
Malatya Ticaret Borsası (MTB) ve Halk 
Bankası arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı 
ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı 

Anlaşması” imzalandı.

MTB VE HALKBANK ARASINDA KOBİ 
FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALANDI

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan ve Halkbank 
Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz tarafın-

dan imza altına alınan protokolle, Malatya Ticaret Borsası 
üyesi işletmeler tahsilat güvencesi ve 18 aya kadar vade im-
kanıyla ödeme esnekliği sunan finansman kolaylığından 
yararlanabilecek.
‘ Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zin-
ciri Finansmanı Anlaşması’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank 

Genel Müdürü Osman Arslan arasında düzenlenen online 
törenle imzalandığını belirten Başkan Özcan, satıcıya tahsilat 
güvencesi, alıcıya ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB 
çatısı altındaki yaklaşık 1,5 milyon işletmenin yararlanabi-
leceğini ifade etti.
 Başkanı Özcan, yaptığı konuşmada, anlaşmanın te-
darik zincirinin güven içerisinde işlemesine katkı vereceğini 
belirterek, Halkbank Paraf ticari kredi kartı ile esnafın vadeli 
mal alım satımı ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı prob-
lemlerin asgari seviyeye çekilmesinin hedeflendiğini söyledi.
 Özcan, üyelerinin, Halk Bankası tarafından ciro ve 
kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilin de hem satıcı 
hem de alıcı olarak uygulamadan faydalanabileceklerini sö-
zlerine ekledi.
 Halkbank Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz ise 
anlaşmanın iş dünyasına hayırlı, uğurlu olması temennisinde 
bulundu.



MTB’DEN EĞİTİME TABLET DESTEĞİ
Malatya Ticaret Borsası (MTB) uzaktan eğitime destek sağla-

mak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 
50 adet tablet bilgisayarı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
teslim etti.
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 
başlatılan tablet bilgisayar kampanyası kapsamında MTB’ye 
gönderilen 50 adet tablet bilgisayar imzalanan protokol ile 
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
 Toplam 50 adet tablet bilgisayarın teslim protokolü, 
MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Battal Kanbay tarafından imza altına alındı.
 MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erhan Almendi, Yönetim Kurulu Üyeleri Yu-
suf Gelir, Abdulkadir Akçin’inde hazır bulunduğu iş birliği pro-
tokolünde konuşan MTB Başkanı Özcan, “Küresel ölçekte etkile-
ri hissedilen zor bir dönemi yaşıyoruz. Salgın hastalık nedeniyle 
okullarından ve öğretmenlerinden ayrı kalan öğrencilerimiz 
eğitimlerini uzaktan eğitim ile sürdürmekte. Bu süreçte öğren-
cilerimizin gereksinim duydukları tablet bilgisayar ihtiyaçlarına 
katkı sağlamak amacıyla çatı kuruluşumuz TOBB tarafından Tür-
kiye genelinde “Tablet Bilgisayar’ kampanyası başlatıldı. Bugün 
bu sürdürülen anlamlı kampanyadan borsamıza gönderilen 50 
adet tableti şehrimizdeki öğrencilerimize dağıtılmak üzere Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. 
 Eğitime yönelik desteklerimiz bununla sınırlı kalmay-
acak bundan sonra da devam edecek. Bu bağlamda böylesi özel 
ve anlamlı bir kampanyayı başlatarak bu konuda öncülük eden 
TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyo-

rum” dedi.
 Öğrencilerin eğitimine sağlanan her türlü katkıyı, ge-
lecek adına yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendirdikler-
ini kaydeden Özcan, temennilerinin bu sürecin geride kalarak 
öğrencilerin bir an önce normal eğitimlerine ve okullarına ka-
vuşması olduğunu dile getirdi.
 İş birliği protokolünün hayırlı olması temennisinde 
bulunan İlMilli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise konuşmasın-
da, pandemi döneminde sağlanan tablet bilgisayar desteklerinin 
uzaktan eğitime ulaşmada sıkıntı yaşayan öğrencilere büyük kat-
kı sağladığını söyledi.
 Kanbay, konuşmasında ayrıca tablet bilgisayarların ih-
tiyaç sahibi öğrencilere dağıtım süreci hakkında da bilgiler vere-
rek teşekkür etti.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU ODA 
VE BORSA GENEL SEKRETERLERİ İLE 

BULUŞTU

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Genel Sekreteri Abdul-
vahap Bulgurlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 
düzenlenen oda ve borsalar genel sekreterleri toplantısına 
katıldı.
 Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen to-
plantıda, pandemi sürecinde il ve ilçelerde yaşanan sorun-
lar değerlendirilirken, oda-borsa sisteminin hizmet kapa- 
sitesinin güçlendirilmesi ve yeni projeler için istişarelerde 
bulunuldu.



BAŞKAN ÖZCAN, 
IPARD-II 10. BAŞVURU 

ÇAĞRISI TANITIM 
PROGRAMI’NA 

KATILIM SAĞLADI

MTB Başkanı Ramazan Özcan , Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin katılımları ile online gerçekleştir-

ilen IPARDII.10 Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım 
sağladı.
 Üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla kırsalda 
kalkınmanın önemini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınmanın esas 
alındığını yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkın-
manın amaçlandığını ifade etti. Bakan Pakdemirli, kadın ve 
genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve ka-
liteli üretimin teşvik edilmesiyle birlikte kırsaldan kente göçün 
önlenmesi amacıyla, IPARD II kapsamında Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretici, yetiştirici 

ve yatırımcılarla buluşturulan hibe paketleri ile IPARD’ın yerel 
kalkınmaya sağladığı katkılar üzerine konuştu.
 Kırsalda yeni yatırımların önünü açarak istihdamı 
artırmayı, katma değerli üretimi geliştirmeyi hedeflediklerini 
belirten Bakan Pakdemirli, “Bugün itibariyle IPARD II 10.Baş-
vuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 mi-
lyon avro, işlemepazarlama sektörü için ise 80 milyon avro ol-
mak üzere toplamda 125 milyon avro yani 1 milyar 125 milyon 
liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize ve yatırımcımıza 
sunuyoruz” dedi.
 IPARDII 10.Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’nda 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıkla-
nan hibe paketinin herkes için hayırlı ve bereketli olması temen-
nisinde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öz-
can, “Ekonominin kalkınması kırsaldan başlar. Bu doğrultuda 
ilimizde sürdürülebilir üretim için gıda, tarım ve hayvancılık 
sektörünün gelişmesi ve verimliliğin artırılması noktasında 
önemli çalışmalar yapılmaktadır. Devletimizin, kırsal kalkınma 
hamlesi kapsamında destek verdiği projeler oldukça önemlidir” 
dedi.

MALATYA KAYISISININ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİM 
ANALİZ VERİSİ TABANLI MAKİNE ÖĞRENMESİ YOLUYLA BELİRLENMESİ 

PROJE İSTİŞARE TOPLANTISI

İnönü Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay 

‘ı ziyaret ederek, üniversi-
temiz ve borsamızın birlikte 
gerçekleştirdiği “Kayısının 
detaylı bileşimsel özelliklerinin 
belirlenmesi, elde edilen bu 
verilerin makine öğrenmesi 
tekniğiyle işlenerek diğer yöre 
kayısılarından ayırt edilebilme-
si proje hakkında istişarelerde 
bulunduk.



MALATYA’YA MODERN BİR ŞİRE PAZARI 
KAZANDIRILIYOR

Malatya’ya modern bir Şire Pazarı kazandırmak amacıyla yürütülen Kayısı Kent ve Ticari Merkez Projesi, 
diğer adı ile Malatya Yeni Şire Pazarı Merkez Hizmet Binası Projesi’nin protokolü, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Malatya 

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan tarafından imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda düzen-
lenen törende konuşan Gürkan, örnek bir projeyi hayata 

geçirdiklerini belirtti.
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inin üretildiği ve 
ihraç edildiği kente yakışan, yaraşan bir Şire Pazarı’nın ol-
masını önemsediklerini kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:
 “Şire Pazarımız ile Lisanslı Soğuk Hava Deposu’nun 
yapımı ve diğer tesislerin hizmete girmesi ile birlikte Malatya 
kayısısı, Türkiye açısından önemli bir ürün olma noktasın-
da emin adımlarla ilerleyecektir. Kayısıyı sadece gıda boyu-
tuyla değil kozmetik ve sanayi boyutuyla da değerlendirme 
çalışmalarımız sürüyor. Bu imza töreni ile Malatya’nın göz be-
beği olacak ve Malatya’ya yakışan, yaraşan bir Şire Pazarı’nın 
temelini atacağız. Bu proje kapsamında lojistik merkez olarak 
tabir ettiğimiz kısımların yapımı gerçekleştirilecek.”
 Yoğunlu ise ajans olarak Büyükşehir Belediyesi ile iş 
birliği halinde olduklarını vurgulayarak, “Burada Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine de teşekkür ediyo-
rum. Bakanlığımız tarafından onaylanan çok değerli bir pro-
jeyi hayata geçireceğiz. Bu kentsel tasarım projesi hem Şire 
Pazarı’nın mevcut durumunu ilgilendirecek proje, hem de 
kayısı ticaretine profesyonel bir altyapı kazandıracak, labor-
atuvar kazandıracak, kayısı ticaretini uluslararası standartlara 

taşıyacak bir proje. İlimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadel-
erini kullandı.
 Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da 
kentten 100 bin tona yakın kuru kayısı ihracatı gerçekleştir-
diklerine işaret ederek, “Yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde 
ettiğimiz bir ürün artık bir bölge ürününe dönüşmüştür. 
Kayısı bu bölgedeki en önemli iyileştirme kaynağının başında 
gelmektedir” açıklamasında bulundu.


