
TÜFENKCİ’DEN, MTB’YE ZİYARET
Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, 

AK Parti MKYK Üyesi ve Ma-
latya Milletvekili Bülent Tüfenk-
ci, “Malatya için kayısıda lisanslı 
deponun önemli olduğunu hep 
söylüyorduk. Türkiye’de lisanslı 
deponun yaygınlaşması için at-
mış olduğumuz adımlarla lisanslı 
deponun neredeyse 4 katı arttığı-
nı da biliyoruz. Malatya’da iki yıl 
öncesinde hem finansmanı hem 
de fizibilitesi yapılmasına rağmen 
gerekli adımlar atılmamıştı. Geç-
tiğimiz günlerde hem sözleşmesi 
hem teslimi hem de inşaatı başladı. 
Gerçekten hızlı bir şekilde inşaatı 
ilerliyor” dedi.
 Milletvekili Tüfenkci, Ma-

latya Ticaret Borsası Başkanı Ra-
mazan Özcan’ı ziyaret etti. Tüfenk-
ci, daha sonra Özcan ve Malatya 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Erdoğan Ünal ile birlikte Malatya 
1.Organize Sanayi Bölgesi’nde ya-
pım çalışmaları devam eden lisans-
lı depoculuk inşaatında inceleme-
lerde bulundu.
 Milletvekili Tüfenkci, bura-
da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
güney sınırında oluşturulmaya ça-
lışılan terör koridorunu yok etmek, 
bölgeye barış ve huzuru getirmek 
amacıyla gerçekleştirilen Barış Pı-
narı Harekatı’na değinerek, “Türki-
ye kendi güvenliğini sağlama adına 
Suriye’de Barış Pınarı Harekatını 

gerçekleştiriyordu. Özellikle Fı-
rat’ın doğusunda ülkemize yönelik 
terör örgütleri PYD-PKK tehlike-
sini ortadan kaldırmak adına gi-
riştiğimiz harekat, sahada ne ka-
dar güçlü olursan masada o kadar 
güçlü olursun tezini bir kez daha 
ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde ortaya konulan dik 
duruş ve sahadaki başarı masada 
da bir başarıyı getirdi. Türkiye ola-
rak kimsenin toprağında gözümüz 
yoktu. Oradaki terör unsurlarının 
yok edilmesi noktasında gayret 
ediyorduk.  5 günlük müsaade de 
taleplerimiz karşılanırsa, ülke ola-
rak bizlerde sahada istediğimizi al-
mış olacağız. 

EKİM



Amacımız; Türkiye’nin sınır-
larını güvenlik altına almak. 
Başından beri Suriye’nin top-
rak bütünlüğünü savunuyor-
duk. Orada terör unsurlarının 
olmaması gerekiyor. Çünkü 
oradan atılan bir hava topu 
direk bizim sivillerimize, ço-
cuklarımıza isabet ediyordu.  
Netice itibariyle inşallah be-
lirlenen mutabakat çerçeve-
sinde gereken yapılır Türkiye 
yolunu devam eder” ifadeleri-
ni kullandı.
 Malatya 1.Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yapım ça-
lışmaları devam eden lisanslı 
depoculuk projesine de deği-
nen Tüfenkci, “Malatya için 
kayısıda lisanslı deponun 
önemli olduğunu hep söy-
lüyorduk. Türkiye’de lisanslı 
deponun yaygınlaşması için 
atmış olduğumuz adımlarla 
lisanslı deponun neredeyse 
dört katı arttığını da biliyoruz. 
Malatya’da iki yıl öncesinde 
hem finansmanı hem de fizi-
bilitesi yapılmasına rağmen 
gerekli adımlar atılmamıştı. 
Geçtiğimiz günlerde hem söz-
leşmesi hem de teslimi yapıldı 
ve inşaatı başladı. Gerçekten 
hızlı bir şekilde inşaatı ilerli-
yor. İki yıl önce belirlenen 18 
milyonun yetmediğini görü-
lünce ek finansman ihtiyacı 
oldu. Bunu bir şekilde halle-
dip lisanslı deponun Malatya 
için önemini yaşayarak gör-
memiz lazım” şeklinde konuş-
tu.
 Milletvekili Tüfenk-
ci, lisanslı depoculuğun kayısı 
adına büyük önem taşıdığına 
dikkat çekerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Kayısının sorunu 
sadece lisanslı depo yapmakla 
bitmeyeceğini hepimiz biliyo-
ruz. Bu işin bir parçası. Bunu 
bütüncül bir açısından ihra-
cat ayağından tutun da birlik 
oluşturma noktasındaki çalış-
malara kadar hepsinin netice-
lenmesi lazım. Kayısı Avrupa 
Birliği Coğrafi İşaret Ürünleri 
arasında yer alıyor. Fakat biz 

bu coğrafi işareti yeteri ka-
dar değerlendiremiyoruz. Bu 
noktada atacağımız çok adım-
lar var. Bu adımları geciktir-
diğimizi görüyorum. Bunu 
hızlandırmamız, bu noktada 
yerelin birleşerek, bizlerinde 
desteğiyle bu noktada gayret 
göstermek lazım. Kükürt so-
runuyla ilgili belli bir mesafe 
alacağız. Yakında toplanacak 
olan Tarım Şurası’nda yeni 
destekleme kriterleri belirle-
necek. Oradaki ön çalışmaya 
baktığımızda çay, fındık, incir 
var ama kayısı desteklenme-
si gereken stratejik ürünler 
arasında yok. Bununla ilgili 
bakanımız ve bakan yardım-
cımızla görüştük. Malatya 
kayısısının da desteklenme-
si gereken stratejik ürünler 
kapsamına aldırmamız lazım. 
İnşallah aldıracağız. Çünkü 
fındığın, zeytinin olduğu 17 
desteklenmesi gereken stra-
tejik ürünler belirlenmiş bu 
kriterlerin tamamına kayısı 

da uyuyor.”
 Malatya Ticaret Bor-
sası Başkanı Ramazan Öz-
can ise “Özellikle kuru kayısı 
lisanslı depoculuk ile ilgili 
üreticimizin büyük bir öz-
lemle beklemiş olduğu proje-
de gerek finansman desteğini 
çözmede gerekse bürokraside 
süreci uzatan sıkıntıları aşma 
konusunda bize çok ciddi kat-
kıları ve destekleri olan sayın 
bakanımıza teşekkürlerimizi 
sunarız. İlerleyen dönemlerde 
lisanslı depoculuk, üreticinin 
kullanabileceği devletimizin 
vermiş olduğu bütün imkân-
lardan faydalanabileceği özel-
likle kuru kayısıda çok önemli 
bir aktör olarak hizmet vere-
cektir. Önümüzde ki süreçte 
üreticinin daha mutlu olduğu 
kayısının değerinin daha da 
arttığı bir dönem yaşanacak-
tır. Sayın bakanımız özellikle 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 
biliyorsunuz bir dönem geç-
tiğimiz aylarda kuru üzüm ile 

fiyat istikrasızlığından dola-
yı müdahale gerçekleştirildi.  
Bunun akabinde kuru incir-
de bir fiyat istikrasızlığından 
kaynaklı bir müdahale ger-
çekleştirdiler. Şimdi özellikle 
kayısısı da Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin piyasaların arz talep 
dengesinin zor durumda kal-
dığı sıkıntıya girdiği ürün ma-
liyetlerinin geldiği dönemeler 
yaşıyoruz. Üzüm ve incir de 
olduğu gibi mutlaka Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin önem-
li aktör olarak kuru kayısıya 
da müdahale etme dönemle-
rinde müdahale etmesini bu 
konuda da sizin mutlaka ilgili 
göstereceğinizi ve yardım-
cı olacağınızı düşünüyoruz.  
Malatya kamuoyunda üreti-
cilerimiz ciddi anlamda bir 
beklenti içinde” diye konuştu.
 Türkiye çok önemli 
stratejik bir süreç yaşandığını 
kaydeden Özcan, şunları kay-
detti: “Geçtiğimiz ay yaklaşık 
11 bin 350 ton ihracat gerçek-
leştirdik. Biliyorsunuz ki kuru 
meyvede bizim müdahilleri-
miz ve süre ile ilgili sıkıntı-
larımız olduğu için Ağustos 
ayı biraz zayıf geçti. Bundan 
sonra inşallah hedeflemiş ol-
duğumuz 110 bin ton ihracat 
rakamına ulaşacağız. Yine si-
zin yardımlarınıza ve ihtiyacı-
mız var.   



MİLLETVEKİLLERİ LİSANSLI DEPOCULUK 
İNŞAATINDA 

İNCELEMELERDE BULUNULDU

2017 Cazibe Merkezleri 
Programı kapsamında 

Fırat Kalkınma Ajansı ile 
Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin (TOBB) 
iştiraki LİDAŞ şirketi ta-
rafından finansmanı sağ-
lanan ve Malatya Ticaret 
Borsası’nın kontrolünde 
ihalesi gerçekleştirilen 
Kuru Kayısı Lisanslı De-
poculuk inşaatında çalış-
malar tüm hızıyla devam 
ediyor. 1.Organize Sana-
yi Bölgesi ilave alanında 
yapımı devam ve 2020 
Mart ayında bitirilmesi 
planlanan Kuru Kayı-
sı Lisanslı Depoculuk, 
Malatya kayısısı adına 
büyük önem arz ediyor.
AK Parti Malatya Millet-
vekilleri Ahmet Çakır ile 
Hakan Kahtalı da yapımı 
devam eden Kuru Kayısı 
Lisanslı Depoculuk inşa-
atında incelemelerde bu-
lunarak, Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan’dan bilgiler aldı.
Malatya Ticaret Borsası 
(MTB) Başkanı Rama-
zan Özcan, 6 bin tonluk 
Kuru Kayısı Lisanslı De-
poculuk inşaatının mart 
ayında bitirilmesinin 
planlandığını kaydetti.
Deponun gelecek sezon-
da hizmete açılacağını 
ifade eden Özcan, “De-
pomuzu, önümüzde ki 
sezonda üreticimizin, 
müstahsillimizin çok sağ-
lıklı ve rahat bir şekilde 
kullanabileceği duruma 
getirmeyi planlıyoruz. 
Hava şartları bizim çok 

arzu ettiğimiz gibi gidi-
yor. Müteahhit firmada 
hızlı bir şekilde projeyi 
hayata geçirip, bize teslim 
etmek için ciddi anlamda 
gayret gösteriyor” dedi.
Özcan, AK Parti Malat-
ya Milletvekilleri Ahmet 
Çakır ile Hakan Kahta-
lı’ya da ilgi ve desteklerin-
den dolayı teşekkür etti.
AK Parti Malatya Mil-
letvekili Ahmet Çakır 
ise Kuru Kayısı Lisans-
lı Depoculuğun hayata 
geçirilmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti.
Depo inşaatında çalış-
maların Malatya Ticaret 
Borsası’nın öncülüğünde 
devam ettiğini belirten 
Çakır, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bu proje, millet-
vekillerimizin gayreti ve 
borsamızın öncülüğünde 
hayata geçirildi. Ağustos 
ayından bu güne kadar-
da kısa süre içerisinde 
depo inşaatında hızlı bir 
yol kat edildi. Bu, kayısı-
mız ve Malatya’mız adı-
na oldukça sevindirici. 
Lisanslı deponun Malat-
ya’mızda kurulması ka-
yısı adına da bir ayrıca-

lık olacak. Üretici adına 
da büyük önem taşıyan 
depo, kayısının değerinin 
artması adına da önemli 
bir yatırım. Buranın dev-
reye girmesi Malatya ve 
ülkemiz ekonomisi adına 
çok büyük önem taşıyor.”
AK Parti Malatya Mil-
letvekili Hakan Kahtalı 
da “Malatya’mız için çok 
önemli bir yatırım. Kayısı 
üreticimizin burada Ma-
latya’mıza katmış olduğu 
katma değerin daha çok 
yukarı taşınabilecek bir 
alana kavuşuyoruz” dedi.
Üreticinin ürettiği mah-
sulün depolanması ge-
rektiğine dikkat çeken 
Kahtalı, “Kendi imkan-
ları olmayan üreticiler, 
ürünlerini çok hızlı bir 
şekilde pazara götürmek 
durumunda kalıyor. Do-
layısıyla da fiyatlar ko-
nusunda ürün çok daha 
aşağıda kalıyordu. Artık 
üreticimiz ürününü de-
poya getirecek. Bununla 
beraber bu lisanslı de-
poculuk artık sistemde 
görüneceği için herkesin 
bu elindeki evrakla be-
raber buraya teslim et-

tiği ürünü çok rahat bir 
şekilde gidip esnafa, 
tüccara ve ihracatçıya 
satabilecek duruma ge-
liyor” şeklinde konuştu.
Kahtalı, üreticinin ürün-
lerinin depoya nakliyesini 
devletin karşılayacağını 
kaydederek, “Bu nakliye-
de üreticimizin cebinden 
bir lira bile çıkmayacak. 
Soğuk hava depoları 6 ay 
ücretsiz olarak hizmet ve-
recek. Bunlar güzel avan-
tajlar. Bu almış oldukları 
evrakla buradaki teslim 
ettikleri ürünün kalibre-
si, nem oranı ve ölçüm-
leri yapılacak. Üreticiler, 
ürünlerini çok daha rahat 
bir şekilde satabilecek. 
Deponun inşaatı hızlı 
bir şekilde devam ediyor. 
Malatya Ticaret Borsa-
sı Başkanımız Ramazan 
Özcan olduktan sonra bu 
süreçte çok hızlı bir şekil-
de devam etti. Bu depoyu, 
Malatya’mıza kazandırdı-
ğı için kendisine ve eki-
be kıymetli başkanımıza 
yöneticilere çok teşekkür 
ederiz. Biz her zaman 
üreticimizin ve borsa-
mızın yanındayız” dedi.



MTB’DEN EĞİTİME DESTEK

Sosyal sorumluluk proje-
leri kapsamında eğitime 

destek çalışmaları sürdüren 
MTB, TOBB’un sağladığı 
katkı Malatya’da eğitim gö-
ren 800 öğrenciye okul kı-
yafeti yardımında bulundu. 
Okul kıyafetleri, Malatya Ti-
caret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ramazan Özcan, 
Meclis Başkanı Erdoğan Ünal 
ve yönetim kurulu üyeleri 
tarafından Levent İlköğre-
tim, Hamidiye İlköğretim, 
Melekbaba Semt Konağı ve 
Çayır köy ilköğretim oku-
lu idarecilerine teslim edildi.
Öğrencilerin yeni eği-
tim-öğretim sezonunda ih-
tiyaç duyabilecekleri okul 
kıyafetlerini içeren paket-
ler, öğretmenleri aracılı-
ğıyla öğrencilere dağıtıldı.
“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”
Borsanın eğitime destek çalış-
maları hakkında bilgiler veren 
Malatya Ticaret Borası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özacan, “Sosyal sorumluluk 
projelerimiz kapsamında her 

yıl eğitim-öğretim sezonunun 
başında öğrencilerimize çatı 
kuruluşumuz TOBB’un kat-
kılarıyla okul kıyafeti desteği 
sağlıyoruz. Bu sene okul ida-
remiz tarafından belirlenen 
800 öğrencimiz için okul kı-
yafeti hazırlandı ve dağıtımları 

gerçekleştirildi. Borsa olarak 
imkanlarımız ölçüsünde eği-
time destek faaliyetlerimizi 
yıl içerisinde de devam etti-
receğiz. Bizim, geleceğimizin 
teminatı öğrencilerimizden 
tek isteğimiz, derslerine çok 
iyi çalışmaları ve topluma ya-

rarlı birer bireyler olarak ken-
dilerini yetiştirmeleri” dedi.
Özcan, ayrıca Malatya’da 
eğitimde hedeflenen ba-
şarı noktasına iş birliği ve 
dayanışma ruhu içerisin-
de daha rahat ulaşılabile-
ceğini de sözlerine ekledi.


