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COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ekonominin diğer sektörleri kadar
olmasa da tarım ve gıdayı da etkileyecektir. Küresel ve ülkesel boyutta uygulamaya konulan
tedbirlerin yerel düzeyde etkilerinin daha fazla hissedileceği muhakkaktır. Ancak Tarım ve
Gıda arzında kendine yeter ülkeler ve yerel pazarlar bunu avantaja dönüştürme fırsatına
sahiptirler. Malatya ili, ekonomisi büyük oranda bir tarım ve gıda ürünü olan kayısı ve onun
endüstriyel ürünü olan kuru kayısı sektörüne bağlı olduğundan, süreçte yaşanan gelişmelerin
Malatya özelinde etkilerinin de detaylıca ortaya konulması ve analiz edilmesi, sektörün
paydaşlarına olduğu kadar yerel ve merkezi karar alıcıların da kullanabileceği bilginin
üretilmesine katkı sunacaktır. Sayılan gerekçelerle Malatya ilinde ve merkezi karar alma
noktasında bulunan sorumluluk sahiplerinin konuya yaklaşımlarının ortaya konulması ve
Malatya’da salgın sürecinde ve sonrasında tarım ve kayısı sektöründe yaşanan ve yaşanması
olası gelişmelerin değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT’un konuya hassasiyetle yaklaşım
göstermesinin yanında talimatları ve bizatihi katılımıyla, 12/05/2020tarihinde Ziraat Fakültesi
dekanlığının koordinasyonunda yukarıda isimleri, görevleri ve konumları yazılı yetkililerin
katılımıyla elektronik ortamda bir panel düzenlenmiştir. Panel katılımcıları kendi sorumluluk
alanına giren konularda doyurucu bilgiler paylaşmıştır. Katılımcıların yaptığı sunuşların yazılı
metni bu bölümün ardından ayrı bir bölüm altında verilmiştir. Paylaşılan bilgilerden derlenen
ve süreçte faydalı olacağına inanılan bazı öneriler ve değerlendirmeler aşağıya
maddelendirilmiştir.
1)

Covid-19 salgını ile birlikte, dünyada tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğu doğa eliyle
insanlara bir kez daha hatırlatılmıştır. Tarım ve gıda sektörü insanların temel ihtiyaçlarını
karşılayan bir sektör olduğu için üretimin durdurulması veya kesintiye uğratılması
mümkün değildir, araziye inmeden üretim yapmak mümkün değildir. Bu sebeple tarımsal
üretimi sekteye uğratacak her türlü olumsuzluktan kaçınılmalıdır.

2)

Malatya ili 700 rakımdan 1600 rakıma kadar bitkisel üretim faaliyetlerinin yapılabildiği,
geniş yaylaları ile de hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü önemli bir tarım şehridir.
İlin önemli oranda atıl bırakılan tarım arazisinin, uygulanabilir üretim planlarını
uygulamaya yönlendirilmesi ile ülkenin ihtiyaç duyduğu birçok ürünü yetiştirme
potansiyeli vardır. Malatya ili var olan potansiyelini hayvan sayısı ve bitkisel üretim
çeşitliliğini artırma yönünde harekete geçirdiğinde, yaratacağı katma değerlerle bir sanayi
ve sağlık şehri olmanın yanında gerçek anlamda bir tarım şehri olabilecektir.
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3)

Malatya’da yeni sulamaya açılacak alanlarda planlamaya dayalı üretim desenlerinin
geliştirilerek ülkemizin ve Malatya’mızın ihtiyaç duyduğu ürünlerde üretim artışlarına
katkı sunulması için kamu eliyle yapılacak yönlendirmelere ihtiyaç vardır.

4)

Malatya’nın tarımsal hâsılasını artıracak önemli yatırımlardan olan Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından Malatya Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Sera
Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları bir an önce tamamlanmalıdır.

5)

Malatya ticari hayatının finansman ihtiyacını ve finansa kaynaklarına erişimini
kolaylaştıracak

Eximbank’ın

Malatya‘da

da

şubeleşmesi

yönünde

girişimlerde

bulunulmalıdır.
6)

Lisanslı depo yatırımı tamamlanarak özellikle Covid-19 sürecinde devreye sokulmalıdır. Bu
hem arz güvencesi sağlayacak hem de üreticinin ihtiyaç duyduğu finansmanın bir miktarı
karşılanmış olacaktır.

7)

Dünya, Covid-19’u ekonomik olarak Gıda 20 ile yenebilir. Gıdada kendine yeter ülkeler, bu
süreci daha kolaya atlatabilecektir. Türkiye’nin üretim potansiyeli ve gücü, sadece kendisi
için değil aynı zamanda dünyada gıda güvencesi olmayan ülkelere de gıda tedarik
edebilecek yapıdadır. Bu avantajını hem yardım yaparak sosyal yönünün güçlülüğünü hem
de gıda ihracatı yoluyla ekonomik kazanca dönüştürebilir.

8)

Covid-19 salgın dönemi, kayısı yetiştiriciliğinde Çiçek Monilya hastalığının yaygın
görüldüğü bir zaman dilimine denk gelmiştir. Hastalığın yoğun olarak, organik üreticilik
yapan işletmelerdeki kayısı ağaçlarında görüldüğü, konvansiyonel yetiştiricilik yapılan
işletmelerde hastalık yoğunluğun düşük olduğu anlaşılmıştır. Hastalık nedeniyle oluşan
ürün kayıplarının çiftçilerin ekonomik beklentilerini nasıl etkileyeceği araştırılmalı ve
tedbirler geliştirilmelidir.

9)

Kayısı üreticiliğini uzun yıllardır bir kültüre dönüştürerek gerçekleştiren ve uzmanlaşmış
olduğu düşünülen Malatya çiftçisin, monilya hastalığına karşı tutumu da göstermiştir ki
sair nedenlerle (düşük gelir, mesleki bilgi yetersizliği, tarımdan vazgeçme isteği, tarım dışı
gelire odaklanma gibi) yetiştiricilik kısmında çeşitli sorunlarla hala boğuştuğu
anlaşılmaktadır. Çiftçinin ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiyi klasik yayım metotlarından öte
doğru ve etkin iletişim kanalları ile paylaşma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Malatya Turgut
Özal

Üniversitesi

idari

anlayışı

ve

Ziraat

Fakültesinde

yetişmiş

deneyimli

akademisyenlerinin araştırma sonuçlarına dayalı olarak ortaya koydukları ve çiftçilerimizin
ihtiyaç duyduğu bilgiyi uygun formatta ilgili kurumlarla işbirliği içinde yayım potansiyeli
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vardır. Gerek örgün gerekse sahip olduğu uzaktan eğitim altyapısı ile Tarım ve Orman
Bakanlığının belirlediği alanlarda çiftçi eğitimini yapabilecek kapasite ve yetkinliğe
sahiptir. Konu ile ilgili diğer aktörlerinde desteği ile çiftçi eğitimi üzerine planlamalar
yapılmalıdır.
10) Kayısı yetiştiriciliğinde mücadelede kullanılan kimyasalların aktif madde içeriklerinin tespit
edilmesi amacıyla numunelerinin rutin olarak alınıp Bakanlığın yetkili laboratuarlarında
analiz amaçlı gönderilmesi ve sonuçlarının paylaşılması gerekmektedir. Lisanslı olmayan
ve merdiven altı üretilen kimyasalların varlığının tespiti için denetimler sıklaştırılmalı, ilaç
bayiliğinin, mesleği yapmaya ehliyetli kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı da sıkı kontrol
edilmelidir.
11) Kayısıda

meyve

dökümlerinin

döllenme

sorunundan

da

kaynaklanacağı

gözden

kaçırılmamalıdır. Çiftçilere, bahçelerinde arı kovanları bulundurmalarına yönelik İl
Müdürlüğü aracılığıyla yapılan tavsiyelere devam edilmelidir.
12) Temel bir gıda ürünü olmayan kuru kayısının ve kayısı çekirdeğinin bağışıklığı güçlendirici
yönünün ve sağlığa faydalarına ilişkin bulgularının doğru pazarlama kanalları ile etkin bir
tanıtımı yapılarak, Covid-19 süreci gibi olağan dışı durumlarda da hem yurt içi hem de yurt
dışı tüketimini arttırma çalışmalarına odaklanmalıdır. Covid-19 süreci, kayısından sağlık
alanında yararlanmak için iyi bir fırsat olabilir.
13) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kısa süre önce kullanıma açılan Dijital
Tarım Pazarı Platformunun (DİTAP), kuru kayısı pazarlama ve süreç yönetimi
araçlarından birisi olarak etkin bir şekilde kullanılabilmesi için sistemin üretici ve sektörün
diğer aktörlerine hızlıca tanıtılması ve sisteme müdahil olmalarının teşvik edilmesine
yönelik yayım çalışmalarının koordine edilmesi gerekmektedir.
14) “Su-i misal emsal teşkil etmez” deyişi rehber edinilerek Malatya kuru kayısı sektörü için
kötü anılara sahip Kayısı Birlik oluşturulması konusu yeniden gündeme getirilmelidir. Bir
önceki tecrübeden ders alınacak şekilde sektörün bütün aktörlerinin temsil edildiği bir çatı
örgüt tarafından Türkiye’deki iyi örnekleri referans alan denetlenebilir, kontrol edilebilir
ve güçlü mevzuata dayalı bir birliğin kurulması sektörün tüm paydaşları tarafından arzu
edilmektedir.
15) Kuru kayısı ihracatında zaman zaman piyasayı bozucu davranışlar sergileyen firmaların
önüne geçilmesi için, ihracatçıların Gold, Silver, Platinium gibi sınıflarda kategorize
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edilmesi gerekmektedir. Bu yolla alıcılar ile satıcılar arasındaki güven düzeyi de
yükselecektir.
16) Kuru kayısıdaki kükürt oranı sürekli olarak sorun teşkil etmekte ve ürünlerin iadesine ve
cezai müeyyidelerin uygulanmasına neden olmaktadır. Bu durum dünyada kuru kayısının
ününü kötü etkilemektedir. Kükürt oranının sağlık üzerine etkileri konusunda bilimsel
araştırma sonuçlarına dayalı yeni öneriler geliştirilmelidir. Kükürt analiz yapan akredite
laboratuarlar sıklıkla denetlenmelidir.
17) Türkiye’de kuru kayısı üretiminin neredeyse tamamının yapıldığı bir il olan Malatya’dan
ihracat yapılmamasından kaynaklı bazı ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Sektör
paydaşları, ilgili Bakanlıklarla iletişime geçilerek Malatya merkezli bir ihracatçılar
Birliğinin ihdas edilmesini önermektedirler.
18) Kuru kayısıda da sözleşmeli üretim modeline yönelik çalışmalar yapılarak arz ve fiyat
güvencesi oluşturulmalıdır. DİTAP bunun için ilk adım olabilir.
19) Kuru kayısı ihracatında belirli ülkelere her yıl aynı miktarda ihracat yapılırken bunun neden
arttırılamadığı, bazı ülkelere ihracat miktarımızın neden düştüğü araştırılarak mevcut
pazarı korumak ve yeni pazar arayışları için sanayiciyi motive edecek politik araçlar
sisteme entegre edilmelidir.
20) Kuru kayısı piyasasında arz ve talep nedeniyle oluşacak bozulmaları azaltmak amacıyla
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık, üzüm ve incir de yaptığı müdahale araçlarını
kuru kayısı için de kullanması zaruri hale gelmiştir.
21) Kayısı yetiştiriciliğinde yaşanan agro-ekolojik ve işletme yöneticiliğine yönelik sorunlar
nedeniyle ileride kayısı alanlarında yaşanacak daralmayı şimdiden önlemek, kayısı
yetiştiriciliğine uygun olmayan alanlarda TARSİM raporlarından yararlanılarak diklime
müsaade edilmemesi vb sorunları değerlendiren Valiliğimiz uhdesinde bir kayısı kriz
masası oluşturulmalıdır.
22) Covid-19 sürecinde diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi kayısıda da en önemli açmaz olarak,
hasat döneminde yaşanabilecek işgücü arzındaki sorunlar görülmüştür. Bakanlık tarafından
çiftçilerin araziye inmeleri önündeki engeller ile mevsimlik tarım işçilerinin seyahat
kısıtlamasının kaldırılması tedbiri bu sorunun çözümüne katkı sunmuştur. Malatya’da
kayısı hasat döneminde ihtiyaç duyulan 4 milyon günlük işgücünün, ortalama hasat süresi
olan 32 güne bölünmesi ile yaklaşık 125 bin işgücüne ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir.
İşgücü ihtiyacının 75-80 bin dolayında olan kısmı çiftçi ailesi ve ilden karşılanmakta ancak
6
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geri kalan 45-50 bin kişilik kısmı ise mevsimlik işçilerden sağlanmaktadır. Bakanlık
tarafından serbestiyet sağlanan mevsimlik işçilerin sağlık endişesiyle Malatya’ya seyahat
edip etmeyecekleri bir risk olarak görülmektedir. Tarım İl Müdürlüğü tarafından işgücü
ihtiyacı duyan çiftçilerin taleplerinin alındığı ifade edilmekle birlikte mevsimlik işçilerin
sağlık endişesiyle yeterli miktarda arz oluşturamaması halinde, işgücü arzını sağlayacak
mutlak surette bir “B Planı” hazırlanmalıdır.
23) Mevsimlik işgücü arzının sağlandığı illerin Valilikleri ve diğer aktörleri ile hızlıca iletişime
geçilerek, mevsimlik işgücünün seyahat yasağının ve yaş sınırının olmadığı yönünde
duyurular yapılması sağlanmalıdır.
24) Malatya’ya gelecek mevsimlik işçilerin mutlak surette Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
testine tabi tutulması, çalışma esnasında uyacakları kuralların belirlenmesi ve iyi tarif
edilmesi elzemdir.
25) Kuru kayısı üretim miktarında uzun yıllar ortalamasına göre bir miktar düşüş öngörülmüş
olsa dahi bu miktarın ihracatı ve dolayısıyla üretici gelirlerini etkilemeyeceği anlaşılmıştır.
26) Ağustos ayında başlayacak yeni sezon kuru kayısı ihracatında olası problemlerin
yaşanmaması adına ihracatçılarımızın mutlak surette şimdiden bağlantılarını kurmaları,
ihraç fazlası ürünün yurt içi tüketimin sağlamak amacıyla da kamu eliyle yönlendirmeler
yapılması gerekliliği hâsıl oluşmuştur.
27) Malatya’nın en önemli tarımsal ürünü olan kayısıda kurumlar arası işbirliğinin, birlikte
düşünmenin ve kayısının ortak payda olduğu fikrinin her alanda kendisini hissettirmesi için
mutlak surette Malatya Turgut Özel Üniversitesi öncülüğünde, bilimin ışığında sektörün
tüm kesimlerinden yetkin kişilerden oluşan bir “Kayısı Bilim Kurulu” oluşturulmalıdır.
28) Ortak akıl oluşturmak amacıyla bu panel ve benzeri bilimsel ve sosyal içerikli
organizasyonlarının tekrarlanmasında yarar görülmektedir.
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hakan YILDIRIM
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Sayın Genel Müdürümüz, Oda Başkanlarımız, İl Müdürümüz, Hocalarımız ve bizi
izleyen değerli izleyiciler bugün Üniversitemiz ev sahipliğinde ilgili paydaşların katılımı ile
Malatya’da Covid-19 sürecinde kuru kayısıyı ve tarımı konuşacağız. Herkesi saygıyla
selamlıyoruz.
Bugün itibariyle dünyada salgının yayılmadığı ülke kalmamış durumdadır. Covid-19
dünyada eğitim, ekonomi, sağlık, tarım, turizm ve gıda sektörleri başta olmak üzere tüm
sektörleri olumsuz şekilde etkilemiştir. Tarım sektörü, ekonomik olarak konjonktürel
hareketler karşısında esnekliğinin düşük olmasının avantajını bu kriz döneminde yaşayacaktır.
Salgın sonrasında gıda güvencesini ve tarımsal üretimde kendisine yeterliliği sağlayan ülkeler
ekonomik bağışıklığı güçlü olacağından bu süreci en az zararla atlatacakları öngörülmektedir.
Gelinen noktada, gıda arzı açısından küresel gıda güvenliğinin tehlike altında olup olmadığı
sorusu da ayrı bir boyut kazanmıştır. Gıda sistemlerinin yeterliliği, sağlıklı bir şekilde gıda
ürünlerine ulaşılabilir olmasının yanında bu sektörden kazancını sağlayan başta çiftçiler
olmak üzere bütün çalışanların gelirlerinde bir bozulmaya yol açacağı endişesi çok boyutlu
olarak düşünülmesi gereken bir durumdur. Bu noktadan hareketle bugün kuru kayısı başta
olmak üzere, bu salgının Malatya tarımı üzerindeki etkilerinin başta Tarım ve Orman
Bakanlığı olmak üzere, kamu, üniversite, sanayi, borsa ve üreticilerle birlikte bu etkilerin
durumunu, izlenecek eylem planlarını ayrıntılı bir şekilde tartışmaya açmayı hedeflemekteyiz.
Panelimizin hayırlı olmasını diliyor ve katılımcılarımıza tekrar teşekkür ederek
panelimize başlıyoruz.
9

T.C
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Bilim, Emek, Özveri

Salgın, Gıda ve Bağışıklık Üçgeninde Kayısının Rolü

Prof. Dr. Aysun Bay KARABULUT
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü
(e-Panel sunuş özeti)

Ö

ncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne ve
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bu süreçte teşekkür ediyorum.
Malatya için en önemli tarımsal ürün olan kayısının üretim ve pazarlama

sürecinde kamuoyunun da beklediği panele verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu
süreç içerisinde gerek sanayi gerek akademi gerek ticari boyutu, Tarım Bakanlığımızın aldığı
tedbirler ile Ziraat Odalarının izleyeceği süreçleri masaya yatıracağız.
Çiftçinin el emeği göz nuru olan kayısısına katkısı olacak şekilde Tarım ve Orman
Bakanlığımızın katkısını bekliyoruz. E-panelimizin hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum.
Kayısının Malatya için çok ciddi ekonomik değeri var. Kayısının sadece ekonomik boyutuna
bakmıyorum, aynı zamanda bir sağlıkçı olarak, bir biyokimyacı olarak uzun yıllar kayısının
sağlığa olan çok ciddi katkıları üzerine de çalıştık. Kayısını kükürt sorunu, kayısı çekirdeğini
sağlığa etkileri gibi birçok çalışma yaptık. Covid-19 salgının ciddi olarak her şeye yansıması
oldu. Hayat tarzlarımız değişti, beslenme şeklimiz değişti. Şu an bulunduğumuz mevcut
koşullar nedeniyle gerek iklim gerekse Covid-19 salgını sürecinde ciddi bir etki olduğunu
görmekteyiz. Buna bağlı olarak da çiftçilerimizin de baktıkları ürünlere bakışı da değiştiğini
görüyoruz.. 2019 yılı rakamlarına göre Malatya’nın 99 bin tonluk bir kuru kayısı ihracatı var
ancak Covid-19’un bundan sonraki sürece etkisi ne olacak? Bu yıl etkili olan Kayısıda Çiçek
Monilyasının çiftçiye ve üretime ve ekonomiye etkileri neler olacak? Bu sorulara cevap
aramaya çalışacağız.
Başka bir açıdan bakıldığında, kayısının önemini daha iyi anlamak mümkün. Bakınız
geçenlerde Avrupa’dan özellikle İtalya ve Belçika Ticaret Ataşeleri ile yakın dönemde bir
görüşme gerçekleştirdik. Bize, sizler kayısıyı iyi anlatıyorsunuz güzel şeyler söylüyorsunuz
ama beslenme açısından altın değerinde bu kadar önemli bir ürüne biz ulaşmakta sorun
yaşıyoruz dediler, Kayısının üretildiği andaki değeri çok önemli ve piyasaya sürülme fiyatı
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çok önemli. Rusya’ya gittiğimizde de kayısının ihracatı ile ilgili sorunu dile getirdik. Asıl
sorun bu yıl için kayısının yetiştirilmesinde. Kayısı üretiminde azalma olursa, bu azalmanın
çiftlilerimiz açısında telafisi ne olabilir? Tarım ve Orman Bakanlığımızın destek verdiğini
biliyoruz, bu kapsamda çiftçilerimizi rahatlatmak adına bir müjde bekliyoruz? Diğer yandan
kayısı da yaşanan bu monilya sorunun kaynağı organik yetiştiricilik mi acaba? Şu anki süreçte
üretimde monilyadan kaynaklı ne kadarlık bir azalmanın olduğunu söylemek oldukça güç,
yakın dönemde üretim net bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Kayısının sağlığa olan etkisiyle Covid-19 sürecinin sağlığa olan etkisinin üretim ve
tüketimle bir üçgen oluşturduğumuzda birbirini bağlaması gerekiyor, hepsi aslında birbiriyle
bir döngü halinde. Bizler bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğini bekliyoruz.
Bizde Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Ziraat Fakültesi olarak her türlü akademik desteği
vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte alınan geri bildirimlerle
üreticilerimize nasıl bir ışık tutabiliriz, kendilerini nasıl bilgilendirebiliriz sorularına cevap
bulacağız. E-panelimizde konuşulan konular rapor olarak hazırlanacaktır. Daha önce yapmış
olduğumuz kısa çalıştay için de bir rapor hazırladık ve paylaştık. O rapordan çiftçilerimiz,
özelikle burada çiftçilerimizin ilaçlama ile ilgili ne gibi önlemler alınabilir, önlemlerin
çiftçilere nasıl bir yansıması olabilir, organik yetiştiricilik yapıldığında bu gibi hastalıklarla
nasıl mücadele edilebilir gibi konularda nasıl istifade edebilir bunun üzerinde durmuştuk. Bu
çerçevede bizler üniversite olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çiftçilerimizin
ihtiyacı olan bilgiyi vermek için uzaktan eğitim yoluyla da olsa her zaman hazır durumdayız,
bunun için yeterli altyapıya sahibiz ve kendi uzaktan eğitim altyapımızla sertifikalı eğitim
verebilecek durumdayız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak bizler işi
sağlık ile birleştirip, bilimsel olarak desteklemek istiyoruz. Fakültemizde, kayısı konusunda
kendi alanlarında önemli bilimsel çalışmalar yapmış ve kayısı sektörünün gelişimine katkı
sunmuş akademisyenlerimiz bulunuyor. Bundan sonraki süreçte de fakültemiz öncülüğünde
kayısı ile ilgili etkinliklerimizi sürdüreceğiz.
Kayısının ve çekirdeğinin insan sağlığı üzerine olumlu etkileri üzerine yaklaşık 10
yıldır çalışıyoruz. Bu konuda uluslararası etki faktörü yüksek dergilerde yayınlanmış ciddi
çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların çıktısı olarak elde etmiş olduğumuz ürünün ismini
“Kayısır” koyduk. Bu tür ürünlerin üretilmesi hem Malatya hem de Türkiye ekonomisine bir
katkıdır. Sağlığa etkilerinde kolon kanserinde, meme kanserinde denemelerimizi yaptık, hali
hazırda Sağlık Bakanlığı nezdinde de çalışmalarımız devam ediyor. Kayısı çekirdeğinin
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T.C
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Bilim, Emek, Özveri
Çin’de Covid-19 ile mücadelede kullanıldığına dair, bağışıklık sisteminden dolayı çok ciddi
yayınlar da mevcut. İşte vücudun immun sisteminin güçlü olması için tıpkı dışarıdan takviye
alınan B12 veya D vitamini gibi bizim ürünümüzün de dozunda kullanılması gerekiyor.
Bu çalışmaların hepsi memleket için, Malatya için ve Türkiye içindir. Sayın
Cumhurbaşkanımızın da sürekli ifade ettiği gibi kendi ürünlerimizi üretebiliyor olmanın bir
değişik şeklidir. Avrupa’dan Amigdalin maddesini mi almak önemli, yoksa bizim kendi
kayısımızdan ürettiğimiz Amigdalin maddesi mi önemli? Araştırma sonuçları kendi orijinal
ürünümüzden kullandığımızın Amigdalin’in daha etkin olduğunu birçok çalışmada ortaya
koyduk. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda ilimiz STK’larının ve İl
Müdürlüğümüzün çalışmalarımıza destek olmasını bekliyoruz. Yaptığımız araştırmaların
sonuçlarını paylaşmak bizim görevimiz. Kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçekten deneysel
ve laboratuvar da ispatlanmış

sonuçlarla söylüyoruz.

Vücut

bağışıklık sistemini

güçlendirmek, enzimleri aktive edebilmek için bu tür ürünlere ihtiyacımız var. Bu tür
çalışmalar ülkemiz için yapılmış çalışmalardır. Üniversite öğretim üyelerimizle bu
çalışmalara devam edeceğiz.
Bu türden organizasyonları tekrar etmek yeniden bir planlama yapılmasını ve kayısı
için bir bilim kurulu önerisinin hayata geçirilmesi çalışılmasını değerli buluyorum. Sabırla
dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum.
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Covid-19 Sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal
Üretime Yönelik Tedbirleri
Dr. Mehmet Hasdemir
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü

(e-Panel sunuş özeti)

ir şehrin kaderi olan bir üründe, üniversitemizin yetiştiriciliğinde,

B

üretiminde,

pazarlanmasında,

sağlıklı

tüketiminde

her

aşamasında

hassasiyetle küresel bir vizyonla, bakış açısıyla sahip çıkmasından

duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyorum.
Ben aslında Covid-19 pandemi sürecinde bakanlık çalışmalarımızı anlatacağım ama
Bakanlığımızın Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün de kayısı özelinde gerçekleştirdiği
çalışmaları paylaşacak hem ülkemiz hem de şehrimiz için önemli olan kayısı üretiminde
yaşanan gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Bir de şunu belirtmekte fayda var, pandemi niteliği
kazanan, Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve
sorumlulukları yanında hem ülkemiz hem de şehrimiz için önemli olan kayısının ve tarımsal
üretim sürecinde yaşanılan gelişmeleri paylaşmak istiyorum.
Bu çerçevede tarımsal üretimin sürdürülebilirliği oldukça büyük öneme sahip.
Salgının küresel boyutta ilk ortaya çıktığından beri süreç dikkatli bir şekilde takip edilmiş ve
ülkemize yönelik etkilerini en aza indirmeye yönelik gerekli her türlü tedbir alınmıştır.
Ülkemizde vakaların artması ile birlikte kriz yönetimi anlayışına geçilerek temel gıda
maddelerinde arz güvenliğini sağlayacak şekilde stok ve tedarik yönetimi gerçekleştirilmiştir.
İçinde bulunduğumuz dönemde de tarımsal faaliyetler aksatılmadan yürütülmektedir.
Başta Malatyalı çiftçiler olmak üzere ülkemizin dört bir tarafında tarımsal üretim yapan
çiftçilerimiz üretim alanlarına ulaşmakta, tarımsal girdilerin, üretilen hammaddelerin
tedarikinde, dolaşımında ve pazarlanmasında en küçük sorun dahi yaşamamışlardır. Bu vesile
ile şunu da belirtmek isterim ki ülkemizin sahip olduğu iklim ve toprak şartları yani agroekolojik avantajıyla, Erzurum’da yazlık buğday ekimi gerçekleştirilirken aynı dönemde
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T.C
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Bilim, Emek, Özveri
Adana’da soğan hasadına başlanmıştır. Bu agro-ekolojik avantajlar ülkemize, diğer ülkelerde
olmayacak düzeyde gıda güvencesi imkânı sağlamıştır. Bu yıl hububat, baklagil ve yağlı
tohumlar başta olmak üzere birçok tarımsal üründe geçen yıla göre rekolte artışı bekliyoruz.
Ülkemiz tarımsal hâsıla açısından Hollanda, İspanya, Fransa gibi ülkeleri geride
bırakarak yaklaşık 48 Milyar $’lık bir tarımsal hasıla ile Avrupa’da şu anda lider bir konuma
gelmiştir. Başta kayısı olmak üzere, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kiraz gibi birçok üründe
de üretimde dünyada birinci sıradayız. Ürettiğimiz tarımsal ürünler ile 83 Milyonluk
nüfusumuzu ve ülkemizde ağırladığımız 50 milyon turistin gıda güvenliğini ve gıda ihtiyacını
karşılamanın yanında 18 Milyar $’lık ihracat yapıyoruz. 5,3 Milyar $’lık ihracat fazlası ile
tarımda net ihracatçı konumdayız. Bu başarıda elbette toprak ve su kaynaklarımızın bize ne
denli büyük bir avantaj sağladığını görmekteyiz. Ancak şu tespitin de yapılması gereklidir;
ülkemiz tarımsal üretim bakımından ABD’nin tarım alanlarının 1/10’una, AB’deki toplam
tarım alanlarının ¼’üne sahip olmasına rağmen 23,1 Milyon hektar işlenen tarım arazisi ile
dünyada 17. Sıradadır. Tarımsal alan bakımında dünyanın 17. ülkesi olmamıza karşın,
tarımsal hasılada dünyada ilk 10’yız. Bu başarı Türk çiftçisinin başarısıdır. Bu vesile ile başta
çiftçiler olmak üzere, Bakanlığımızın tüm çalışanlarının ve sektörün tüm paydaşlarının eline,
emeğine sağlık diyorum.
Dünyada market raflarının boşaltıldığı bir dönemde insanımızın gıda ihtiyacını
karşılamak için çiftçilerimizin de alkışı hak ettiğini söylemek istiyorum. Milletimizin gıda
ihtiyacını karşılamada şüphesiz ki Malatyalı çiftçilerimizin de büyük katkısı olmuştur. 2019
yılında 100 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihraç edilmiş ve yaklaşık 253 milyon $ döviz
girdisi sağlanmıştır. Son 15 yılda kuru kayısı ihracat birim fiyatlarında %35’in üzerinde bir
artış söz konusudur. 2020 yılı ilk 3 aylık döneminde 26 bin ton kuru kayısı ihraç edildiği
görülmektedir. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yaklaşık 600 ton daha fazla
ihracat gerçekleştirdiğimiz görülmektedir. Bu veriler küresel sorunlara rağmen kayısı
ihracatının kesintisiz olarak devam ettiğini göstermektedir. Ancak pandemi sonrasında dünya,
tarım ve gıda ürünleri sektöründe de önemli değişimler beklenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda
ihracatı teşvik amacıyla politikalar uygulayan birçok ülkenin, şimdi geldiğimiz noktada ise
söz konusu ülkelerin önceliği kendi halkının ihtiyaçlarını karşılamak olduğu görülmekte,
ihracata yasaklama getiren bir dönüşüm olduğu ortaya çıkaran bu ülkeler Dünya Ticaret
Örgütüne şikâyet edilir hale gelmiştir. Yine bu dönemde üretimin en önemli girdisi olan,
enerji açısından da büyük dalgalanmalar yaşandı. Brent petrol fiyatları 20 doların altına inmiş
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şimdilerde 30 dolar bandında gezinmektedir. Bu tür değişiklikler tarım ve gıda ürünleri
ticaretini de etkileyecektir. Bütün ülkeler açısından küresel ekonominin küçülmenin
beklendiği bir dönemde, yerel ölçekte tarım sektöründe başarı hikâyesi yazmanın yanında
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Bey’in “Dünyayı doyuran ülke dünyanın lider ülkesi
olacaktır” şeklinde ifade ettiği gibi küresel bir vizyonla planlamalar yapmak zorunayız.
Malatya çiftçisi her zaman olduğun gibi başarı hikâyelerinden bir tanesini de Boztepe
Recai Kutan Barajının tamamlanması neticesinde bölgede sulamaya açılan alanlarda doğru
üretim deseni ile üretimde artışlar yakalamış olmanın yanında 52 bin tonun üzerinde rekor
seviyede şeker üretimi gerçekleştirmiştir. Dünya kayısı üretimi ve ticaretinde liderliğini
korumuştur.
Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Bakanlığımızın tüm birimleri ile birlikte
Malatyalı çiftçilerimizin yanındayız. 2019 yılında Malatyalı üreticilerimize yaklaşık olarak
170 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2005-2019 döneminde 200
bin dekar kapama kayısı bahçesi tesis edilmiş ve üreticilerimize 17 milyon TL’nin üzerinde
ödeme yapılmıştır. Yine kırsal kalkınma projeleri kapsamında 48 proje tamamlanmış, 12,8
milyon TL’nin üzerinde hibe desteği ödenmiştir. Elbette bu süreçte Malatya’mız için kayısı
olmazsa olmazımızdır. Bizler kayısıya alternatif aramıyoruz ama kayısımızın en verimli
şekilde üretip, katma değeri yüksek bir şekilde dünyaya ihraç etmek istiyoruz, bu konuda
Bakanlığımızın tüm birimleri ile çiftçilerimizin ve ihracatçılarımızın yanındayız.
Bunun yanında potansiyelimizi daha da iyi kullanıp ilave gelir getirecek alanları da
kullanıp, faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye yönelik projelere teşvik ediyoruz. Bu çerçevede
başlatılan Malatya Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Sera Organize Sanayi
Bölgesi çalışmalarımız devam etmekte olup, bu projeler en kısa sürede uygulamaya
girecektir. Bakanlık olarak çiftçilerimize diyoruz ki; “Siz üretin, biz Bakanlığımızın tüm
birimleri çiftçilerimizin her zaman yanında”. Son dönemde Sayın Bakanımızın da lansmanını
gerçekleştirdiği Dijital Tarım Platformu (DİTAP) ile Malatya’da üretimden pazarlamaya
kadar olan tüm sürecin çağın ve gelişmiş teknolojiye uygun bir şekilde, elektronik ortamda
alıcıları ve üreticileri bir araya getirecek platformlarla da Malatya kayısısının dünyadaki
hakkettiği yere gelmesi, bu sistem içerisinde çiftçinin daha fazla pay alması, lojistik süreçlerin
iyi yönetilmesi, çiftçimizin gerektiğinde girdi ihtiyacının dijital tarım pazarı ile, tarım
pazarıyla, sözleşmeli tarım modeliyle üretim süreci içerisinde ayni yardımlarla ihtiyaç
duydukları girdilerin temin edilmesini sağlayacak bir model ile Malatya çiftçisinin
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yanındayız. Bu nedenle hasat başlamadan önce Malatyalı çiftçilerimizi Dijital Tarım Pazarına
(DİTAP) üye olmalarını, bu platform aracılığıyla hem dünyadaki bütün taraflara ürünlerini
tanıtmalarını, arzu etmeleri durumunda ihracatçılarımızın, alıcılarımızın, sanayicilerimizin,
Malatya kayısısını işleyen, paketleyen tüm tarafların da talepte bulunarak ihtiyaç duydukları
hammaddeyi bu platform sayesinde karşılayabileceklerini ifade etmek istiyorum. Endüstri 4.0
sürecinde dünya ile rekabet eden bir tarım sektörünün oluşturulması için üretim
maliyetlerimizi azaltmak ve verimliliğimizi artırmak üzere teknoloji kullanımını geliştirmek
durumundayız. Bu aşamada Malatya’nın sahip olduğu 2 üniversite ve yetişmiş akademik
kadrosu en büyük fırsatımız. Malatya’da son dönemde iklim şartlarındaki değişiklik, yağış
durumu, çiçek dönemindeki yaşanan gelişmeler ile kayısı üretimine etkileri yakinen takip
edilmektedir. İl Müdürlüğümüz ve Enstitülerimiz çalışmalarını yapıyorlar, Çiftçilerimiz hiç
merak etmesin her daim onların yanındayız. Paneli düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.
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Covid-19 Salgın Döneminde Malatya’da Tarıma Dayalı Sanayinin
Durumu
Oğuzhan Ata SADIKOĞLU
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
(e-Panel sunuş özeti)

eğerli katılımcılara ve panelimizi izleyen herkese, şahsım ve Malatya

D

Ticaret Sanayi odası adına selamlarımı iletmek istiyorum.
Organize Sanayi Bölgelerimizde, tarıma dayalı şehrimizde tarıma dayalı

bir sanayi oluşturmaktan dolayı iyimser bir yapının olduğunu ifade etmek istiyorum. Tarımın
geliştiği illerde özellikle sanayileşme kültürünün de tarıma yönelik olması bu anlamda
özellikle üretim yapan çiftçiler anlamında da sağlıklı bir yapının oluşmasına da zemin
hazırlıyor.

Çiftçimiz yığın şeklinde ürettiği ürünü pazarda kime satacağına dair kaygı

duyuyor. Fiyatın düşmesinden dolayı mağdur olan çiftçimiz bu anlamda yükü üzerinde
topluyor. Çiftçimiz bazen çalıştırdığı işçini maaşını ödeyemiyor. Özellikle Sayın Genel
Müdürümüz de buradayken, sizlerin aracılığıyla Malatya’da bir “kayısı birliğin” olması
gerektiğini ifade etmek istiyorum. Geçmişte kurulan kayısı birliğin siyasallaşması ve
siyasallaşması ile yanlış organize olmasından kaynaklı bir sıkıntı oldu. Türkiye’de kayısının
haricinde çok önemli ve başarılı Fiskobirlik gibi ürün birlikleri var. Bunun için aynı şekilde
bir üst çatı oluşturarak özelikle Ziraat Odalarının, Tarıma Dayalı Kalkınma Kooperatiflerin,
Birliklerin, Borsaların, Odaların bir araya gelerek ivedi bir şekilde bir kayısı birliği kurulması
gerektiğine inanıyorum. Şehrin dinamiklerini ve çiftçiyi bir arada tutacak ve birbirini denetim
ve kontrol edebilecek bir organizasyonla acilen kayısı birliğin kurulması gerekiyor. Bu
isteğimizi her platformda dile getiriyoruz, Sayın Ticaret Bakanımıza ilettik, gelecek hafta
TOBB bünyesinde Sayın Bakanımız Berat ALBAYRAK’ın da katılacağı bir toplantıda yine
düşüncelerimiz ifade edeceğiz. Sayın Genel Müdürümüzden de bu talebimizi Tarım ve Orman
Bakanımıza iletmesini rica ediyoruz.
Ticarette de şunu ifade etmek istiyorum; özelikle üretilen ürünleri (kayısıyı) yurtdışına
pazarlayan birçok üreticimiz var, bunların da yaşamış oldukları birçok sıkıntıları var. Özelikle
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kükürtteki ppm oranı, yıllardan bu yana Malatya’nın kanayan bir yarası haline geldi. Bir de
yurtdışına ihracat yapma girişiminde bulunan tüccarların gerek bizim gerekse Bakanlığımız
aracılığıyla irtibat kurması, denetlenmesi ve kategorize (Gold, Silver, Platinium gibi )
edilmesi gerekir. Çünkü bazı tüccarların piyasa faaliyetlerinin olumsuzluğu bütün tüccarlara
sirayet ediyor. Bu nedenle bu kategorizenin yapılması önemli. Bu şekilde alıcı ile satıcı daha
dürüst ve sorunsuz bir şekilde ticari faaliyetini gerçekleştirecektir. Bu konu ile ilgili olarak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile de çalışmalarımız devam etmektedir.
Bununla birlikte 2018 yılında 93 bin ton kayısı üretimi gerçekleşti, bundan da 253
milyon Ş gelir elde edildi. 2019 yılında da neredeyse aynı geliri elde ettik ama o dönemki
üretim 99 bin tondu. Türkiye’nin kuru kayısı ihracatının Malatya dışından yapıldığından
Malatya açısından bir ekonomik kayıp oluşuyor. İhracatımız Malatya üzerinden olursa vergi
avantajı sağlanacaktır. Bütün ihracatçılarımıza ticaretin Malatya üzerinden yapılmasını
tavsiye ediyoruz. Ayrıca Malatya merkezli bir ihracatçılar birliğine de ihtiyaç olduğu
görülmektedir. Bunun yanı sıra ilimizde Eximbank kurulmasını önemli görüyoruz ve bunu
ilgili birimlere ifade ettik.
Kayısı çiçeklenme döneminde yoğun yağmur ve yağış olmasından dolayı Kayısı
monilya hastalığı nedeniyle ürün kaybı yaşanıyor. Bu süreçte her yıl için beklenen 180 bin ton
ürün rekoltesi yaşanan bu sorun nedeniyle 90 bin ton civarına düşecektir. Söz konusu kayıp
doğrudan ülke ekonomisinin kaybıdır. Denetimler mutlaka olmalı ancak erken uyarı
sistemleri ile çiftçilerin mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda çiftçinin
yeterliliği tartışmalıdır, Bakanlık ve İl Müdürlüğü yetkilileri bu konuda hassasiyet göstermesi
gerekmektedir. Çiftçi eğitiminde ve yayımda bir ihmal olduğu görülüyor. Daha aktif bir
yayım faaliyetinin kurulması gerekiyor.
Tarıma dayalı bir il olmamız nedeniyle tarıma dayalı sanayinin de gelişmesi bizim
açımızdan çok önem arz etmektedir. Sözleşmeli ürün satışını resmiyete dökmeli ve çiftçilerin
mağduriyetinin önüne geçilmelidir. Kayısı üreticileri sezon geldiğinde kime kayısı satacağı ile
ilgili fikri yok, o gün itibariyle ihtiyaçları dâhilinde ya ürününü çok düşük fiyattan satarak
mağdur oluyor ya da şartlar dâhilinde ürününü bekleterek, stoklayıp, belki de bir yıl boyunca
kayısısını satmıyor ki ürün fiyatı artsın. Hâlbuki ihracat gerçekleştiren firmalarımız da
üreticiler ile koordineli bir şekilde çalışırsa, tarımsal sanayi ile ilgili yapılan yatırımların
birçoğunun sözleşmeli satış kanalı oluşturularak satış kaygıları ortadan kaldırılabilir. Bu
durum çiftçimiz motive edecektir. Tüm katılımcılara teşekkürlerimi arz ediyorum.
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Salgın Döneminde Borsanın Pozisyonu ve Kuru Kayısı
Ticaretine Yönelik Beklentiler
Ramazan ÖZCAN
Malatya Ticaret Borsası Başkanı
(e-Panel sunuş özeti)

aşta Aysun Karabulut Rektörümüze, organizasyon için teşekkür ediyorum. Genel

B

Müdürümüze, İl Müdürümüze, Oda başkanlarımıza ve hocalarıma teşekkür
ediyorum.

Kayısı Malatya’nın ortak paydası, Malatya ekonomisinin en güçlü ve en önemli

aktörü. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin sürekli tarım ve kayısı odaklı olarak, kuru
kayısıda yaşanılan sorunlar, üretimde yaşanılan sorunlar, özellikle iklimsel değişiklikler gibi
bütün akademik çalışmalardan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve
akademisyenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Aysun hocamız, kayısı çekirdeğinin insan
sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştı. Bu Malatya için bir şans, bir
üniversitemiz var. Malatya tarım şehri olma adına çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Malatya’nın
bir taraftan sanayisi güçlenirken, bir taraftan sanayi alt yapısı ivme kazanırken, bir taraftan da
tarım şehri olma konusunda gerçekten emin adımlarla ilerliyor. Bizim en önemli
avantajlarımızdan bir tanesi kuru kayısı. Kuru kayısıdan kaynaklanan dezavantajlarımız da
mutlaka var. Pozitif açıdan odaklanıldığında kayısı hem prestijli hem de stratejik öneme sahip
olan milli bir ürünümüz. Türkiye’de böyle birkaç ürün var, fındık, üzüm ve incir gibi ama
onların hepsi bölgesel olarak üretiliyor. Kuru kayısı ise en kaliteli olarak sadece bir ilin
sınırlarında üretilmesi açısından oldukça önemli. İklimsel olarak da toprak olarak da dünyanın
en kaliteli ürününü üretmekteyiz. Covid-19 salgını süreci ile birlikte dünya tarımın ne kadar
önemli olduğunu yeniden keşfetti. Sanayisi ile çok övündüğünü gördüğümüz ülkelerin bir
taraftan da tarımını ihmal ettiğini gördüklerine şahit olduk. Tarım, bir ülkenin ayakta kalması
için en önemli sektörlerden biridir. Toprağın ne denli önemli bir unsur olduğunu insanoğlu bir
defa daha keşfetmiş oldu. Bundan sonra çok daha ehemmiyetli bir şekilde buna
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odaklayacağını görmekteyiz. Tabi ki sanayi gelişecek, tabi ki büyüyecek ve gıda dünya için
vazgeçilmez bir aktördür.
Covid-19 sonrasında TOBB başkanı aracılığıyla Malatya Ticaret Borsası olarak da
alınması gerekli tedbirleri kurumsal olarak ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Hazine arazilerinin
kullanıma açılması bu açıdan sevindiriciydi.
Salgın başlangıcında Malatya olarak ihracat tedirginliği yaşadık, ancak süreç
içerisinde ihracat açısından herhangi bir sorunla karşılaşmamış olmak ve üstüne özellikle
ABD ve Avrupa’ya ihracatımızın artması oldukça olumlu bir gelişme oldu. Baktığınızda kuru
kayısıda son üç yılda tüketim ve fiyat dengesi oluşmuş olduğunu görüyoruz. Ancak bizim
yeni pazarlara ihtiyacımız var. Çünkü bazı ülkelerde bir süredir aynı miktarı ihraç ediyoruz ve
hiç artış oluyor. Bunun yanında ABD pazarında 15 bin tondan niçin 10 bin tona düştüğümüzü
de sorgulamamız gerekiyor. Kayısı ihracatı açısından miktar olarak bir sorun yok gibi
görünüyor. İç tüketimi ve stoklarımız açısından gelecek yılın ihracatı açısından da sıkıntı yok.
Bun yanında piyasada fazla ürünü regüle edecek pazara mutlak ihtiyaç var. 2020 yılında
Malatya kayısısı için üreticinin ve ihracatçının yılı olacak diyebilirim. Bu yıl yatırımı büyük
oranda tamamlanan lisanslı depoculuğu hayata geçiriyoruz. Belki lisanslı depoyu daha geniş
konuşmamız lazım. Malatya da bu yıl hayata geçecek lisanslı deponun yanında arz talep
dengesini ortadan kaldıracak bir yapıya ihtiyaç var. TMO aracılığıyla kayısının da alınacağını
ümit ediyoruz. Böylece fiyatı istikrarı yaratacak bir alıma imkân verilmesi gerekir.
Geçenlerde Sayın Valimiz ile görüştüm ve Malatya da kayısıyla ilgili kriz masasının
kurulması gerektiğini söyledim. Çünkü çiftçilerimizin fiyatlardaki yaşanan belirsizliklerden
dolayı ağaca bakmadığını görüyoruz ve böyle giderse 10 yıl sonra işletme ağaçlarımızın
%50’sini kaybetmiş olacağız. Biz bunu görüyoruz. Burada herkesin sorumluğu var. Bu
konuya odaklanmamız lazım. Rafta 4 milyar dolar değeri olan bir ürüne Bakanlık düzeyinde
de bir masa oluşturulması gerekiyor. Bakınız, kayısının fiyatını 1 dolar arttırırsanız 100
milyon dolar artı kazanç sağlarız. Ürün fiyatının maliyetinin iki katına çıkarılması lazım.
TARSİM raporlarıyla uygun olmayan alanda, sık don görülen yerlerde kayısı
dikilmemesi yönünde tedbir alınmalıdır. Bunun dışında kayısı dikili alanı mutlaka artırmamız
lazım. Çünkü Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan’a buradan yüksek düzeyde fidan satışı
yapılıyor. Onlara pazarı kaptırmamamız gerek.
Covid 19 salgın sürecinde bile ihracat yaparak ülkeye döviz getiren bir ürüne herkesin
sahip çıkması gerekir.
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Salgın Sürecinde Malatya’da Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik
Kamusal Uygulamalar
Tahir MACİT
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürü
(e-Panel sunuş özeti)

K

atılımcılara ve izleyicilere kurumum adına saygılarımı sunuyorum.
Malatya’da bu yıl yağış boldu, bu yağışın avantajlarının yanında,
dezavantajları da oldu. Biz bu süreçte basında çok yer alacak şekilde

yayınlar yaparak çiftçilerimizi bilgilendirdik. Teknik elemanlarımız ve sahada çalışan diğer
mühendislerimizle çiftçimizi bilgilendirme çalışmaları yaptık. Malatya çiftçisi bilgili ve
bilinçlidir. Mühendis ve diğer teknik eleman sayısı anlamında güçlü bir yapıdayız ve her
çiftçinin bir danışmanı var. Bu süreçte danışmanlarımız Ziraat Odaları bünyesinden istihdam
edilmektedir. Bu çerçevede Malatya ili özelinde tarımsal teşkilatı son derece güçlü bir il
konumundadır. Çiftçilerimize yağış döneminden önce SMS yoluyla bilgilendirmeler yaptık.
Yağıştan dolayı çiftçilerimizin bazıları ilaç atma fırsatı bulamadılar. Yağışlardan dolayı
çiftçilerimiz ilk ilaçtan sonra Monilyanın açığa çıkmasının ardından biz şikâyet edilen ilaçları
aktif madde içeriğine göre laboratuvarlara gönderdik. Sonuçları gelmeye başladı. Monilya
tam atak yapmadan önce biz bu çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda teknik personellerimizle
birlikte Nisan ayının ilk haftasında bir komisyon oluşturarak saha çalışmalarının ardından bir
rapor hazırladık. Yapılan çalışmada organik bahçelerin tamamında sorun olduğunu gördük.
Organik ilaçların sistemik olmaması nedeniyle ilacın ardından yağmur yağması nedeniyle
fiyatlardan dolayı yeniden ilaç yapmaktan kaçınmıştır. Konvansiyonel bahçelerin büyük bir
kısmında monilya hastalığı gördük ancak burada önemli olan ekonomik zarar eşiğine
ulaşması. İlaçlamayı uygun yapanların zararı ekonomik olarak az gibi görülüyor. Çiftçi
düzeyinde yeterli bilgi toplanması için afet bilgi formu düzenleyerek bakanlığa gönderiyoruz.
Döllenme problemleri olduğunu da unutmamak gerekli, kayısı bahçelerinde çiftçilerimizin
mutlaka bahçelerinde arı bulundurmaları gerekiyor. Monilya ve don yoksa tozlanma ve
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döllenme probleminde şüphelenmek gerekli. Bunun dışında çiftçilerimizin bilgi ihtiyacı
karşılamayan danışmanlarımızla ilgili hemen yasal işlem yaparız.
Bununla birlikte rekoltede düşüş öngörülse de pazarlarımızı kaybetmeyeceğimizi ve
çiftçilerimizin para kazanacağını düşünüyorum. Tedarikçi ve ithalatçı Türkiye’de rekolte az
olacağını gördüğünde başka ülkelerden arzını karşılamaya çalışacağından rekolte çalışmamızı
sürdürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konunun takipçisi olmaya devam
edeceğiz. Covid-19 salgını ile ilgili 2 sorun oluşacaktı. Birincisi ihracata gönderdiğimiz kayısı
miktarı idi ancak kayısı ihracatımız geçen yılların ortalaması düzeyinde devam ediyor, ancak
gelecek yıllar için bir araya gelinmesi ve değerlendirme yapılması gerekiyor. İkincisi de
kayısı işçiliği konusunda da yapılan istişarelerin neticesinde mevsimlik geçici işçiler
konusunda önlemler alınmış durumdadır. Bölgeye gelen yaklaşık 45000 tarım işçilerinin
%50’si Şanlıurfa, %35’i Adıyaman ve geri kalan %15’lik bir kısmı ise diğer illerden
gelmektedir. Bu çerçevede işçi talep eden üreticilerimiz İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüklerinden gerekli formları doldurarak taleplerini gerçekleştirecektirler. Tarım işçisi
konusunda herhangi bir bürokratik engel ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Rekolte
konusunda da saha çalışmalarımız devam etmekte olup, kurmuş olduğumuz komisyon
aracılığıyla rekolte tahminleri yapılacaktır. Sabırla dinlediğiniz teşekkür ediyorum.
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Covid-19 Sürecinde Malatya’da Tarım ve Kuru Kayısı Ekonomisi
Üzerine Değerlendirmeler
Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ
MTÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı

(e-Panel sunuş özeti)

S

ayın Rektörüm, Sayın Genel Müdürüm, Oda Başkanlarımız, İl Müdürümüz, Sayın
Dekanım;
Öncelikle böylesi bir organizasyona olanak sağlayan ve sektörün her kesiminden

paydaşları bir araya getirerek içinde bulunduğumuz süreci tarım sektörü açısından
değerlendirmemize fırsat sunan başta sayın rektörümüz olmak üzere dekanlığımıza ve işin
mutfağında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyor, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Aslında
üzerinde belki saatlerce konuşabileceğimiz bir konuda zamanı etkin kullanmak adına birkaç
başlıkta konuşmamı tamamlamayı planlıyorum. Önce Covid19 sürecinde dünyada ve
Türkiye’de ekonomi ve tarımı, sonrasında Malatya da tarım ve kuru kayısı üzerine
değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağım.
Covid-19 pandemisi tüm dünyaya yayılmaya başladıktan sonra doğal olarak ülkeler
hemen birtakım tedbirler uygulamaya koydular. Bu tedbirlerin başında hareket sınırlaması ve
sosyal izolasyon uygulanmaya başlandı. Elbette ki insanların birbirinden uzaklaştırılması
neticesinde bunun birtakım maliyetleri ortaya çıkmaktadır. İnsanlar arasında hareket
kısıtlamasının neticesinde arzda ve talepte bir daralmalar meydana gelmiş, dolayısıyla
ülkelerin bekledikleri hasılaya ulaşamamasına neden olmuştur. Oluşan bu maliyetin birileri
tarafından yüklenilmesi gereklidir. Cari durumda bu maliyet de devlet tarafından
üstlenilmektedir. Pandemi ile birlikte sağlık endişesi nedeniyle insanlar evlerine çekildi ancak
aklı selim düşünmeye başlayınca salgın ölmeyelim derken açlıktan da ölmeyelim endişesinin
geliştiği bir sürecin ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Salgın ile birlikte dünyada tarım ve
gıdanın ne kadar önemli olduğu doğa eliyle kendini bir kez daha test etmiş oldu. Bu süreçte
23

T.C
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Bilim, Emek, Özveri
dünyanın gelişmiş ülkelerinin da %5 ila %7 düzeyinde ekonomik daralma yaşayacağı
öngörüldü. Türkiye’nin de yaklaşık olarak %4 oranında bir daralma ile 2020 yılını
tamamlaması beklenmektedir. İnsanın gıdaya erişimi konusu önemli hale gelince mutlaka
üretimin de teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda birçok dünya ülkesi tarımsal üretimin
sürdürülebilmesi için tedbirler geliştirdi. Örneğin ABD hızlı bir şekilde 19 milyar $ değerinde
bir tedbir paketi açıkladı. Bu 19 milyar $’lık tedbirin 16 milyar $’ı doğrudan nakdi yardım
şeklinde çiftçilere ilişkili organizasyonlara aktarıldı. Türkiye’de birçok noktada üretimin
aksamaması açısından gerekli tedbirler alındı.
Tarım ve gıda sektörü insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan bir sektör olduğu için
üretimin durdurulması veya kesintiye uğratılması mümkün değildir, tarım sektöründe homeoffice çalışılmaz, kepenk indirilemez, yani araziye inmeden üretim yapmak mümkün değildir.
Tarım ve gıda sektörünün münhasır bazı özellikleri vardır. Ne yapılırsa yapılsın bir üretim
süreci gerçekleşecektir. Dolayısıyla üretimin nitelik ve nicelik bakımından insanların
ihtiyacını karşılaması önemlidir. Bu ihtiyaçları karşılamak için de çiftçilerin mutlak suretle
arazide olması gerekmektedir. Sürecin başında bu tedbir unutulmuş gibi gözükse de hızlı bir
biçimde tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretimde faaliyet gösteren
çiftçilerin sahada olması için hızlıca gerekli düzenlemeler yapıldı. Özellikle mevsimlik iş
gücü ihtiyacı olan bölgeler için bu arzı karşılayacak iş gücünün serbestliği sağlandı.
Dünyada ticaret anlamında da elbette bu süreç ile birlikte daralmalar yaşanacaktır.
Dünyada ülkeler, tarım ve gıda sektöründe önce kendine yeterlilik düzeyini sorgulamaya
başladılar. Türkiye gerek üretim ve gerekse de potansiyeli nedeniyle herhangi bir sorunun
yaşanmayacağını gösteren ülkelerden biridir. Bu manada üretimden vazgeçmeyerek bizleri
doyuran çiftçilerimiz de her türlü övgüyü hak ediyorlar. Türkiye kendisine yeter, ama
dünyada birçok ülke kendisine yeterlilik değil. O ülkelerinde temel gıda maddelerini de
mutlaka karşılanması lazım. İşte Türkiye üretim gücü ile gıda temininde dünyada öncü rol
oynayabilecek bir potansiyele ve güce sahip.
Dünyada kendine yeterlilik söz konusu olunca ülkeler önce kendi insanımız aç
kalmasın diye pozisyon almaya başladılar. Bu durumu, tarım ve gıda sektöründe içe kapanma
anlamında Fransızlar tarafından “tarımsal vatanseverlik (agricultural patriotism)” kavramı ile
izah edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli de benzer olarak
“Önce Can..” ifadesini kullanırken aslında aynı yönde düşünce içerisinde olduğu
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görülmektedir. Bunu başarabilmek için çok iyi bir organizasyon gerekirken Türkiye süreci
oldukça başarılı bir şekilde yönetmiştir.
Covid-19 etkisiyle Türkiye’de de bir ekonomik daralma gerçekleşti ve nisan ayında
toplam ihracatımızda %41’lik bir daralma var ancak tarım ürünleri ihracatımıza baktığımızda
çok yüksek olmamakla birlikte %3’lük bir artış söz konusu. Diğer sektörlerde bir daralma
görülürken, özellikle hizmetler sektöründe, tarım ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir
kez daha ortaya koymuştur. Dünyada her ülke tarım için bazı tedbirler koyarken Türkiye’de
kendimize sınırda yeterli durumda olduğumuz limon, patates ve soğan gibi ürünlerde ihracat
sınırlaması getirilerek son derece doğru bir uygulama ortaya konulmuştur. Bu yolla hem bu
ürünlerin arzı güvenceye alınmış hem de fiyat yükselişlerinin önüne geçilmiştir.
Malatya bir tarım şehri olma yolunda ilerlemektedir. 700 metre rakımdan 1500-1600
metre rakıma kadar çeşitli bitkisel üretim faaliyetlerinin yapıldığı, hatta daha yüksek rakımlı
yaylalarda hayvancılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği zengin potansiyele sahip bir ildir
Malatya. Hayvan sayısını artırarak, bitkisel üretim çeşitliliğini artırarak gerçek anlamda bir
tarım şehri olabiliriz. Elbette ki tarım şehri olurken sanayiden vaz mı geçeceğiz? Böyle bir
şey mümkün olamaz. Çünkü dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler incelendiğinde hem sanayisi
hem de tarımının gelişmiş olduğunu biliyoruz. Tarım ve sanayi birlikte geliştirilebilir ve biri
diğerinin lokomotifi olabilir. Türkiye’de Antalya ili bu durumun en güzel örneklerinden bir
tanesidir. Hem tarımsal üretimi hem turizmi hem de sanayisi ile ülkenin lokomotif illerinden
bir tanesidir. Malatya için tarımda başarıyı sağlamak adına yeterli kaynaklara sahip
durumdayız ancak bu kaynakları doğru bir planlama ve yönlendirme ile geliştirmemiz
gerekiyor. Bu durum çiftçilerin bireysel olarak başarabilecekleri bir durum değildir ve kamu
eliyle yönlendirme yapılarak gerçekleştirilebilir. Malatya’da TÜİK verilerine göre 280 bin
hektarlık tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak Tarım İl Müdürlüğü kayıtları ile TÜİK
istatistikleri birbiriyle örtüşmediğinden, bu durumu sağlıklı değerlendirmeler önünde bir
engel olarak görüyoruz. Hangi verinin sağlıklı olduğunu bilir isek ve buna bağlı olarak
analizleri ve değerlendirmelerimizi nitelikli nicel veriler ile yaparsak, güvenilir sonuçlara
ulaşmak daha kolay olur. Malatya’nın 280 bin hektar tarım arazisi dışında 270 bin hektar
çayır mera arazisi var, arazinin önemli bir bölümü sulanabilmekte. 180 bin baş büyükbaş
hayvan, 350 bin baş küçükbaş hayvan varlığıyla Malatya’nın tarımsal üretim kaynakları
oldukça geniş. Ancak Malatya’nın bu üretim kaynaklarını daha yukarıları çekerek üretim ve
hâsıla miktarını artırma şansı oldukça yüksektir. Hane başına bir büyükbaş ve kişi başına bir
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küçükbaş hayvan varlığına ulaşacak bir potansiyele sahip Malatya’da atıl arazinin de kamu
destekleriyle mutlaka üretime yönlendirilmesi gerekiyor.
Birkaç söz de kayısı üzerine yapmak isterim. Kayısı sektörünün özellikle bu yıl
karşılaştığı en önemli sorun olarak monilya hastalığı gibi görünüyor. Bu sorunu her türlü
iletişim kanalı aracılığıyla duyduk, izledik ve görüyoruz. Öyleyse söz konusu sorunu
yönetmek kayısı üretimimiz açısından son derece önemli ve bunun nasıl yönetileceği de İl
Müdürlüğümüzün görev alanı içerisine girmektedir.
Kayısıda bu süreçte yaşanabilecek birkaç sorun üzerine değinmek istiyorum.
Bunlardan birincisi, işgücü arzı ile ilgilidir. Kayısı hasat döneminde Malatya’da 4 milyon
günlük iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Hasat süresi ortalama 32 olarak hesaba katıldığında
toplam işgücü ihtiyacı 125 bin kişiye denk gelmektedir. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan bu iş
gücü arzı mutlaka sağlanmalıdır. Malatya’da kırsal istihdam miktarının 75-80 bin dolayında
olduğu dikkate alındığında yaklaşık 45-50 bin kişilik işgücü arzına ihtiyaç duyulduğu
anlaşılmaktadır. Bu rakam İl Müdürümüz tarafından da dile getirilmiştir. Bakanlık olarak iş
gücü konusunda, özellikle de mevsimlik gezici işgücünün hareket kısıtlaması konusunda
gerekli tedbirler alındı ancak insanlar sağlık endişesiyle acaba bölgeye çalışmaya gelecekler
midir? Bu endişe çay gibi diğer ürünlerde iş gücü arzının sağlanamamasına neden oldu.
Dolayısıyla Malatya’nın yerel idarecileri bu iş gücü arzının sağlanamaması durumunda bir “B
Planı” hazırlamalıdır. İşgücü arz eksikliği dolaysıyla hasat sırasında oluşacak ürün kayıpları
nedeniyle üretici gelirlerini olumsuz etkileyecektir.
Bu süreçte değerlendirilmesi gereken bir başka konu da her ne kadar şu anda sorun
olmasa da ihracatta 2020 Eylül ayından sonra olası sorunlarla ilgili Odalarımız, Borsamız,
Yerel yönetimler ve bilim insanları tarafından mutlaka gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır.
Çünkü bu sorunlar doğrudan üretim maliyetlerine ve üretici gelirlerine doğrudan olumsuz etki
edecektir. Söz konusu oluşacak kayıpların nasıl telafi edileceği veya üreticilerin ihtiyaç
duyacağı finansman kaynakları üzerinde mutlaka değerlendirmeler yapılması gerekir.
Bir başka konu lisanslı depoculukla ilgili, biliyorsunuz Malatya’da lisanslı depoculuk
konusunda yatırımlar yapılmaktadır. Bana, Malatya Lisanslı depo ne zaman kurulmalı diye
soru soracak olunursa, verilecek cevap tam da bu yıldır olurdu. Çünkü ortada bir finansman
riski vardır ve bu riski de yönetmenin en sağlıklı yolu da lisanslı depolardır. Üreticiler
ürünlerini depoya koymaları neticesinde elektronik ürün senetleri ile bazı ihtiyaçlarını
karşılayabilecektir.
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Bunun yanında eğer ihracatta bir olası bir sorun yaşanır ise o zaman kuru kayısı için
bir pazar sorunu olacak demektir. Dolayısıyla böyle bir durumda arzın eritilmesi iç tüketimi
nasıl artırabiliriz sorusunun cevabını aramak lazımdır. Bakın, 1929’da dünyadaki büyük
ekonomik buhran kriziyle yaşanan talep daralması ile başa çıkmak amacıyla Keynesçi
yaklaşım kamu eliyle toplam talebi artırmaya yönelik politika uygulanmasını önermiştir. Bu
yaklaşımın tekrar kullanılması ihtimaliyle süreçte de olası problemin çözümü için kamu eliyle
kuru kayısının yurt içi tüketim özendirilerek toplam talep artırılma projeksiyonları
yapılmalıdır. Bunu yaparken kuru kayısının bir temel gıda ürünü olmadığı ve gıda güvencesi
sorunlarının baş gösterdiği dönemlerde başka ürünlerle kolaylıkla ikame edilebilecek bir ürün
olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda Rektörümüzün de üzerinde çalıştığı konulardan olan
sağlık için kuru kayısı tüketme yönünde yönlendirmelerin devreye sokulması gerekiyor.
Gelelim üzerinde sıklıkla konuşulan konulardan olan kuru kayısı rekoltesi ile ilgili
hususa. Tarım İl Müdürlüğümüzün uzun yıllar zaman serisi verileri ile bir öngörüde
bulunduk. Malatya’da son on yılda ortalama 440 bin ton yaş kayısı üretiliyor. Zaman
serilerini kullanarak parametrik bir modelle elde ettiğimiz öngörüleri, sahadan üretici ve
teknik eleman arkadaşlarımızdan aldığımız verilerle yaptığımız sübjektif hesaplama
sonuçlarını harmonize ederek yeni bir teknikle Malatya için 2020 kayısı rekoltesini tahmin
ettik. Gerçekleştirdiğimiz öngörüler neticesinde 2020 yılında Malatya’da yaş kayısı rekoltesi
normal yıla göre %20 daha az olarak 357 bin 46 ton olacağını, bu rakamın en düşük 335 bin
ton en yüksek ise 378 bin ton olacağını öngörüyoruz. Uzun yıllar ortalaması dikkate
alındığında yaş kayısı / kuru kayısı randımanı yaklaşık 4 buçuk kiloya denk geliyor.
Dolayısıyla bu yıl gerçekleşecek kuru kayısı miktarı da yaklaşık 80 bin ton civarında
olacaktır. Bu veriler hem üreticileri hem de ihracatçıları sıkıntıya sokmayacak bir düzeyde
kuru kayısı üretileceğini göstermektedir.
Yine ihracata baktığımızda 2019 yılına benzer miktarda bir ihracatımız var
öngörüsünde bulunabiliriz. 2019 yılında 100 bin tona yakın olan ihracatımız 2020 yılında 9596 bin ton olacağını öngörüyoruz. Bu durumda yaklaşık 250 milyon dolarlık bir getiri
olacağını gösteriyor. Panelimizin hayırlı olmasını diliyor herkesi saygıyla selamlıyorum.
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Çiftçi Gözüyle Kayısı Üretimine Yönelik Beklentiler
Yunus KILINÇ
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi
Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı

(e-Panel sunuş özeti)

S

ayın Rektörüm, Değerli hocalarım, Değerli Genel müdürüm, İl Müdürüm,
Oda Başkanlarım bu organizasyonu gerçekleştirdiğiniz hepinize çok teşekkür
ediyorum

2020 yılının Ocak ayında yaşanan deprem ardından Covid-19 ile karşı karşıya kaldık.
Özellikle Covid-19 ile birlikte dünyada gıda üretiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha
ortaya çıktı. Ülkemiz de herkes evinde izole oldu, sadece çiftçi tarlada kaldı. Çünkü çiftçinin
üretimden başka yapabileceği faaliyet bulunmamaktadır. Bu çerçevede çiftçilerin kendini
koruma şahsının olmadığını öğrenmiş olduk. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse
Valiliğimizin izinleri ile tüm çiftçilerimiz üretmeye devam etmektedir ve üretmeye devam
edecektir. Çünkü çiftçi ürettiği için Covid-19’u, Gıda-20 ile yeneceğiz. Hem ülke ve hem de
insan sağlığı açısından üretmek zorundayız. Malatya’da insanımızın tüccarımızın, çiftçimizin,
herkesin faydalandığı bir üründen bahsediyoruz, Malatya kayısısı. Olduğu zaman Malatya çok
rahat, emlak satışları bile patlıyor, olmadığı zaman hiç kimsenin ekonomisi düzgün gitmiyor,
herkes borçlu. Kayısı Allah’ın Malatya’ya bir lütfu ve bu nimetten de dünya lideriz. AB
kayısımıza coğrafi işaret vermiş biz ona rafa kaldırmışız. Bunu değerlendirmiyoruz. Tarım ve
Orman Bakanlığımız fındık gibi diğer ürünlere verdiği önem kadar kayısıya da önem vermeli
ve daha çok desteklemelidir. Biz Malatya olarak bir futbol takımına verdiğimiz desteği
kayısıya vermemişiz. Malatya’da çok sayıda kayısı ağacı kesildi, bunun sebebi neydi, kimdi.
Malatya’da kayısı ile ilgili çok sayıda kurum var ama sorun ortaya çıktıktan sonra sadece
rapor yazıyorlar. Tarım İl Müdürlüğünün tavsiyeleri çiftçinin sorunlarını çözmeye yetmedi.
Üretici örgütleri ve depolar konusunda da destekler sağlanmalıdır. Kayısı oldukça hassas bir
üründür. Dolayısıyla bu kadar hassas olan bir üründe erken tedbirler alınmalıdır. Çiftçi kayıt
defterleri ile ürünlerin denetimi iyi bir şekilde sağlanmalıdır. Amacımız üretim, dolayısıyla
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sağlıklı bir üretim gerçekleştirmek zorundayız. Kayısı konusundaki bütün aktörler kayısıya
sahip çıkmadık.
Sayın Rektörüm, kayısı için akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir bilim kurulu
oluşturalım. Bakanlığımıza çiftçimize verdiği çalışma izni dolaysıyla çok teşekkür ediyorum.
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