
“YENİ REKORLAR KIRACAĞIZ”

Türkiye’de Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi alan 
üçüncü ürün olan Malatya kayısısında ihracat 
her geçen gün artıyor. Özellikle Çin’de ortaya çı-

kan korona virüsünün birçok ürünü etkilediğini ifade 
eden Borsa Başkanı Ramazan Özcan, “Kayısı ihracatı-
mızda herhangi bir düşüş yok, aksine yeni rekorlar kıra-
cağımıza inanıyorum” dedi.

 Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da en önemli 
ihraç ürün olan kayısı, dünyada yeni pazarlara açılarak 
hem kente hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlı-
yor. Malatya’da 50 binden fazla ailenin de geçim kaynağı 
durumunda olan sarı altın, şu anda 110’dan fazla ülkeye 
ihraç ediliyor. Her ay bir önceki aya göre ihracat rakam-
larının arttığı Malatya kayısında yapılan etkin tanıtım 
dabu yükselişte önemli rol oynuyor.
Kayısı ihracatı ile ilgili basın mensuplarına değerlendir-
melerde bulunan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ramazan Özcan, göreve geldikleri günden 

bugüne kadar yaptıkları önemli çalışmalar ile kayısının 
dünya pazarına daha da açılması adına gayret gösterdik-
lerini dile getirdi. Özellikle Avrupa ülkelerinde coğrafi 
işaretli Malatya kayısısının yoğun talep gördüğünü dile 
getiren Özcan, insan sağlığına birçok faydası kanıtlan-
mış olan kayısıya bu noktada da ciddi anlamda ilgi ol-
duğunu söyledi. Malatya ekonomisinin can damarı ve 
şehrin en önemli ekonomi aktörü olan kuru kayısıda da 
ihracatın her geçen ay arttığını kaydeden Özcan, şuan 
için kayısı ihracatında ise bir sıkıntının söz konusu ol-
madığını ifade etti.

 Dünyanın son günlerde önemli bir sağlık prob-
lemi ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Özcan, geç-
tiğimiz günlerde Çin’e kayısı ihracatının durma noktası-
na geldiği yönündeki açıklamasını da anımsattı. Başkan 
Özcan, “Özellikle tarım ürünlerinin ihracat ve ithalat ile 
ilgili birtakım gazetelerde televizyonlarda açıklamalar 
vardı. Burada sadece Çin ile ilgili kuru kayısı ihracatın-
da bir problem olduğunu ifade etmiştik ama bu sanki 
genel anlamda bir problem varmış gibi değerlendirildi. 
Bu anlamda kesinlikle kuru kayısı ihracatında herhangi 
bir sıkıntı söz konusu değil. Avrupa, Amerika ve ihracat 
gerçekleştirdiğimiz diğer bütün ülkelerde şu ana kadar 
herhangi bir problem herhangi bir sıkıntımız yoktur. 
İhracatımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şubat 
ayında da inşallah 10 bin tona yakın bir ihracat gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.



Önümüzdeki Mart ayında da 
çok yoğun şekilde kayısı ihra-
catı gerçekleştirileceğini kay-
deden Özcan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Çünkü şu anda ihracatçıları-
mızla da yapmış olduğumuz 
görüşmelerde birçok ülkeden 
yoğun bir talep olduğunu gö-
rüyoruz. İnşallah bu özellikle 
korona virüsü probleminden 
kuru kayısının bir tarım ürü-
nü olarak herhangi bir etki 
altında kalacağını düşünmü-
yoruz. Bizim zaten Çin ile 
olan ihracatımız sadece natü-
rel ürün dediğimiz gün kuru-
su kayısısı. Dolayısıyla zaten 

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Ramazan Özcan, 
şehit yakınları ile bir araya geldi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER 
YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Kernek Şelale Lokantasında MTB’nin organizesi 
sonucu şehit yakınları ve gaziler ile yemekte bu-
luştu. Malatya Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başka-

nı Muharrem Kıbrız, burada yaptığı konuşmada, ‘ De-
ğerli başkanımız bizi hatırladı ve yemekte buluşturdu. 
Değerli başkanımızın bizi ziyaret edip, şehit aileleriyle 
bir etkinlik yapmak istediler. Bizde kabul ettik. Değerli 
başkanımızın bu ikramından, şehit ve gazi ailelerine ilgi 
ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim” 
dedi.
 Programda konuşan MTB Başkanı Ramazan 
Özcan da, ”Sizlerin acılarını biz mutlaka kalbimizde ve 
yüreğimizde hissediyoruz. Sizlerin evlatları, eşleri, bu 
vatan toprakları için bizler bu coğrafyada daha rahat ve 
huzurlu yaşayabilmemiz için canlarını seve seve feda et-
tiler. Sizlerin çocukları da bu şerefli mertebelere ulaştı-
lar. Sizlerin acılarını daha çok hissedebilmemiz için sık 
sık bir araya gelmemiz lazım. 
 Biz Malatya Ticaret Borsası olarak şehit ve gazi 
ailelerimizin yakınlarıyla daha sık bir araya gelmek 
için programlar yapacağız” ifadelerini kullandı. Özcan, 
Türkiye’nin etrafının ateş çemberinde olduğuna dikkat 
çekerek, “Türkiye çok kıymetli bir coğrafyanın içinde 
olmasıyla muhakkak bedeli ve sıkıntıları vardır. Ülke-
miz kendi sınırları içerisinde terörle mücadele vermek-
tedir. Bu mücadelede devletimizin yanında olduğumuz 
gibi mutlaka bu mücadele esnasında canlarını feda eden 

kükürtlü ürün ihracatımız şu 
anda mevcut portföyümüzün 
yüzde 95’ini oluşturuyor. Za-
ten kükürtlü diye adlandır-
dığımız hem Avrupa’da hem 
de dünyanın 112 ülkesine 
ihracatını gerçekleştirdiğimiz 
üründe herhangi bir sıkıntı 
söz konusu değildir. Aksine 
son Ocak ayı da dahil olmak 
üzere Şubat ayında da ihra-
catımızda ciddi bir artış söz 
konusudur. Bu artış Mart ayı 
içinde de devam edecek diye 
düşünüyoruz. Ayrıca Avrupa 
ve dünyanın diğer ülkelerinde 
özellikle yılbaşında christmas 
day diye adlandırdığımız yıl-

başı Noel tatilinde marketler-
de en çok tüketilen kuru mey-
ve olarak şu anda görünüyor. 
Bu da ithalatçının özellikle 
Şubat ayının taleplerinde de 
ortaya çıkmış durumdadır. 
İnşallah bundan sonra da hızlı 

bir şekilde kayısı ihracatı-
mız devam edecektir. Şunu 
kamuoyunu bilmelidir ki 
ihracatımızda herhangi bir 
sıkıntı ve problem söz ko-
nusu değil aksine ihracatı-
mız artarak devam ediyor.”

vatansever kardeşlerimizin de mutlaka ailelerinin, eşle-
rinin, annelerinin, babalarının yanında olmak gibi bir 
sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun farkındayız” 
şeklinde konuştu.



BAŞKAN ÖZCAN’DAN 
BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Özcan, İdlib’deki re-
jim güçlerinin askerimize yönelik hain 

saldırıya ilişkin “Acımız büyük, İdlib’den aldığımız 
haberle ciğerimiz yandı. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar te-
menni ediyorum” açıklamasında bulundu.
 Özcan yazılı mesajında “Mübarek kandil 
gecesinde İdlib’den gelen acı haberle ciğerimiz yan-
dı. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde İdlib’de 
bulunan sivil can kayıplarını önleme, sınırlarımızı 
güven altına almak ve barışı koruma misyonunu 
üstlenen Mehmetçiğimize, Suriye rejim güçleri ta-
rafından yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. 
 Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı 
sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. 

Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya 
cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılı-
ğını vermiştir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleş-
tirenlerin hak ettikleri cezayı alacaklarına dair en 
ufak bir şüphem yoktur. 
 Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla 
değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımız-
la bu vatan görevinde devletimizin ve milletimizin 
yanındayız. Bugün her zamankinden daha güçlü 
şekilde biriz ve birlikteyiz.
 Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınla-
rına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah, 
vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı 
ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin.” 
ifadelerini kullandı.


