
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 365 

Oda ve Borsanın katkılarıyla, finansman sorunu yaşa-
yan işletmelere yönelik ‘Nefes Kredisi’ uygulamasının 
yeniden devreye alındığını açıkladı.
 MTB Başkanı Ramazan Özcan, Denizbank 
Şube Müdürü Nihat Barut ile Denizbank Malatya İnö-
nü Şube Müdürü Tufan Sevimli katılımıyla Malatya 
Ticaret Borsası’nda KOBİ’lere nefes aldıracak krediye 
ilişkin basın toplantısı düzenlendi. 
 Toplantıda konuşan Malatya Ticaret Borsası 
(MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, ‘Ne-
fes Kredisi’ için gerekli imzaların TOBB ve Denizbank 
arasında atıldığını kaydederek, koronavirüs (kovid-19) 
salgını nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan 

İŞLETMELERİMİZE CAN SUYU KATKISI 
SAĞLAYACAK”

KOBİ’lere can suyu etkisi sağlayacağını belirtti. 

“BORSAMIZDAN FAALİYET BELGESİYLE KREDİYE 
BAŞVURABİLECEKLER”

 ‘TOBB Nefes Kredisi 2020’ projesinin yaklaşık 
6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşmasının bek-
lendiğini aktaran Özcan, KOBİ’lere yönelik uygulamaya 
alınan Nefes Kredisine, Denizbank’ın aracılık edeceğini, 
Kredi Garanti Fonunun (KGF) ise hazine desteğiyle ke-
falet sağlayacağını ifade etti. 
 TOBB, oda ve borsaların tüm kaynaklarının bir 
araya getirilmesiyle oluşturulan ‘Nefes Kredisi’nde 2020 
yılının tamamen ödemesiz geçeceğini vurgulayan Öz-
can, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Kovid-19 pandemi-
si küresel manada olumsuz etkilerini göstermekte. 



 Devletimizin çeşitli alanlarda hayata kazandırdığı yeni 
düzenlemeler ve ekonomik tedbirlerin yanı sıra TOBB öncü-
lüğünde başlatılan Nefes Kredisi uygulaması bu zorlu süreçte 
özellikle finansman noktasında sorun yaşayan tüm işletmele-
rimize can suyu katkısı sağlayacak.  Reel sektörün üretime de-
vam edebilmesi ve istihdamın korumasına yönelik uygulamaya 
alınan Nefes Kredisinden cirosu 25 milyon TL altında olan tüm 
oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecekler. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol gereğince 3 
Milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 
Milyon TL ile 25 Milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise 
azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. 2020 yılında anapara 
ve faiz ödemesi olmayacak olan kredi 2021 yılından itibaren 12 
eşit taksitle geri ödenecek. Yıllık faiz oranı yüzde 7,50 olarak 
gerçekleşecek. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmele-
rimiz borsamızdan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, De-
nizbank şubelerine giderek krediye başvurabilecek.” 

 Kovid-19 sonrası dünyayı yeni bir ekonomik bir dü-
zeninin beklediğini kaydeden Özcan, “Tarihin önemli dönüm 
noktalarından birini geride bıraktığımızda hiç kuşkusuz birçok 
alışkanlıklarımız köklü bir değişime uğrayacak ve hiçbir zaman 
artık eskisi gibi olmayacak. Hayatın tam merkezinde oluşacak 
bu değişim ve dönüşümlere şimdiden hazır olmamız gerekiyor. 
Bunu ancak üretim bandımızı ve istihdamımızı koruyarak, tek-
noloji odaklı yatırımlarımızı daha da güçlendirerek sağlayabi-
liriz. İnsanlık tarihi açısından kritik bir viraj olarak değerlen-
dirilen bu süreçte, reel sektörümüze sağlanan destekler ileriki 
dönemlerde pozitif yararlarını mutlaka gösterecektir. Bu bağ-
lamda devletimizin ekonomi kurmaylarına, zor günlerde elini 
taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmeyen, iş dün-
yamızın sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveriyle 
çalışan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Denizbank 
Genel Müdürü Hakan Ateş’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, 
Denizbank Malatya Merkez Şube Müdürü Nihat Barut’a, De-

nizbank Malatya İnönü Şube Müdürü Tufan Sevimli ile nefes 
kredisiyle KOBİ’lerimize can suyu taşıyan KKGF yetkililerine 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KOBİLERİMİZİN YANINDA OLMAKTAN GURUR DU-
YUYORUZ”

 Denizbank Şube Müdürü Nihat Barut ise TOBB ve 
KGF ile yapılan işbirliği kapsamında, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi olan ve yıllık cirosu 25 
milyon TL’nin altında olan KOBİ’lere özel 2020 yılında 6 ila 8 ay 
süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 
12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla ‘Nefes Kredi’nin 
sunulacağını kaydetti.

 Barut, ‘Nefes kredisi’ ile ilgili şunları söyledi:
“Bunu bir milli vazife olarak addediyoruz. Nefes kredisini, 25 
milyona kadar cirolu firmaların tamamına verebiliyoruz. Şirket 
ya da şahıs firmaları kullanabiliyor. Şuan kredi alırlarsa ilk tak-
sitini 2021 yılının birinci ayında ödeyecekler. Faiz oranı yıllık 
yüzde 7,5 ve herhangi bir ücreti yok. Üyeler bu krediye başvu-
rurken çok detaya boğmuyoruz. Üyeler buna başvururken Bi-
zim müşterimizlerse odadan bir belgeyle bize başvurabiliyor-
lar.  Eğer yeni bir müşteri ise firmanın kendi belgeleri, mali 
verileri, imza sirküleri gelip başvurabiliyorlar.”
KOBİ’leri yaşatmanın kendileri için gurur ve mutluluk olduğu-
nu ifade eden Barut, “Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, 
üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki 
güç olmak amacıyla piyasa faiz oranlarının altında gerçekleşti-
rilen tüm projelerde hep ön saflarda yer aldık. Yeniden önemli 
inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 
faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen 
TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka konumunda yer 
alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında 
bir kez daha KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyo-
ruz” dedi.



MALATYA’DAN YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 2,87 MİLYON 
DOLARLIK KAYISI ÇEKİRDEĞİ İHRACATI

Malatya’dan yılın ilk çeyreğinde 1100 ton kayısı çe-
kirdeği ihraç edilerek, 2 milyon 875 bin dolar gelir 
elde edildi.

 Türkiye’nin 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 
milyonluk kısmının bulunduğu Malatya’da, yaklaşık 50 bin 
aile geçimini bu üründen sağlıyor.
 “Dünyanın kayısı başkenti” olarak anılan kentte, 
kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.
Malatya’da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesinde 
ağızları tatlandırırken, çekirdeği ise ihraç edilen ürünler 
arasında yerini alıyor.
 Geçen yıl 7 bin 355 ton kayısı çekirdeği ihracatına 
karşılık 16 milyon 400 bin dolar gelir elde edilen kentte, ih-
racat tüm hızıyla sürüyor.
 Bu yılın ilk 3 ayında yaklaşık 1100 ton kabuksuz 
kayısı çekirdeği ihracatından 2 milyon 875 bin dolar gelir 
sağlandı.

“Olumsuzluklara rağmen ihracat sürüyor’’
 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı 
açıklamada, 2019 yılı kabuklu kayısı çekirdeği rekoltesinin 
yaklaşık 30 bin ton olduğunu söyledi.
Özcan, yaşanan olumsuzluklara rağmen kayısı çekirdeği ih-
racatının devam ettiğini belirterek, “Bu yıl 3 ayda yaklaşık 
1100 ton çekirdek (kabuksuz) ihracatı gerçekleştirdik. Bu 
çok önemli bir rakam. Bu yıl üreticiyi mutlu edecek bir dö-
nem yaşadık. Hasat sezonunda (kükürtlü kabuklu çekirdek 
Temmuz-Ağustos 2019) kilogramı 2 lira 60 kuruştan bugün 
yaklaşık 4 liraya çıkmış durumda.” diye konuştu.

“İhracatta iyi bir noktadayız”
 Bu yıl çekirdek fiyatlarının üreticiyi mutlu ettiğini 
dile getiren Özcan, şöyle devam etti:
“Çekirdek ihracatında şu an herhangi bir sıkıntı yok. Üreti-

cilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Kuru kayısı Türkiye’nin 
yüzünü güldürdüğü gibi çekirdeği de Türkiye’nin yüzünü gül-
dürüyor. Biz şu an da ihracatta iyi bir noktadayız. Tüm olum-
suzlara ve sıkıntılara rağmen bir taraftan kayısı ihracatımız de-
vam ederken diğer taraftan da çekirdek ihracatımız son hızla 
devam ediyor.”
 

“Üretimin ve ihracatın yavaşlamaması lazım”
 
Dünyanın yeni tip koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğu-
na dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin üretiminin ve ihracatının yavaşlamaması lazım. 
Bu konuda yetkililerin, kamu idarecilerinin ihracatçının kar-
şılaştığı en önemli problemlerin başında gelen üretim nokta-
sında insan iş gücü ihtiyacını destekleyici bütün kararları hayat 
geçirmesi, fabrikalarımızın çarklarının hızlı ve sağlıklı şekilde 
işlemesi lazım. Cumhurbaşkanımız bu konunda çok önemli 
tedbirler alıyor ve almaya devam ediyor. İhracatçı ve sanayici-
lerimizin sorunlarını çözmek için her gün yeni bir paket açık-
lanıyor.”


