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Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile ortaklaşa düzenlenen

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Kaysının tanıtılması ve beslenme alışkanlığının kazandırılması, Yeni

“Kuru Kayısı Üretimi ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” 28

pazar arayışlarının yapılması,

Aralık 2018 tarihinde üniversitemizin toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

gerektiğini, kayısının bilimsel araştırmalarla değerinin attırılması, yaş kayısı ihracatının

Çalıştaya konusunda uzman akademisyen, bürokrat, milletvekili, sivil toplum kuruluşları ve

attırılması gibi konularda ortak çalışma ve projelerin geliştirilmesi gerektiğini de ifade etmiştir.

kayısıda alternatif ürünlerle katma değerin attırılmasının

kayısı üreticileri katılım sağlamıştır.
Bilimsel anlamda kayısı ile ilgili projelerin takip edilmekte olduğunu belirten Rektör Prof. Dr.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 13 Ekim 2018 tarihinde Malatya Turgut Özal

Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanser hastalığı için antioksidan sistemi destekleyerek

Üniversitesi'ne yapmış olduğu ziyaretlerinde gündeme getirilen kayısıya ilişkin sorunların

telomeraz enzimi etkinliğini azalttığının belirlendiğin,

iletilmesi üzerine bakanlığın konusunda uzman bürokrat ekibini çalıştay için Malatya'ya

güçlendirdiğini ve kanser gelişimi yavaşlatan genleri aktive ettiğinin gözlendiğini, kayısı

görevlendirmiştir.

çekirdeği yağı ile ilgili yapılan çalışma sonucunda ağır egzersiz sonrasında kayısı çekirdeği yağı

Kayısının sorunlarının çözülmesi noktasında özel hassasiyet gösteren Tarım ve Orman Bakanımız

ile yapılan masajın oksidatif stresi azalttığının belirlendiğini, ayrıca acı kayısı çekirdeğinin

Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz.

karaciğer hasarını gerilecek etkilere sahip olduğunu bilgilerini de aktarmış ve buna benzer bilisel
çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kayısıda yaşanılan sorunların çözümüne ilişkin konulara yakın ilgi
göstermiş ve tarım ile ilgili kurumların kayısı konusunda çalışmalarını yakından takip etmiştir.
Malatya'nın değerli milletvekilleri kayısı sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine düşen
görevleri ve sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etmişlerdir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, dünya kuru kayısı
ihtiyacının en önemli üretim merkezi olan kentte bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin
bünyesinde Ziraat Fakültesini barındırması nedeniyle kayısı ve sorunlarıyla da yakından
ilgilenmeleri gerektiği gibi bir sorumluluğu da yüklendiklerini ifade etmiştir.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Kayısının doğal sarı renginin korunması ve depoda fumigant özelliği
göstererek fermantasyon ve böcek zararının önlenmesi için yaş kayısılar kurutulmadan önce
kükürtlenmektedir. Kuru kayısı ithal eden ülkelerin ithalatına izin verdikleri kükürt miktarı AB
ülkelerinde 2000 ppm, ABD ve Avustralya'da

3000 ppm, Kanada'da 2500 ppm'dir. Resmi

Gazetede 16.11.1997 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksine göre kuru
kayısıda maksimum kalıntı kükürt miktarı 2000 ppm olarak belirlenmiştir. Kayısı Üreticisi
rekoltenin fazla olduğu yıllarda ürünü daha uzun süre depolamak ve yat dalgalanmalarından
faydalanmak amacıyla fazla kükürt kullanma eğilimindedir. Ancak son yıllarda kuru kayısı ithal
eden ülkelerin aşırı kükürde olan hassasiyetleri artmıştır. Düşük kükürtlü kuru kayısıların uzun
süre muhafazası için soğuk hava depolarına ihtiyaç vardır. Ayrıca kayısı ticaretiyle uğraşanların
düşük kükürtlü kayısıları satın alma konusundaki tavırlarını netleştirmesi, bunu açıkça ilan
etmeleri ve sözleşmeli üretime geçmeleri kükürt sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır”
ifadelerini kaydetmiştir.
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ÇALIŞTAYIN PAYDAŞLARI
1-Malatya Valiliği
2-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü
3-Malatya Milletvekilleri ve Siyasetçileri
4-Malatya Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları
5-Tarım ve Orman Bakanlığı Bürokratları ve uzmanları
6- Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
7-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
8-Akademisyenler
9-Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü
10-Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü
11.-Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
12-Malatya Ticaret Borsası
13- Büyük Şehir Kent Konseyi Başkanlığı
14- Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi
15-Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı
16- Malatya Organik Meyve Üreticileri Birlikleri
17-Malatya Kayısı Üreticileri Derneği
18-Malatya Kayısı İhracatçıları Derneği
19-Fırat Kalkınma Ajansı
20- Malatya Kayısı Üreticilerini Koruma Derneği
21- Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu
22-Malatya Kayısı İşletmeleri Derneği
23- Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği
24-Kayısı Diyarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
25-Kayısı üreticileri
26-Kayısı pazarlamasını yapan esnaf ve tüccarlar

ÇALIŞTAYIN AMACI
Gerek yaş kayısı, gerekse kuru kayısı, Malatya halkının temel geçim kaynağıdır. Diğer taraftan
Malatya,

Dünya Yaş Kayısı İhtiyacının %65'ini, kuru kayısı ihtiyacının %90'ını karşılayan ve

kayısısı ile marka haline gelmiş olan bir kenttir. Bu sebeplerden dolayı, Malatya Valiliği ve
Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen çalıştayın ana amacı; Kuru Kayısı
Üretimi ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunları Ortaya Koymak, Bu Sorunları
Maddeler Halinde Tartışmak ve Bu Sorunların Çözümü İle İlgili Çözüm Önerileri
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ÇALIŞTAYDA TARTIŞILAN KONULAR
1- Kuru kayısı üretiminde kullanılan kükürt oranı.
2-Kuru kayısıda kalıntı kükürt miktarı.
3-Kayısının “Doğal Renginin” Korunması.
4-Fermantasyon ve böcek zararının önlenmesi.
5-İlkbahar geç donları ve zararları.
6- Sertikalı dan kullanımı.
7-Şarka virüsü
8- Kayısı hasadı girdi maliyetleri.
9-Kayısının pazarlanması.
10-Kayısının katma değeri
11-Yaş kayısı ihracatı.
12-Kayısı ile ilgili bilimsel çalışmalar.
13-Kayısı ile ilgili projeler.
14-Çiftçi eğitimi.
15-Kayısı üretiminde rekabet.
16-Çiftçilerimizin ve tarım işçilerimizin sorunları.
17-Kooperatieşme.
18-Su ve sulama.
19-Kayısının yurt içi piyasalarda pazarlanması.
20-Lisanslı depoculuk.
21-Kayısı dikim alanlarının yetersizliği.
22- Siyasetçi katkısı.
23- Kuru kayısı yatları.
24-Yetersiz işletmeler.
25-Yanlış hasat.
26-Tanıtım ve markalaşma.
27- Kuru kayısının modern pazarlama teknikleri ile pazarlanması.
28-Taşımacılık.
29-Finansman
30-5996 Sayılı Kanun
31-Üretici Eğitimi.
32- İletişim Sorunu.
33-Kayısı üretiminde mekanizasyon.
34-Paketleme ve depolama.
35-Taban yat uygulaması.
36- Devlet desteği.

Üretmektir.
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4- Çiftçilerimiz kayısı üretiminde olduğu gibi, kayısının kurutulmasında kullanılan kükürtleme
oranları konusunda da eğitilmelidir.

1-Kükürt Sorunu:

5- 2000 ppm'in ve üzeri bitki koruma amaçlı kullanılan kükürt oranının insan sağlığına zararlı

Kuru kayısının doğal renginin korunması ve muhafaza edilebilmesi için kullanılan kükürt oranları

olmadığı belirtilerek Gıda Kodeksi'nde değişikliğe gidilmesi için siyasi inisiyatif kullanılmalıdır.

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuru kayısı ithal eden ülkelerin ithalatına izin
verdikleri kükürt miktarı Avrupa Birliği Ülkelerinde 2000 ppm, Amerika Birleşik Devletlerinde ve

6- “Avrupa Gıda Kodeksini” etkileyecek bilimsel çalışmalar yapılmalıdır.

Avusturalya'da 3000 ppm'dir. 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu” nun 40.cı maddesi gereğince, bitki koruma amaçlı kullanılan, kükürtün

7- Avrupa Gıda Kodeksinde yapılması gereken değişiklik gerçekleştirilmediği taktirde, ulusal

bitki üzerinde meydana getirdiği kalıntı insan sağlığına zararlı olarak nitelendirilmiştir. Halbuki

alanda sorunu çözmek için, gerekli olan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

kayısı üreticilerimiz;
1- Ürünü daha fazla depoda tutarak, ürettiği kayısı ürününü daha yüksek bir yatla satmak,

8- Kuru kayısı izlenebilir bir ürün olmaktan, yasal düzenleme ile çıkartılmalıdır.

2- Kayısının doğal sarı rengini korumak,
3- Fermantasyon etkilerini azaltmak,

9- Özellikle kayısı konusunda oldukça önemli bilimsel çalışmalar yaparak bir “Tema Üniversitesi”

4- Kayısının raf ömrünü uzatmak,

haline gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin mevcut bilimsel çalışmalarını daha da

5- Böceklenmeyi önlemek,

arttırarak, kükürtün insan sağlığına zararlı olmadığı konusunda yaptığı ve yapacağı bilimsel

6- Kayısı ticaretini yapan tüccarlar, depoda uzun süre ürünü saklamak ve pazarlama şansını

çalışmalar ile katkısı sağlanmalıdır.

arttırmak amacıyla 2000 ppm'den fazla oranda kükürt kullanmaktadırlar. Bunun sonucunda
özellikle iç piyasa denetimlerinde 2000 ppm üzerinde kükürtlü kayısıyı piyasaya sürdüğü tespit

10- İnsan sağlığına uygun bir şekilde kükürtleme konusunda Tarım İl Müdürlüğü tarafından

edilen kayısı tüccarına 18.500 TL miktarında bir ceza uygulaması yapılmaktadır.

çiftçilerimiz eğitilmelidir.

Çözüm Önerileri:
1- Organik ve kükürtlü kayısı arasında insan sağlığı açısından laboratuvar çalışmalarında

11-Mevcut durum değişmediği takdirde, üretici ile tüccar arasında yapılan sözleşme esasına

anlamlı bir fark olmadığını, özellikle 3000 ppm ile 4000 ppm arasında çok ciddi bir fark

göre kurgulanmış “sözleşmeli üretim”, “sözleşmeli üretici” modeline geçilerek istenen düzeyde

bulunmadığını, aslında kükürtün insan sağlığına ciddi faydaları olduğunu ortaya koyan Prof. Dr.

yani 2000 ppm kükürtlü kayısı üretimi sağlanmalıdır.

Aysun Bay Karabulut'un yapmış olduğu bilimsel çalışmaların da olduğu gibi, kayısının
saklanması ve korunması açısından son derece önemli, bilimsel temeli sağlam araştırmaların
yapılması gerekir.
2- Kükürtleme oranları ile ilgili olarak; kükürtün insan sağlığına zararlı bir kimyasal madde
olmadığı, kükürtün kayısı üzerinde bıraktığı kalıntının insan sağlığı açısından tehlike
oluşturmadığı konusunda yapılan laboratuvar çalışmaları iletişim araçları vasıtasıyla veya resmi
kanallardan hem üreticimize, hem ilgililere hem de halkımıza duyurulmalıdır.
3- Kükürtleme dışında farklı kurutma şekilleri, bu kurutma şekillerinin kalite parametreleri ve
ürün muhafaza performansları araştırılmalıdır.
Çiftçilerimiz kayısı üretiminde olduğu gibi, kayısının kurutulmasında kullanılan kükürtleme
oranları konusunda da eğitilmelidir
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14. Kayısıdan üretilmiş, katma değeri yüksek türev ürünlerinin sayısı oldukça azdır.

2-Pazarlama Sorunları:
Malatya kayısı üretiminde dünyada lider olan bir kentimizdir. Ancak Malatyalı kayısı

15. Kayısıda ürün çeşidi planlaması yapılmamıştır. Oldukça büyük şeker oranı ve albenisi yüksek

üreticilerinin, pazarlama sorunları vardır.

kayısı çeşitleri üretilememiştir.
Bu sorunlar şu başlıklar altında toplanabilir;
1. Malatya kayısısı yurt içinde veya yurt dışında yüksek yatta alıcı bulamamaktadır.

16. Kayısı piyasasında kayısı pazarlamasını olumsuz etkileyecek kişiler ticaret yapmaktadırlar.

2. Kayısının yurt içi tüketim oranı oldukça düşüktür.

17.Doğrudan pazarlama sistemi geliştirilmemiştir.

3. 100, 250, 500, 1000 gramlık küçük paketler yerine 12 kiloluk büyük ambalajlar

18.Kayısının tüketici tarafından algılanan imaj değeri oldukça düşüktür. İmaj değeri, sağlık

yapılmaktadır.

değerinin üzerine çıkartılmamıştır.

4. Kuru kayısı sadece hammadde olarak satılmakta ve bunun için yatı düşük olmaktadır.

19.İleri teknolojiye dayalı hijyenik paketleme yapılmamakta ve hijyenik depolar

Kayısıdan birtakım ek ekstre ürünler üretilememektedir.

bulunmamaktadır.

5. Kayısının İnsan sağlığına olumlu etkilerini ortaya koyan bilimsel çalışmalar oldukça azdır.

20.Tren, gemi,uçak gibi alternatif taşımacılık araçları kullanılarak, ulaşım maliyetleri
düşürülerek pazarlama imkanları artırılmamıştır.

6. Kayısının tanıtımı ve reklamı yeterince yapılmamaktadır.
21.Malatya kayısısının hem iç pazarda hem de dış pazarda yeterince tanıtımı yapılmamıştır.
7. Yaş kayısı, kuru kayısı kadar ihraç edilmemektedir.
Çözüm Önerileri:
8. Kuru kayısıyı pazarlayabilmek için çiftçilerimiz kooperatif veya dernek kurarak

1. Malatya kayısının yurt içinde veya yurt dışında yüksek yattan alıcı bulabilmesi için, Avrupa

örgütlenmemişlerdir.

Birliği Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinin yanında Uzak Doğu Asya Ülkelerine, Çin'e,
Japonya'ya, Güney ve Kuzey Kore'ye, Endenozya, Malezya'ya yönelip, yeni Pazar imkanları

9. Kayısı lisanslı depo tebliğinde yer almamıştır. Kayısıyı uzun süre muhafaza edecek lisanslı depo

oluşturulmalıdır. Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin yaptığı ve yapacağı

sayısı yok denecek kadar azdır.

“Geleneksel Tıp” ile ilgili bilimsel çalışmaları yeni pazarların oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

10. Organik kayısı üretimi yeterince teşvik edilmemiş ve yaygınlaştırılamamıştır.

2. Kuru veya yaş kayısının yurt içi tüketiminin artırılması için, beslenme eğitim programları
düzenlenmeli; radyo, televizyon, internet ve gazete gibi çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla

11. Kayısıyı pazarlayan ticari kuruluşlar ile kayısıyı hammadde olarak kullanan fabrika

kayısının sağlık açısından faydalarını anlatan reklam çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

yöneticilerimiz bir araya gelmemektedirler.
3. Kuru kayısının resmi kurumlar tarafından tüketilmesi için, Tarım Bakanlığı gerekli çalışmaları
12. Kuru kayısı da kullanılan kükürt miktarının 2000 ppm olarak belirlenmesi, kayısı ürününün

yapmalı ve kuru kayısı tüketimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Beslenme Dostu Okul Programı”

yurt içinde pazarlanmasını zorlaştırmaktadır.

kapsamına alınmalıdır.

13. Kayısının iç piyasada tüketimi konusunda yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır.
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4. Kayısılar dökme tabir edilen 10-12,5 kg'lık paketler yerine, 100, 250, 500, 1000 gramlık
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15. Kayısı pazarlamasını olumsuz etkileyecek kişilere ticaret yaptırılmamalıdır.

küçük paketlerle ambalajlanmalı ve doğrudan doğruya tüketiciye ulaştırılması için güçlü
organizasyonlar kurulmalıdır. Bunun sonucunda, hem kayısı ürünü yüksek yattan pazarlanmış

16. Doğrudan pazarlama yani üreticiden-tüketiciye aracısız pazarlama sistemleri

olacak, hem de kayısının paketlenmesi sırasında işgücü istihdamı sağlanacaktır.

geliştirilmelidir.

5. Kuru kayısının hammadde olarak pazarlanması yerine, kayısıdan ekstre ürünler üretilmeli,

17. Kayısının tüketici tarafından algılanan imaj değeri yükseltilmeli ve imaj değeri, sağlık

konserve, pulp (doğranmış kayısı), dondurulmuş kayısı gibi ürün çeşitlenmesine gidilmelidir.

değerinin üzerine çıkartılmalıdır.

6. Kayısıdan türetilmiş, katma değeri yüksek türev ürünlerin sayıları artırılmalıdır.

18. İleri teknolojiye dayalı hijyenik paketleme yapılmalıdır.

7. Yaş kayısı ihracatı artırılmalıdır. Bunun için erken olgunlaşan ve geç olgunlaşan kayısı

19. Demiryolları ve deniz yolları ve hava yolları kullanılmak suretiyle ulaşım maliyetleri

çeşitlerinin yanında, iri, kırmızı renkli ve şeker oranı yüksek yeni kayısı çeşitleri geliştirilmelidir.

düşürülerek pazarlama imkanları arttırılmalıdır.

8. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından yapılan “Yoğun bedensel faaliyet sonucunda acı

20. Malatya kayısısının hem iç hem dış piyasada tanıtımı ve reklamı çok iyi yapılmalıdır.

kayısı çekirdeği yağı ile yapılan masajın dinginlik sağladığı ve stresi azalttığı”, “acı kayısı
çekirdeği ekstresinin vücudun antioksidan sistemini destekleyerek kolon kanserinin oluşumunda

21. Türkiye Mahsuller Osi kayısı ürününü satın almalıdır.

oldukça etkili olan telomeraz enziminin etkinliğini azalttığı, kayısının karaciğer hasarı üzerinde
radyoterapi tedavinin etkinliğini artırdığı, “Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresinin” karaciğer hasarını

22. Taban yatı belirlenmelidir.

durduracak, hatta geriletecek etkilere sahip olduğu, kayısı tüketimin testiste oluşan yıkımlamayı
gerilettiği, sonuçlarını ortaya koyan araştırmalar gibi bilimsel çalışmalar yapılarak kayısı tüketimi
teşvik edilmelidir.
9. Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılmalıdır.
10.Kuru kayısıyı pazarlayabilmek için, çiftçilerimiz kooperatif veya dernek kurarak
örgütlenmelidirler.
11. Organik kayısı üretimi teşvik edilmeli yaygınlaştırılmalıdır.
12. Kayısı üreten çiftçilerimiz, pazarlayan ticari kuruluşlarımız ve kayısıyı hammadde olarak
kullanan yöneticilerimiz bir araya getirilmelidir.
13. Kuru kayısı da kullanılan 3000 ppm kükürt oranının insan sağlığına zarar vermediği
konusunda bilimsel çalışmalar yapılmalı, özellikle 2000 ppm'in altına düşürülmemesi için
girişimlerde bulunulmalıdır.
14. Kayısı üretiminde ürün çeşitlemesi planlaması yapılmalı, kayısı çeşitlenmesi sağlanmalıdır.
12
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3-İlkbahar Geç Don Tehlikesi:

5- Meyve Hasadı ve Kurutmada İşçilik Maliyetlerinin Yüksek Olması:

Kayısı yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri ilkbahar don tehlikesidir. Kayısı ağaçları

Kayısı üretimin en önemli sorunlarından birisi de girdi maliyetlerinin oldukça yüksek oluşudur.

ilkbahar geç donlarından önemli ölçüde etkilenir ve kayısı rekoltesi düşer.

Kuru kayısı hasadı, kükürtleme, patik yapma ve kurutma işlemleri işgücü ile yapılmaktadır. Bu
durum ise, kayısı üretim maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca mevsimlik işçilerin barınma ve
beslenme problemleri kayısı üreticilerimizi etkilemektedir.

Çözüm Önerileri;
1. Uygun olmayan iklim bölgelerine kayısı bahçeleri kurulmamalıdır.

Çözüm Önerileri:
2. Dona karşı rüzgar fanları veya yağmurlama sistemleri kurmalıdır.

1. Çekirdek çıkarmaya yönelik makineler geliştirilmelidir.

3. Don riskine karşı ürün sigortası primleri düşürülmelidir.

2. “Kayısı Boylama Makinesinin” kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

4. Don tehlikesinin bulunduğu rutubetli taban araziler ile soğuğa açık, soğuk havanın yoğun

3. Hasat ve hasat sorunu işlemlerde mekanizasyona gidilmelidir.

olduğu vadi içlerine kayısı bahçesi tesis edilmemelidir.
4. Yıkama, boylama, taşıma ve depolama işlemlerinde insan gücünü aza indirgemelidir.

4-Şarka Virüsü Sorunu:
Şarka virüsünün neden olduğu hastalıktan sonra erik, şeftali, nektari ve kayısıda ciddi rekolte

5. Çiftçiye makine alımı için hibe destekleri verilmelidir.

kayıplarına neden olmaktadır. Genç sürgünleri yok eden şarka virüsü yapraklar üzerine sarı leke
bırakarak yaprakların damarları boyunca kıvrılmasını ve yok olmasını sağlar. Meyvelerin şeklini

6. El işçiliği azaltılmalı makineleşmeye geçilmelidir.

bozar, deforme eder.

6-Su ve Sulama Sorunu:
Çözüm Önerileri:

Malatya'nın kayısı konusunda önemli sorunlarından birisi de yakın gelecekte su problemidir. Su

1. Sert çekirdekli meyve türlerine ait dan ve aşı kalemi kullanılmamalıdır.

ve sulama sorunu çözülmeden kayısı üretiminde verimliliği arttırmak mümkün değildir.

2. Şarka virüsü gelmeden önce karantina tedbirleri alınmalıdır. Çünkü girdikten sonra

Çözüm Önerileri:

mücadelesi zordur.

1. Aşırı su kayıplarının önüne geçilmelidir.

3. Şarka virüsü ile mücadele merkezleri kurulmalıdır.

2. Sulamada atık sular kullanılmalıdır.

4. Şarka virüsünü tıpkı kanser gibi erken teşhis etmek gerekir.

3. Su tasarrufu sağlayan modern sulama teknikleri kullanılmalıdır.

5. Şarka virüsüne dayanıklı çeşit ıslah çalışmaları yapılmalıdır.

4. Yüzey suları su kıtlığı olan alanlara yönetilmelidir.
5. Sulama konusunda çiftçilerimiz eğitilmelidir.
6. Az miktarda yağış alan bölgelerimize barajlardan sulama kanalları ile su götürülmelidir.
7. Basınçlı sulama sistemleri için gerekli olan alt yapı oluşturulmalıdır.
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8. Açık olan sulama kanalları su kaybını önlemek için kapalı kanallara dönüştürülmelidir.
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8-Malatya Kayısısının Tanıtım ve Markalaşma Sorunu:
Kayısı üreticilerinin en önemli sorunlarından birisi de Malatya kayısısının tanıtımı ve markalaşma

9. Sulama suyunun kirlenmesinin önlenebilmesi için, gerekli tedbirler alınmalıdır.
10. İl sulama sistemi kurulmalı ve su yönetimi planı hazırlanmalıdır.
11. Bilinçsiz vahşi sulama ile meydana gelen su israfını önlemek için tarımsal eğitim yapılmalıdır.
12. Kuraklığa dayanıklı çeşit ıslahına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

sorunudur.
Kayısı ürünü, müşterileri ikna edici mesajlar ile geniş kitlelere tanıtılmamış, Malatya
Kayısısı, özellikleri ile marka haline getirilip, diğer kentlerin ve ülkelerin kayısılarından
farklılaştırılamamıştır. Malatya kayısının imajı artırılmamış, kayısı ile beslenme kültürü meydana
getirilmemiştir. Kayısı ile ilgili türküler, şarkılar, masallar, hikayeler anlatılarak, kayısı ile ilgili
törenler düzenlenerek kayısı insanların zihinlerinde yapılandırılmamıştır. Bu sebeple; yurt dışı
pazarlara, Malatya Kayısısı ve Türkiye'den pazarlanan kayısının yerine, Özbek ve İran kayısıları
girmektedir. Özellikle Özbekler kuru yemiş konusunda dünyada oldukça iyi bir konumdadırlar.

7-Finansman sorunu:
Kayısı üreticilerimiz bölgesel olarak Malatya, genelde ülkemiz ekonomisi için vazgeçilmez bir
unsurdur. Kayısı üreticisinin nansman sorunların başında; kayısı yatlarında meydana gelen
dalgalanmalar, bankacılık sisteminin yapısal sorunları, teşvik sisteminin yetersizliği, kayısı üretim
sektörünün kendi iç yapılanmalarından kaynaklanan sorunları gelmektedir. Bu durum, yani
nansman sorunu kayısı üretim sektörünün gelişmesini ve rekabet etme gücünü
engellemektedir. Kayısı üreticilerimiz yeni kayısı alanları ve bahçeleri oluşturabilmek, kayısı
üretiminde mekanizasyonu ve makineleşmeyi sağlayabilmek için gerçekleştireceği yatırımlarını
nansman yetersizliği ve teşvik desteğinin yeterli olmaması engellemektedir.
Çözüm Önerileri:
1. Kayısı üreticilerimize ürün karşılığı faizsiz kredi alma imkanları sağlanmalıdır.
2. Küresel rekabette kayısı üreticilerimizin yer alabilmesi için, kayısı üreticilerimize nansal
yönden destek sağlanmalıdır.

İç piyasadaki kayısı ihtiyacının % 80'ini dünyanın kuru kayısı ihtiyacının %90'ını Malatya
karşılamaktadır. İşte şu anda elimizde gibi görünen iç pazar ve dış pazarlarımız kayısının
üretiminde olduğu gibi tanıtılmasında da üreticilerimiz, ihracatçılarımız eğitilmeli ve Malatya
kayısısı marka değer haline getirilmelidir. Malatya kayısının dünyada tanıtımının yeterince
yapılamaması, marka ürün haline getirilmemesi önemli bir sorundur.
Çözüm Önerileri
1. Kayısı tanıtım grupları oluşturulmamalıdır.
2. Kayısı tanıtım ve destekleme fonu kurulmalıdır.
3. Ulusal düzeyde yapılan kayısı fuarı uluslararası boyuta taşınmalıdır.
4. İhracatta hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği coğra işaret kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

3. Kayısı üreticilerinin en önemli sorunlarından birisi öz sermaye yetersizliğidir. Çiftçilerin öz
sermaye yetersizliği devlet desteği ile giderilmelidir.
4. Kayısı üreticilerimiz öz sermayelerini birleştirerek, ortalık yoluyla nansman sorunlarını
aşmalıdırlar.
5. Kayısı üreticilerimiz nansman ve yatırım konusunda eğitime tabi tutularak nitelikli üretici
haline getirilmelidir.
6. Devlet bankaları tarafından hasat ve hasat sonrası işlemler için, kayısı üreticilerine kısa vadeli,
düşük faizli kredi imkanları oluşturulmalıdır.

5. Büyük kentlerde “Malatya ve Kayısı Tanıtım Günleri” düzenlenmelidir.
6. Yurt dışı gıda tanıtım fuarlarında katılım sağlayabilmek için, ihracatçılarımız fon
oluşturmalıdırlar.
7. Malatya kayısısı üretiminde; kaliteyi artıracak, standardizasyonu ve markalaşmayı sağlayacak
tedbirler alınmalı ve dünya pazarlarına açılmamız sağlanmalıdır.
Kayısının imaj değerini artırıcı çalışmalar yapılmalı, kayısının imaj değeri ve marka değeri, sağlık
değeri üzerine çıkartılmalıdır.

7. Kayısı üreticilerine sağlanan mali desteklerin, kayısı üretim maliyetleri göz önüne alınarak
belirlenmelidir.
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9-Sertifakalı Fidan Kullanma Sorunu:
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10-Kuru Kayısıda Fiyat İstikrarsızlığı Sorunu

Meyve danında meydana gelen yat istikrarsızlığı, maliyet yatı ile satış yatı arasındaki

Tarım ürünlerindeki en önemli sorunlardan biri, arz talep dengesizliği ile birlikte yat

dengesizlik, dan üretici birliklerinin olmaması, dan satış yerlerinin düzensizliği, kayıt dışı

istikrarsızlığı ve sert yat dalgalanmalarıdır. Kayısı da bu oldukça belirgindir. Yıllar itibarı ile

sertikasız dan satışının yaygınlığı, dan üreticisi işletmelerin küçük ölçekli işletmeler olması,

ihracat yatları dalgalı bir şekilde değişmektedir. Bazen yatlar artmakta bazen de düşmektedir.

klonal anaç kullanımının yaygın olmaması, anaç parsellerin olmaması, dan üretiminde bilimsel

Bu durum kayısı üreticisini ve ihracatçısını olumsuz etkilediği gibi ihracatçı da olumsuz

yaklaşımından ziyade ticari amacın öncelenmesi, kent dışından kontrolsüz danların girişi, yerel

etkilemektedir. Diğer taraftan rekabet, arz - talep dengesi ve döviz kurunda meydana gelen yat

bazda dan üretici birliklerinin yaygınlaştırılmaması, dan üretiminin devlet tarafından

dalgalanmaları da olumsuz etkilemektedir. Fiyat dalgalanmaları çiftçinin yatlara olan güven

desteklenmemesi, kent dışından gelen kontrolsüz dan girişinin kayıt altına alınamaması gibi

duygusunu zayıatmakta ve bunun sonucunda kayısının rekoltesi düşmektedir. Kayısı yatları

sorunlar, kayısı üretiminde sertikalı dan kullanmama sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorun

üreticiyi tatmin ederse, kayısının kalite ve rekoltesinde artış meydana gelecektir. Kayısı

konusunda şu çözüm önerileri tartışılmıştır.

yatlarındaki dalgalanmalar yaş kayısı pazarlamasını da olumsuz olarak etkilemekte, üretici

Çözüm Önerileri

alıcının vereceği yatı isteksiz de olsa kabul etmektedir. Halbuki ürünü depoda kurutup beklettiği

1. Malatya iline il dışından sert çekirdekli dan ve aşı kalemi getirilmemelidir.

zaman, üretici kayısı alış yatını yükseltir. Kuru kayısı da yat, arz ve talep dengesine göre
belirlenir. Kayısı üreticisi talep arttığı zaman, satış yatını yüksek tutar. Tüccarda arz ve talep

2. Daha küçük taç oluşturan “erik” anaçları kullanılarak alan genişliği oluşturulmalıdır. Zerdali

dengesine göre, kayısıyı kendi yatlandırır. Kayısı da taban yat uygulaması olmadığı için yat

çok kuvvetli bir anaç olduğundan kayısı bahçeleri 10 x 10 metre aralıklarla tesis edilirken daha

dalgalanmalarına devlet müdahale etmemektedir.

küçük taç oluşturan “erik anaçları” kullanılarak kayısı bahçeleri 5 x 3 metre aralıklarla tesis
edilebilmektedir.

Çözüm Önerileri
1. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için; üretici, ihracatçı ve devletin bir araya geleceği bir

3. Standart dışı sertikalı olmayan dan kullanımı denetim altına alınmalıdır ve engellenmelidir.

pazarlama organizasyonuna ihtiyaç vardır.

4. Sertikalı meyve danı satışlarındaki yat istikrarsızlığı giderilmelidir.

2. Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılmalıdır.

5. Sertikalı dan üretiminde maliyet - satış yat analizleri yapılmalıdır.

3. Kayısı yatlandırmaları konusunda Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üreticileri
bilgilenmelidirler.

6. Sertikalı dan üretim birlikleri kurulmalıdır.
4. Çiftçiler veya kayısı üreticileri kooperatier kurarak kayısı piyasasını kendileri kontrol
7. Düzenli dan satış pazarları kurulmalıdır.

etmelidirler.

8. Büyük ölçekli dan üretim işlemleri kurulmalıdır.

5. Devlet fındıkta olduğu gibi kayısıda da taban yatı vermelidir.

9. Klonal anaç kullanımı yaygınlaştırılmalı, anaç parselleri oluşturulmalıdır.

6. “Toprak Mahsuller Osi” kuru kayısı alımı yapmalıdır.

10. Fidan üretiminde ticari yaklaşım yerine, bilimsel yaklaşım öncelenmelidir.

7. Üreticiye verilen destek, hasat öncesinde verilmeli ki, üretici ürününü ucuza satmasın.

11. Yerel sertikalı dan üretici birlikleri yaygınlaştırılmalıdır.

8. Hasat öncesi satışlar önlenmelidir.

12. Sertikalı dan üretimi, devlet tarafından desteklenmelidir.
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9. “Malatya Ticaret Borsası, Uluslararası Kayısı Borsasına” dönüştürülerek, dünyanın çeşitli

Çözüm Önerileri:

ülkelerinden tüccarların gelmesini sağlamalıdır.

1. Malatya'da acilen “Lisanslı Depoculuk” sistemi hayata geçirilmelidir.

10. “Malatya Ticaret Borsasında” modern satış salonları kurulmalıdır.

2. Büyükşehir ve İlçe belediyeleri yerel lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için projeler
üretmelidirler.

11. Ticarette etik kurallar geliştirilmeli ve bu kurallara uymayanlara müeyyide uygulanmalıdır.
3. Malatya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde başlatılan Lisanslı Depoculuk Projesi'nin hayata
12. Kayısı pazarında faaliyet gösterme objektif kriterlere bağlanmalı.

geçirilmesi için tüm kurumlar destek sağlamalı.

13. Dış pazarlarda kayısı ihracatçısının akredite olması için devlet destek sağlamalıdır.

4. Lisanslı Depoculuk sonrasında Malatya'da kayısı sektörü için “Ürün İhtisas Borsası”
kurulmalıdır.

14. Üreticiyi destekleyecek, yat dalgalanmalarından koruyacak, ihracatçıya ve üreticiye düşük
faizli kredi verecek “Kayısı- Bank” gibi bir üretici devlet ve ihracatçı ortaklığına dayanan bankalar

5. Malatya'da kayısı için lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması için Malatya'ya bu sektör de

veya nans kuruluşları kurulmalıdır.

özel teşvik sistemi verilmeli.

15. Kuru ve yaş Malatya kayısının reklamı çok iyi yapılmalı marka değeri artırılmalıdır.

12-Kayısı Üreticiliği İle İlgili Diğer Sorunlar
- Kayısı yetiştiriciliğinde gübre kullanımı bilimsel ölçütlere göre yapılmamaktadır.

16. Üretici ile ihracatçı birlikte hareket etmelidirler.
- Gübre çeşitleri ve hangi toprağa hangi gübre çeşidi kullanılacak? Bu konularda üreticilerin bilgi
17. Üreticimiz kuru ve yaş kayısının kalite standartını yükselterek yüksek yattan satmalılar.

eksikliği vardır. Toprak analizi yaptırarak ihtiyaca göre, kimyasal gübre kullanan çiftçi sayısı yok
denecek kadar azdır.

11-Lisanslı Depo Sorunu:
Kayısının ekonomik değerinin artırılabilmesi ve kayısının satışından meydana gelecek yat

- Doğru ilaç doğru gübre kullanılması konusunda büyük bir enformasyon açığı vardır.

dalgalanmalarından üreticinin korunabilmesi için, “Lisanslı Depoculuğu” hayata geçirilmelidir.
Malatya şehir ekonomisinin can damarı olan ve Türkiye'nin tarımsal ihraç ürünleri arasındaki yeri
bakımından ekonomik

- Doğru ilaç ve doğru gübre kullanımı ile ilgili süreli ve süresiz yayınlar oldukça azdır.

katma değeri ile öne çıkan Malatya kayısısının bundan sonraki

serüvenini olumlu yönde ve derinden etkilemesi beklenen Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğu,

- Gübre ve ilaç kullanımı konusunda yeterli sayıda nitelikli araştırmaların sayısı oldukça azdır.

kayısının sorunlarının çözülmesi yolunda son yıllarda atılmış en önemli somut adımdır.
- Aşırı ve amaca uygun olmayan ilaç kullanımı oldukça yaygındır.
Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği 12 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Ancak; Malatya'da yapılması acil ihtiyaç duyulan Lisanslı Depo Projesi geçen süre

- Tarım ilacı satan ilaç bayilerinin doğru ilaç ve doğru gübre kullanımı konusunda bilgi eksiklikleri

zarfında gerçekleşmedi. Malatya Ticaret Borsası öncülüğünde başlatılan ve nansmanı hazır

vardır.

olan projenin aktif hale gelmesi için tüm kurumlar destek sağlamalıdır.
- Yasaklanan ilaçlar bilgi eksikliği ve bilgi habersizliğinden dolayı çiftçilerimiz tarafından
kullanılmaya devam edilmektedir. Amaçtan ziyade, maliyet düşünülmektedir.
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- Aşırı ilaç kullanımının sade meyveye değil, çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğu konusunda
çiftçilerimizin bilgi eksiklikleri vardır.
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9. Kayısı boylama makinesinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
10. Hasat ve hasat sonu kayısı ile ilgili işlemlerde mekanizasyona gidilerek işgücüne duyulan

- Doğru ilaç kullanımı konusunda reçete yazacak, uzman sayısının sınırlı tutulması bir başka
önemli sorundur.

ihtiyaç azaltılmalıdır.
11. Arazi toplulaştırılması mutlaka yapılmalıdır.

- Üretici ile ihracatçı arasında sözleşmeye dayalı, sözleşmeli üretim yapılmamaktadır.
- Üretici birliklerinin ve ihracatçı birliklerinin olmaması ve ürün taban yat uygulanmaması ürün
yatlarının belirlenmesinde tüm taraarın aleyhine olumsuz durumlar meydana getirmektedir.

12. Ortak makine parkı oluşturulmalıdır.
13. Üretimi modernleştirerek; yıkama, boylama, taşım ve depolama gibi işlemlerin maliyetini
düşürülmelidir.

- Türkiye'nin ulusal kayısı politikası yoktur.

14. Meyveyi doğrudan doğruya yere düşürüp, meyve yaralanmasına meydan verilmemeli ve

- Yetersiz işletme büyüklüğü

meyveyi yere düşürmekten kaçınılmalıdır.
- Yanlış hasat uygulamaları
15. Üretici ile tüccar arasında yapılan sözleşmeye dayalı, sözleşmeli üretime geçilmelidir.
- Mekanizasyon yetersizliği
Çözüm Önerileri:
1. Toprak analizlerine uygun gübre kullanımı konusunda üreticiler teşvik edilmelidir.

16. Kuraklığa dayanıklı çeşit ıslahına yönelik çalışmalar yapılmalı ve desteklenmelidir.
17. “Tarım Danışmanlığı” sistemine geçilmelidir.

2. Reçeteli ilaç kullanım sistemi yaygın hale getirilmelidir.
18. Gübre ve ilaç kullanımı bilimsel ölçütlere göre yapılmalıdır.
3. Reçete yazacak uzman sayısı konusunda mevcut olan sınırlandırmanın alanı genişletilmelidir.
4. Kayısı bahçeleri küçük yetersiz alanlarda değil, büyük arazilerde profesyonel işletme mantığı
ile yeterli mekanizasyona sahip, kaliye işçilerin sürekli istihdamını sağlayacak, ürününün
kalitesini artırıp, ürün maliyetini azaltacak, kar marjını artıracak büyük arazilere kurulmalıdır.

19. Doğru ilaç ve doğru gübre kullanımı konusunda çiftçilerimiz eğitilmelidir.
20. Tarım ilacı satan bayilerin doğru ilaç ve doğru gübre kullanımı konusundaki bilgi eksiklikleri
giderilmelidir.

5. Bir sonraki yıl meyve gözü ve tomurcuğun zedelenmesine yol açacak sırıkla çırpmadan
vazgeçilmelidir.

21. Doğru ilaç ve doğru gübre kullanımı konusunda nitelikli araştırmaların sayısı artırılmalıdır.

6. Kayısı çırpma makinaları ve modern mekanizasyon ile hasat yapılmalıdır.

22. Doğru ilaç ve doğru gübre kullanımı ile ilgili süreli süresiz yayınların sayısı artırılmalıdır.

7. Bodur ve yarı bodur bahçe tesisi konusunda çiftçilerimiz teşvik yapılmalıdır.

23. Yasaklanan ilaçların kullanımı konusunda üreticilerimiz eğitilmeli ve yasaklı ilaçların
kullanımı kesinlikle yasaklanmalıdır.

8. İşçilik maliyetlerini azaltmak için, özellikle kayısı hasadını yapmada, kayısı çekirdeğini
çıkarmada, çekirdeği kırmada mekanizasyona gidilmeli ve uygun makinalar geliştirilmelidir.

24. Aşırı ilaç kullanımının çevreye ve insan sağlığına olan zararları ve olumsuz etkileri konusunda
üreticilerimizin bilgi eksikliği giderilmelidir.
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