ik LEE’nin daha sonra 
Kayısı İşletme Tesisinde İnceleme bulundu.



ÖZCAN, DOĞU VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA 
KATILDI

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Ri-

fat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi oda- borsa başkanları istişare toplantısına katıldı.
 Koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle 
düzenlenen toplantıda, zincir marketlerden şikâyet, kapanan iş yerler-
ine destek, sicil/stok affı, kamuya vergi vb. ödemelerin ertelenmesi ve 
yeni kredi talepleri görüşüldü. GTB Başkanı Akıncı, toplantıda yaptığı 
konuşmada 17 günlük tam kapanma sürecinde işletmelerin kapsamlı 
bir desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
 Özcan, konuşmasında ayrıca üyelerinin talep ve beklentilerini 
dile getirdi.

KIRTASİYE YARDIMI
Borsamız, İnönü Üniversi-

tesi, Battalgazi Şehit Oğu-
zhan Günaydın Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü ve Der-
ebeyleri Taraftarlar Derneği 
tarafından İl Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Battal Kan-
bay’ın katılımıyla Şehit Sela-
hattin Karakaş Anaokulunda-
ki minik yavrularımızı ziyaret 
ederek çeşitli hediyeler verdik. 
 Yine Orduzu Elmasuyu 
İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki 
öğrencilere kırtasiye yardımın-
da bulunduk.


