
TMO KURU KAYISIYI 21-23 LİRADAN ALACAK
Malatya Ticaret Borsası’nın evsahipliğinde, Bakan 

Pakdemirli, “Malatya Kuru Kayısı Alım Fiyatının 
Açıklanması Programı”na, Tarım ve Orman Bakanlığın-
dan video konferans yöntemiyle katıldı.
 TMO-TOBB Tarım Ürünler Lisanslı Depocu-
luk AŞ’nin (LİDAŞ) modern altyapıya sahip Türkiye’nin 
ilk kuru kayısı lisanslı deposunun 5 bin ton kapasiteyle 
lisansını alarak perşembe günü faaliyetlerine başladığını 
belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
 “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO’ya 
verilen görev doğrultusunda kayısıyı ilk defa alıyoruz. O 
nedenle bu önemli günde tüm Malatya gibi bende çok 
heyecanlıyım. 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram 
başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün 
kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz. Bu çerçevede, gün ku-
rusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihra-
cat potansiyelini yükseltmek amacıyla gün kurusuna biraz 
fazla fiyat verdik. Buradan, kuru kayısı fiyatını 21 liranın 
altına düşürmemekte kararlı olduğumuzun altını özellikle 
çizmek istiyorum. TMO, üreticilerimiz tarafından arz edi-

lecek kuru kayısının tamamını alabilecek bütçeye ve depo 
kapasitesine sahip olarak devreye girmektedir.”
 TMO’nun lisanslı depoda alımlara başladığı bilg-
isini veren Pakdemirli, lisanslı depolar üzerinden yapılan 
alımlarda yüzde 2 stopaj vergisiyle yüzde 2 SGK prim 
kesintisi muafiyeti olduğu düşünüldüğünde, üreticilerin 
ton başına yaklaşık 85 kuruş ilave kazancının olacağını da 
kaydetti.
 Bakan Pakdemirli, TMO’nun kayısı alımının hem 
fiyatlara hem de ihracata istikrar getireceğini bildirdi.



TMO İLK KAYISI ALIMINI YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bugün 

kayısıda taban fiyatı açıklaması ile birlikte Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO), TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk A.Ş. (LİDAŞ) tarafından Malatya’da hayata 
geçirdiği ülkenin ilk kuru kayısı lisanslı deposunda kayısı 
alımına başladı.
 Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nda ilk kuru kayısı 
alımında bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 
Malatya kayısısı için bugünün özel bir gün olduğunu ifade 
etti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafın-
dan açıklanan kuru kayısı alım fiyatlarının piyasanın üze-
rinde olduğunu ifade eden Güldal, taban fiyatın kayısı 
üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.
Güldal, “Kuru kayısının fiyat istikrarsızlığının çözümlerin-
den bir tanesi özellikle bir devlet müdahalesinin ve de de-
polama kriterlerinin uygun olması, şartlarının iyi olması 
yönünde çalışma gerektiriyordu. Biz TMO olarak bu çalış-
mayı yaptık” diyerek Malatya’nın bir ilki de başardığını dile 
getirdi. Kuru kayısı lisanslı depoculuk siteminde ilk örneği 
6 bin ton kapasitesiyle Malatya’da hayata geçirildiğini if-

ade eden Güldal, “Başlangıcından itibaren Fırat Kalkınma 
Ajansı, özellikle, TOBB Lidaş AŞ’nin çok büyük finansal 
katkısı oldu. Malatya Ticaret Borsası’nın da koordinasyonu 
ile geçen hafta lisansını da aldı ve hazır hale getirildi. Biz de 
zaman kaybetmeden Bakanımızın alım talimatını vermesi 
ve fiyatı açıklamasıyla burada ilk alımı gerçekleştiriyoruz. 
Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
 TMO olarak lisanslı depoya giren her ürünü 
değerinde alacaklarını belirten Güldal, “Üreticilerimizin 
TMO’yu tercih etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Es-
asen çiftçimizin bunda büyük menfaati var. Lisanslı depoya 
ürününü koymak bize TMO’ya satsın veya satmasın elek-
tronik ürün senedini aldıktan sonra çiftçimiz, bu senetle 
istediği gibi işlem yapabilir. Bu senetle TMO’ya satış yap-
abilir. İsterse satmayıp bu senetle Ziraat Bankasından sıfır 
faizle zirai kredi kullanabilir. Başka bir avantajı daha var 
buraya gelen ürünün kesintisiz olarak fiyatı değerlendirilir 
ve ödenir. Ben bu tesisimizin hayata geçirilmesinde emeği 
olan herkese teşekkür ediyorum. Malatyamıza üreticile-
rimize hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.



MTBORSASI KALİTESİNİ TAÇLANDIRDI
Malatya Ticaret Borsası (MTB) kurumsal yapısını 

“TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi” belgesini alarak taçlandırdı.
 MTB Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ti-
caret Borsası’nın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonunda “TS 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” 
belgesini aldığını ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesinin de devam ettiğini bildirdi. TS ISO 10002 
Belgesinin üyelerini ya da müşterilerini memnun 
etmeyi, onların beklentilerinin ötesinde hizmet ver-
meyi isteyen kurum, kuruluş veya firmalara verildiği-
ni kaydeden Başkan Özcan açıklamasında şunları 
söyledi:
 “Borsamız için bu yıl çok hareketli geçti. İç ve 
dış denetimlerle verilen hizmetin kalitesinde belge-
lendirme yoluna gittik. TSE’nin borsamızda yaptığı 
denetim sonucunda mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi belgesinin devamı sağlanmıştır. Buna ilave 
olarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Belgesi de alınmıştır. Borsamız bu belgeyle üye 
memnuniyetinin artırılması noktasındaki hizmetleri-
ni kalite yönetim sistemi bünyesinde güvenceye almış 
oluyor.
 Bu belgeyle; üyelerimizden borsamıza yapılan 

geri bildirimlere dayanarak verdiğimiz hizmetin ka-
litesini üst noktalara taşımış olacağız. Memnuniyet, 
talep, öneri ve şikâyet bildirimleri için kaynak sağla-
yarak, hızlı, etkin ve kaliteli hizmet anlayışımızı pe-
kiştireceğiz. Borsamıza ulaşan geri bildirimler daha 
sistematik olarak şeffaflık ve objektiflik esasıyla ele 
alınacak.”
 Özcan, “MTB üyelerinden aldığı güçle 
geliştirdiği projeler ve üyelerine yaptığı hizmetlerle 
örnek bir kurumdur. Bu güçlü yapı borsamıza, üye-
lerimizin menfaatlerini koruyacak güçlü, kurumsal 
bir sistemle çalışma sorumluluğu yüklemektedir. Bu 
belge, üyelerimize hizmet verme ve menfaatlerini ko-
ruma noktasında kurumsal yapımıza güç katacaktır.
 Yine Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ye-
tkilileri tarafından yapılan denetimler sonunda 
COVİD-19 salgınının görüldüğü günden itibaren al-
dığımız önlemlerle başta çalışanlarımız olmak üzere 
üyelerimiz ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak adı-
na attığımız adımlar sonucu Malatya Ticaret Borsası 
olarak TSE COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni, 
Eylül ayında aldık” ifadelerini kullandı.
 Kalite belgeleri, TSE Malatya Belgelendirme 
Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından, Özcan’a takdim 
edildi.


