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Dünyada “kayısının başkenti” olarak 
bilinen Malatya, kayısıda kaliteyi 
artırma yanında tarımda ürün 
çeşitliliğine gitmeyi planlıyor. Malatya 
gelişmiş bir kayısı borsasına sahip 
olarak da finansal yatırımcıları kente 
çekmeyi hedefliyor.

MALATYA 
YATIRIMCILAR
İÇİN BÜYÜK 
FIRSATLAR 
SUNUYOR 
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M
alatya, sosyal ve ekonomik 

yapısı, coğrafyası, doğası ve 

insan dokusuyla bölgesin-

de cazibe merkezi kentlerin 

başında geliyor. Son yıllarda hızla büyüyen 

ve gelişen Malatya yatırımcılar için büyük 

fırsatlar barındırıyor. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yö-

netim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz-

han Ata Sadıkoğlu, “Oda olarak ülkemizin 

ekonomisine, ihracatına güç veren güçlü 

bir Malatya hayalimizdir” diye konuşuyor.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ramazan Özcan ise “Malatya, geliş-

miş bir kayısı borsasına ve bu borsada işlem 

gören ürün senedi gibi finansal araçlara 

sahip olmalıdır” şeklinde görüş belirtiyor.
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MARKA KENT

“ÜLKE EKONOMİSİNE GÜÇ 
VEREN MALATYA HAYALİMİZDİR” 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuzhan 
Ata Sadıkoğlu, “Oda olarak 
ülkemizin ekonomisine 
ihracatına güç veren güçlü 
bir Malatya hayalimizdir” 
diye konuştu.

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan 

Ata Sadıkoğlu, “Tarımda güçlü bir kent olan 

Malatya’nın kayısının yanı sıra endüstriyel 

anlamda farklı ürünlere dönüştürülmüş bir 

merkez olması önceliklerimiz arasında yer 

alıyor” diye konuştu. Oğuzhan Ata Sadıkoğ-

lu ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

hedefleri üzerine konuştuk.

Malatya’nın ticari hayatı hakkında 

bilgi verir misiniz? Kentin en önemli 

sorununu öğrenebilir miyiz?

Kentin ekonomik gelişiminde kayısı 

yetiştiriciliği büyük bir rol üstlenirken, ce-

viz, dut, kiraz, üzüm, elma yetiştiriciliği de 

büyük önem taşıyor. Nitekim Türkiye’deki 

15 milyonun üzerindeki kayısı ağacının 

sekiz milyona yakını kentimizde bulunuyor. 

Kentin adının özdeşleştiği kayısı önemli 

bir ihraç ürünü haline gelirken, ekonomik 

gelişime de büyük katkı sağlamayı sürdü-

rüyor. Dünya kuru kayısı üretiminde yaklaşık 

yüzde 70 paya sahip bulunuyoruz. Tabii ki 

sadece meyvecilikte değil hayvancılık, teks-

til, madencilik, mermer, sağlık sektörleri de 

hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle tekstildeki 

kümelenmeler Malatya’yı tekstil alanında 

öne çıkarmakta büyük ve geniş istihdamlar 

yaratıyor. Kentin en önemli sorunlarından 

biri kayısıya endeksli bir tarım anlayışı. Ürün 

çeşitliliği şehrin kalkınmasına, büyümesine 

güç katacaktır. Bir diğer sorunumuz da nite-

likli iç göç sayısı ile niteliksiz dış göç sayısın-

daki artış. Nitelikli insan gücünü kentimizde 

tutmamız büyük önem taşıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası kentin 

“Marka Kent” olması için neler yapıyor?

Marka şehir, bir kenti kaynaklarıyla de-

ğerli bir cevhere dönüştürmektir. Bugün 

marka şehirler dendiğinde; Paris, Roma, 

Viyana, Venedik, Dubai, New York, Moskova 

ve Londra ilk akla gelenler. Her şehir mar-

kasıyla güç kazanır. Malatya’nın en büyük 

markası ise elbette ki kayısı...

Öncelikle kayısımızın endüstriyel olarak 

işlenmesi ve katma değerinin artırılma-

sı ana hedefimiz. Diğer yandan Malatya 

toprağa, kayısıya hayat verirken yeraltı 

kaynaklarına da ciddi anlamda hayat ver-

miştir. Pütürge’de bulunan pirofillit made-

ni, Hekimhan’da bulunan demir çelik gibi 

rezerv olarak yüksek olan madenlerimizi, 

Malatya’da işleyerek şehrimize katma değer 

sunması ikinci önceliğimizdir. Marka Kent 

olma yolunda;

1- Sanat ve siyaset dünyasında insan 

kaynağı yetiştiren Malatyamız ticari haya-

tında da geniş kapasitelere sahip insanlar 

yetiştirmiştir. Yapmış olduğumuz akademik 

çalışmalarla ara değil aranan elemanların 

yetiştirilmesi istihdam sayılarının artırılması, 

markasıyla şehri ile bütünleşik bir yaşamın 

insanlara kazandırılması arzumuzdur.

2 - Marka patent tescilleri, coğrafi işaret 

belgeleri ile üyelerimiz bilgilendirilmek-

tedir. Malatya’nın markalarının oluşumu 

sürecine ciddi destek sunuluyor.

3 - Odamız içerisinde dış ticaret ofisi-

nin kurularak ihracat yapacak üyelerimi-

zin işleri hafifletilmesi ve kolaylaştırılması 

hedefleniyor.

4 - Odamız içerisine kurulacak olan vize 

ofisi ile beraber Gaziantep ya da Ankara’ya 

kadar vize almak için giden ticaret erbabı-

mızın kendi şehrinde kendi odasında vize 

işlemlerini halletmesi sağlanacak.

5 - Ara değil aranan eleman yetiştirebil-

mek için İş-Kur ve Halk Eğitim ile yapılacak 

Ara değil 
aranan eleman 

yetişmesini hedefliyoruz.
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anlaşmalar ile istihdam sayısının artırılması 

firmalarımızın nitelikli personele kavuşması 

amaçlanıyor.

6- İnönü Üniversitesi ile imzalayacağı-

mız protokol ile üniversite ve sanayi işbirli-

ğini en üst seviyeye çıkarmak adına bir kon-

seyin kurulması ve bu konsey üzerinden 

sanayicimize, üreticimize, ticaret erbabınıza 

bir yol ışığı sunabilecek çalışmaların kazan-

dırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor.

7- Teknokent içerisinde yoğun destek 

verdiğimiz yazılım alanı ile ilgili olarak sa-

vunma sanayisinden üretime kadar geniş 

bir aralıkta ortaya çıkacak kaliteli fikirlerin 

oluşması için Startup etkinlikleri yoğun bir 

şekilde devam ettirilecek.

8- Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

ile protokolü yapılan meslek liseleri ve 

mesleki yüksekokulları bünyesinde ticari 

olarak gelişim sağlayacağına inandığımız 

bölümlerle alakalı tematik bölümler açı-

lacak buradan iş dünyamıza nitelikli insan 

kaynağı sağlanacak.

Sosyal projelerinizden bahseder misiniz?

Sosyal projeler kapsamında Malatya 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak;

1-Yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle ye-

tim çocuklardan oluşan ailelerimize önceki 

yıl yapıldığı gibi bu yıl da Ramazan yardım 

paketi ile beraber ticaret erbabının yardım 

eli uzanmasını sağlayacağız.

2- Kardeş okul kampanyasıyla yardıma 

muhtaç olan öğrencilerimize kırtasiye ve 

eğitim materyalleri desteği vereceğiz.

3- Engelli insanlarımıza destek sağla-

maya yönelik bir kampanya başlatacağız.

4- Genç ve kadın girişimciler birimimiz 

ile vizyoner genç girişimcilere sağlanacak 

desteklerle yeni iş insanlarının yetiştiril-

mesini hedefliyoruz. Bu anlamda genç-

lerimizin önünü açmak adına pozitif bir 

ayrımcılık sergilenecek.

5- TOBB bünyesinde Malatya’da açı-

lacak meslek okullarında eğitim görecek 

başarılı öğrencilere burs imkânları sağla-

yacağız.

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 

tarihinde nasıl bir kent hayal 

ediyorsunuz?

Tarımda güçlü bir kent olan Malat-

ya’nın kayısının yanı sıra endüstriyel an-

lamda farklı ürünlere dönüştürülmüş bir 

merkez olması önceliklerimiz arasında yer 

alıyor. Kenevir üretiminde pilot illerden 

biri olan Malatya’nın kenevir noktasında 

ihracat rakamlarında rekor kırması, tek-

nolojik alt yapısını ve üst yapısını perçin-

leştiren, geliştiren ve değişimi potansiyel 

olarak sahaya süren bir sanayi şehri olması 

için tüm imkânlar seferber ediliyor. He-

defimiz, hayat boyu öğrenme mantığını 

öğrenen aile şirketlerinin kurumsallaşma 

noktasında yetkin ve etkin konuma gel-

meleri, akademisyeni, üniversitesi, sanayi-

cisi, üreticisi, şehri ile barışık dinamiklerini 

revize eden ve bunu sahaya yansıtan bir 

Oda olmak. Oda olarak ülkemizin eko-

nomisine, ihracatına güç veren güçlü bir 

Malatya hayalimizdir.

Gençlerimizin önünü 
açmak adına pozitif bir 

ayrımcılık sergileyeceğiz.
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MARKA KENT

“TARIM VE HAYVANCILIKTA 
ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Malatya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Özcan 
“Malatya Hayvancılık 
İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi ile ilimizin 
hayvancılığında üretim 
artışı ve standartların 
yakalanmasına katkı 
sağlayacağız” diye konuştu.

M
alatya Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Ra-

mazan Özcan, “Malatya'nın 

Ar-Ge potansiyel ini  ve 

kültürünü geliştirmek suretiyle teknoloji 

üretimini yönlendirmede rol oynamak-

tayız” dedi. “Malatya, gelişmiş bir kayısı 

borsasına ve bu borsada işlem gören ürün 

senedi gibi finansal araçlara sahip olma-

lıdır” şeklinde konuşan Ramazan Özcan 

sorularımızı yanıtladı.

Malatya’nın tarım ve hayvancılık 

potansiyelini değerlendirebilir misiniz?

Bilindiği gibi Malatya kayısı ile meşhur 

bir il olup aynı zamanda dünyada kuru 

kayısının başkentidir. Malatya 2017 yılında 

yaklaşık 95 bin ton kuru kayısı ihraç edip, 

yaklaşık 289 milyon dolar ihracat gelirine 

ulaşmıştır. Bu gelir ile dünya kuru kayısı 

ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 72’sini elde 

etmiştir. 

Uluslararası Fındık ve Kuru Meyve Kon-

seyi’ne (INC) göre 2018 yılında Malatya 

98 bin ton kuru kayısı üretimi ile dünyada 

birinci sırayı almaktadır. İkinci sırada 32 bin 

ton ile İran, üçüncü sırada ise 12 bin ton ile 

Özbekistan gelmektedir. Bu ülkeler dünya 

kuru kayısı üretiminin sırasıyla yüzde 52, 

yüzde 17 ve yüzde 6’sını oluşturmaktadır. 

Ayrıca, 2017 yılında toplam 112 bin 659 

ton kuru kayısı ihraç edilirken bunun 91 

bin 560 tonunu, yani yüzde 81’ini Malatya 

gerçekleştirmiştir. 

Malatya’nın kuru kayısı üretiminde ve 

satışında açık ara dünya birincisi olmasına 

karşılık yaş kayısı ihracatında aynı perfor-

mansı gösterememiştir. Bununla birlikte, 

her geçen yıl yaş kayısı ihracatımızda artış 

meydana gelmiştir. Türkiye’nin yaş kayısı 

ihracatı 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sıra-

sıyla 37 bin 177, 63 bin 539 ve 70 bin 733 

ton olup, miktar bakımında İspanya’dan 

sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türki-

ye’nin bu yaş kayısı ihracatı sayesinde yıllar 

itibariyle 24, 44 ve 41 milyon dolar gelir 

elde edilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye 

yaş kayısı ihracat geliri bakımından İspan-

ya, Fransa ve İtalya’dan sonra dördüncü 

sırada yer almaktadır. 

Malatya’da kayısıdan sonra en fazla üre-

timi gerçekleştirilen meyve 30 bin 459 ton 

ile elma olup bunu 13 bin 63 ton ile üzüm, 

8 bin 97 ton ile dut, 5 bin 644 ton ile armut 

ve 3 bin 458 ton ile kiraz gelmektedir.

Malatya’nın hayvan varlığı ise 171 bin 

İlimizde süt sektörü için 
süt toplama merkezlerinin 
kurulmasını planlıyoruz.
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963 adet büyükbaş ve 339 bin 987 adet de 

küçükbaş olmak üzere toplam 511 bin 950 

adettir. Bunun yanında, 95 bin 456 adet 

kovana ve 2 milyon 156 bin 17 adet kanatlı 

hayvana sahiptir. Malatya’nın 2018 yılı top-

lam süt üretim miktarı 220 bin 791 ton olup 

kırmızı et üretimi 6 bin 234 tondur. Malat-

ya’da bir diğer hayvancılık üretimi ise tatlısu 

balığı yetiştiriciliğidir. 2017 yılında yaklaşık 

3 milyon ton balık üretilmiştir. Üretilen bu 

balığın önemli bir kısmı da ihraç edilmiştir.  

Malatya Ticaret Borsası müteşebbis 

heyetinde yer alarak kurulmasında katkı 

sağladığımız Malatya Hayvancılık İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi ile ilimizin hay-

vancılığında üretim artışı ve standartların 

yakalanmasına katkı sağlayacağız.

Malatya’nın “Marka Kent” olması için 

Borsanız hangi çalışmaları yürütüyor?

Malatya Ticaret Borsası olarak hem 

kayısının hijyenik koşullarda saklanabil-

mesi hem de ürün borsasının alt yapısının 

oluşturulması için kuru kayısıda lisanslı 

depoculuğu LİDAŞ ortaklığıyla hayata ge-

çirmekteyiz. Projemiz şu an itibariyle de-

ponun yapımı için ihale aşamasına gelmiş 

olup önümüzdeki 2021 yılında faaliyete 

geçmesi beklenmektedir.

Diğer bir proje de Malatya Büyükşehir 

Belediyesi ve Malatya Ticaret Borsası ortak-

lığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından fonlanan Avrupa Birliği ve Tür-

kiye Cumhuriyeti ortaklığıyla gerçekleş-

tirilecek olan Malatya Kuru Kayısı Lisanslı 

Deposu ve Borsası projesi 2020 yılına kadar 

kurulması planlanmıştır.

Malatya Ticaret Borsası’nın diğer bir 

önemli çalışması ise ilimizde süt sektö-

rü için soğuk zinciri ve süt toplama mer-

kezlerinin kurulmasıdır. Bu proje ile hem 

Malatya’da özellikle küçük ve orta boy süt 

sığırcılığı yapan işletmelerin üretimlerinin 

artırılması sağlanacak hem de Malatya ve 

çevre illerdeki süt ve süt ürünleri imalat 

firmalarına kaliteli ve uygun fiyatlı ham-

madde sağlanmış olacaktır. Projemiz şu an 

itibariyle fizibilite araştırması safhası içinde 

bulunmakta olup fizibilite çalışmasını taki-

ben proje üzerinde karar verilecektir. 

2009 yılında kurulan ve ortak olduğu-

muz Malatya teknokent ile üniversite ve 

sanayi işbirliği olgusuna destek olmak ve 

gelişmesinde köprü görevi görmek, Ma-

latya'nın Ar-Ge potansiyelini ve kültürünü 

geliştirmek suretiyle teknoloji üretiminin 

yönlendirilmesinde rol oynamaktayız.

Marka Kent olma yolunda Malatya’nın 

önceliği ne olmalı?

Malatya, dünyada kayısı ile tanınan ve 

ünlenen bir şehir olduğundan Marka Kent 

olabilmesi için aynı zamanda dünya kayısı 

fiyatlarını belirleyen bir il olmalıdır. Böylece, 

hem kayısıdan elde ettiği katma değeri artı-

racak hem de kayısı fiyatlarında dünyada söz 

sahibi bir şehir olacaktır. Bunun için kayısının 

üretimin yanı sıra, Malatya, gelişmiş bir kayısı 

borsasına ve bu borsada işlem gören ürün 

senedi gibi finansal araçlara sahip olmalı-

dır. Bu şekilde gelişmiş bir borsanın olması 

dünyadaki önemli gıda ithalatçılarını Ma-

latya’ya çektiği gibi finansal araçların işlem 

görmesiyle finansal yatırımcıların Malatya’ya 

gelmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, Borsa 

ilk adımı atmış ve lisanslı depoculuğu hayata 

geçirmeye başlamıştır. Bunun yanında, Ma-

latya Karakaya Baraj Gölü, Sürgü ve Arapgir 

gibi önemli su havzalarına sahip ildir. Bu su 

havzalarının özellikle Tatlısu balığı yetiştiri-

ciliğinde kullanılması ve üretilen ürünlerin 

yurt dışına ihraç edilmesi özendirilmelidir.  

Kuru kayısıda lisanslı 
depoculuğu LİDAŞ ortaklığıyla 

hayata geçirmekteyiz.


