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Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakde-

mirli’in Malatya’daki 
lisanslı kayısı depoları-
nın tamamlanması ile 
Tarım Mahsulleri Ofisi 
(TMO)’nun kayısı pi-
yasasına gireceğini söy-
lemesi, ‘Malatya ka-
yısısı’ hinterlandında 
yer alan Elbistanlı üre-
ticileri de sevindirdi.
 Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemir-
li, geçtiğimiz günlerde 
TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonunda yaptığı ko-

nuşmada, Toprak Mah-
sulleri Ofisi’nin (TMO), 
buğday ve arpanın yanın-
da, incir, fındık ve üzüm 
gibi ürünlerde de piya-
saya girdiğini hatırlattı. 
 Bakan Pakde-
mirli, gelecek yıl Malat-
ya’daki lisanslı depoların 
hazır olması halinde ise 
kayısıda da piyasaya gi-
receklerini dile getirerek 
“Açıkladığımız fiyatlar-
dan herkes memnun. 
 Hem üreticiye ka-
zandırıp hem de devlet 
kurumuna zarar ettirme-

diğimiz için çifte mem-
nuniyet oldu. Fındık, 
üzüm ve incir gibi ürün-

lerde müdahale ederek 
piyasa fiyatını yükselttik” 
ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Pakdemirli’nin 
bu açıklaması ise dünya 
kuru kayısı ihracatında 
lider olan Malatya’da se-
vinçle karşılandı. Tescilli 
Malatya kayısının hinter-
landında yer alan ve üre-
timde de hatırı sayılır bir 
konumda bulunan Elbis-
tan’daki üreticiler de Ba-
kan Pakdemirli’nin açık-
lamalarını yerinde buldu.
Toprak Mahsulleri Ofi-
si’nin kayısı piyasasına 

girecek olması ile birlikte 
fiyat istikrarsızlığının da 
ortadan kalkacağını ifa-
de eden Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Rama-
zan Özcan, bu açıklama-
nın kendilerini çok mem-
nun ettiğini dile getirdi.
Özcan, “Tarım ve Orman 
Bakanım Bekir Pakde-
mirli, komisyonda yap-
tığı açıklamada kayısı ile 
ilgili depolar bitince ka-
yısıya da müdahale ede-

ceklerini söylediler. Bu 
çok sevindirici bir haber 
bizler için. Piyasayı re-
güle edecek aktör olan 

TMO’nun kayısı lisanslı 
depoculuğunun ortağı ol-
ması da bir avantaj üretici 
için” ifadelerini kullandı.

YEŞİLYURT MAHALLE MUHTARLARINDAN 
BAŞKANI ÖZCAN’A PLAKET

Yeşilyurt Muh-
tarlar Derne-

ği Başkanı Süleyman 
Şahbaz ve yönetimi, 
Malatya Ticaret Borsa-
sı(MTB) Başkanı Rama-
zan Özcan’ı ziyaret etti. 
 Ziyarette konu-
şan MTB Başkanı Öz-
can, “Bizler Sivil Toplum 
Örgütleri olarak kendi 
asli vazifelerimizin dı-
şında bu şehre ve top-
luma karşı sosyal so-
rumluluklarımız da var .
Yeşilyurt Muhtarlar Der-
neği Başkanı Süleyman 
Şahbaz ve yönetimi, 
Malatya Ticaret Borsa-
sı(MTB) Başkanı Rama-
zan Özcan’ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan MTB 
Başkanı Özcan, “Bizler 
Sivil Toplum Örgütleri 
olarak kendi asli vazifele-
rimizin dışında bu şehre 
ve topluma karşı sosyal 
sorumluluklarımız da 

var . Biz özellikle rama-
zan ayında gıda yardımı 
ile beraber eğitime des-
tek vermek amaçlı sosyal 
projeler yapıyoruz. İhti-
yaç sahibi olan insanla-
rımızı o mahallede bu-
lunan her türlü bilgi ve 
belgeye sahip olan muh-
tarlarımızdır. Vatandaşla-
ra ulaşabilmemizin ilk eli 
muhtarlarımızdır. Yeşil-

yurt Muhtarlar Derneği 
Başkanı ve yönetimi çok 
güzel işlere imza atıyorlar. 
Kendilerine vatandaşları-
mız adına teşekkür ediyo-
rum’’ ifadelerini kullandı.
 Ziyarette konuşan 
Yeşilyurt Muhtarlar Der-
neği Başkanı Süleyman 
Şahbaz ise, “Borsa başka-
nımız Ramazan beyin sık 
sık muhtarlarla görüşme-

si mahallemizdeki ihtiyaç 
sahiplerine yardım etme-
si aynı zamanda Yeşilyurt 
mahallemizde bir okulun 
tadilatını üstlendikleri 
için şahsım ve muhtar-
lar adına teşekkür ediyo-
rum’’ şeklinde konuştu.
Daha sonra Yeşilyurt 
Muhtarlar Derneği ta-
rafından Başkan Öz-
can’a plaket verildi.



KAYISI ELEKTRONİK SENETLE 
SATILABİLECEK

Avrupa Birliği tarafın-
dan coğrafi işaret alan 

üçüncü ürün olan Malatya 
kayısısı, elektronik senetler-
le borsa salonlarında inter-
net üzerinden satılabilecek. 
Devlet desteğiyle 30 bin 
metrekare alanda ilk etap-
ta 6 bin ton kapasitey-
le kurulması planlanan 
Malatya Ticaret Borsası 
Kuru Kayısı Lisanslı De-
posunun Mart 2020’de ta-
mamlanması hedefleniyor.  
Dünya kuru kayısı üreti-
minin yüzde 85’inin ya-
pıldığı kentte, 1 Ağustos 
2018 - 31 Temmuz 2019 
arasını kapsayan ihracat 
sezonunda 112 ülkeye, 99 
bin 461 ton kuru kayısı ih-
raç edilerek, 251 milyon 
77 bin dolar gelir sağlandı. 
Tesisin devreye girmesinin 
ardından, lisanslı depoya 
ürünlerini teslim eden üre-
ticiler, kendilerine verilecek 
ürün senetlerini istedikle-
ri zaman satarak, ürünle-
rini paraya çevirebilecek. 
  
“YÜZDE 90’I İHRAÇ EDİ-

LİYOR” 
Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan Özcan, 
yaptığı açıklamada, kentte 
üretilen kuru kayısının yüz-
de 90’ının ihraç edildiğini 
söyledi. İhraç edilen kuru 
kayısının dünyada 112 ül-
kenin ağzını tatlandırdığını 
anlatan Özcan, kayısının 
kent ekonomisinin loko-
motifi olduğunu ifade etti. 
Özcan, çiftçilerin ürettiği 
kayısıyı sağlıklı koşullar-
da depolaması amacıyla 
lisanslı kuru kayısı deposu 
projesinde ilk kazmanın iki 
ay önce vurulduğunu ha-
tırlatarak, şöyle devam etti; 

“İnşaat hızla devam ediyor. 
Şu an 6 bin ton kapasiteli 
depo inşasının yüzde 65’ini 
gerçekleştirdik. Elektronik 
ortamda, satış salonlarında 
kayısının senetler üzerin-
den işlem görmesini sağla-
yacağız. İnşaatın büyük bir 
bölümü bitmek üzere. Kaba 
inşaatın bitmesinin ardın-
dan iklimlendirme bölü-
müne geçilerek, soğuk hava 
depoları yapılacak. Bu üre-
ticilerimizin uzun zaman-
dır beklediği bir yatırım.” 
   
“ÇİFTÇİYE FİNANSMAN 

DESTEĞİ SAĞLANA-
CAK” 

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğının çiftçilere lisanslı depo 
üzerinden sağladığı imkan-
ları kentte hayata geçire-
ceklerine belirten Özcan, 
“Hem ürün sağlıklı im-
kanlarda saklanacak hem 
de ürün senetleriyle hasat 
döneminde çiftçiye finans-
man desteği sağlanacak. 
Dünyada ilk defa kuru ka-
yısı lisanlı deposunu hayata 
geçireceğiz” diye konuştu.

“YOĞUN İLGİ BEKLİYO-
RUZ” 

Ramazan Özcan, temmuz 

ve ağustos ayında üreticile-
rin işçi ücretleri gibi mali-
yetleri karşılayabilmek için 
finans kaynağına ihtiyaç 
duyduğunu, bu nedenle pi-
yasaya ürün arzının fazla 
olduğunu aktararak, şun-
ları kaydetti; “Çiftçiler, li-
sanslı depodaki ürünlerine 
karşılık, elektronik senetler 
üzerinden bankacılık sek-
töründen Tarım ve Orman 
Bakanlığının sübvanse ettiği 
faizsiz kredi alma imkanına 
kavuşacak. Yaz dönemin-
de kırsalda, kış döneminde 
kentte ikamet eden üretici-
lerimiz ürünlerini güvenli 
ve sağlıklı yerlere taşıma 
ihtiyacı duyuyor. Depo 
burada önemli bir faktör 
olacak. Kış dönemlerinde 
şehre gelen vatandaşları-
mız ürünlerini rahatlıkla 
burada muhafaza edebile-
cek. Ürünü satış esnasında 

sürekli tüccar ve ihracatçı-
ya gösterme ihtiyacı duyan 
üretici, burada şöyle bir ko-
laylıkla karşılaşacak, artık 
kayısının ticaretini, fiziki 
olarak görülmek yerine de-
ponun vermiş olduğu ürün 
senetleriyle gerçekleştire-
cek. İnternet üzerinden tali-
mat verilerek ürün Malatya 
Ticaret Borsası satış salon-
larında işlem görebilecek.”  
 
“DEVLET LABORATUAR 

DESTEĞİ SAĞLIYOR” 
Lisanslı depoculukla üreti-
ciler için değişik destekler 
sağlanacağına işaret eden 
Özcan, “Üreticilerimiz-
den yoğun ilgi bekliyoruz. 
Ürünün depoya naklinde 
devletimiz nakliye, kabul 
sırasında yapılan laboratu-
ar analizlerinde de devlet 
laboratuar desteği sağlı-
yor” bilgisini de paylaştı. 
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