
MTB’DEN AŞURE İKRAMI

MTB her yıl geleneksel olarak düzenlediği mu-
harrem ayı aşure ikramlarını bu yılda sürdürdü. 

Borsa yemekhanesinde özel olarak hazırlanan aşurel-
er, MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 
Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve MTB personelleri tarafından Şire Pazarı ve 
Buğday Pazar’ı içerisinde faaliyet gösteren üyeler ve 
bölge esnafına ikram edildi.
 Aşure ikramları sırasında GTB üyeleri ve 
çevre esnafı ile bir süre sohbet eden Ramazan Özcan, 
kültürümüzde özel bir yeri bulunan aşurenin birlik ve 
beraberliğin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi old-
uğunu ifade etti.

Kadim kültürümüzün en güzel örneklerinden biri 
olan aşurenin toplumumuzda her zaman çok farklı bir 
yerinin bulunduğunu kaydeden Akıncı, “Her yıl ge-
leneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure ikramlarımı-
zla geleneklerimizi yaşatmayı, dostluk ve kardeş-
lik bağlarımızı bu vesileyle daha da pekiştirmeyi 
amaçlıyoruz” dedi.



KAHTALI VE ÇAKIR MALATYA TİCARET BORSASINA ZİYARET

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte 
Malatya Ticaret Borsasını ziyaret ederek, tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar hakkında 
istişarelerde bulundu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan 
ise, kayısıdaki son durumu paylaşarak, “Kayısı 

hasadımız sona erdi. 10 Mayıs’ta bir zirai don yaşan-
mış ve kayısıda bazı sıkıntılar meydana gelmişti. 
Dolayısıyla hasatta erken sona erdi. Yaş kayısı ihra-
catımıza bu yıl rutin olarak devam ettik, bir sıkıntımız 
yok. Özellikle meyve suyu konsantre ürününde de 
çok başarılı bir yılı geride bıraktık. En son 4 ile 5 lira 
arasında konsantre ürün satışı gerçekleştirdik. Bu 
bölgede konsantre fabrikalarımız 7 bin tona yakın bir 
ürün temini gerçekleştirdi” dedi.

SÜT TOPLAMA İSTASYON 
İNCELEME

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Sayın Mehmet Sığırcı, Fırat Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri Sayın Abdulvahap Yoğunlu, Süt Üret-
icileri Birliği Başkanı Sayın Aziz Kurtoğlu ile Malatya 
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan “Soğuk Zin-
ciri ve Süt Toplama Merkezleri Projesi” kapsamında 
Malatya’da kurulacak olan süt toplama istasyonlarının 
kurulacağı noktalarda incelemelerde bulunduk.



ÖZCAN’DAN ZAFER BAYRAMI MESAJI

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ramazan Özcan, 30 Ağustos Zafer 

Bayramının 99.yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı 
yayımladı.
 Her zorlukta tek yürek olmayı başaran mil-
letimizin 30 Ağustos 1922’de yazdığı şanlı destanın 
asla unutulmayacağını ifade eden Başkan Özcan, “30 
Ağustos birlik ruhumuzun en güzel örneklerindendir. 
Bağımsızlık ve özgürlük için her daim önde mücadele 
ettiğimizin, Türk milletinin yeniden dirilişinin simge-
sidir” dedi.
 Özcan, mesajında şunları kaydetti:
“Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı 
tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos 
Zafer Bayramı, milletimizin ortak değerlerde bütün-
leşerek, birlik ve beraberlik içerisinde büyük feda-
kârlıklarla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Tarih 
boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve 
esarete asla boyun eğmemiş asil bir millettir. Bu uğur-
da vatanına ve bayrağına göz diken düşmana karşı 
‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla canı pahası-
na ülkesine sahip çıkmıştır. Türk milleti şartlar ne 
olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceği-
ni birlik ve beraberliğin en güçlü ve güzel örneğiyle 

göstermiştir.
 Bugünün bağımsızlık savaşını cephelerde 
değil, fabrikalarda, üretim alanlarında, işimizin başın-
da veriyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak ekono-
mik bağımsızlığımız için birlik ve beraberlik içinde 
güçlü Türkiye’nin devamı için çalışıyoruz. Bu duygu 
ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, 
gazilerimizi minnetle yâd ediyor, aziz milletimizin 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”


