
MART’TA ÇİÇEK AÇAN KAYISIYI 
NİSAN’DA KAR VURDU

Malatya’da günlerdir 
etkili olan kar yağı-

şı ve soğuk hava kayısıyı 
olumsuz etkiledi. Özellikle 
yüksek kesimlerde kayısı-
larda hasar meydana ge-
lirken hasarın ne derecede 
olduğu yapılacak çalışma-
ların ardından netleşecek.
 Dünya kayısı baş-
kenti Malatya’da etkili olan 
kar yağışı ve don kayısı-
yı vurdu. Bazı bölgeler-
de çağla haline gelen bazı 
bölgelerde ise çiçeklenme 
dönemindeki kayısı ağaçla-
rının birçoğu zarar görür-
ken bu durum üreticileri 
kara kara düşündürüyor.
Şehirde 60 bin insanın ge-
çim kaynağı olan kayısı-
daki son durum hakkında 
bilgi veren Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Rama-
zan Özcan, 15 gün önce 
de Malatya’da zirai don ha-
disesinin gerçekleştiğini 
ancak tomurcuklanma dö-

nemindeki kayısının fazla 
zarar görmediğini ifade etti.
Son günlerde yaşanan soğuk 
hava ve kar yağışının çağla 
aşamasındaki kayısıya bü-
yük zarar verdiğini tahmin 
ettiklerini söyleyen Özcan, 
son durumun yapılacak 
hasar çalışmalarının ardın-
dan netleşeceğini aktardı. 
 Özcan, “Meteoro-
lojiden alınan son raporlara 
göre özellikle bölgede sa-
dece Malatya’da değil Sivas 
üzerinden gelen bir soğuk 
hava kitlesi var bu durum 
bir zirai don gerçekleşece-
ğini gösteriyor. İnşallah bu 
gece de sağlıklı bir şekilde 
atlatırsak, kayısıda ortaya 
çıkacak hasarı da bundan 
on beş gün sonra öğrene-
ceğiz. Ondan önceki akşam 
hava çok kapalıydı, zira don 
hadisesinin gerçekleşmesi 
için havanın mutlaka açık 
olması gerekiyor. Rüzgârın 
hızının çok yavaş olması 
gerekiyor. Ondan önceki 

akşam hava kapalı olması 
hadisenin ne kadar ve han-
gi boyutta gerçekleştiğini 
henüz tespit etmiş değiliz. 
Ama kısmen ilçelerde ra-
kımın bin 100’ün üstünde 
olduğu bölgelerde mutlaka 
hasarlar oluştu. Hasarla-
rın boyutlarını bilmiyoruz. 
Şu ana kadar 700 ila bin 
100 rakımları arasındaki 
bölgelerde henüz ciddi an-
lamda bir hasar oluşmadı. 
 Dün akşam Ma-
latya merkez dahil olmak 
üzere Malatya’nın tama-

mında bir zirai don tehli-
kesi var. Burada rakım çok 
önemli zaten önceki gün 
itibariyle özellikle rakımın 
bin 200’ün olduğu bölge-
lerde ciddi anlamda bir 
kar yağışı gerçekleşti. Kar 
yağışından bu bölgelerdeki 
ağaçlar zarar görmüş ola-
bilir bunu da birkaç gün 
bekleyip, bugün ve yarını 
da atlattıktan sonra özellik-
le TARSİM’e gelecek olan 
ihbarlar, sigortaya alınmış 
bölgelerden hasar tespiti o 
zaman sağlıklı bir şekilde 
ortaya konacaktır. Ama dün 
itibariyle kayısıda oluşmuş 
zararı konuşmak çok doğru 
değil elimizde henüz sağlık-
lı bir bilgi yok. Bu akşamı 
atlattıktan sonra ortaya çı-
kacak tabloyu değerlendir-
mek gerekir” diye konuştu.



Malatya Ticaret Borsası ve PROYEM işbirliği ile 
‘Buzağı ve Besi Sığır Beslemesinin Kritik Noktaları’ 
konulu seminer düzenlendi.

MTB’DEN ÜRETİCİLERİNE 
SEMİNER

Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirilen se-

miner öncesi konuşan 
MTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Öz-
can, Türkiye’nin hayvan-
cılıkta, süt üreticiliğinde 
ve buzağı yetiştiriciliğin-
de dünya standartlarının 
gerisinde kaldığını belir-
terek “Bu hepimizin ser-
zenişi, siyasi iradeye ve 
merkezi hükümeti sü-
rekli bu konuda daha 
iyisini yapmaya, iyisini 
üretmeye, üretimde çı-
tayı yükselterek daha 
iyi noktaya getirilmesi 
noktasında sürekli ko-
nuşuyoruz. Bu konuda 
Malatya, bölgenin en 
önemli hayvancılıkta, 
üretimde, hem kesim 
hem süt hayvancılığında 
bölgenin merkezi olmaya 
aday. Bu konuda da ciddi 
anlamda çıtayı yükselt-
miş durumda. Süt ve besi 
hayvancılığında buzağı 
yetiştiriciliğinde bölge-
nin en önemli merkezi 
haline dönüştü. Malatya 
bölgenin hayvancılıkta 
en önemli üssü olmaya 
da devam edecek. Küçük 
ve büyük başta 400 binin 
üzerine çıktı. Yetiştirici-

lerime bu konuda merkezi 
hükümetin buradaki tem-
silcilerin, bakanlığın sağ-
lamış olduğu destekleri, 
imkânları da maksimum 
düzeyde kullanmaya çalı-
şıyorlar” şeklinde konuştu.
 Tarım Bakanı Be-
kir Pakdemir’in Malatya’ya 
ziyareti sırasında süt üre-
timine destek primi açık-
ladığını anımsatan Özcan, 
“Şimdi ise hükümetimiz 

kırmızı et üretiminde yak-
laşık 150 milyon TL’lik bir 
destek primi daha açıkladı. 
Üreticilerimizin en büyük 
sorunlarından bir tane-
si hayvancılıkta daha çok 
TMO üstünden sağlanan 
imkanlardan daha hızlı bir 
şekilde faydalanmak arzu-
sudur. Biz de bu konuda 
elimizden geleni yapıyoruz. 
Hedefimiz, TMO’nun Ma-
latya’daki Ajans Bürosunu 

Şube Müdürlüğüne dö-
nüştürmeyi planlıyoruz. 
Eğer bunu gerçekleştirir-
sek de inşallah bu bölge 
için de şehir için de çok 
daha iyi olur. Bölgenin 
ihtiyaçlarından birisi, 
bizim burada bir labo-
ratuvara ihtiyacımız var. 
Gerek yem tahlilleri, 
gerek hayvansal ürün-
lerin tamamının tahlil-
leri ile ilgili bizim Tur-
gut Özal Üniversitesi’ne 
bir müracaatımız oldu. 
Üniversitede bir Vete-
rinerlik Fakültesi’nin 
açılmasını talep ettik. 
OSB’de yeni kurulan bir 
laboratuvarda ürünlerin 
tahlilleri burada yapıla-
bilecek. Fırat Kalkınma 
Ajansı’na Malatya’nın 
süt raporları ile ilgili bir 
müracaatımız da oldu” 
ifadelerine yer verdi.



 Açılış konuşma-
sının ardından geçilen se-
minerde Prof. Dr. İsmet 
Türkmen ‘Buzağı ve Besi 
Sığır Beslemesinin Kritik 
Noktaları’ hakkında katı-
lımcılara bilgiler sundu.
Sahada ilk gördükleri so-
runların başında ishal va-
kalarının geldiğini ifade 
eden Türkmen, “Hayvan 
ishal olduğunda ilk ola-
rak bize geldiklerinde aca-
ba yemlerde bir sıkıntı var 
diye sorarlar. Buzağılarda 4 
tane ishal olma nedeni var. 
Bunlar Bakteri, Virüs, Pa-
razit ve Sütten kaynaklıdır. 

Bunlardan en çok üzerinde 
durduğumuz ishal konusu 
bakteri ve virüs kaynaklı. 
Çünkü bunlar öldürücü ni-
telikte. En basit ishallerde 
bile insanlar ellerinde bir 
antibiyotikle hemen ona 
çare bulmaya çalışıyorlar ve 
sonucunda biz şuraya ge-
liyoruz. Biz sadece bakteri 
olan ishallerde antibiyotik 
kullanıyoruz. Onun dışında 
diğer ishallerde antibiyotik 
kullanmanın hiçbir faydası 
yoktur artı zararı vardır. 2 
ile 6 yaş arasındaki buza-
ğılarda bir ishal meydana 
geliyor, bakteri değil, para-

zit olabilir antibiyotik fay-
da vermez. İshal sürecinde 
buzağıyı öldürmüyor ama 
öldürmekten beter ediyor. 
İshalin en büyük sebe-
bi nedir biliyor musunuz, 
besin kaybıdır. İshal olan 
bir insan uzun süre bir is-
hal yaşıyorsa, ishal olan bir 
hayvan uzun süre bir ishal 
yaşıyorsa bunun sonucun-
da ortaya çıkacak tablo be-
sin eksikliğidir. Nedir besin 
eksikliği, yeterli vitamini 
alamamış, yeterli demiri 
alamamış, yeterli çinkoyu 
alamamış” diye konuştu.
 PROYEM Yetkilisi 

Dr. Mücahit Palaz’da Türki-
ye’deki önemli yem üretici-
leri arasında bulunduklarını 
belirterek “Bizim Araştırma 
ve Geliştirme adında bir 
çiftliğimiz var. Burada aktif 
olarak bu tesisi kullanıyo-
ruz. Ürünleri ilk önce ken-
dimiz deniyoruz. Kendimiz 
denemeden hiçbir ürünü 
pazara sürmüyoruz. Çünkü 
ilk önce bu üründen bizim 
emin olmamız gerekiyor. 
Burada amacımız üreti-
cilerimize faydalı olmak. 
Burada sadece yem çeşit-
lerine değil, aynı zamanda 
besleme modellerine de 
bakıyoruz. Burada yakın 
coğrafyadaki çiftçilerimizi 
burada ağırlayarak çiftliği-
mizde eğitim programlarını 
devam ettiriyoruz. Bölge-
den eğitim almak isteyen 
çiftçilerimiz olursa başkanı-
mız aracılığıyla burada bir 
hafta 10 günlük bir eğitim 
programları düzenleye-
biliriz” şeklinde konuştu.

ÖZCAN’DAN ESKKK’YA ZİYARET
Malatya Ticaret 

Borsası (MTB) 
Başkanı Ramazan 
Özcan ve beraberin-
deki heyet, Malatya 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koopera-
tifi (ESKKK) Başkanı 
Ali Evren ziyaret ederek 
istişarelerde bulundu.
 Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile 
getiren ESKKK Başka-
nı Ali Evren “Malat-
ya’mızın sorunlarını 
çözmek üzere bizler 
burada birlik ve bera-
berlik içinde bir araya 

gelerek esnaf ve sanayicinin 
sorunlarını birlik ve bera-
berlik içinde rapor halinde 
çözmemiz gerekiyor. Piya-
sada biraz kırgınlık var.Bu 
sorunlarında aşacağımı-
za inanıyorum. Bu aydan 
sonra gelişmeler olacağını 
esnaflarımıza söylüyoruz. 
Piyasanın canlanması için 
bizler kredi olarak var olanı 
da vermeye hazırız” dedi.
 MTB Başkanı Ra-
mazan Özcan ise, “Malatya 
Ticaret Borsası olarak bu 
sıkıntılı süreçte başkanı-
mızla sık sık görüş alışve-
rişinde bulunduk. Sıkıntılı 

olan esnaf arkadaşlarımızın 
özelikle kredi taleplerinin 
yerine gelmesi için ken-
disine ara ara müracaat 
ettik ve yardım istedik. 
 Tabi Türkiye zor 
bir dönemden geçiyor, ye-
rel seçimleri atlattık çok 

şükür dört buçuk yıl 
seçim yok. Türkiye’nin 
artık seçim gündemi 
yok, ekonomiye odak-
lı, ekonomik şartlar 
daha ileriye götürmek 
için hep birlikte çalı-
şacağız” diye konuştu.



MART AYINDA 20 MİLYON DOLARLIK KAYISI İHRACATI
Malatya’dan geçtiği-

miz Mart ayında 
yapılan kuru kayısı ihra-
catının 8 bin 386 ton ile 
20 milyon 547 dolar tu-
tarında olduğu açıklandı.
 Malatya Ticaret 
Borsasının açıkladığı ve-
rilere göre, Malatya’dan 
112 ülkeye Mart ayında 
toplam 8 bin 386 ton kuru 
kayısı ihracatı gerçekleşti. 
 İhraç edilen 
ürünlerin 6 bin 804 to-

nunun şekerpare, bin 
6 tonunun endüstriyel, 
576 tonunun ise kesilmiş 
ürün olduğu ifade edildi.
1 Ağustos 2018 tarihin-
den 31 Mart 2019 tarihine 
kadar geçen 8 aylık sü-
rede ise toplamda 75 bin 
276 ton kuru kayısı ihra-
catının gerçekleştirildiği 
öğrenildi. Bu ihracat kar-
şılığında ise toplam 190 
milyon 408 bin 108 dolar 
gelir elde edildiği belirtildi.



Malatya Ticaret Bor-
sası Başkanı Ra-

mazan Özcan, Battalgazi 
Belediye Başkanı Osman 
Güder’i ziyaret ederek, yeni 
görevinin hayırlı olma-
sı temennisinde bulundu. 
 Burada konuşan 
Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan Özcan, 
“Osman Bey gönül beledi-
yeciliğinin gerçekten otur-
muş bir Başkanı. Battalgazi 
meclis üyeliği döneminde 
de bizim ilçe başkanlığımı-
zı yapmış çok değerli bir 
abimiz. Kendisine bu gö-
revde yapacağı hizmetler-
den dolayı teşekkür edi-
yoruz. Battalgazi bölgesi 
daha çok tarım arazilerinin 
yoğun olduğu bir bölge. 
 Bizde Ticaret Bor-
sası olarak sürekli kendile-
ri ile istişare içinde olaca-
ğız. Kendilerini gerektiği 
yerlerde bilgilendireceğiz, 
yardıma ihtiyacımız oldu-
ğu zamanlarda da yardım 
isteyeceğiz. Ben tekrar Ma-

GÜDER’DEN LİSANSLI 
DEPOCULUK VURGUSU

latya Ticaret Borsası adına, 
meclis üyelerimiz adına ve 
bütün üyelerimiz adına bu 
görevin hayırlı olmasını dili-
yorum” ifadelerini kullandı.
 Battalgazi Belediye 
Başkanı Osman Güder ise, 
istişareye önem verecekle-
rini kaydederek, “Malatya 
Ticaret Borsası, Malatya-
mızın can damarı olarak 
görüyoruz. Malatya deni-
lince kaysı akla geliyor. Ka-
yısı denilince de Malatya 
Ticaret Borsası akla geli-
yor. Ramazan başkanımız 
1 yıl önce göreve geldiler. 
 Göreve geldikten 
sonra Ticaret Borsası’nın 
gerek işleyişi ve çalışmasın-
da büyük farklılıklar oldu-
ğunu gözlemledik. Bundan 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Dün olduğu gibi bugün-
de, yarında, Malatya’mızın 
özellikle tarımsal alanda, 
kayısı konusunda sorunla-
rına sahip çıkacağına canı 
gönülden inanıyoruz.   
Bu hususta çalışmalarını 

devam ettireceklerine de 
inanıyoruz. Bizlerde yerel 
yöneticiler olarak, sorumlu 
olduğumuz Battalgazi böl-
gemizde, özellikle kaysı ve 
tarım konusunda ne katkı 
sunabiliriz, biz kendileri 
ile istişare halinde olacağız. 
 Elimizden gelen 
katkıyı, Battalgazi halkı-
mızı, vatandaşımızı, mil-
letimizi güçlendirme, 
geliştirme, ekonomik du-
rumunu düzeltme anlamın-
da üzerimize ne düşüyor-

sa, bunu yapmaya hazırız. 
Kayısı ortak paydamız. 
 Gerek siyasileri-
miz, gerek yerel yönetici-
ler, gerek STK’lar olsun, 
bugüne kadar çok güzel 
çalışmalar yapmış oldular. 
İnşallah yakın zamanda li-
sanslı depoculuk türü üze-
rinde kendileri çalışıyor. 
 Kısa zaman için-
de Malatya’mıza kazandı-
rılır ve çiftçimizde bun-
dan istifade eder diye 
düşünüyorum” diye konuştu



MTB NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında borsa 
binasında gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu ve üye-
lerin katılımı ile ger-

çekleşen Nisan Ayı Meclis 
Toplantısının açılışında 
konuşan Meclis Başkanı 
Erdoğan Ünal, Malatya’nın 
kayısı ile tanınan marka bir 
kent olduğunu ifade etti.

 Nisan ayında İz-
mir’in Çeşme ilçesinde 
Ege İhracatçılar Birliği ta-
rafından düzenlenen kuru 
meyve çalıştayına Malat-
ya olarak katılım sağla-
dıklarını belirten Başkan 
Özcan, burada kayısının 
içinde bulunduğu sorunla-
rı ve sıkıntıları da masaya 
yatırdıklarını dile getirdi.
 Özcan, önümüzde-
ki Haziran ayında benzeri 
bir toplantının da Malat-
ya’da yapılacağını söyledi.
Nisan ayında Malatya’da 
kayısı da yaşanan don ola-
yına da değinen Özcan, 
her yıl Mart ve Nisan ayın-
da görünen ilkbahar geç 
donlarının bu yıl da bazı 
bölgelerde etkili olduğunu 
ifade etti. Özellikle yüksek 
rakımlı bölgelerde yaşa-
nan don hadisesi ile ilgili 
hasar tespit çalışmalarının 
halen sürdüğünü belirten 
Özcan, TARSİM’e şuana 
kadar 7 bin 500’ün üze-
rinde hasar ihbarının ya-
pıldığını da anımsatarak 
kesin hasarın çalışmaların 
tamamlanması ile orta-
ya çıkacağını dile getirdi.
Hasar tespitinin sağlıklı bir 
şekilde yapılmasını bek-
lediklerini ifade eden Öz-
can, “Bundan sonra don 

hadisesinin olmaması için 
hep birlikte dua ediyo-
ruz. Tabi 10 Mayıs’a kadar 
ilk bahar geç donları riski 
var ancak meteorolojiden 
de alınan bilgilere göre 
soğuk bir hava beklenti-
si yok” şeklinde konuştu.
 Özcan, kayısı üre-
ticini yakından ilgilendi-
ren önemli bir gelişmeyi de 
mecliste paylaşarak Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin bu yıl Malatya’da yaş 
kayısı alımı yapacağını söy-
ledi. Meyve suyu yapımında 
kullanılan konsantre ka-
yısı olarak adlandırdıkları 
ürünün hasat başlaması ile 

birlikte Tarım Kredi Koo-
peratifi tarafından alına-
cağını ifade eden Özcan, 
“Bununla ilgili karar bölge 
müdürlüğümüze ulaşmış-
tır. Bu konuda önümüzdeki 
günlerde çalışmaların hız-
landıracağını bekliyoruz. 
Edindiğimiz bilgilere göre 
yaklaşık 30 bin ton sıkmalık 
konsantre elde edilen ürü-
nün satın alınması planla-
nıyor. Ben buradan Tarım 
Bakanlığımıza, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Mü-
dürlüğüne, Malatya Bölge 
Müdürlüğümüze teşekkür 
ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Özcan, Malatya’da kayı-

sı piyasasında Hurda diye 
adlandırdıkları kalite kay-
bının yüksek olduğu ürün-
lerinin de bu kapsamda 
piyasada hak ettiği değe-
re ulaşacağını dile getirdi.
Kuru kayısı ihracatının da 
rutin bir şekilde sürdüğü-
nü kaydeden Özcan, Nisan 
ayı ihracat hedeflerinin ise 
yaklaşık 8 bin 500 ton ol-
masını beklediklerini söy-
ledi. Özcan ayrıca, Lisanslı 
Kayısı Depoculuğu ile ilgili 
de yer tahsisi noktasında 
son aşamaya geldiklerini 
belirterek, yer tahsisinin 
yapılması ile çalışmalara 
başlayacaklarını ifade etti.



MTB’ DEN BAŞKAN GÜRKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Malatya Ticaret Bor-
sası yönetimi, Ma-

latya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a hayırlı olsun 
ziyaretlerinde bulundu.
 Malatya Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı 
Erdoğan Ünal, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan 
Özcan ve yönetim kurulu 
üyeleri, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Gürkan’ı maka-
mında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledi.
 Ziyarette ilk olarak 
söz alan Malatya Ticaret 
Borsası (MTB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan 
Özcan, Gürkan’ın Battalgazi 
Belediye Başkanlığı döne-
minde önemli hizmetlere 
imza attığını belirterek, 
“Bölge ciddi anlamda ca-
zibe merkezine döndü. 
 Malatya Büyük-
şehir Belediyesinde de 
çok ciddi ve önemli hiz-
metler yapacağınızdan 
endişemiz yoktur” dedi.
Borsa olarak, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Gür-
kan’dan beklentilerinin bü-

yük olduğunu ifade eden 
Özcan, “Biz Malatya Ticaret 
Borsası olarak da sizden 
güzel bir haber bekliyo-
ruz. Özellikle Şire Pazarı ve 
Buğday Pazarı konusunda 
yerleşke sorunu olduğunu 
siz daha önceden biliyor ve 
takip ediyordunuz. En kısa 
şekilde özellikle dünyanın 
başkenti Kayısı diyarı olan 
Malatya da kayısıya yakışır 
esnaf ve tüccarımıza yakışır 
Şire Pazarı ve Buğday Pazarı 
inşasını sizden bekliyoruz. 
 Bizde bu konuda 
orada esnaflar olarak size 
her türlü desteği ve katkıyı 
sağlamaya hazırız. Özellik-
le bu konuda da Battalgazi 
Belediye Başkanı iken ka-
fanızda planlarınız vardı. 
Kayısı Malatya’nın her şeyi 
özellikle Malatya Büyükşe-
hir Belediyesinin ihalesini 
yaptığı Avrupa Birliğinden 
almış olduğunuz hibe des-
teği ile lisanslı depoda ya-
kın bir sürede hayata geçer. 
 Bu lisanlı depo-
da birlikte kayısıdaki sı-
kıntıları bitirecek bir ta-
kım kararları almada da 

sizden yardım bekliyo-
ruz” şeklinde konuştu.
 Malatya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan ise, Ma-
latya Ticaret Borsası’nın 
çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini belirte-
rek, “Bizlerde Belediye 
olarak yoğun bir çalışma-
mızın olacağını seçim aşa-
masında ifade etmiştik. 
 Özellikle arsamı-
zın bulunduğu yerin haki-
katen pazarlanması ticari 
anlamdaki koşulların pek 
uygun olmadığını biliyo-
ruz. Kayısıda aynı durum-
da. 40-50 sene geride gelen 
geleneksel bir yapı formatı 
ile dünya kayısı başkenti 
olan Malatya’yı ve coğrafi 
işaret almış kayısı ileriye 
taşımak mümkün değil-
dir” ifadelerine yer verdi.
 Malatya’nın artık 
herkesin ortak paydası ol-
duğunu ifade eden Gürkan, 
“Malatya’nın milli ürünü 
olan kayısının daha ileri 
aşamalara getirilmesi, tü-
revsel anlamda da değişik 
çeşitlenmeye gidilmesi, 

pazarlama anlamında yine 
aynı şekilde ambalaj nokta-
sında aynı şekilde çeşitlen-
meye gidilmesi gerekiyor. 
 Kayısının şuandaki 
Dünya pazarında 3 milyar 
civarındadır ama Malatya 
ise bunun 250-300 civarın-
daki rakama tekabül eden 
bir kısma hükmedebilir. 
Ama onun 10 katını diğer 
taraftan aracı ve bu konu-
da pazarlama teknik usul 
esaslarını bilen ticaret er-
bapları tarafından alınıyor. 
 Bu miktarın ne 
kadar kendimiz Malat-
ya’ya sağlayabiliriz, bunun 
gayreti çabası içerisinde 
olacağız” diye konuştu.


