
MTB’DEN ÖDÜL TÖRENİ
Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iftar programının ardın-

dan, Tahıl ve Hayvancılık Sektörleri 2018 yılı En İyi İhracat ve Genel 
İşlem Ödülleri de sahiplerini buldu.

Programın açılış konuş-
masını yapan Malatya 

Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, eko-
nomisi tarıma, tarımsal 
sanayi ve hayvancılığa 
dayalı olan Malatya’nın 
bölgenin yükselen de-
ğeri olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemeye 
devam ettiğini söyledi.
 Malatya’nın en 
önemli ürünü olan kayı-

sının Avrupa Birliği Coğ-
rafi İşaret Tescil Belgesi 
alarak dünya kuru meyve 
sektöründe adını kalite ve 
lezzetiyle ispatladığını be-
lirten Özcan, 2018 yılında 
112 ülkeye 94 bin ton kuru 
kayısı ihracatı karşılığın-
da 260 milyon dolar ge-
lir elde edildiğini belirtti. 
 2019 yılında da 
105 bin ton ihracat hedefi 
ile yollarına emin adımlar-

la devam ettiklerini belir-
ten Özcan, “Kayısı çekir-
deği ihracatı 2018 yılında 
8 bin 600 ton ile 18 milyon 
dolar gelir getirmiştir. Bu 
konuda emeği geçen ge-
rek üretici, gerek tüccar 
ve gerekse de ihracatçı 
firmalarımıza teşekkürü 
bir borç biliyoruz” dedi.
 Hayata geçirmeyi 
planladıkları kuru kayı-
sı lisanslı depoculuk ile 

ürün ihtisas Borsacılığı 
elektronik satış salonları 
ile kuru kayısıda yeni dö-
nemin başlayacağını ifa-
de eden Özcan, “Malatya 
Ticaret Borsasının 6 bin 
ton, Malatya Büyükşehir 
Belediyesinin ise 5 bin 
ton kapasiteli inşa edece-
ği depolarla hem üretici-
lerin sağlıklı koşullarda 
ürün depolaması hem de 
finansman sorununun 
giderilerek piyasanın arz 
talep dengesini regüle 
ederek ürününün daha 
da değerli olması sağla-
nacak” şeklinde konuştu.



 Hayata geçirmeyi 
planladıkları kuru kayısı 
lisanslı depoculuk ile ürün 
ihtisas Borsacılığı elektro-
nik satış salonları ile kuru 
kayısıda yeni dönemin baş-
layacağını ifade eden Özcan, 
“Malatya Ticaret Borsasının 
10 bin ton, Malatya Büyük-
şehir Belediyesinin ise 5 bin 
ton kapasiteli inşa edeceği 
depolarla hem üreticilerin 
sağlıklı koşullarda ürün 
depolaması hem de finans-
man sorununun giderilerek 
piyasanın arz talep dengesi-
ni regüle ederek ürününün 
daha da değerli olması sağ-
lanacak” şeklinde konuştu.
 Malatya’nın hay-
vancılıkta da bölgenin mer-
kezi olduğunu dile getiren 
Başkan Özcan, “Malatya 
gerek süt sığırcılığında ge-
rekse kırmızı et yetiştirici-
liğinde dikkatleri üzerine 
çekmektedir. Ortalama süt 
üretim kapasitesi kayıt altı-
na alınan 67 ton, kayıt dışı 
ile 400 tonu bulmuştur. 192 
bin büyük baş, 380 bin kü-

çükbaş hayvan yetiştiriciliği 
ile önemli bir yere gelmiştir. 
İlimizin tarımsal hububat 
alanındaki en önemli ihti-
yacı olan sulanabilir arazi 
alan kapasitesini arttırmak 
adına Kapıkaya Turgut 
Özal Barajı 40 bin, Bozte-
pe Recai Kutan Barajı ile 
120 bin dönüm alan suyla 
buluştu. Malatya hububat 
üretiminde de bölgenin en 
önemli merkezi haline gele-
cektir” ifadelerine yer verdi.
 Malatya Valisi Ay-
dın Baruş ise Malatya’nın 
tarımsal ve sanayi üretimi 
açısından önemli bir mer-
kez olduğunu ifade ede-

rek, “Yüz yıllardır burası 
bir tarım merkezi olmuş, 
ürettiği tarım ürünlerini 
sadece ilimizde değil böl-
geye hitap edecek şekilde 
pazarlamıştır. Hatta kayısı 
da dünyanın dört bir ya-
nına ihraç edilmiştir. Ma-
latya denilince akla kayısı 
geliyor. Kayısının durumu 
iyiyse, iyi para ediyorsa Ma-
latya’nın da yüzü gülüyor, 
ama üründe problem varsa 
ürün kalitesi azsa, pazar-
lamada sorun varsa insa-
nımızın yüzü gülmüyor. 
 Bu sene kayısı-
nın geçen yılki üretim 
kapasitesinde olacağını 

tahmin ediyoruz” dedi.
 Tarımsal ürünle-
rin pazarlanmasında işa-
damlarının da ciddi katkı-
sının olduğunu ifade eden 
ValiBaruş, “Bu noktada 
kayısının gerektiği değeri 
bulması adına borsaların 
rolü çok büyük, kayısının 
pazarlanmasında gerekti-
ği değeri bulmasında şuan 
ki çalışmaları çok önem-
siyoruz” diye konuştu.
 Konuşmaların ar-
dından Malatya’da Tahıl ve 
Hayvancılık Sektörleri 2018 
yılı En İyi İhracat ve Genel 
İşlem Ödüllerinde ödül-
ler alanlara takdim edildi

KAYISIDA NİSAN AYI GELİRİ 20 MİLYON DOLAR

Malatya’dan Nisan ayın-
da yurt dışına ihraca-

tı yapılan 8 bin 310 ton kuru 
kayısıdan 20 milyon 710 bin 
900 dolar gelir sağlandı.
Malatya Ticaret Bor-
sası’nın aylık ihra-
cat verileri açıklandı. 
 Buna göre 1 Ağus-
tos 2018 tarihinden 30 Ni-
san 2019 tarihine kadar 
geçen 9 aylık süre zarfın-
da 100’ün üzerinde ülkeye 
toplam 83 bin 586 ton kuru 
kayısı ihracatı gerçekleş-
ti. Bu ihracat karşılığında 
ise Malatya’ya 211 mil-

yon 119 bin 8 dolar girdi.
 MTB verilerine 
göre geride kalan Nisan 
ayında ise toplam 8 bin 310 
ton kuru kayısı ihracatı ger-
çekleştirildi. Bunun karşılı-
ğında ise 20 milyon 710 bin 
900 dolar gelir kaydedildi. 
Nisan ayında yapılan ihra-

catın 6 bin 681 tonu şeker-
pare, 984 tonu endüstriyel 
ve 645 tonu ise kesilmiş ka-
tegorilerinden oluştu. Açık-
lanan verilere göre geçen 
yılın Nisan ayında ise 6 bin 
568 ton ihracat karşılığında 
19 milyon 633 bin 507 dolar 
gelir elde edilmişti. Verile-

re göre 2018 Nisan ayı ile 
2019 Nisan ayı arasındaki 
ihracat farkı ise bin 742 ton.
Malatya’dan geçtiğimiz 
Mart ayında yapılan 8 bin 
386 ton kuru kayısı ihra-
catından da 20 milyon 547 
dolar gelir sağlanmıştı.
 Türkiye’de Avrupa 
Birliği tarafından coğra-
fi işaret alan üçüncü ürün 
olan Malatya kayısısı, 2018 
yılında 112 ülkeye ihraç 
edildi. 2018 yılında 95 bin 
350 ton kuru kayısı kar-
şılığında 261 milyon 397 
bin dolar gelir elde edildi.



KAYISI YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
Dünyadaki kuru kayısı üretiminin de önemli bir yere sahip olan Malatya’da, 
Nisan ayında gerçekleşen 20,5 milyon dolarlık ihracat yüzleri güldürüyor.

Malatya Ticaret Bor-
sası Başkanı Rama-

zan Özcan, Mayıs ayında 
da aynı rakamları yakala-
dıklarında bu yılki 100 bin 
tonluk ihracat hedefini 
yakalayacaklarını söyledi. 
 Özcan ayrıca ka-
yısıda geçen ay yaşanan 
don olayı ile ilgili, “Şu 
anki tablo, don hasarı ih-
racatı etkilemiyor” dedi.
Türkiye’de Avrupa Birli-
ği tarafından coğrafi işa-
ret alan üçüncü ürün olan 
Malatya kayısısında geride 
kalan Nisan ayında 8 bin 

310 tonluk kuru kayısı ih-
racatı ile 20 milyon 710 bin 
900 dolar gelir elde edildi.
 Yapılan ihracatı de-
ğerlendiren Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan, Nisan ayında ya-
pılan ihracatın sevindirici 
olduğunu belirterek “Geç-
tiğimiz 2018 yılının Nisan 
ayına göre bin 850 ton ar-
tış var. Gelir açısından da 
baktığınız zaman bir mil-
yon dolar fark var. Bu se-
vindirici, ihracatın artmış 
olması Malatya açısından 
da, üretici ve ihracatçı açı-

sında da oldukça önem-
li” ifadelerine yer verdi.
Mayıs ayında da ihracat 
rakamlarının Nisan ayın-
daki gibi olmasını bekle-
diklerini ifade eden Özcan, 
“Bu ayda yapacağımız ih-
racat ile yılsonu hedefi-
miz olan 100 bin tona ula-
şacağız inşallah. Gelecek 
yılki mahsulü de iyi de-
ğerlendireceğiz diye düşü-
nüyoruz” şeklinde konuştu.
 Mart ayında yaşa-
nan don hadisesi ile ilgili 
de konuşan Başkan Özcan, 
henüz kesin hasar tespitinin 
tamamlanmadığını da be-
lirterek, yapılacak çalışma-
ların sonucunu kamuoyu ile 
paylaşacaklarını dile getirdi. 
 Sahadan aldıkla-
rı verilere göre ürünün bu 
yılki ihracat rakamlarına 
yetecek kadar göründüğü-
nü belirten Başkan Özcan, 
“Stabil piyasalar, her zaman 
ürününün ihracatının ko-
laylaştırılması, ihracat ve 
ithalatçının da sağlıklı ih-
racat yapması koşullarını 
oluşturmuştur.   

Arz talep dengesinin çok 
faza ayrık olmaması ge-
rekiyor, bu konuda bek-
lediğimiz mahsul ihracat 
rakamlarına yetecek kadar 
diye düşünüyoruz” dedi.
Bundan sonra bölgede dolu 
yağışının olabileceğini de 
vurgulayan Özcan, “Eğer 
ciddi hasarlar oluşmaz-
sa, ürün şu anki mevcut 
ihracatımızı karşılayacak 
bir tabloda gözüküyor” 
ifadelerine de yer verdi.
Özcan, 2018 yılında Malat-

ya olarak 94 bin ton ihracat 
yaptıklarını da belirterek, 
“Bu yıl da 100 bin ton bek-
lentimiz var” diye konuştu.



MTB MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

Malatya Ticaret Borsası 
(MTB) mayıs ayı 

meclis toplantısını yaptı.
 Toplantıda ko-
nuşan MTB Meclis Baş-
kanı Erdoğan Ünal tüm 
İslam Aleminin Kadir Ge-
cesini kutlayarak müba-
rek günün bütün insanlı-
ğa hayırlı olmasını diledi.
 MTB Başkanı Ra-
mazan Özcan ise, 2019 yı-
lının mayıs ayının çok yo-
ğun geçtiğini ifade ederek 
“Özellikle Ramazan ayına 
denk gelmiş olması bizim 
için önemli ve anlamlıydı. 
Bu ay içerisinde ödül gece-
miz ve iftar programımız 
coşkulu ve katılımı yüksek 
şekilde icra ettik. Tüccarla-
rımız ve ihracatçılarımızla 
iftar açmakla beraber 2018 
yılı içerisinde hem ihracat-
ta hem de genel işlem hac-
minde en çok işlem yapan 
20 tane şirketimizi de pla-
ket vererek ödüllendirmiş 
olduk. Vermiş oldukları 
desteklerden ötürü ihracat-

çılarımıza ve tüccarlarımı-
za çok teşekkür ediyoruz” 
dedi. Özcan, lisanslı de-
poculukla ilgili arsa tahsi-
sinin gerçekleştiğini ifade 
ederek, “Arsa tahsisimizin 
gerçekleşmesi ile birlikte 
proje firmamız ve müşavir 
firmayla gerekli anlaşmayı 
kayıt altına aldık. Bir aksilik 
olmazsa temmuzun sonuna 
doğru bize teslim edecekle-
ri evraklarla ihale aşaması-
na getirmiş olacağız. 12-13 
Haziran’da yapılacak olan 
kuru meyve toplantısına ev 
sahipliği yapacağız. Bunun-

la ilgili önümüzdeki günler-
de programın netleşmesiyle 
kamuoyunu bilgilendirece-
ğiz” ifadelerini kullandı.  
 Hasat döneminin 
başlamasıyla arpa fiyat-
larının çok yükseldiğini 
ifade eden Başkan Özcan, 
“Özellikle TMO depola-
rında ürünün azalması ve 
yeni mahsule yaklaşmamız 
hasebiyle fiyatlar yükseldi 
ama yaklaşık 10 gündür ha-
sat başladı. Fiyatlar yaklaşık 
bin 200- bin 300 bandına 
kadar geriledi hasat döne-
mi bu yıl arpada, hayvan-

cılık sektörü, hasatta ciddi 
anlamda bir artış bekliyor. 
Bununla beraber fiyatların 
gevşeyeceğini bekliyoruz. 
Et ve süt kurumunun yap-
mış olduğu kesimler bir 
süreliğine ara vermiş ol-
ması nedeniyle kırmız et 
üreticileri ve hayvancılık-
la uğraşan arkadaşlarımız 
kısmen zor dönemden ge-
çiyorlar. Bu konuda gerekli 
yerlerle görüşüp Malatya’da 
et ve süt kurumunun yeni-
den kesime başlaması ge-
rektiğini ilettik ve olumlu 
yanıt aldık” diye konuştu.


