
“MALATYA’DA SOĞUK ZİNCİRİ VE SÜT TOPLAMA 
MERKEZLERİ” PROJE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Malatya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde, Fırat Kal-
kınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 
kapsamında başarılı bulunan “Malatya’da Soğuk Zin-

ciri ve Süt Toplama Merkezleri” Projesinin toplantısı gerçekleş-
tirildi.
 Borsada düzenlenen toplantıya, Malatya Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Tarım ve Or-
man Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Er-
doğan Ünal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) İI Koordinatörü Murat Tunç, Ziraat Odaları İl Koor-
dinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Tarım Platformu Başka-
nı İhsan Akın, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ve 
sektör temsilcileri katıldı.
 Toplantıda konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, “Suriye’nin İdlib Bölgesi’nde 
rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan kahraman Meh-
metçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş-

sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
Özcan, Fırat Kalkınma Ajansına fizibilite desteği projesi kapsa-
mında sunmuş oldukları Malatya’da Soğuk Zinciri ve Süt Top-
lama Merkezleri projesinin kabul edildiğini anımsatarak, şöyle 
konuştu:



”Fırat Kalkınma Ajansına yapmış olduğumuz bir mü-
racaatla Malatya’da özellikle hem süt üretim kapasite-
sinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması, süt topla-
ma merkezleri transferi ile ilgili mutlaka sağlıklı bir 
rapora ihtiyacımız olduğunu kendilerine müracaat 
ederek ortaya koymuştum. 
 Sayın genel sekreterimiz de özellikle bu müra-
caatımızı değerlendirip bu projenin mutlaka sağlıklı 
bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir diyerek onayla-
dıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda 
bu çalışmamız hala devam ediyor.”
 Projeyle ilgili ilk toplantılarını yapmak üzere 
bir araya geldiklerini ifade eden Özcan, “İnşallah bu-
günkü toplantıda çok sağlıklı bir şekilde bu süt top-
lama merkezlerinin oluşturulması, toplanacak sütün 
soğuk zincirlerle transferinin gerçekleştirilmesi ile il-
gili sağlıklı bir rapor çıkacak diye düşünüyorum” diye 
konuştu.
Özcan, Malatya ekonomisi için tarım ve özellikle hay-
vancılığın önem arz ettiğini kaydederek, özellikle süt 
hayvancılığıyla ilgili Malatya’daki mevcut süt kapasi-
tesinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmaları gerekti-
ğini söyledi. 
 Malatya’nın tarım şehri olma yolunda emin 
adımlarla ilerlediğinin altını çizen Özcan, şunları kay-
detti:
“Ziraat Odalarımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz bera-

ber yapmış oldukları çalışmalarda Malatya’da tarımın 
yapılabilirliği, geliştirilip üretim kapasitesinin gelişti-
rilmesi amacıyla çalışmalar yapıyorlar. Kayısı bizim 
en önemli aktörümüz ama kayısı dışında da mutlaka 
bu şehrin tarımsal hizmetlerde ve üretimde çok iyi bir 
noktaya getirilmesi gerekiyor. İnşallah bugün bunun 
adımlarını atacağız.”



İŞ DÜNYASI PAKETİ OLUMLU BULDU

Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı 
Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın, korona virüsin 

ekonomik etkilerini azaltmak için hazırlandığını 
duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni 
olumlu bulduğunu söyledi.

 MTB Başkanı Ramazan Özcan, açıklanan 
paket ile ilgili yaptığı değerlendirmede, piyasanın 
iyiye gitmesi için açıklanan paketin ekonomiyi ra-
hatlatacağı anlamında bir beklentinin olduğunu 
belirtti. Ramazan Özcan, “Korona virüs nedeni ile 
sağlık alanında bir mücadele gösterilirken bir taraf-
tan da dünyanın ekonomik anlamda ciddi bir şe-
kilde krize girildiği bir dönem yaşandı. Bu anlam-
da bütün Avrupa ülkeleri ciddi anlamda piyasayı 
rahatlamak için ekonomik paketler açıklıyorlar. 
Türkiye ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
biliyorsunuz bir İstikrar Kalkanı Paketi 100 milyar-
lık ekonomik önlemler paketi açıklandı. İş dünya-
sı ciddi anlam da ciddi bir beklenti içerisindeydi. 
Özellikle ekonomik istikrarın önemi açısından hü-
kümetimizin devletimizin alacağı tedbirler piyasa-
yı ciddi anlamda rahatlama açısından bir beklenti 

vardı” dedi.

“100 milyar ciddi anlamda piyasaları rahatlatacak 
kadar önemli bir paket”

 Paketin içeriğinde iş dünyası için çok 
önemli konularda ciddi tedbirlerin yer aldığını 
belirten Özcan, “Tabi, Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın açıklamış olduğu bu ekonomik istikrar paketi 
gerçekten piyasayı rahatlamak nedeni ile çok bü-
yük önlemler ile donatılmıştı. Burada yaklaşık 21 
tane piyasadaki bütün sektörleri ilgilendiren küçük 
esnaftan büyük esnafa ihracata kadar hizmet veren 
sanayicilerimizi direk ilgilendiren önlemler paketi 
açıklandı. Piyasalar ciddi anlamda rahatlamış du-
rumda. Tabi, bir taraftan da bu önlemler paketi ile 
beraberde piyasa hareketlerini de takip ederek yeni 
önlemler paketi de açıklanabilir durumda. Piyasa 
şu anlık açıklanan paket ile rahatlamış durumda. 
Özelikle Türkiye’de hizmet alanına kadar sektörel 
bazda bütün sanayicilere kadar bir paket açıklan-
dı. 100 milyar ciddi anlamda piyasaları rahatlata-
cak kadar önemli bir paket. Ama piyasanın seyrine 
göre yeni paket açıklanacaktır” diye konuştu.



KORONAVİRÜSE KARŞI GÜNLÜK KAYISI 

Malatya Ticaret Borsası, tüm dünyayı saran 
koronavirüse (Coronavirus/Kovid-19) kar-
şı insanların vücut dirençlerini artırmaları 

için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru 
kayısı tüketiminin önemli olduğunu açıkladı.

 Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ra-
mazan Özcan, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan 
ettiği koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son 
zamanlarda dünyanın en önemli gündem maddeleri-
nin en başında Çin’in Wuhan kentinde baş gösteren 
koronavirüsüyle ilgili dünya çok önemli bir sağlık 
problemiyle karşı karşıya. Çin’de başlayan bu hasta-
lık ciddi anlamda da çok ciddi bir şekilde dünyanın 
tamamına nüksetmeye başladı. Sağlık Bakanlığımı-
zın bu hastalık nüksettiğinden buyana almış olduğu 
çok önemli tedbirler, ortaya koymuş olduğu çok ciddi 
çalışmalar ve önemseyerek ortaya koyduğu iradeyle 
ülkemiz bu konuda en az etkilenen ülkeler arasında” 
dedi.

 Koronavirüs ile mücadelede vücut direnci-
nin yüksek tutulması gerektiğine dair açıklamaların 
yapıldığına dikkat çeken Özcan, “İnsanların vücut 
direncinin en yüksek tutmak için vücudun ihtiyacı ol-
duğunu düşündüğümüz A vitaminin özellikle antiok-
sidan içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla kuru kayısıda, 
geçmişte yapılmış olan bütün akademik çalışmalar-
da, kuru kayısıdaki A vitamininin çok yüksek olduğu 
ve antioksidan özelliğinden dolayı vücut sağlığını ve 
insan vücudunun direncini artırdığına dair elimizde 
çok ciddi akademik çalışmalar ve makaleler var. Do-

layısıyla biz, buradan bu tür rahatsızlıklara yakalanma 
riskini en aza indirecek kuru meyve grubunda kuru 
kayısının önemli olduğunu ifade ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

 Özcan, herkesin gün içerisinde yüksek antiok-
sidan kaynağı içeren kuru kayısı tüketmesini tavsiye 
ederek, “Bu tamamen sağlık sektöründe akademik ça-
lışmalarla kanıtlanmış ifadeler olduğu için ifade edi-
yoruz. Bütün vatandaşlarımıza gün içerisinde 5 adet 
kayısı tüketmesini öneriyoruz. Natürel kayısı da, kü-
kürtlü kayısı da antioksidan özelliğini taşıyor. Yüksek 
besin değerine sahip olan kayısı A, B, C, E vitaminle-
ri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, 
fosfor, magnezyum ve lif deposudur. Kalsiyum ve fos-
for gibi minareller kemik sağlığı açısından da çok cid-
di anlamda önem arz etmektedir. Bütün kamuoyuna 
ifade ediyorum; mutlaka gün içerisinde bütün vatan-
daşlarımız bu tür rahatsızlıklardan korunabilmek için 
her gün 5 adet kayısı tüketsinler” diye konuştu.


