
KAYISI HASADI BAŞLADI
Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı hasadı başladı. Malatya Valisi Aydın 

Baruş hasat yapılan bir bahçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Dünya kayısı ihtiyacı-
nın yüzde 85’ini kar-

şılayan Malatya’da binler-
ce insanın geçim kaynağı 
olan kayısıda hasat yük-
sek kesimlerde start aldı. 
 Hasadın başlama-
sıyla birlikte Vali Aydın 
Baruş, Tarım İl Müdürü 
Tahir Macit ve Malatya 
Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan ile birlik-
te Battalgazi ilçesine bağlı 
Karakaş Mahallesi’ndeki 
bir kayısı bahçesini ziya-
ret ederek hasat çalışma-
larını yerinde inceledi.

 Programda konu-
şan Vali Baruş, “Bu sene 
kayısılarımızın verimi çok 
iyi, kayısılarımız çok kali-
teli. Bu sene kayısın hak et-
tiği değerden daha fazlasını 
bulacağını düşünüyoruz. 
Burada öncelik vermemiz 
gereken konu çiftçileri-
mizin, üreticimizin eme-
ğinin karşılığını bulması. 
Gerek yaş kayısı gerekse 
kuru kayısı ticaretinde üre-
ticilerimizin birlik halinde 
hareket etmesini kayısı ti-
careti yapan firmaların da 
kayısının hak ettiği değeri 

bulması için ellerinden ge-
leni yapmalarını istiyoruz” 
dedi. Bu sene yaklaşık 390 
bin ton yaş kayısı rekoltesi 
beklediklerini ifade eden 
Vali Baruş, hasat dönemi-
nin hayırlı olmasını diledi.
 Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan ise “Ben öncelikle 
bu yılki hasadın ülkemize 
ve memleketimize hayırlı 
ve bol kazançlar getirme-
sini temenni ediyorum. 
 Gerçekten üretici-

lerimiz masrafların yüzde 
40 artığı zor bir süreçten ge-
çiyor. Kayısıdan her ay 21-
22 milyon dolar gelir elde 
ediyoruz.    
Ortalama 260 milyon do-
lar sadece kuru kayısıdan 
gelir elde etmiş oluyoruz. 

Bu da şehrimiz için çok 
önemli bir şey. Bu fiyatları 
üreticilerin de mutlu olduğu 
seviyeye çıkarmak için biz 
de elimizden gelen gayre-
ti yapacağız” diye konuştu.



KONSANTRE KAYISIDA 
FİYAT 90 KURUŞ OLDU

Malatya’da meyve suyu yapımında kullanılan konsantre kayısıda kilogram başı fiyat 90 kuruşa çıktı.

Dünya kayısı başkenti 
olarak bilinen Malat-

ya’da, hasat döneminin baş-
laması ile birlikte özellikle 
konsantre denilen sıkma-
lık kayısı fiyatları bu yıl da 
üreticilerin tepkisine neden 
oldu. İlk etapta 50 kuruştan 
alımına başlanan ‘Hurda’ 
tabir edilen kayısının fiyatı 
gelen tepkiler ve Malatya 
Ticaret Borsası’nın girişim-
leri ile 90 kuruşa çıkartıldı.
 Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ra-
mazan Özcan, firmaların ilk 
etapta kilogram başına ver-
diği 50 kuruşun çok komik 
bir rakam olduğunu belir-
terek, bu durumun hem 
üreticiye hem de tüketiciye 
ciddi anlamda zarar verdi-
ğini ifade ettiklerini söyledi. 
 Kayısı üreticisinin 
maliyetinin yüksek olduğu-
nu ve alım yapacak firma-
ların da bunu göz önünde 
bulundurması gerektiğini 
dile getiren Özcan, “Gerek 
merkezi hükümetimizin 
temsilcileri gerekse mil-
letvekillerimizle bir takım 
görüşmeler gerçekleştirdik. 
Ancak ciddi anlamda sonu-
ca gidilemedi. Ama ürüne 
sahip çıkılınca olunuyor-
muş diye bir sonuca vardık. 

Özellikle çiftçimiz, üreti-
cimiz kamuoyuyla beraber 
ürüne sahip çıktı. Ziraat 
odası başkanlarımızdan, 
muhtarlarımızdan, üretici-
lerimizden böyle bir koor-
dinasyon kurduk ve 50 ku-
ruş rakamının tatmin edici 
olmadığını ve maliyetleri 
temsil etmediğini gösterip 
ürünün meyve suyu fabri-
kalarına verilmesine de kar-
şı çıkmıştık. Bununla bera-
ber piyasa sıkışıp daralınca 
da firmalar fiyat güncelle-
yerek üreticinin ve çitçinin 
karşısına gelmek zorunda 
kaldılar. Özellikle burada 
’Target’ dediğimiz Malatya 
temsilcisinin Şaban Kurt 

kardeşimizin olduğu ve dün 
itibari ile alımın 90 kuruştan 
başlayacağını ifade etmişti. 
Bu sabah itibari ile sıkmalık 
diye adlandırdığımız kon-
santre ürün bugünde istas-
yonda yapmış olduğumuz 
tespit ile 90 kuruş liraya 
çıkarılmıştır. Bugün itiba-
ri ile bütün üreticilerimize 
ve çiftçilerimize duyurmuş 
olalım” şeklinde konuştu.
 Daha önceleri de 
yaptıkları açıklama ile mut-
laka çiftçinin maliyetinin 
göz önünde bulundurula-
rak fiyat verilmesini iste-
diklerini belirten Özcan, 
“Amacımız üreticinin ve 
çiftçinin ürettiği ürünün 

hak ettiği değerde satın 
alınması. Malatya Ticaret 
Borsası olarak biz de on-
lara yardımcı oluruz. Ama 
birinci önceliğimiz üreti-
cinin ürettiği ürünün hak 
ettiği değerde mutlaka satın 
alınmasıdır. Buradan firma-
larda sesleniyoruz, fiyatları-
nı kısa sürede güncelleyip 
piyasaya dönmeleri lazım 
aksi takdirde zaman dara-
lıyor” ifadelerine yer verdi.
 Özcan, kayısıya 
tüm şehrin sahip çıkma-
sı ile ürünün hak ettiği 
değerin üzerine çıkacağı-
nı belirterek, “Üretici, te-
darikçi bunlar hepsi bir 
aile gibidir” diye konuştu.



BAŞKAN ÖZCAN’DAN, 15 TEMMUZ MESAJI

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz 
Hain Darbe Girişiminin 3. Yıl dönümünde yaptığı açıklama-
da, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Türkiye’nin 15 Temmuz 
2016 gecesi demokrasi-

sine ve hukuk devleti yapısı-
na kasteden hain ve alçakça 
bir saldırıyı geri püskürte-
rek şunu açıkça gösterdiği-
ni belirten MTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan 
Özcan, “Gücünü sandıktan, 
yetkisini milletten almayan 
bir idareyi asla meşru ka-
bul etmeyiz. Demokrasi ve 
milletin iradesi dışında bir 
seçeneğe de boyun eğme-
yiz” ifadelerine yer verdi.
 15 Temmuz’un 
hem Türkiye siyaseti, hem 
de Türkiye ekonomisi için 
tarihi bir stres testi olduğu-
nu da dile getiren Özcan, 
“Milletin dirayetiyle bu test 
başarıyla geçildi. Demokra-
simiz ve kurumlarımız kaba 
kuvvete teslim olmayacak 
kadar olgunlaştıklarını ka-
nıtladı. Devlet içinde ille-
gal örgütlenen FETÖ çetesi 
ortaya çıkarıldı. Darbe he-
veslilerine karşı ortaya ko-
nan milli direniş sayesinde 
gelecekte benzer kalkışma 
girişimi içinde olabilecekle-
rin önüne set çekildi” dedi.
 FETÖ kaynaklı 
bu hain darbe girişiminin 
ortaya çıkmasıyla birlikte, 
TOBB ve Oda-Borsa camia-
sı olarak tepkilerini ilk anda 
ortaya koyduklarını kayde-
den Özcan, şöyle devam etti:
“Darbe girişimine karşı ilk 
harekete geçen, ilk inisiyatif 
alan meslek örgütü olduk. 
Daha darbe bildirisi okunur 
okunmaz, gece saat 00.22’de 
çıktık dedik ki, “Milletin 
iradesi ve demokrasi dışın-
da hiçbir iradeyi tanımı-
yoruz. Gün demokrasiye 

sahip çıkma günüdür” 365 
Oda ve Borsamızla birlik-
te 81 il ve 160 ilçede eş za-
manlı olarak darbeye karşı 
tepkimizi gösterdik. “De-
mokrasi Vazgeçilmezimiz, 
Milli İrade Gücümüz, Kar-
deşliğimiz Geleceğimizdir” 
dedik.Sonrasında 81 ildeki 
Odalarımız ve Borsaları-
mız ilk günden itibaren 
Demokrasi Nöbetlerinde 
aktif bir şekilde yer aldı. 
Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri 
Dayanışma Kampanyasına 
en fazla katkıyı da TOBB, 
Odalar ve Borsalar sağladı.”
 TOBB, Odalar ve 
borsa camiası olarak de-
mokrasinin, milletin ve 
devletin yanında oldukları-
nı belirten Özcan, “Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ‘Hakimi-
yet, kayıtsız şartsız mille-
tindir’ ilkesini şiar edinen 
TOBB ve Oda-Borsa ca-
miası olarak demokrasiyi 
savunmaya devam edece-
ğiz. Devletimizin yanında, 
milletimizin emrinde ola-
cağız. Ülkemizin birliğine, 
kardeşliğimize ve demok-
rasimize karşı olanların da 

karşısına dikileceğiz. Çün-
kü devletimiz ve ülkemiz 
var oldukça biz de varız.  
 Demokrasi var-
sa hepimiz varız. 100 sene 
önce kahraman ecdadımız 
‘Milletin istiklalini, yine 
milletin azim ve kararı kur-
taracaktır’ diyerek İstiklal 
Harbinin adeta ilk kıvılcı-
mını yakmıştı. 15 Temmuz 
2016 gecesi aynı ilkeyle ve 
birlikte hareket eden Türk 
Milleti bir büyük felaketin 
önüne geçmiş oldu. Türk 
iş dünyası olarak, aynı ruh, 

aynı inançla çalışmayı sür-
dürüyoruz. Türkiye’nin 
dünyanın en büyük ekono-
mileri arasında yerini al-
masını ve lider ülke haline 
gelmesini de, yine hep bir-
likte çalışarak sağlayacağız. 
 Tarihe geçen bu 
destansı demokrasi müca-
delesinde hayatını kaybe-
den milli direnişin kahra-
man şehitlerine Allah’tan 
rahmet, kıymetli ailelerine 
sabırlar diliyoruz, gazi-
lerimizi minnetle anıyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.



MTB TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI
Malatya Ticaret Borsası 

(MTB) Temmuz ayı 
meclis toplantısı üyelerin ka-
tılımlarıyla gerçekleştirildi.
 Temmuz ayı meclis 
toplantısı Meclis Başkanı Er-
doğan Ünal başkanlığında 
oda meclis salonun da ger-
çekleştirildi. Meclis Başkanı 
Ünal, Temmuz ayında yapı-
lan çalışmalarla ilgili mec-
lis üyelerini bilgilendirdi.
 Daha sonra söz 
alan MTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Özcan, 
Merkez Bankası’nın geç-
tiğimiz günlerde gerçek-
leştirdiği faiz indiriminin 
kendilerinin memnun et-
tiğini belirtti. Türkiye’de 
özellikle son zamanlarda 
meydana gelen ekonomik 
manipilasyonlarla beraber 
dövizdeki kur artışları ve 
faizdeki yüksek oranların 
üretimi ve tarımı zor du-
rumda bıraktığını ifade 
eden Özcan, “Merkez Ban-
kasının faizin indirilmesi 
ile ilgili aldığı karar sonrası 
bizler üreticiler olarak bu 
memnuniyetimizi kamuo-
yuna bildirmiş olalım” dedi.
 Yine et ve süt gru-
bunun da yaşanan son ge-
lişme olarak Tarım Bakanlı-
ğının canlı hayvanda kesim 

fiyatlarını yükseltmesinin 
de olumlu olduğunu ifade 
eden Özcan, “Yerli üretimde 
kesim fiyatlarının 30 liradan 
dün itibari ile 32 liraya çıka-
rılmıştı. ithal hayvanda ise 
29 liradan 31 liraya çıkarıldı 
fiyat. Bu konuda üreticileri-
miz adına teşekkür ediyo-
ruz” ifadelerine yer verdi.
 Özellikle hayvan-
cılık sektöründe üretim 
maliyetlerinin çok yüksek 
olması sebebiyle çok zor 
dönemden geçtiklerini be-

lirten Özcan, “Tarım Ba-
kanlığının et ve süt gurubu 
ile beraber ve açıklamış ol-
duğu 2 liralık artışın kısmen 
de olsa üreticimize faydası 
olacağını düşünüyoruz. Bu 
artışın devam etmesini arzu 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
 Özcan, geçtiği-
miz günlerde Gaziantep’te 
Güneydoğu İhracatçılar 
Birliğinde Çinli heyet ile 
yaptıkları tanıtım toplan-
tısına da değinerek, “Kayı-
sının besin değeri ile ilgili 

oradaki yetkililer bizden 
bir rapor istedi. Çin Halk 
Cumhuriyetinde kayı-
sı araştırma enstitüsü var, 
dolayısıyla buradaki kayısı 
araştırma enstitüsü ile mut-
laka temasa geçip birlikte 
bir program yapmak isti-
yorlar. Bizde buna araçlık 
edeceğiz.    
Özellikle kayısının insan 
sağlığına ne kadar faydalı 
olduğunu Çin’den gelen ar-
kadaşlara ifade etmeye ça-
lıştık” İfadelerini kullandı.


