Vali Mustafa Toprak, beraberinde daire müdürleri ile birlikte Büyük Şire Pazarını ziyaret etti. Burada iş
yerlerini de gezen Toprak, mutlaka site yönetiminin kurulması gerektiğini söyledi.
Dünya kayısı başkenti Malatya’da önemli bir yere sahip olan Şire Pazarında incelemelerde bulunan
Vali Mustafa Toprak, pazarın sağlıklaştırılması ve hijyenik önlemlerin alınması noktasında yetkililerden
bilgiler aldı. Daha önce pazardaki eksikliklerin giderilmesi adına kurulan komisyondan da çalışmalar
hakkında bilgiler alan Toprak, Şire Pazarının adının Malatya Ticaret Borsası olarak değiştirilmesi
gerektiğini vurguladı. Üreticiden gelen kayısıların depolandığı ve bu süre zarfında ürünlerin de daha
hijyenik bir şekilde tutulmasının önemine değinen Toprak, şire pazarında bir site yönetiminin
bulunmamasını da eleştirdi. Toprak, “Ticaret Borsasının da müdahil olduğu bir yerde nasıl olur da bir
site yönetimi olmaz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Site
yönetimi olmadan olmaz” diye konuştu.
Yeni kayısı sezonu ile birlikte pazarda kayıt dışı alımların olmamasını da istediklerini belirten Toprak,
“Burada kaliteyi ve hijyeni olumsuz kıran bir şey olmasın. Burası Malatya Kayısı Borsası olarak faaliyet
göstersin” dedi. Şire pazarında kayısının dışında hiçbir ürünün satılmaması gerektiğini de vurgulayan
Toprak, ürünlerini satmak isteyen köylü vatandaşların eski şire pazarına gidebileceklerini de belirtti.
İnceleme gezisine katılan Vergi Dairesi Başkanı Yunus Boyraz ise kurulan denetim komisyonundan
sonra şire pazarında 200 yeni vergi mükellefi yazdıklarını söyledi.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’de Vali Toprak’a teşekkür ederek, “Burası 30 yıldır el
vurulmayan bir yaraydı. Bu yarayı inşallah sizin üstün gayretiniz ile sonlandıracağız. İnanıyorum ki yeni
kayısı sezonunda çok hijyenik bir şekilde kayısı borsası oluşacaktır” dedi.
Vali Toprak ayrıca pazarda yeni alım dönemi itibari ile kayıt dışı alımların da önüne geçilmesi adına
polis ve zabıta ekiplerine talimat vererek bu sorunun da önüne geçilmesi için talimat verdi.
İnceleme gezisine Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir
Macit, Vergi Dairesi Başkanı Yunus Boyraz, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ile yetkililer katıldı.

Malatya'daki kayısı ihracatçıları Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında toplandı. Malatya Ticaret
Borsasında yapılan toplantıda kayısıda ortak fiyatın ne kadar olması gerektiği görüşüldü.
Vali Toprak’ın başkanlığında yapılan toplantıya Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve
kayısı ihracatı yapan firmaların yetkilileri katıldı.
Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda, bu yılki tahmini rekoltesi 672 bin 67 ton olarak açıklanan kayısının
üreticiden tüccarlara tüccarlardan da yurt dışına hangi fiyattan satılacağı ve üreticilerin emeklerinin
karşılığının alınması için ne gibi önlemlerin alınacağı masaya yatırıldı.
Toplantıdan sonra bir değerlendirme yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak, kayısı rekoltesinin bu yıl
yüksek beklendiğini ifade ederek, dolu nedeniyle zarar gören kayısıların meyve suyu firmalarına iyi
fiyatlarda satılmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Rekoltenin iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Toprak “Eğer bir kayıp olursa buradaki kayıp
hem üreticimizin hem tüccarımızın hem de ilimizin kaybı olacaktır. Kayısımıza sahip çıkmamız
gerekiyor” dedi.
Vali Toprak, toplantıda, yeni sezonda kuru kayısının üreticiden ortalama 7-7,5 TL arasında alınması,
yurt dışına da ortalama 3,50 dolardan satılması yönünde görüş çıktığını belirterek kayısı piyasasını
regüle edecek yapı olan lisanslı depoculuğun da ivedilikle oluşturulması gerektiğini söyledi.
Malatya Ticaret Borsa Başkanı Gürsel Özbey ise, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, kayısıdaki
fiyat istikrarsızlığına dikkat çekti. Özbey, “Kuru kayısı fiyatlarındaki dalgalanmalar pazarlama
şirketlerinden çiftçilere kadar tüm kanal elemanlarını olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenden dolayı
kayısıda fiyat istikrarını yakalamamız lazım” diye konuştu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit de, tadı ve aromasından dolayı dünyanın
Malatya kuru kayısısına muhtaç olduğunu belirterek, “Çin, Özbekistan, İran ve yoğun olarak kayısı
yetiştiren diğer ülke kayısılarının lifsiz ve aromasız olması nedeniyle kayısımıza rakip olamıyorlar.
Bunu iyi değerlendirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Vergi Dairesi Başkanı Poyraz ise, son dönemde Şire Pazarında yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini
ve denetimler sonucunda 200’e yakın yeni vergi mükellefiyeti tahsis ettiklerini belirterek,
ihracatçıların bu sayede ortak irade ile yüksek fiyatta kayısı satabileceğini kaydetti.
Toplantıya katılan ve görüşlerini ileten bazı ihracatçılar ise 2017 yılı kayısı sezonunda 2007 yılı kayısı
sezonunda olduğu gibi taban fiyat uygulaması için ortak bir karar ve taahhüde varılması gerektiğini
aktarırken bazı ihracatçılar da kayısının pazarlama sorununun çözümü için düşük ppm kükürt içeren
kayısıların üretilmesi gerektiğini belirttiler.
Bu şekilde Malatya kayısısının Çin, Hindistan, Malezya, Japonya ve diğer uzakdoğu ülke pazarlarına
rahatlıkla girilebileceğini, üretim fazlası olan kayısıların bu pazarlara satılabileceğini ve fazla arzın fiyat
istikrarsızlığını önleyeceğini aktardılar.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayısı Borsa Pazarında 2017 Kuru Kayısı
İhracat Sezonu açılışına katılarak temsili kayısı satışı yaptı. Bakan Tüfenkci, "Malatyalılar
olarak kendi ürünümüze sahip çıkmalıyız" dedi.
Kayısı başkenti Malatya’da 2017 yılı kuru kayısı ihracat sezonu Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci’nin katılımı ile başladı. Yeni Şire Pazarında düzenlenen programa Bakan
Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,
AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ile davetliler
katıldı.
Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm Malatya’yı kayısıya
sahip çıkmaya çağırdı. Geçmişte kayısı birliğinin kötü tecrübesinin Malatya'ya olumsuz
miras bıraktığını hatırlatan Bakan Tüfenkci "Kayısının Malatya için ne kadar önemli
olduğunu herkes bilir ve herkes bilir ki kayısının Malatya’ya sağlamış olduğu değer
Malatya’da üretilen hiçbir üründe yok ama maalesef kayısı için muhatap bulamıyoruz"
dedi.
Kayısıya hangi kurum üzerinden destek verileceğinin net olmadığını belirten Tüfenkci,
"Sizler kayısı için düşük faizli kredi istediniz, Ziraat Bankası aracılığıyla verdik, kuru
kayısımız uçaklarda dağıtılsın dediniz onu da yaptık bir değişim oldu mu olmadı. Siz

etrafınıza bakın kaç tane ihracatçı var, biz Malatyalılar olarak kendi ürünümüze sahip
çıkmalıyız" diye konuştu.
Malatya kayısısının coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, kayısının
Avrupa’ya daha çok tanıtılması için üreticilerden ihracatçıya herkesin elini taşın altına
koymasını istedi. Malatya’ya kurulması planlanan lisanslı depoların yapacağı katkıyı de
belirten Tüfenkci, "Bu sıradan bir depoculuk değil. Lisanslı depolar ve ürün ihtisas borsası
ile üreticinin ürününü sağlıklı depolarda muhafaza edecek, aynı zamanda elektronik ürün
senetleri ile borsada işlem yapacak" ifadelerine yer verdi.
Kayısı ihracatına fon
Bakan Tüfenkci, kayısı ihracatına tıpkı fındıkta olduğu gibi fon kurulması için önümüzdeki
hafta girişimde bulunacaklarını söyleyerek, "Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdim,
destek gördü inşallah o fonu da koyacağız" dedi.
Bakan Tüfenkci kayısı borsa pazarının fiziki mekan olarak iyi olmadığına vurgu yaparak
"Açık çek veriyorum yer bulun bir araya gelin ben size çok düşük faizli krediyi
çıkartacağım. Daha uygun bir yer bulmamız lazım. Ben para vereceğim kime vereceğim
bir kurum, muhatap olması lazım. Biz 111 ülkeye kayısı ihracatı yapıyoruz ama şu anda
rakamlar kayısıyı hak ettiği yere taşımıyor. Burası kayısının kalbi sayılır ama ne acıdır ki
fiyatı biz belirleyemiyoruz. Biz bu noktada elimizi taşın altına koymamız lazım" ifadelerini
kaydetti.
Vali Ali Kaban ise yaptığı konuşmada AB coğrafi işaretler belgesinin alındığına dikkat
çekerek "Artık bundan sonra kayısı yok, Malatya kayısısı var" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da kayısının Malatya ekonomisi için çok önemli
bir ürün olduğunu dile getirerek herkesin bu noktada kayısıya sahip çıkması gerektiğini
dile getirdi.
Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, kayısının hasat döneminde
işçilik ücreti ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek bu konuda desteğin arttırılmasını
talep etti. Kayısıda mutlaka bir taban fiyat uygulanmasının olması gerektiğinin de altını
çizen Özbey, "Biraz önce üreticimizin biri bana gelerek ürününü getirdiğini ancak kaça
satacağını bilmediğini söyledi. Bu tür kararsızlıkları önlemek adına kayısıda taban fiyata
geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise kayısı üreticilerinin çok
fazla olduğunu ifade ederek "Bu sorunların çözümü noktasında artık Malatya’nın ortak
akıl ile çözmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sorunumuz büyük, üreticiden başlayan ve
ihracatçıya kadar giden süreçte ciddi anlamda sorunlar ile karşılaşılıyor. Ama ben
inanıyorum ki 1-2 yıl içerisinde kayısıdaki bu sorunların el birliği ile gidermiş olacağız"
dedi.
Konuşmaların ardından üreticilerin getirdiği 4 numaralı kayısının temsili olarak 7 buçuk
liradan satışı gerçekleştirildi.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hakkında Malatya Ticaret
Borsası üyelerine sunum yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi (KOSGEB) İl Müdürü Murat Seki, program kapsamında verilecek
desteğin toplam 500 milyon TL olduğunu ifade ederek, proje başına 300 bin TL hibe, 700
bin TL de faizsiz geri ödemeli destek vereceklerini söyledi.
KOSGEB Malatya İl Müdürlüğü tarafından Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nda KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hakkında bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
Toplantıda konuşan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, KOSGEB’in çok güzel
destekler verdiğini dile getirerek, “Ben bu tür desteklerin değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Eğer bir ilde kobilerin gelişmesi isteniliyorsa bu tür desteklemelerden
faydalanılması lazım. Çok iyi destekler var. Müdürüm bana anlattığında ben şaştım
kaldım. Üyelerimiz bu desteklemelerden faydalanmak için herhangi bir girişimde
bulunursa biz MTB olarak her türlü desteği kendilerine vereceğiz” ifadelerini kullandı.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 11 Eylül tarihinde “Üretim ve
İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının
Artırılması” adı altında proje teklif çağrısının ilan edildiğini belirten KOSGEB İl Müdürü
Murat Seki ise, destek programı hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi.
Programın amacının üretim, ihracat ve katma değerli ürünlerin artırılması olduğunu
aktaran Seki, “Hedef sektörümüz: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. Türkiye
geneli proje bütçemiz 500 milyon TL, proje başına ise 300 bin TL hibe, 700 bin TL de
faizsiz geri ödemeli destek veriyoruz” dedi.
Programa, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmelerin
başvurabildiğini aktaran Seki, “İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde
ise: 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin TL, KOBİ Beyannamesine
göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre
defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi
zorunludur" diye konuştu.
Seki son olarak, destek programına, 20 Ekim’e kadar "www.kosgeb.gov.tr" adresinden
elektronik ortamda başvuru yapılabileceğini belirterek, proje çağrısı için başvuru
sisteminin 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacağını dile getirdi.

