
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, küre-
sel bir problem olan kuraklığın Doğu, Güneydoğu ve İç 

Anadolu bölgelerini çok etkilediğini belirtti.
 Tunç, Malatya Ticaret Borsası’nda düzenlenen Tarım 
ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, sorumlu olduğu bölgesel toplantıların ilkini bugün 
Malatya’dan başlattıklarını söyledi.
 Türkiye genelinde hasat dönemine girildiğini hatır-
latan Tunç, bazı yerlerde hasadın başladığını bazılarında da 
hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.
Tunç, bu dönemde bölgede üreticilerle görüşüp beklentilerini, 
talep, istek ve tavsiyelerini almak istediklerini anlatarak, şöyle 
devam etti:
 “Ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak gibi bir mü-
kellefiyetimiz var. Bunu yapmak için sizlerle yakın çalışmaya 
ihtiyacımız var. Zor bir döneme giriyoruz. Küresel iklimin ülke-
mizdeki etkilerini bundan sonraki yıllarda da muhtemelen yaşa-

maya devam edeceğiz. Aslında yıllardır bazı hazırlıklar yapılıyor 
ama şimdi çok ciddi kendini hissettirmeye başlayınca tedbirler-
in daha da ciddiyetle ele alınması ihtiyacı hasıl oluyor. Bunu da 
beraberce tartışalım, sizlerden beklentilerinizi, taleplerini alalım 
istiyoruz. 
 Malatya’daki tarımsal hasılayı nasıl büyütebiliriz, 
halkımızın, milletimizin refahını daha nasıl artırabiliriz bu 
konuyu hep beraber tartışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız 
‘ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak’ gibi bir görev ve 
ödevle bizi sorumlu tuttu. 
 Dolayısıyla bir karış toprağı boş bırakmamak üzere 
bütün toprakları ve arazilerimizi nasıl işleyebiliriz, suyla nasıl 
buluşturabiliriz ve kamu kaynaklarından vatandaşları nasıl daha 
fazla yararlandırabiliriz bunları konuşacağız.”
 Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ti-
caret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile sektör paydaşlarının da 
hazır bulunduğu toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.



BAŞKAN ÖZCAN “LİSANSLI DEPOCULUK 
ÇALIŞTAYI”NA KATILDI

Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, Ticaret Bakan-
lığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen “Lisanslı 
Depoculuk Çalıştayı”na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Me-
tin, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçar-

mak, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem 
Başar tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla 
başlayan “Lisanslı Depoculuk Çalıştayı” programında 
katılan Başkan Özcan sektörün sorunları ile çözüm öneril-
eri konusunda detaylı değerlendirmelerde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA VE MECLİS 
ÜYELERİNE KAYISI ANLATILDI

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 35. Olağan Me-
clis Toplantısı kapsamında ilimize gelen mis-

afirlere kayısının çiçek evresinden sofraya ulaşma 
serüvenini anlattı.

 MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Avrupa 
Birliği tarafından Coğrafi işaretle belgelemiş Tür-
kiye’de sadece 2 ürün vardır. Bunlardan biri kuru 
kayısı, diğeri de kuru incirdir. Çevre illerden 40 
bin aile hasat döneminde bize yardımcı oluyor. 
Kayısı aslında bir bölge ürününe dönüştü. Böl-
geyi kalkındırma açısından da çok ciddi bir vazi-
fe görüyor. Bize yakın olan illerimiz ve ilçelerinin 
bir kısmında da önemli bir üretim söz konusu. 
Ama ihracat merkezi Malatya’dır. Ürünün işlenip 
ihracata hazır duruma getirildiği alan burasıdır. 
Malatya’da yaklaşık 8 milyon kök kayısı ağacımız 

var. Her yıl bu rakamlar değişiklik gösterebiliyor. 
Şehrin ve ülkenin ekonomisine ciddi anlamda katkı 
sunuyor” dedi.


