
LİSANSLI DEPO İHALESİ TAMAMLANDI

Malatya ekonomisinin 
can damarı olan kayısı-
nın geleceği için büyük 

önem arz eden Kuru Kayısı Lisans-
lı Depoculuk projesinin yapım iha-
lesi süreci tamamlandı ve ihaleyi 
kazanan yüklenici firma ile sözleş-
me imzalandı.
 Malatya Ticaret Borsa-
sı binasında Kuru Kayısı Lisanslı 
Depoculuk projesinin yapım iha-
lesine 8 firma katılırken, ihaleyi 19 
milyon 330 bin TL en düşük teklifi 
veren Abdulvahap Yılmaz kazandı. 
Yüklenici firma ile Ticaret Borsası 
arasında gerçekleştirilen sözleşme 
imza protokolüne eski Gümrük ve 
Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK 

Üyesi ve Malatya Milletvekili Bü-
lent Tüfenkci, Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan Özcan, Fırat 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret Bor-
sası Genel Sekreteri Abdulvahap 
Bulgurlu da katıldı.
 Dünya kuru kayısı üreti-
minin başkenti olan Malatya için 
büyük önem taşıyan Kuru Kayı-
sı Lisanslı Depoculuk projesinin 
ihalesine ilişkin bilgi veren Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk 
projesini gelecek yılki kayısı sezo-
nuna yetiştirmeyi planladıklarını 
ifade etti.
 Teklifleri incelediklerini 

ve en düşük teklifi veren Abdul-
vahap Yılmaz’ın ihaleyi aldığını ve 
çalışmalara başlandığını kaydeden 
Özcan, “Üreticilerimiz, Malat-
ya kayısısının sağlıklı koşullarda 
ve kaliteli üretiminin sağlanması, 
özellikle hasat döneminde ortaya 
çıkan giderleri ile ilgili finansman 
sorununun karşılanması açısından 
lisanslı depoculuğun sunduğu bü-
tün imkanlardan faydalanabile-
cekler. Ürün ihtisas borsalarında, 
elektronik satış salonlarında ürü-
nünü satacağı üreticiyi koruyacak 
önemli bir sistem.  Piyasayı regüle 
edecek bütün aktörleri depo üze-
rinden harekete geçireceğiz” diye 
konuştu.



Özcan, Kuru Kayısı Lisanslı 
Depoculuk projesinin hayata 
geçirilmesinde büyük katkısı 
olan eski Gümrük ve Ticaret 
Bakanı, AK Parti MKYK Üye-
si ve Malatya Milletvekili Bü-
lent Tüfenkci, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği 
geçen herkese teşekkür etti.
Kuru Kayısı Lisanslı Deposu 
1. Organize Sanayi Bölge-
si’nde 30 dönümlük alanda 
154 ada 20 numaralı parsel 
üzerinde inşa edilecek. Kuru 
Kayısı Lisanslı Depoculuk 
Projesi’nin 2 Mart 2020 tari-
hinde geçici kabule hazır hale 
getirilmesi hedefleniyor.

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) ev sahipliğinde 
KOSGEB tarafından başlatılan ‘Yurt Dışı Pazar Des-
tek Programı’ gerçekleştirildi.

MTB’DEN, YURT DIŞI 
PAZAR DESTEK PROGRAMI

Programa Malatya Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ramazan Özcan, Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, KOSGEB Malat-

ya İl Müdürü Murat Seki, yönetim kurulu üyeleri ve 
firma temsilcileri katıldı. 
 Programda konuşan ve destekler hakkında 
bilgiler veren KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat 
Seki, programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, 
başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına 
göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin 
onaylı olması gerektiğini söyledi.
 Yurt Dışı Pazar Destek Program’ın destek 
miktarının 300 bin lira olarak belirlendiğini kaydeden 
Seki, şöyle konuştu:
“Bunun yüzde 70’i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin 
lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ’miz, bunun 
sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e geri ödeyecek. Proje 
bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi, 
6 aydan 24 aya kadar. Programdan ilk kez yurt dışına 
açılacak KOBİ’lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payı-
nı artırmak isteyen KOBİ’lerimiz de faydalanabilecek.”

 Seki, Yurt Dışı Destek Programı kapsamında 
ihracat yapan KOBİ’lerin 6 farklı harcama kaleminde-
ki giderlerini karşılayacaklarını belirterek, “İlk olarak 
KOBİ’lerimizin projelerde istihdam edecekleri perso-
neller için 100 liraya kadar destek sağlayacağız.  Geliş-
mek ve büyümek isteyen KOBİ’lerimize satın alacak-
ları yazılım ve donatım noktasında yine 100 bin liralık 
katkıda bulunacağız. KOBİ’lerin ürünlerini tanıtmak 
üzere yapacakları reklamları ve e-ticaret platformun-
daki 100 bin liraya kadar biz karşılayacağız. Deste-
ğimiz uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak 
isteyen işletmelerimizin tanıtım ve pazarlama faaliyet-
lerini karşılayacak. Yine proje kapsamında KOBİ’lerin 
ihracata yönelik ihtiyaç duydukları, personel gideri 
desteği, yazılım ve donanım giderleri desteği, tanıtım 
giderleri desteği, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri 
desteği, test, analiz ve belgelendirme giderlerine yö-
nelik destek ve hizmet alımı giderleri desteği olmak 
üzere 6 başlıkta destek sağlanacak. e-Devlet üzerinden 
veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurtdışı Pazar 
Destek Programı’na başvuru yapabilecekler” dedi.



VALİ BARUŞ, LİSANSLI DEPOCULUK 
İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Malatya Ticaret Borsası koordinesinde yapımı devam eden kuru kayısı lisanlı 
depoculuk inşaat çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Valisi Aydın Ba-

ruş, “Malatya Ticaret Borsası başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya için çok 
önemli bir değer olan kayısının hak ettiği yere gelmesi anlamında önemli bir 
çaba sarf ediyor” dedi.



MTB’DEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Malatya Ticaret Bor-
sası (MTB) tarafın-

dan Sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında  Malatya 
Kızılay Kan Merkezi işbirli-
ğiyle kan bağışında bulunuldu. 
 Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan, kan bağışı kampan-
yasında bağışta bulunarak, 
“Herkesin kan bağışı konu-
sunda üzerine düşen sorum-
luluğu yerine getirmesi gerek-
mektedir. İnsan vücudu için 
en önemli unsur kandır ve 
bunun tek kaynağı da insan-
dır. En temel yaşam kaynağı 
olan her bir kan bağışı 3 can 
demek” ifadelerini kullandı.
Sosyal sorumluluk projelerine 
büyük önem veren Malatya Ti-
caret Borsası, Malatya Kızılay 
Kan Merkezi işbirliğiyle Malat-
ya ekonomisinin önemli mer-
kezlerinden Şire Pazar’ında 
kan bağışı programı düzenledi.
Kan bağışı kampanyasına des-
tek veren ve bağışta bulunan 
Malatya Ticaret Borsası Başka-
nı Ramazan Özcan, “Malatya 
Ticaret Borsası olarak sosyal 
sorumluluk projelerine büyük 
önem vermekteyiz. Bugün 
de ülkemizin en köklü kuru-
luşlarından, Türk Kızılay’ına 
destek olmak için üyelerimiz  
ve vatandaşlarımızla kan ba-

ğışı için bir aradayız” dedi.
Özcan, Herkesin kan bağışı 
konusunda üzerine düşen so-
rumluluğu yerine getirmesi 
gerektiğine dikkat çekerek, 
“İnsan vücudu için en önem-
li unsur kandır ve bunun tek 
kaynağı da insandır. En temel 
yaşam kaynağı olan her bir 
kan bağışı 3 can demek. Bir 
damla kan, bin umut demek. 
Kan verme organ bağışı ka-
dar önemli. Toplum olarak 
kan bağışı konusunda duyarlı 
olmak zorundayız. Kan bağı-
şında bulunarak, insanların 
hayatını kurtarabiliriz. Kan 
verip bir hayat kurtarmanın 
manevi değeri hiçbir şeyle öl-
çülemez. Bu konuda farkın-
dalık oluşturmak için Kızılay 
ile güzel bir işbirliği yaparak, 
kan bağışı kampanyamızı ger-
çekleştiriyoruz” diye konuştu.
Kan bağışı kampanyalarına 
bundan sonraki süreçte de 
destek vereceklerini kayde-
den Özcan, şunları söyledi: 
“Ülkemiz hem içeride hem de 
dışarıda ciddi anlamda terörle 
mücadele konusunda yoğun 
bir gündemle karşı karşıya. Biz 
de bu ülke ve bu topraklarda 
huzur içerisinde yaşıyorsak o 
bölgede terörle mücadele eden 
güvenlik güçlerimizin sayesin-
de. Biz de bu konuda onlara 

destek vermek ve Kızılay’ın 
kan depolarının dolduğu bir 
dönem yaşatmak istiyoruz. 
Onun için de bugün böyle bir 
program yaptık. Malatya’daki 
en yüksek kan bağışını burada 
gerçekleştireceğiz. Önümüz-
deki günlerde tekrar Sayın Baş-
kanımızdan rica ettik, başka 
bir bölgemizde de bir program 
yapacağız. Her daim Kızılay’ın 
yanında olup, devamlı kan ba-
ğışı yapmaya gayret edeceğiz.”
Türk Kızılay Malatya Şube 
Başkanı Ramazan Soylu ise 
böyle bir etkinliği düzenledik-
leri için Ticaret Borsası Başka-
nı Ramazan Özcan’a teşekkür 
ederek, “Biz her zaman için 
‘Kan acil değil, sürekli bir ih-
tiyaçtır’ diyoruz. Çünkü kanın 
ne zaman, hangi saatte lazım 
olacağı belli değil. Bizim 17 
bölge kan merkezimiz var. Şu 
anda 17 bölgenin içerisinde en 
fazla kan alan birinci durumda 
olan bir bölgeyiz. Bunu özel-
likle Malatya halkına borçlu-
yuz. Ben burada huzurunuzda 
Malatya halkına çok teşekkür 
ediyorum. Özellikle Malatya 
halkımız, kamu kurum ve ku-
ruluşlar, sivil toplum örgütleri 
bu konuda çok hassas. Kan 
bağışı konusunda ellerinden 
gelen her türlü yardımı ya-
pıyorlar. Böylece Malatya’da 

özellikle özel hastaneler, devlet 
hastanesi ve üniversite has-
tanemizdeki kan ihtiyaçları 
eksiksiz tamamlanıyor. Kan 
sıkıntısı çekmiyoruz. Bunun 
da en büyük nedeni bugün 
gördüğünüz gibi yapılan et-
kinlikler. Bu konuda Ticaret 
Borsası Başkanımız Ramazan 
Özcan’ın gösterdiği duyarlığa 
çok teşekkür ediyorum. Çok 
hayırlı bir iş yaptılar. Verdik-
leri bir kanla 3 can kurtardılar, 
bir de fidan diktiler. Hem in-
sanlara hayat veriyoruz hem de 
doğaya oksijen veriyoruz. Ben 
bu hususta Malatya halkını 
kan vermeye davet ediyorum. 
Çünkü sürekli verilen kan 
hem kişinin sağlığı açısından 
hem de ihtiyaç sahibi hastala-
rımıza kanı vererek hayat kur-
tarıyor diyoruz” diye konuştu.
 Şire pazarı içinde gerçekleşti-
rilen kan bağışı kampanyasına 
esnaflar yoğun ilgi gösterdi. 
Malatya Ticaret Borsası Baş-
kanı Ramazan Özcan’da kan 
bağışında bulunarak, kan ba-
ğışının önemine dikkat çekti.


