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Ramazan Özcan, Malatya Ticaret Borsası ve Battalgazi 
Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdür-
lüğü tarafından Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 
kente kayısı hasadında çalışmak için gelen mevsimlik ta-
rım işçilerini ziyaret etti.
 MTB Başkanı Ramazan Özcan, il dışından Ma-
latya’ya kayısı hasadında çalışmak üzere gelen tarım işçi-
leriyle bir araya geldi. Özcan, Kovid-19 süreci nedeniyle 
tarım işçilerine maske ve dezenfektan verdi. Özcan, ziya-
ret esnasında Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile birlikte mevsimlik işçile-
rin çocuklarına kitap ve oyuncak da hediye etti. 
 Mevsimlik işçilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, 
işçilerin çocuklarına kitap ve oyuncak hediye ettikleri-
ni kaydeden Özcan, yeni tip koronavirüs sürecinin de-
vam ettiğine işaret ederek, “Sosyal Sorumluluk Projesi 
kapsamında Malatya Ticaret Borsası ve Battalgazi Şehit 
Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 

MALATYA TİCARET BORSASI’NDAN 
ANLAMLI ZİYARET

ile beraber bugün il dışında gelen tarım işçilerimizi ziya-
ret ettik. Kovid-19 Pandemisi sürecinde ihtiyaçları olan 
maske ve dezenfektan dağıtımını gerçekleştirdik” dedi. 
 Mevsimlik işçilerin ailece çalışmaya geldiğini, 
hasatta çalıştığı esnada çocukların ise, konaklama yer-
lerinde ailelerini beklediğine işaret eden Özcan, şunları 
söyledi: “Kayısı hasadında çalışan tarım işçilerinin ço-
cuklarına Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eği-
timi Merkezi Müdürlüğümüzle beraber kitap ve oyuncak 
hediye ettik. 
 



 Malatya Ticaret Borsası’nın asli görevleri dışında 
sosyal sorumlulukları da var. Bize bu konuda yardımcı 
olan Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Cemal Kurhan ve İnönü Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür 
Karataş teşekkür ediyoruz.”
 Özcan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
kente kayısı hasadında çalışmaya gelen ailelerin çocuk-
larına hazırladıkları kitap ve oyuncakları hediye ederek, 
kayısı bahçelerinde çocukların hoşça vakit geçirecekleri-
ne inandıklarını söyledi.
 Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ek tedbirler de 
alındığını ifade eden Öztürk, kayısı hasadına gelen mevsimlik 
işçilerin Covid-19 testinden geçirildiğini ve çalışma süresince 
de tüm kurallara uyulduğunu dile getirdi.
 Bir diğer kayısı üreticisi Mehmet Güngör’de hasadı 
yapılan kayısıların sergende kurutulduğunu belirterek, bir dizi 
süreçten geçen ürünün tüketicinin sofrasına kadar ulaştığını 
ifade etti. Kayısının özellikle sağlık açısından birçok faydasının 
da bulunduğunu ifade eden Güngör, Covid-19 sürecinde bağı-
şıklığı güçlendirici özelliği ile de bu dönemde oldukça aranan 
bir ürün olduğunu söyledi.



 “Büyük Şire Pazarının Sorunlarının Çözümü 
İçin Gerekli Çalışmalar Yapılıyor”

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Özcan, Ege İhracatçılar Birliği tarafın-
dan düzenlenen Kuru Kayısı Kurulu Sektör Top-

lantısı’na katılarak kuru kayısı ve lisanslı depoculukta geli-
nen son süreçle ilgili bilgiler verdi.

2020 yılı yaş ve kuru kayısı rekoltesinin Bakanlık yetkilileri 
ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından açıklandı. 
Emeği geçen komisyondaki bütün paydaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. 
 Bu yıl üreticimiz, ihracatçımız ilimiz ve ülkemiz 
açısından yaş ve kuru kayısı da çok verimli bir dönem geçi-
receğiz. Stoklarımızın büyük bölümünün azaldığı yeni gelen 
mahsulümüzde tahmini rekolte görüldüğü gibi kısmen ge-
çen yıla göre değil toplam ihracat ve iç piyasa tüketimi açı-
sından baktığımızda azalma söz konusudur. Bunu da fırsata 
çevirip hem ihracatçı hem de ithalatçı açısında sağlıklı bir 
ticaret yapma açısından önemli bir veri olarak yol haritasını 
belirler. 


