


B�l�m, Emek ve Özver�



B�l�m, Emek ve Özver�



SONUÇ 
VE 

ÖNERİLER

B�l�m, Emek ve Özver�



B�l�m, Emek ve Özver�

 

3 
 

COVID-19 salgını neden�yle alınan tedb�rler�n ekonom�n�n d�ğer sektörler� kadar 

olmasa da tarım ve gıdayı da etk�leyecekt�r. Küresel ve ülkesel boyutta uygulamaya konulan 

tedb�rler�n, yerel düzeyde etk�ler�n�n daha fazla h�ssed�leceğ� muhakkaktır. Ancak Tarım ve 

Gıda arzında kend�ne yeter ülkeler ve yerel pazarlar bunu avantaja dönüştürme fırsatına 

sah�pt�rler. Malatya �l�, ekonom�s� büyük oranda b�r tarım ve gıda ürünü olan kayısı ve onun 

endüstr�yel ürünü olan kuru kayısı sektörüne bağlı olduğundan, süreçte yaşanan gel�şmeler�n 

Malatya özel�nde etk�ler�n�n de detaylıca ortaya konulması ve anal�z ed�lmes�, sektörün 

paydaşlarına olduğu kadar yerel ve merkez� karar alıcıların da kullanab�leceğ� b�lg�n�n 

üret�lmes�ne katkı sunacaktır. Sayılan gerekçelerle Malatya �l�nde ve merkez� karar alma 

noktasında bulunan sorumluluk sah�pler�n�n konuya yaklaşımlarının ortaya konulması ve 

Malatya’da salgın sürec�nde ve sonrasında tarım ve kayısı sektöründe yaşanan ve yaşanması 

olası gel�şmeler�n değerlend�r�lmes�n� zorunlu kılmıştır. Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� 

Rektörü Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT’un konuya hassas�yetle yaklaşım 

göstermes�n�n yanında tal�matları ve b�zat�h� katılımıyla, 12/05/2020tar�h�nde Z�raat Fakültes� 

dekanlığının koord�nasyonunda yukarıda �s�mler�, görevler� ve konumları yazılı yetk�l�ler�n 

katılımıyla elektron�k ortamda b�r panel düzenlenm�şt�r. Panel katılımcıları kend� sorumluluk 

alanına g�ren konularda doyurucu b�lg�ler paylaşmıştır. Katılımcıların yaptığı sunuşların yazılı 

metn� bu bölümün ardından ayrı b�r bölüm altında ver�lm�şt�r. Paylaşılan b�lg�lerden derlenen 

ve süreçte faydalı olacağına �nanılan bazı öner�ler ve değerlend�rmeler aşağıya 

maddelend�r�lm�şt�r.  

1) Cov�d-19 salgını �le b�rl�kte, dünyada tarım ve gıdanın önem�, doğa el�yle �nsanlara b�r kez 

daha hatırlatılmıştır. Tarım ve gıda, �nsanların temel �ht�yaçlarını karşılayan ana sektör 

olduğu �ç�n üret�m�n durdurulması veya kes�nt�ye uğratılması mümkün değ�ld�r, araz�ye 

�nmeden üret�m yapmak mümkün değ�ld�r. Bu sebeple tarımsal üret�m� sekteye uğratacak 

her türlü olumsuzluktan kaçınılmalıdır.  

2) Malatya �l� 700 rakımdan 1600 rakıma kadar b�tk�sel üret�m faal�yetler�n�n yapılab�ld�ğ�, 

gen�ş yaylaları �le de hayvancılık faal�yetler�n�n sürdürüldüğü öneml� b�r tarım şehr�d�r.  

İl�n öneml� oranda atıl bırakılan tarım araz�s�n�n, uygulanab�l�r üret�m planlarının 

uygulamaya yönlend�r�lmes� �le ülken�n �ht�yaç duyduğu b�rçok ürünü yet�şt�rme 

potans�yel� vardır. Malatya �l� var olan potans�yel�n� hayvan sayısı ve b�tk�sel üret�m 

çeş�tl�l�ğ�n� artırma yönünde harekete geç�rd�ğ�nde, yaratacağı katma değerlerle b�r sanay� 

ve sağlık şehr� olmanın yanında gerçek anlamda b�r tarım şehr� olab�lecekt�r. 
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3) Malatya’da yen� sulamaya açılacak alanlarda, planlamaya dayalı üret�m desenler�n�n 

gel�şt�r�lerek ülkem�z�n ve Malatya’mızın �ht�yaç duyduğu ürünlerde üret�m artışlarına 

katkı sunulması �ç�n kamu el�yle yapılacak yönlend�rmelere �ht�yaç vardır.  

4) Malatya’nın tarımsal hâsılasını artıracak öneml� yatırımlardan olan Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından desteklenen Malatya Tarıma Dayalı İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges� 

�le Sera Organ�ze Sanay� Bölges� çalışmaları b�r an önce tamamlanmalıdır.  

5) Malatya t�car� hayatının finansman �ht�yacını ve finans  kaynaklarına er�ş�m�n� 

kolaylaştıracak Ex�mbank’ın Malatya‘da da şubeleşmes� yönünde g�r�ş�mlerde 

bulunulmalıdır.   

6) L�sanslı depo yatırımı tamamlanarak özell�kle Cov�d-19 sürec�nde devreye sokulmalıdır. 

Böylel�kle hem arz güvences� sağlanacak hem de üret�c�n�n �ht�yaç duyduğu f�nansmanın 

b�r m�ktarı karşılanmış olacaktır.  

7) Dünya, Cov�d-19’u ekonom�k olarak Gıda 20 �le yeneb�l�r. Gıdada kend�ne yeter ülkeler, bu 

sürec� daha kolayca atlatab�lecekt�r. Türk�ye’n�n üret�m potans�yel� ve gücü, sadece kend�s� 

�ç�n değ�l aynı zamanda dünyada gıda güvences� olmayan ülkelere de gıda tedar�k 

edeb�lecek düzeyded�r. Bu avantajını hem yardım yaparak sosyal yönünün güçlülüğünü 

hem de gıda �hracatı yoluyla ekonom�k kazanca dönüştüreb�l�r. 

8) Cov�d-19 salgın dönem�, kayısı yet�şt�r�c�l�ğ�nde Ç�çek Mon�lya hastalığının yaygın 

görüldüğü b�r zaman d�l�m�ne denk gelm�şt�r. Hastalığın yoğun olarak, organ�k üret�c�l�k 

yapan �şletmelerdek� kayısı ağaçlarında görüldüğü, konvans�yonel yet�şt�r�c�l�k yapılan 

�şletmelerde hastalık yoğunluğun düşük olduğu anlaşılmıştır. Hastalık neden�yle oluşan 

ürün kayıplarının ç�ftç�ler�n ekonom�k beklent�ler�n� nasıl etk�leyeceğ� araştırılmalı ve 

tedb�rler gel�şt�r�lmel�d�r. 

9) Kayısı üret�c�l�ğ�n� uzun yıllardır b�r kültüre dönüştürerek gerçekleşt�ren ve uzmanlaşmış 

olduğu düşünülen Malatya ç�ftç�s�n, mon�lya hastalığına karşı tutumu da gösterm�şt�r k� 

sa�r nedenlerle (düşük gel�r, meslek� b�lg� yeters�zl�ğ�, tarımdan vazgeçme �steğ�, tarım dışı 

gel�re odaklanma g�b�) yet�şt�r�c�l�k kısmında çeş�tl� sorunlarla hala boğuştuğu 

anlaşılmaktadır. Ç�ftç�n�n �ht�yaç duyduğu güven�l�r b�lg�y� klas�k yayım metotlarından öte 

doğru ve etk�n �let�ş�m kanalları �le paylaşma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Malatya Turgut 

Özal Ün�vers�tes� �dar� anlayışı ve Z�raat Fakültes�nde yet�şm�ş deney�ml� 

akadem�syenler�n�n araştırma sonuçlarına dayalı olarak ortaya koydukları ve ç�ftç�ler�m�z�n 

�ht�yaç duyduğu b�lg�y� uygun formatta �lg�l� kurumlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde yayım potans�yel� 
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vardır. Ün�vers�tem�z, gerek örgün gerekse sah�p olduğu uzaktan eğ�t�m altyapısı �le Tarım 

ve Orman Bakanlığının bel�rled�ğ� alanlarda ç�ftç� eğ�t�m�n� yapab�lecek kapas�te ve 

yetk�nl�ğe sah�pt�r. Konu �le �lg�l� d�ğer aktörler�nde desteğ� �le ç�ftç� eğ�t�m� üzer�ne 

planlamalar yapılmalıdır.     

10) Kayısı yet�şt�r�c�l�ğ�nde mücadelede kullanılan k�myasalların akt�f madde �çer�kler�n�n tesp�t 

ed�lmes� amacıyla numuneler�n�n rut�n olarak alınıp Bakanlığın yetk�l� laboratuarlarında 

anal�z amaçlı gönder�lmes� ve sonuçlarının paylaşılması gerekmekted�r. L�sanslı olmayan 

ve merd�ven altı üret�len k�myasalların varlığının tesp�t� �ç�n denet�mler sıklaştırılmalı, �laç 

bay�l�ğ�n�n, mesleğ� yapmaya ehl�yetl� k�ş�ler tarafından yapılıp yapılmadığı da sıkı kontrol 

ed�lmel�d�r.  

11) Kayısıda meyve dökümler�n�n döllenme sorunundan da kaynaklanacağı gözden 

kaçırılmamalıdır. Ç�ftç�lere, bahçeler�nde arı kovanları bulundurmalarına yönel�k İl 

Müdürlüğü aracılığıyla yapılan tavs�yelere devam ed�lmel�d�r.  

12) Temel b�r gıda ürünü olmayan kuru kayısının ve kayısı çek�rdeğ�n�n bağışıklığı güçlend�r�c� 

yönünün ve sağlığa faydalarına �l�şk�n bulgularının doğru pazarlama kanalları �le etk�n b�r 

tanıtımı yapılarak, Cov�d-19 sürec� g�b� olağan dışı durumlarda da hem yurt �ç� hem de yurt 

dışı tüket�m�n� arttırma çalışmalarına odaklanmalıdır. Cov�d-19 sürec�, kuru kayısı ve 

türevler�nden sağlık alanında yararlanmak �ç�n �y� b�r fırsat olab�l�r.  

13) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gel�şt�r�len ve kısa süre önce kullanıma açılan D�j�tal 

Tarım Pazarı Platformunun (DİTAP), kuru kayısı pazarlama ve süreç yönet�m� 

araçlarından b�r�s� olarak etk�n b�r şek�lde kullanılab�lmes� �ç�n s�stem�n üret�c� ve sektörün 

d�ğer aktörler�ne hızlıca tanıtılması ve s�steme müdah�l olmalarının teşv�k ed�lmes�ne 

yönel�k yayım çalışmalarının koord�ne ed�lmes� gerekmekted�r.   

14) “Su-� m�sal emsal teşk�l etmez” dey�ş� rehber ed�n�lerek Malatya kuru kayısı sektörü �ç�n 

kötü anılara sah�p Kayısı B�rl�k oluşturulması konusu yen�den gündeme get�r�lmel�d�r. B�r 

öncek� tecrübeden ders alınacak şek�lde sektörün bütün aktörler�n�n tems�l ed�ld�ğ� b�r çatı 

örgüt tarafından Türk�ye’dek� �y� örnekler� referans alan denetleneb�l�r, kontrol ed�leb�l�r 

ve güçlü mevzuata dayalı b�r b�rl�ğ�n kurulması sektörün tüm paydaşları tarafından arzu 

ed�lmekted�r. 

15) Kuru kayısı �hracatında zaman zaman p�yasayı bozucu davranışlar serg�leyen firmaların 

önüne geç�lmes� �ç�n, �hracatçıların Gold, S�lver, Plat�n�um g�b� sınıflarda kategor�ze 
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ed�lmes� gerekmekted�r. Bu yolla alıcılar �le satıcılar arasındak� güven düzey� de 

yükselecekt�r.  

16) Kuru kayısıdak� kükürt oranı sürekl� olarak sorun teşk�l etmekte ve ürünler�n �ades�ne ve 

ceza� müeyy�deler�n uygulanmasına neden olmaktadır. Bu durum dünyada kuru kayısının 

prest�j�n� olumsuz etk�lemekted�r. Kükürt oranının sağlık üzer�ne etk�ler� konusunda 

b�l�msel araştırma sonuçlarına dayalı yen� öner�ler gel�şt�r�lmel�d�r. Kükürt anal�z� yapan 

akred�te laboratuarlar sıklıkla denetlenmel�d�r.  

17) Türk�ye’de kuru kayısı üret�m�n�n neredeyse tamamının gerçekleşt�r�ld�ğ� b�r �l olan 

Malatya’dan �hracat yapılmamasından kaynaklı bazı ekonom�k kayıplar meydana 

gelmekted�r. Sektör paydaşları, �lg�l� Bakanlıklarla �let�ş�me geç�lerek Malatya merkezl� b�r 

İhracatçılar B�rl�ğ�n�n �hdas ed�lmes�n� önermekted�rler.  

18) Kuru kayısıda da sözleşmel� üret�m model�ne yönel�k çalışmalar yapılarak arz ve fiyat 

güvences� oluşturulmalıdır. DİTAP bunun �ç�n �lk adım olab�l�r. 

19) Kuru kayısı �hracatında bel�rl� ülkelere her yıl aynı m�ktarda �hracat yapılırken bunun neden 

arttırılamadığı, bazı ülkelere �hracat m�ktarımızın neden düştüğü araştırılarak mevcut 

pazarı korumak ve yen� pazar arayışları �ç�n sanay�c�y� mot�ve edecek pol�t�k araçlar 

s�steme entegre ed�lmel�d�r.   

20) Kuru kayısı p�yasasında arz ve talep neden�yle oluşacak bozulmaları azaltmak amacıyla 

Toprak Mahsuller� Ofis�n�n (TMO) fındık, üzüm v e �nc�r de yaptığı müdahale araçlarını 

kuru kayısı �ç�n de kullanması zarur� hale gelm�şt�r.  

21) Kayısı yet�şt�r�c�l�ğ�nde yaşanan agro-ekoloj�k ve �şletme yönet�c�l�ğ�ne yönel�k sorunlar 

neden�yle �ler�de kayısı alanlarında yaşanacak daralmayı ş�md�den önlemek ve kayısı 

yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygun olmayan alanlarda TARSİM raporlarından yararlanılarak d�kl�me 

müsaade ed�lmemes� vb sorunları değerlend�ren Val�l�ğ�m�z uhdes�nde b�r kayısı kr�z 

masası oluşturulmalıdır.  

22) Cov�d-19 sürec�nde d�ğer tarım ürünler�nde olduğu g�b� kayısıda da en öneml� açmaz olarak, 

hasat dönem�nde yaşanab�lecek �şgücü arzındak� sorunlar görülmüştür. Bakanlık tarafından 

ç�ftç�ler�n araz�ye �nmeler� önündek� engeller �le mevs�ml�k tarım �şç�ler�n�n seyahat 

kısıtlamasının kaldırılması tedb�r� bu sorunun çözümüne katkı sunmuştur. Malatya’da 

kayısı hasat dönem�nde �ht�yaç duyulan 4 m�lyon günlük �şgücünün, ortalama hasat süres� 

olan 32 güne bölünmes� �le yaklaşık 125 b�n �şgücüne �ht�yaç duyulduğu b�l�nmekted�r. 

İşgücü �ht�yacının 75-80 b�n dolayında olan kısmı ç�ftç� a�les� ve �lden karşılanmakta ancak 
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ger� kalan 45-50 b�n k�ş�l�k kısmı �se mevs�ml�k �şç�lerden sağlanmaktadır. Bakanlık 

tarafından serbest�yet sağlanan mevs�ml�k �şç�ler�n sağlık end�şes�yle Malatya’ya seyahat 

ed�p etmeyecekler� b�r r�sk olarak görülmekted�r. Tarım İl M üdürlüğü tarafından �şgücü 

�ht�yacı duyan ç�ftç�ler�n talepler�n�n alındığı �fade ed�lmekle b�rl�kte mevs�ml�k �şç�ler�n 

sağlık end�şes�yle yeterl� m�ktarda arz oluşturamaması hal�nde, �şgücü arzını sağlayacak 

mutlak surette b�r  “B Planı” hazırlanmalıdır. 

23) Mevs�ml�k �şgücü arzının sağlandığı �ller�n Val�l�kler� ve d�ğer aktörler� �le hızlıca �let�ş�me 

geç�lerek, mevs�ml�k �şgücünün seyahat yasağının ve yaş sınırının olmadığı yönünde 

duyurular yapılması sağlanmalıdır. 

24) Malatya’ya gelecek mevs�ml�k �şç�ler�n mutlak surette Pol�meraz Z�nc�r Reaks�yonu (PCR) 

test�ne tab� tutulması, çalışma esnasında uyacakları kuralların bel�rlenmes� ve �y� tar�f 

ed�lmes� elzemd�r. 

25) Kuru kayısı üret�m m�ktarında uzun yıllar ortalamasına göre b�r m�ktar düşüş öngörülmüş 

olsa dah� bu m�ktarın �hracatı ve dolayısıyla üret�c� gel�rler�n� etk�lemeyeceğ� anlaşılmıştır.  

26) Ağustos ayında başlayacak yen� sezon kuru kayısı �hracatında olası problemler�n 

yaşanmaması adına �hracatçılarımızın mutlak surette ş�md�den bağlantılarını kurmaları, 

�hraç fazlası ürünün yurt �ç� tüket�m�n sağlamak amacıyla da kamu el�yle yönlend�rmeler 

yapılması gerekl�l�ğ� hâsıl oluşmuştur. 

27) Malatya’nın en öneml� tarımsal ürünü olan kayısıda kurumlar arası �şb�rl�ğ�n�n, b�rl�kte 

düşünmen�n ve kayısının ortak payda olduğu fikr�n�n her alanda kend�s�n� h�ssett�rmes� �ç�n 

mutlak surette Malatya Turgut Özel Ün�vers�tes� öncülüğünde ve b�l�m�n ışığında sektörün 

tüm kes�mler�nden yetk�n k�ş�lerden oluşan b�r “Kayısı B�l�m Kurulu” oluşturulmalıdır.  

28) Ortak akıl oluşturmak amacıyla düzenlenm�ş bu panel benzer� b�l�msel ve sosyal �çer�kl� 

organ�zasyonlarının tekrarlanmasında yarar görülmekted�r. 
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Moderatörler

 
Sayın Genel Müdürümüz, Oda Başkanlarımız, İl Müdürümüz, Hocalarımız ve b�z� 

�zleyen değerl� �zley�c�ler bugün Ün�vers�tem�z ev sah�pl�ğ�nde �lg�l� paydaşların katılımı �le 

Malatya’da Cov�d-19 sürec�nde kuru kayısıyı ve tarımı konuşacağız. Herkes� saygıyla 

selamlıyoruz. 

Bugün �t�bar�yle dünyada salgının yayılmadığı ülke kalmamış durumdadır. Cov�d-19 

dünyada eğ�t�m, ekonom�, sağlık, tarım, tur�zm ve gıda sektörler� başta olmak üzere tüm 

sektörler� olumsuz şek�lde etk�lem�şt�r. Tarım sektörü , ekonom�k olarak konjonktürel 

hareketler karşısında esnekl�ğ�n�n düşük olmasının avantajını bu kr�z dönem�nde yaşayacaktır. 

Salgın sonrasında gıda güvences�n� ve tarımsal üret�mde kend�s�ne yeterl�l�ğ� sağlayan ülkeler 

ekonom�k bağışıklığı güçlü olacağından bu sürec� en az zararla atlatacakları öngörülmekted�r. 

Gel�nen noktada, gıda arzı açısından küresel gıda güvenl�ğ�n�n tehl�ke altında olup olmadığı 

sorusu da ayrı b�r boyut kazanmıştır. Gıda s�stemler�n�n yeterl�l�ğ�, sağlıklı b�r şek�lde gıda 

ürünler�ne ulaşılab�l�r olmasının yanında bu sektörden kazancını sağlayan başta ç�ftç�ler 

olmak üzere bütün çalışanların gel�rler�nde b�r bozulmaya yol açacağı end�şes� çok boyutlu 

olarak düşünülmes� gereken b�r durumdur. Bu noktadan hareketle bugün kuru kayısı başta 

olmak üzere, bu salgının Malatya tarımı üzer�ndek� etk�ler�n�n başta Tarım ve Orman 

Bakanlığı olmak üzere, kamu, ün�vers�te, sanay�, borsa ve üret�c�lerle b�rl�kte bu etk�ler�n 

durumunu, �zlenecek eylem planlarını ayrıntılı b�r şek�lde tartışmaya açmayı hedeflemektey�z.  

Panel�m�z�n hayırlı olmasını d�l�yor ve katılımcılarımıza tekrar teşekkür ederek 

panel�m�ze başlıyoruz. 
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ncel�kle Tarım ve Orman Bakanlığı B�tk�sel Üret�m Genel Müdürlüğüne ve 

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bu süreçte teşekkür ed�yorum. 

Malatya �ç�n en öneml� tarımsal ürün olan kayısının üret�m ve pazarlama 

sürec�nde kamuoyunun da bekled�ğ� panele verd�kler� destekten dolayı teşekkür ed�yorum. Bu 

süreç �çer�s�nde gerek sanay� gerek akadem� gerek t�car� boyutu, Tarım Bakanlığımızın aldığı 

tedb�rler �le Z�raat Odalarının �zleyeceğ� süreçler� masaya yatıracağız. 

Ç�ftç�n�n el emeğ� göz nuru olan kayısısına katkısı olacak şek�lde Tarım ve Orman 

Bakanlığımızın katkısını bekl�yoruz. E-panel�m�z�n hayırlı ve faydalı olmasını d�l�yorum.  

Kayısının Malatya �ç�n çok c�dd� ekonom�k değer� var. Kayısının sadece ekonom�k boyutuna 

bakmıyorum, aynı zamanda b�r sağlıkçı olarak, b�r b�yok�myacı olarak uzun yıllar kayısının 

sağlığa olan çok c�dd� katkıları üzer�ne de çalıştık. Kayısını kükürt sorunu, kayısı çek�rdeğ�n� 

sağlığa etk�ler� g�b� b�rçok çalışma yaptık. Cov�d-19 salgının c�dd� olarak her şeye yansıması 

oldu.  Hayat tarzlarımız değ�şt�, beslenme şekl�m�z değ�şt�. Şu an bulunduğumuz mevcut 

koşullar neden�yle gerek �kl�m gerekse Cov�d-19 salgını sürec�nde c�dd� b�r etk� olduğunu 

görmektey�z. Buna bağlı olarak da ç�ftç�ler�m�z�n de baktıkları ürünlere bakışı da değ�şt�ğ�n� 

görüyoruz.. 2019 yılı rakamlarına göre Malatya’nın 99 b�n tonluk b�r kuru kayısı �hracatı var 

ancak Cov�d-19’un bundan sonrak� sürece etk�s� ne olacak? Bu yıl etk�l� olan Kayısıda Ç�çek 

Mon�lyasının ç�ftç�ye ve üret�me ve ekonom�ye etk�ler� neler olacak? Bu sorulara cevap 

aramaya çalışacağız.  

Başka b�r açıdan bakıldığında, kayısının önem�n� daha �y� anlamak mümkün. Bakınız 

geçenlerde Avrupa’dan özell�kle İtalya ve Belç�ka T�caret Ataşeler� �le yakın dönemde b�r 

görüşme gerçekleşt�rd�k. B�ze, s�zler kayısıyı �y� anlatıyorsunuz güzel şeyler söylüyorsunuz 

ama beslenme açısından altın değer�nde bu kadar öneml� b�r ürüne b�z ulaşmakta sorun 

yaşıyoruz ded�ler, Kayısının üret�ld�ğ� andak� değer� çok öneml� ve p�yasaya sürülme fiyatı 

Ö 
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çok öneml�. Rusya’ya g�tt�ğ�m�zde de kayısının �hracatı �le �lg�l� sorunu d�le get�rd�k. Asıl 

sorun bu yıl �ç�n kayısının yet�şt�r�lmes�nde. Kayısı üret�m�nde azalma olursa, bu azalmanın 

ç�ftl�ler�m�z açısında telafis� ne olab�l�r? Tarım ve Orman Bakanlığımızın destek verd�ğ�n� 

b�l�yoruz, bu kapsamda ç�ftç�ler�m�z� rahatlatmak adına b�r müjde bekl�yoruz? D�ğer yandan 

kayısı da yaşanan bu mon�lya sorunun kaynağı organ�k yet�şt�r�c�l�k m� acaba? Şu ank� süreçte 

üret�mde mon�lyadan kaynaklı ne kadarlık b�r azalmanın olduğunu söylemek oldukça güç, 

yakın dönemde üret�m net b�r şek�lde ortaya çıkacaktır.  

Kayısının sağlığa olan etk�s�yle Cov�d-19 sürec�n�n sağlığa olan etk�s�n�n üret�m ve 

tüket�mle b�r üçgen oluşturduğumuzda b�rb�r�n� bağlaması gerek�yor, heps� aslında b�rb�r�yle 

b�r döngü hal�nde. B�zler bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğ�n� bekl�yoruz. 

B�zde Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� ve Z�raat Fakültes� olarak her türlü akadem�k desteğ� 

vermeye hazır olduğumuzu �fade etmek �st�yorum. Bu süreçte alınan ger� b�ld�r�mlerle 

üret�c�ler�m�ze nasıl b�r ışık tutab�l�r�z, kend�ler�n� nasıl b�lg�lend�reb�l�r�z sorularına cevap 

bulacağız.  E-panel�m�zde konuşulan konular rapor olarak hazırlanacaktır. Daha önce yapmış 

olduğumuz kısa çalıştay �ç�n de b�r rapor hazırladık ve paylaştık. O rapordan ç�ftç�ler�m�z, 

özel�kle burada ç�ftç�ler�m�z�n �laçlama �le �lg�l� ne g�b� önlemler alınab�l�r, önlemler�n 

ç�ftç�lere nasıl b�r yansıması olab�l�r, organ�k yet�şt�r�c�l�k yapıldığında bu g�b� hastalıklarla 

nasıl mücadele ed�leb�l�r g�b� konularda nasıl �st�fade edeb�l�r bunun üzer�nde durmuştuk. Bu 

çerçevede b�zler ün�vers�te olarak Tarım ve Orman Bakanlığı �le b�rl�kte ç�ftç�ler�m�z�n 

�ht�yacı olan b�lg�y� vermek �ç�n uzaktan eğ�t�m yoluyla da olsa her zaman hazır durumdayız, 

bunun �ç�n yeterl� altyapıya sah�b�z ve kend� uzaktan eğ�t�m altyapımızla sert�f�kalı eğ�t�m 

vereb�lecek durumdayız. Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Z�raat Fakültes� olarak b�zler �ş� 

sağlık �le b�rleşt�r�p, b�l�msel olarak desteklemek �st�yoruz. Fakültem�zde, kayısı konusunda 

kend� alanlarında öneml� b�l�msel çalışmalar yapmış ve kayısı sektörünün gel�ş�m�ne katkı 

sunmuş akadem�syenler�m�z bulunuyor. Bundan sonrak� süreçte de fakültem�z öncülüğünde 

kayısı �le �lg�l� etk�nl�kler�m�z� sürdüreceğ�z.  

Kayısının ve çek�rdeğ�n�n �nsan sağlığı üzer�ne olumlu etk�ler� üzer�ne yaklaşık 10 

yıldır çalışıyoruz. Bu konuda uluslararası etk� faktörü yüksek derg�lerde yayınlanmış c�dd� 

çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların çıktısı olarak elde etm�ş olduğumuz ürünün �sm�n� 

“Kayısır” koyduk. Bu tür ürünler�n üret�lmes� hem Malatya hem de Türk�ye ekonom�s�ne b�r 

katkıdır. Sağlığa etk�ler�nde kolon kanser�nde, meme kanser�nde denemeler�m�z� yaptık, hal� 

hazırda Sağlık Bakanlığı nezd�nde de çalışmalarımız devam ed�yor. Kayısı çek�rdeğ�n�n 
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Ç�n’de Cov�d-19 �le mücadelede kullanıldığına da�r, bağışıklık s�stem�nden dolayı çok c�dd� 

yayınlar da mevcut. İşte vücudun �mmun s�stem�n�n güçlü olması �ç�n tıpkı dışarıdan takv�ye 

alınan B12 veya D v�tam�n� g�b� b�z�m ürünümüzün de dozunda kullanılması gerek�yor. 

Bu çalışmaların heps� memleket �ç�n, Malatya �ç�n ve Türk�ye �ç�nd�r. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın da sürekl� �fade ett�ğ� g�b� kend� ürünler�m�z� üreteb�l�yor olmanın b�r 

değ�ş�k şekl�d�r. Avrupa’dan Am�gdal�n maddes�n� m� almak öneml�, yoksa b�z�m kend� 

kayısımızdan ürett�ğ�m�z Am�gdal�n maddes� m� öneml�? Araştırma sonuçları kend� or�j�nal 

ürünümüzden kullandığımızın Am�gdal�n’�n daha etk�n olduğunu b�rçok çalışmada ortaya 

koyduk. Bu çalışmalarımıza devam edeceğ�z. Bu anlamda �l�m�z STK’larının ve İl 

Müdürlüğümüzün çalışmalarımıza destek olmasını bekl�yoruz. Yaptığımız ar aştırmaların 

sonuçlarını paylaşmak b�z�m görev�m�z. Kulaktan dolma b�lg�lerle değ�l, gerçekten deneysel 

ve laboratuvar da �spatlanmış sonuçlarla söylüyoruz. Vücut bağışıklık s�stem�n� 

güçlend�rmek, enz�mler� akt�ve edeb�lmek �ç�n bu tür ürünlere �ht�yacımız var. Bu tür 

çalışmalar ülkem�z �ç�n yapılmış çalışmalardır. Ün�vers�te öğret�m üyeler�m�zle bu 

çalışmalara devam edeceğ�z. 

Bu türden organ�zasyonları tekrar etmek yen�den b�r planlama yapılmasını ve kayısı 

�ç�n b�r b�l�m kurulu öner�s�n�n hayata geç�r�lmes� çalışılmasını değerl� buluyorum. Sabırla 

d�nled�ğ�n�z çok teşekkür ed�yorum.  
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�r şehr�n kader� olan b�r üründe, ün�vers�tem�z�n yet�şt�r�c�l�ğ�nde, 

üret�m�nde, pazarlanmasında, sağlıklı tüket�m�nde her aşamasında 

hassas�yetle küresel b�r v�zyonla, bakış açısıyla sah�p çıkmasından 

duyduğum memnun�yet� �fade ederek sözler�me başlıyorum.  

Ben aslında Cov�d-19 pandem� sürec�nde bakanlık çalışmalarımızı anlatacağım ama 

Bakanlığımızın Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün de kayısı özel�nde gerçekleşt�rd�ğ� 

çalışmaları paylaşacak hem ülkem�z hem de şehr�m�z �ç�n öneml� olan kayısı üret�m�nde 

yaşanan gel�şmeler� paylaşmak �st�yorum. B�r de şunu bel�rtmekte fayda var, pandem� n�tel�ğ� 

kazanan, Cov�d-19 �le etk�n mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve 

sorumlulukları yanında hem ülkem�z hem de şehr�m�z �ç�n öneml� olan kayısının ve tarımsal 

üret�m sürec�nde yaşanılan gel�şmeler� paylaşmak �st�yorum.  

Bu çerçevede tarımsal üret�m�n sürdürüleb�l�rl�ğ� oldukça büyük öneme sah�p. 

Salgının küresel boyutta �lk ortaya çıktığından ber� süreç d�kkatl� b�r şek�lde tak�p ed�lm�ş ve 

ülkem�ze yönel�k etk�ler�n� en aza �nd�rmeye yönel�k gerekl� her türlü tedb�r alınmıştır. 

Ülkem�zde vakaların artması �le b�rl�kte kr�z yönet�m� anlayışına geç�lerek temel gıda 

maddeler�nde arz güvenl�ğ�n� sağlayacak şek�lde stok ve tedar�k yönet�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

İç�nde bulunduğumuz dönemde de tarımsal faal�yetler aksatılmadan yürütülmekted�r. 

Başta Malatyalı ç�ftç�ler olmak üzere ülkem�z�n dört b�r tarafında tarımsal üret�m yapan 

ç�ftç�ler�m�z üret�m alanlarına ulaşmakta, tarımsal g�rd�ler�n, üret�len hammaddeler�n 

tedar�k�nde, dolaşımında ve pazarlanmasında en küçük sorun dah� yaşamamışlardır. Bu ves�le 

�le şunu da bel�rtmek �ster�m k� ülkem�z�n sah�p olduğu �kl�m ve toprak şartları yan� agro-

ekoloj�k avantajıyla, Erzurum’da yazlık buğday ek�m� gerçekleşt�r�l�rken aynı dönemde 

B 
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Adana’da soğan hasadına başlanmıştır. Bu agro-ekoloj�k avantajlar ülkem�ze, d�ğer ülkelerde 

olmayacak düzeyde gıda güvences� �mkânı sağlamıştır. Bu yıl hububat, baklag�l ve yağlı 

tohumlar başta olmak üzere b�rçok tarımsal üründe geçen yıla göre rekolte artışı bekl�yoruz. 

 Ülkem�z tarımsal hâsıla açısından Hollanda, İspanya, Fransa g�b� ülkeler� ger�de 

bırakarak yaklaşık 48 M�lyar $’lık b�r tarımsal hasıla �le Avrupa’da şu anda l�der b�r konuma 

gelm�şt�r. Başta kayısı olmak üzere, fındık, kuru �nc�r, kuru üzüm ve k�raz g�b� b�rçok üründe 

de üret�mde dünyada b�r�nc� sıradayız. Ürett�ğ�m�z tarımsal ürünler �le 83 M�lyonluk 

nüfusumuzu ve ülkem�zde ağırladığımız 50 m�lyon tur�st�n gıda güvenl�ğ�n� ve gıda �ht�yacını 

karşılamanın yanında 18 M�lyar $’lık �hracat yapıyoruz. 5,3 M�lyar $’lık �hracat fazlası �le 

tarımda net �hracatçı konumdayız. Bu başarıda elbette toprak ve su kaynaklarımızın b�ze ne 

denl� büyük b�r avantaj sağladığını görmektey�z. Ancak şu tesp�t�n de yapılması gerekl�d�r; 

ülkem�z tarımsal üret�m bakımından ABD’n�n tarım alanlarının 1/10’una, AB’dek� toplam 

tarım alanlarının ¼’üne sah�p olmasına rağmen 23,1 M�lyon hektar �şlenen tarım araz�s� �le 

dünyada 17. Sıradadır. Tarımsal alan bakımında dünyanın 17. ülkes� olmamıza karşın, 

tarımsal hasılada dünyada �lk 10’yız. Bu başarı Türk ç�ftç�s�n�n başarısıdır.  Bu ves�le �le başta 

ç�ftç�ler olmak üzere, Bakanlığımızın tüm çalışanlarının ve sektörün tüm paydaşlarının el�ne, 

emeğ�ne sağlık d�yorum.  

Dünyada market raflarının boşaltıldığı b�r dönemde �nsanımızın gıda �ht�yacını 

karşılamak �ç�n ç�ftç�ler�m�z�n de alkışı hak ett�ğ�n� söylemek �st�yorum.  M�llet�m�z�n gıda 

�ht�yacını karşılamada şüphes�z k� Malatyalı ç�ftç�ler�m�z�n de büyük katkısı olmuştur. 2019 

yılında 100 b�n tonun üzer�nde kuru kayısı �hraç ed�lm�ş ve yaklaşık 253 m�lyon $ döv�z 

g�rd�s� sağlanmıştır. Son 15 yılda kuru kayısı �hracat b�r�m fiyatlarında %35’�n üzer�nde b�r 

artış söz konusudur. 2020 yılı �lk 3 aylık dönem�nde 26 b�n ton kuru kayısı �hraç ed�ld�ğ� 

görülmekted�r. Geçen yılın aynı dönem� �le karşılaştırdığımızda yaklaşık 600 ton daha fazla 

�hracat gerçekleşt�rd�ğ�m�z görülmekted�r. Bu ver�ler küresel sorunlara rağmen kayısı 

�hracatının kes�nt�s�z olarak devam ett�ğ�n� göstermekted�r. Ancak pandem� sonrasında dünya, 

tarım ve gıda ürünler� sektöründe de öneml� değ�ş�mler beklenmekted�r. Geçt�ğ�m�z yıllarda 

�hracatı teşv�k amacıyla pol�t�kalar uygulayan b�rçok ülken�n, ş�md� geld�ğ�m�z noktada �se 

söz konusu ülkeler�n öncel�ğ� kend� halkının �ht�yaçlarını karşılamak olduğu görülmekte, 

�hracata yasaklama get�ren b�r dönüşüm olduğu ortaya çıkaran bu ülkeler Dünya T�caret 

Örgütüne ş�kâyet ed�l�r hale gelm�şt�r. Y�ne bu dönemde üret�m�n en öneml� g�rd�s� olan, 

enerj� açısından da büyük dalgalanmalar yaşandı. Brent petrol fiyatları 20 doların altına �nm�ş 
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ş�md�lerde 30 dolar bandında gez�nmekted�r. Bu tür değ�ş�kl�kler tarım ve gıda ürünler� 

t�caret�n� de etk�leyecekt�r. Bütün ülkeler açısından küresel ekonom�n�n küçülmen�n 

beklend�ğ� b�r dönemde, yerel ölçekte tarım sektöründe başarı h�kâyes� yazmanın yanında 

Bakanımız Sayın Dr. Bek�r Pakdem�rl� Bey’�n “Dünyayı doyuran ülke dünyanın l�der ülkes� 

olacaktır” şekl�nde �fade ett�ğ� g�b� küresel b�r v�zyonla planlamalar yapmak zorunayız.   

Malatya ç�ftç�s� her zaman olduğun g�b� başarı h�kâyeler�nden b�r tanes�n� de Boztepe 

Reca� Kutan Barajının tamamlanması net�ces�nde bölgede sulamaya açılan alanlarda doğru 

üret�m desen� �le üret�mde artışlar yakalamış olmanın yanında 52 b�n tonun üzer�nde rekor 

sev�yede şeker üret�m� gerçekleşt�rm�şt�r. Dünya kayısı üret�m� ve t�caret�nde l�derl�ğ�n� 

korumuştur.  

Geçm�şte olduğu g�b� bundan sonra da Bakanlığımızın tüm b�r�mler� �le b�rl�kte 

Malatyalı ç�ftç�ler�m�z�n yanındayız. 2019 yılında Malatyalı üret�c�ler�m�ze yaklaşık olarak 

170 m�lyon TL tarımsal destekleme ödemes� gerçekleşt�r�lm�şt�r. 2005-2019 dönem�nde 200 

b�n dekar kapama kayısı bahçes� tes�s ed�lm�ş ve üret�c�ler�m�ze 17 m�lyon TL’n�n üzer�nde 

ödeme yapılmıştır. Y�ne kırsal kalkınma projeler� kapsamında 48 proje tamamlanmış, 12,8 

m�lyon TL’n�n üzer�nde h�be desteğ� ödenm�şt�r. Elbette bu süreçte Malatya’mız �ç�n kayısı 

olmazsa olmazımızdır. B�zler kayısıya alternat�f aramıyoruz ama kayısımızın en ver�ml� 

şek�lde üret�p, katma değer� yüksek b�r şek�lde dünyaya �hraç etmek �st�yoruz, bu konuda 

Bakanlığımızın tüm b�r�mler� �le ç�ftç�ler�m�z�n ve �hracatçılarımızın yanındayız.  

Bunun yanında potans�yel�m�z� daha da �y� kullanıp �lave gel�r get�recek alanları da 

kullanıp, faal�yetler�m�z� çeş�tlend�rmeye yönel�k projelere teşv�k ed�yoruz. Bu çerçevede 

başlatılan Malatya Tarıma Dayalı İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges� �le Sera Organ�ze Sanay� 

Bölges� çalışmalarımız devam etmekte olup, bu projeler en kısa sürede uygulamaya 

g�recekt�r. Bakanlık olarak ç�ftç�ler�m�ze d�yoruz k�; “S�z üret�n, b�z Bakanlığımızın tüm 

b�r�mler� ç�ftç�ler�m�z�n her zaman yanında”. Son dönemde Sayın Bakanımızın da lansmanını 

gerçekleşt�rd�ğ� D�j�tal Tarım Platformu (DİTAP) �le Malatya’da üret�mden pazarlamaya 

kadar olan tüm sürec�n çağın ve gel�şm�ş teknoloj�ye uygun b�r şek�lde, elektron�k ortamda 

alıcıları ve üret�c�ler� b�r araya get�recek platformlarla da Malatya kayısısının dünyadak� 

hakkett�ğ� yere gelmes�, bu s�stem �çer�s�nde ç�ftç�n�n daha fazla pay alması, loj�st�k süreçler�n 

�y� yönet�lmes�, ç�ftç�m�z�n gerekt�ğ�nde g�rd� �ht�yacının d�j�tal tarım pazarı �le, tarım 

pazarıyla, sözleşmel� tarım model�yle üret�m sürec� �çer�s�nde ayn� yardımlarla �ht�yaç 

duydukları g�rd�ler�n tem�n ed�lmes�n� sağlayacak b�r model �le Malatya ç�ftç�s�n�n 
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yanındayız. Bu nedenle hasat başlamadan önce Malatyalı ç�ftç�ler�m�z� D�j�tal Tarım Pazarına 

(DİTAP) üye olmalarını, bu platform aracılığıyla hem dünyadak� bütün taraflara ürünler�n� 

tanıtmalarını, arzu etmeler� durumunda �hracatçılarımızın, alıcılarımızın, sanay�c�ler�m�z�n, 

Malatya kayısısını �şleyen, paketleyen tüm tarafların da talepte bulunarak �ht�yaç duydukları 

hammaddey� bu platform sayes�nde karşılayab�lecekler�n� �fade etmek �st�yorum. Endüstr� 4.0 

sürec�nde dünya �le rekabet eden b�r tarım sektörünün oluşturulması �ç�n üret�m 

mal�yetler�m�z� azaltmak ve ver�ml�l�ğ�m�z� artırmak üzere teknoloj� kullanımını gel�şt�rmek 

durumundayız. Bu aşamada Malatya’nın sah�p olduğu 2 ün�vers�te ve yet�şm�ş akadem�k 

kadrosu en büyük fırsatımız. Malatya’da son dönemde �kl�m şartlarındak� değ�ş�kl�k, yağış 

durumu, ç�çek dönem�ndek� yaşanan gel�şmeler �le kayısı üret�m�ne etk�ler� yak�nen tak�p 

ed�lmekted�r. İl Müdürlüğümüz ve Enst�tüler�m�z çalışmalarını yapıyorlar, Ç�ftç�ler�m�z h�ç 

merak etmes�n her da�m onların yanındayız. Panel� düzenleyen herkese teşekkür ed�yorum.  
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eğerl� katılımcılara ve panel�m�z� �zleyen herkese, şahsım ve Malatya 

T�caret Sanay� odası adına selamlarımı �letmek �st�yorum.  

Organ�ze Sanay� Bölgeler�m�zde, tarıma dayalı şehr�m�zde tarıma dayalı 

b�r sanay� oluşturmaktan dolayı �y�mser b�r yapının olduğunu �fade etmek �st�yorum. Tarımın 

gel�şt�ğ� �llerde özell�kle sanay�leşme kültürünün de tarıma yönel�k olması bu anlamda 

özell�kle üret�m yapan ç�ftç�ler anlamında da sağlıklı b�r yapının oluşmasına da zem�n 

hazırlıyor.  Ç�ftç�m�z yığın şekl�nde ürett�ğ� ürünü pazarda k�me satacağına da�r kaygı 

duyuyor. F�yatın düşmes�nden dolayı mağdur olan ç�ftç�m�z bu anlamda yükü üzer�nde 

topluyor. Ç�ftç�m�z bazen çalıştırdığı �şç�n� maaşını ödeyem�yor. Özell�kle Sayın Genel 

Müdürümüz de buradayken, s�zler�n aracılığıyla Malatya’da b�r “kayısı b�rl�ğ�n” olması 

gerekt�ğ�n� �fade etmek �st�yorum. Geçm�şte kurulan kayısı b�rl�ğ�n s�yasallaşması ve 

s�yasallaşması �le yanlış organ�ze olmasından kaynaklı b�r sıkıntı oldu. Türk�ye’de kayısının 

har�c�nde çok öneml� ve başarılı F�skob�rl�k g�b� ürün b�rl�kler� var. Bunun �ç�n aynı şek�lde 

b�r üst çatı oluşturarak özel�kle Z�raat Odalarının, Tarıma Dayalı Kalkınma Kooperat�fler�n, 

B�rl�kler�n, Borsaların, Odaların b�r araya gelerek �ved� b�r şek�lde b�r kayısı b�rl�ğ� kurulması 

gerekt�ğ�ne �nanıyorum. Şehr�n d�nam�kler�n� ve ç�ftç�y� b�r arada tutacak ve b�rb�r�n� denet�m 

ve kontrol edeb�lecek b�r organ�zasyonla ac�len kayısı b�rl�ğ�n kurulması gerek�yor. Bu 

�steğ�m�z� her platformda d�le get�r�yoruz, Sayın T�caret Bakanımıza �lett�k, gelecek hafta 

TOBB bünyes�nde Sayın Bakanımız Berat ALBAYRAK’ın da katılacağı b�r toplantıda y�ne 

düşünceler�m�z �fade edeceğ�z. Sayın Genel Müdürümüzden de bu taleb�m�z� Tarım ve Orman 

Bakanımıza �letmes�n� r�ca ed�yoruz.  

T�carette de şunu �fade etmek �st�yorum; özel�kle üret�len ürünler� (kayısıyı) yurtdışına 

pazarlayan b�rçok üret�c�m�z var, bunların da yaşamış oldukları b�rçok sıkıntıları var. Özel�kle 
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kükürttek� ppm oranı, yıllardan bu yana Malatya’nın kanayan b�r yarası hal�ne geld�. B�r de 

yurtdışına �hracat yapma g�r�ş�m�nde bulunan tüccarların gerek b�z�m gerekse Bakanlığımız 

aracılığıyla �rt�bat kurması, denetlenmes� ve kategor�ze (Gold, S�lver, Plat�n�um g�b� ) 

ed�lmes� gerek�r. Çünkü bazı tüccarların p�yasa faal�yetler�n�n olumsuzluğu bütün tüccarlara 

s�rayet ed�yor. Bu nedenle bu kategor�zen�n yapılması öneml�.  Bu şek�lde alıcı �le satıcı daha 

dürüst ve sorunsuz b�r şek�lde t�car� faal�yet�n� gerçekleşt�recekt�r. Bu konu �le �lg�l� olarak 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le de çalışmalarımız devam etmekted�r.  

Bununla b�rl�kte 2018 yılında 93 b�n ton kayısı üret�m� gerçekleşt�, bundan da 253 

m�lyon Ş gel�r elde ed�ld�. 2019 yılında da neredeyse aynı gel�r� elde ett�k ama o dönemk� 

üret�m 99 b�n tondu. Türk�ye’n�n kuru kayısı �hracatının Malatya dışından yapıldığından 

Malatya açısından b�r ekonom�k kayıp oluşuyor. İhracatımız Malatya üzer�nden olursa verg� 

avantajı sağlanacaktır. Bütün �hracatçılarımıza t�caret�n Malatya üzer�nden yapılmasını 

tavs�ye ed�yoruz. Ayrıca Malatya merkezl� b�r �hracatçılar b�rl�ğ�ne de �ht�yaç olduğu 

görülmekted�r. Bunun yanı sıra �l�m�zde Ex�mbank kurulmasını öneml� görüyoruz ve bunu 

�lg�l� b�r�mlere �fade ett�k.  

Kayısı ç�çeklenme dönem�nde yoğun yağmur ve yağış olmasından dolayı Kayısı 

mon�lya hastalığı neden�yle ürün kaybı yaşanıyor. Bu süreçte her yıl �ç�n beklenen 180 b�n ton 

ürün rekoltes� yaşanan bu sorun neden�yle 90 b�n ton c�varına düşecekt�r. Söz konusu kayıp 

doğrudan ülke ekonom�s�n�n kaybıdır. Denet�mler mutlaka olmalı ancak erken uyarı 

s�stemler� �le ç�ftç�ler�n mutlaka b�lg�lend�r�lmes� gerekmekted�r. Bu konuda ç�ftç�n�n 

yeterl�l�ğ� tartışmalıdır, Bakanlık ve İl Müdürlüğü yetk�l�ler� bu konuda hassas�yet göstermes� 

gerekmekted�r. Ç�ftç� eğ�t�m�nde ve yayımda b�r �hmal olduğu görülüyor. Daha akt�f b�r 

yayım faal�yet�n�n kurulması gerek�yor. 

Tarıma dayalı b�r �l olmamız neden�yle tarıma dayalı sanay�n�n de gel�şmes� b�z�m 

açımızdan çok önem arz etmekted�r. Sözleşmel� ürün satışını resm�yete dökmel� ve ç�ftç�ler�n 

mağdur�yet�n�n önüne geç�lmel�d�r. Kayısı üret�c�ler� sezon geld�ğ�nde k�me kayısı satacağı �le 

�lg�l� fikr� yok, o gün �t�bar�yle �ht�yaçları dâh�l�nde ya ürününü çok düşük fiyattan satarak 

mağdur oluyor ya da şartlar dâh�l�nde ürününü bekleterek, stoklayıp, belk� de b�r yıl boyunca 

kayısısını satmıyor k� ürün fiyatı artsın. Hâlbuk� �hracat gerçekleşt�ren firmalarımız da 

üret�c�ler �le koord�nel� b�r şek�lde çalışırsa, tarımsal sanay� �le �lg�l� yapılan yatırımların 

b�rçoğunun sözleşmel� satış kanalı oluşturularak satış kaygıları ortadan kaldırılab�l�r. Bu 

durum ç�ftç�m�z mot�ve edecekt�r. Tüm katılımcılara teşekkürler�m� arz ed�yorum. 
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aşta Aysun Karabulut Rektörümüze, organ�zasyon �ç�n teşekkür ed�yorum. Genel 

Müdürümüze, İl Müdürümüze, Oda başkanlarımıza ve hocalarıma teşekkür 

ed�yorum.  

Kayısı Malatya’nın ortak paydası, Malatya ekonom�s�n�n en güçlü ve en öneml� 

aktörü. Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes�’n�n sürekl� tarım ve kayısı odaklı olarak, kuru 

kayısıda yaşanılan sorunlar, üret�mde yaşanılan sorunlar, özell�kle �kl�msel değ�ş�kl�kler g�b� 

bütün akadem�k çalışmalardan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve 

akadem�syenlere teşekkür ed�yorum. Özell�kle Aysun hocamız,  kayısı çek�rdeğ�n�n �nsan 

sağlığı üzer�ndek� etk�ler� �le �lg�l� öneml� çalışmalar yapmıştı. Bu Malatya �ç�n b�r şans, b�r 

ün�vers�tem�z var. Malatya tarım şehr� olma adına çok hızlı b�r şek�lde �lerl�yor. Malatya’nın 

b�r taraftan sanay�s� güçlen�rken, b�r taraftan sanay� alt yapısı �vme kazanırken, b�r taraftan da 

tarım şehr� olma konusunda gerçekten em�n adımlarla �lerl�yor. B�z�m en öneml� 

avantajlarımızdan b�r tanes� kuru kayısı. Kuru kayısıdan kaynaklanan dezavantajlarımız da 

mutlaka var. Poz�t�f açıdan odaklanıldığında kayısı hem prest�jl� hem de stratej�k öneme sah�p 

olan m�ll� b�r ürünümüz. Türk�ye’de böyle b�rkaç ürün var, fındık, üzüm ve �nc�r g�b� ama 

onların heps� bölgesel olarak üret�l�yor. Kuru kayısı �se en kal�tel� olarak sadece b�r �l�n 

sınırlarında üret�lmes� açısından oldukça öneml�. İkl�msel olarak da toprak olarak da dünyanın 

en kal�tel� ürününü üretmektey�z. Cov�d-19 salgını sürec� �le b�rl�kte dünya tarımın ne kadar 

öneml� olduğunu yen�den keşfett�. Sanay�s� �le çok övündüğünü gördüğümüz ülkeler�n b�r 

taraftan da tarımını �hmal ett�ğ�n� gördükler�ne şah�t olduk. Tarım, b�r ülken�n ayakta kalması 

�ç�n en öneml� sektörlerden b�r�d�r. Toprağın ne denl� öneml� b�r unsur olduğunu �nsanoğlu b�r 

defa daha keşfetm�ş oldu. Bundan sonra çok daha ehemm�yetl� b�r şek�lde buna 
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atılımcılara ve �zley�c�lere kurumum adına saygılarımı sunuyorum. 

Malatya’da bu yıl yağış boldu, bu yağışın avantajlarının yanında, 

dezavantajları da oldu. B�z bu süreçte basında çok yer alacak şek�lde 

yayınlar yaparak ç�ftç�ler�m�z� b�lg�lend�rd�k. Tekn�k elemanlarımız ve sahada çalışan d�ğer 

mühend�sler�m�zle ç�ftç�m�z� b�lg�lend�rme çalışmaları yaptık. Malatya ç�ftç�s� b�lg�l� ve 

b�l�nçl�d�r. Mühend�s ve d�ğer tekn�k eleman sayısı anlamında güçlü b�r yapıdayız ve her 

ç�ftç�n�n b�r danışmanı var. Bu süreçte danışmanlarımız Z�raat Odaları bünyes�nden �st�hdam 

ed�lmekted�r. Bu çerçevede Malatya �l� özel�nde tarımsal teşk�latı son derece güçlü b�r �l 

konumundadır. Ç�ftç�ler�m�ze yağış dönem�nden önce SMS yoluyla b�lg�lend�rmeler yaptık. 

Yağıştan dolayı ç�ftç� ler�m�z�n bazıları �laç atma fırsatı bulamadılar. Yağışlardan dolayı 

ç�ftç�ler�m�z �lk �laçtan sonra Mon�lyanın açığa çıkmasının ardından b�z ş�kâyet ed�len �laçları 

akt�f madde �çer�ğ�ne göre laboratuvarlara gönderd�k. Sonuçları gelmeye başladı. Mon�lya 

tam atak yapmadan önce b�z bu çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda tekn�k personeller�m�zle 

b�rl�kte N�san ayının �lk haftasında b�r kom�syon oluşturarak saha çalışmalarının ardından b�r 

rapor hazırladık. Yapılan çalışmada organ�k bahçeler�n tamamında  sorun olduğunu gördük. 

Organ�k �laçların s�stem�k olmaması neden�yle �lacın ardından yağmur yağması neden�yle 

fiyatlardan dolayı yen�den �laç yapmaktan kaçınmıştır. Konvans�yonel bahçeler�n büyük b�r 

kısmında mon�lya hastalığı gördük ancak burada öneml� olan ekonom�k zarar eş�ğ�ne 

ulaşması. İlaçlamayı uygun yapanların zararı ekonom�k olarak az g�b� görülüyor. Ç�ftç� 

düzey�nde yeterl� b�lg� toplanması �ç�n afet b�lg� formu düzenleyerek bakanlığa gönder�yoruz. 

Döllenme problemler� olduğunu da unutmamak gerekl�, kayısı bahçeler�nde ç�ftç�ler�m�z�n 

mutlaka bahçeler�nde arı bulundurmaları gerek�yor. Mon�lya ve don yoksa tozlanma ve 
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döllenme problem�nde şüphelenmek gerekl�. Bunun dışında ç�ftç�ler�m�z�n b�lg� �ht�yacı 

karşılamayan danışmanlarımızla �lg�l� hemen yasal �şlem yaparız.   

Bununla b�rl�kte rekoltede düşüş öngörülse de pazarlarımızı kaybetmeyeceğ�m�z� ve 

ç�ftç�ler�m�z�n para kazanacağını düşünüyorum.  Tedar�kç� ve �thalatçı Türk�ye’de rekolte az 

olacağını gördüğünde başka ülkelerden arzını karşılamaya çalışacağından rekolte çalışmamızı 

sürdürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konunun tak�pç�s� olmaya devam 

edeceğ�z. Cov�d-19 salgını �le �lg�l� 2 sorun oluşacaktı. B�r�nc�s� �hracata gönderd�ğ�m�z kayısı 

m�ktarı �d� ancak kayısı �hracatımız geçen yılların ortalaması düzey�nde devam ed�yor, ancak 

gelecek yıllar �ç�n b�r araya gel�nmes� ve değerlend�rme yapılması gerek�yor. İk�nc�s� de 

kayısı �şç�l�ğ� konusunda da yapılan �st�şareler�n net�ces�nde mevs�ml�k geç�c� �şç�ler 

konusunda önlemler alınmış durumdadır. Bölgeye gelen yaklaşık 45000 tarım �şç�ler�n�n 

%50’s� Şanlıurfa, %35’� Adıyaman ve ger� kalan %15’l�k b�r kısmı �se d�ğer �llerden 

gelmekted�r. Bu çerçevede �şç� talep eden üret�c�ler�m�z İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükler�nden gerekl� formları doldurarak talepler�n� gerçekleşt�recekt�rler. Tarım �şç�s� 

konusunda herhang� b�r bürokrat�k engel ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Rekolte 

konusunda da saha çalışmalarımız devam etmekte olup, kurmuş olduğumuz kom�syon 

aracılığıyla rekolte tahm�nler� yapılacaktır. Sabırla d�nled�ğ�n�z teşekkür ed�yorum.  
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ayın Rektörüm, Sayın Genel Müdürüm, Oda Başkanlarımız, İl Müdürümüz, Sayın 

Dekanım; 

Öncel�kle böyles� b�r organ�zasyona olanak sağlayan ve sektörün her kes�m�nden 

paydaşları b�r araya get�rerek �ç�nde bulunduğumuz sürec� tarım sektörü açısından 

değerlend�rmem�ze fırsat sunan başta sayın rektörümüz olmak üzere dekanlığımıza ve �ş�n 

mutfağında emeğ� geçen arkadaşlara teşekkür ed�yor, hep�n�z saygıyla selamlıyorum.  Aslında 

üzer�nde belk� saatlerce konuşab�leceğ�m�z b�r konuda zamanı etk�n kullanmak adına b�rkaç 

başlıkta konuşmamı tamamlamayı planlıyorum. Önce Cov�d19 sürec�nde dünyada ve 

Türk�ye’de ekonom� ve tarımı, sonrasında Malatya da tarım ve kuru kayısı üzer�ne 

değerlend�rmelerde bulunmaya çalışacağım.  

Cov�d-19 pandem�s� tüm dünyaya yayılmaya başladıktan sonra doğal olarak ülkeler 

hemen b�rtakım tedb�rler uygulamaya koydular. Bu tedb�rler�n başında hareket sınırlaması ve 

sosyal �zolasyon uygulanmaya başlandı. Elbette k� �nsanların b�rb�r�nden uzaklaştırılması 

net�ces�nde bunun b�rtakım mal�yetler� ortaya çıkmaktadır. İnsanlar arasında hareket 

kısıtlamasının net�ces�nde arzda ve talepte b�r daralmalar meydana gelm�ş, dolayısıyla 

ülkeler�n bekled�kler� hasılaya ulaşamamasına neden olmuştur. Oluşan bu mal�yet�n b�r�ler� 

tarafından yüklen�lmes� gerekl�d�r. Car� durumda bu mal�yet de devlet tarafından 

üstlen�lmekted�r. Pandem� �le b�rl�kte sağlık end�şes� neden�yle �nsanlar evler�ne çek�ld� ancak 

aklı sel�m düşünmeye başlayınca salgın ölmeyel�m derken açlıktan da ölmeyel�m end�şes�n�n 

gel�şt�ğ� b�r sürec�n ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Salgın �le b�rl�kte dünyada tarım ve 

gıdanın ne kadar öneml� olduğu doğa el�yle kend�n� b�r kez daha test etm�ş oldu. Bu süreçte 
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dünyanın gel�şm�ş ülkeler�n�n da %5 �la %7 düzey�nde ekonom�k daralma yaşayacağı 

öngörüldü. Türk�ye’n�n de yaklaşık olarak %4 oranında b�r daralma �le 2020 yılını 

tamamlaması beklenmekted�r. İnsanın gıdaya er�ş�m� konusu öneml� hale gel�nce mutlaka 

üret�m�n de teşv�k ed�lmes� gerekmekted�r. Bu anlamda b�rçok dünya ülkes� tarımsal üret�m�n 

sürdürüleb�lmes� �ç�n tedb�rler gel�şt�rd�. Örneğ�n ABD hızlı b�r şek�lde 19 m�lyar $ değer�nde 

b�r tedb�r paket� açıkladı. Bu 19 m�lyar $’lık tedb�r�n 16 m�lyar $’ı doğrudan nakd� yardım 

şekl�nde ç�ftç�lere �l�şk�l� organ�zasyonlara aktarıldı. Türk�ye’de b�rçok noktada üret�m�n 

aksamaması açısından gerekl� tedb�rler alındı. 

Tarım ve gıda sektörü �nsanların temel �ht�yaçlarını karşılayan b�r sektör olduğu �ç�n 

üret�m�n durdurulması veya kes�nt�ye uğratılması mümkün değ�ld�r, tarım sektöründe home-

office çalışılmaz, kepenk �nd�r�lemez, yan� araz�ye �nmeden üret�m yapmak mümkün değ�ld�r. 

Tarım ve gıda sektörünün münhasır bazı özell�kler� vardır. Ne yapılırsa yapılsın b�r üret�m 

sürec� gerçekleşecekt�r. Dolayısıyla üret�m�n n�tel�k ve n�cel�k bakımından �nsanların 

�ht�yacını karşılaması öneml�d�r. Bu �ht�yaçları karşılamak �ç�n de ç�ftç�ler�n mutlak suretle 

araz�de olması gerekmekted�r. Sürec�n başında bu tedb�r unutulmuş g�b� gözükse de hızlı b�r 

b�ç�mde tüm dünya ülkeler�nde olduğu g�b� Türk�ye’de de tarımsal üret�mde faal�yet gösteren 

ç�ftç�ler�n sahada olması �ç�n hızlıca gerekl� düzenlemeler yapıldı. Özell�kle mevs�ml�k �ş 

gücü �ht�yacı olan bölgeler �ç�n bu arzı karşılayacak �ş gücünün serbestl�ğ� sağlandı.  

Dünyada t�caret anlamında da elbette bu süreç �le b�rl�kte daralmalar yaşanacaktır. 

Dünyada ülkeler, tarım ve gıda sektöründe önce kend�ne yeterl�l�k düzey�n� sorgulamaya 

başladılar. Türk�ye gerek üret�m ve gerekse de potans�yel� neden�yle herhang� b�r sorunun 

yaşanmayacağını gösteren ülkelerden b�r�d�r. Bu manada üret�mden vazgeçmeyerek b�zler� 

doyuran ç�ftç�ler�m�z de her türlü övgüyü hak ed�yorlar. Türk�ye kend�s�ne yeter, ama 

dünyada b�rçok ülke kend�s�ne yeterl�l�k değ�l. O ülkeler�nde temel gıda maddeler�n� de 

mutlaka karşılanması lazım. İşte Türk�ye üret�m gücü �le gıda tem�n�nde dünyada öncü rol 

oynayab�lecek b�r potans�yele ve güce sah�p.  

Dünyada kend�ne yeterl�l�k söz konusu olunca ülkeler önce kend� �nsanımız aç 

kalmasın d�ye poz�syon almaya başladılar. Bu durumu, tarım ve gıda sektöründe �çe kapanma 

anlamında Fransızlar tarafından “tarımsal vatanseverl�k (agr�cultural patr�ot�sm)” kavramı �le 

�zah ed�l�rken, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bek�r Pakdem�rl� de benzer olarak  

“Önce Can..” �fades�n� kullanırken aslında aynı yönde düşünce �çer�s�nde olduğu 
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görülmekted�r. Bunu başarab�lmek �ç�n çok �y� b�r organ�zasyon gerek�rken Türk�ye sürec� 

oldukça başarılı b�r şek�lde yönetm�şt�r.  

Cov�d-19 etk�s�yle Türk�ye’de de b�r ekonom�k daralma gerçekleşt� ve n�san ayında 

toplam �hracatımızda %41’l�k b�r daralma var ancak tarım ürünler� �hracatımıza baktığımızda 

çok yüksek olmamakla b�rl�kte %3’lük b�r artış söz konusu. D�ğer sektörlerde b�r daralma 

görülürken, özell�kle h�zmetler sektöründe, tarım ne kadar stratej�k b�r sektör olduğunu b�r 

kez daha ortaya koymuştur. Dünyada her ülke tarım �ç�n bazı tedb�rler koyarken Türk�ye’de 

kend�m�ze sınırda yeterl� durumda olduğumuz l�mon, patates ve soğan g�b� ürünlerde �hracat 

sınırlaması get�r�lerek son derece doğru b�r uygulama ortaya konulmuştur. Bu yolla hem bu 

ürünler�n arzı güvenceye alınmış hem de fiyat yüksel�şler�n�n önüne geç�lm�şt�r.  

Malatya b�r tarım şehr� olma yolunda �lerlemekted�r. 700 metre rakımdan 1500-1600 

metre rakıma kadar çeş�tl� b�tk�sel üret�m faal�yetler�n�n yapıldığı, hatta daha yüksek rakımlı 

yaylalarda hayvancılık faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� zeng�n potans�yele sah�p b�r �ld�r 

Malatya. Hayvan sayısını artırarak, b�tk�sel üret�m çeş�tl�l�ğ�n� artırarak gerçek anlamda b�r 

tarım şehr� olab�l�r�z. Elbette k� tarım şehr� olurken sanay�den vaz mı geçeceğ�z? Böyle b�r 

şey mümkün olamaz. Çünkü dünyadak� tüm gel�şm�ş ülkeler �ncelend�ğ�nde hem sanay�s� 

hem de tarımının gel�şm�ş olduğunu b�l�yoruz. Tarım ve sanay� b�rl�kte gel�şt�r�leb�l�r ve b�r� 

d�ğer�n�n lokomot�fi olab�l�r. Türk�ye’de Antalya �l� bu durumun en güzel örnekler�nden b�r 

tanes�d�r. Hem tarımsal üret�m� hem tur�zm� hem de sanay�s� �le ülken�n lokomot�f �ller�nden 

b�r tanes�d�r. Malatya �ç�n tarımda başarıyı sağlamak adına yeterl� kaynaklara sah�p 

durumdayız ancak bu kaynakları doğru b�r planlama ve yönlend�rme �le gel�şt�rmem�z 

gerek�yor. Bu durum ç�ftç�ler�n b�reysel olarak başarab�lecekler� b�r durum değ�ld�r ve kamu 

el�yle yönlend�rme yapılarak gerçekleşt�r�leb�l�r. Malatya’da TÜİK ver�ler�ne göre 280 b�n 

hektarlık tarım araz�s� bulunmaktadır. Ancak Tarım İl Müdürlüğü kayıtları �le TÜİK 

�stat�st�kler� b�rb�r�yle örtüşmed�ğ�nden, bu durumu sağlıklı değerlend�rmeler önünde b�r 

engel olarak görüyoruz. Hang� ver�n�n sağlıklı olduğunu b�l�r �sek ve buna bağlı olarak 

anal�zler� ve değerlend�rmeler�m�z� n�tel�kl� n�cel ver�ler �le yaparsak, güven�l�r sonuçlara 

ulaşmak daha kolay olur. Malatya’nın 280 b�n hektar tarım araz�s� dışında 270 b�n hektar 

çayır mera araz�s� var, araz�n�n öneml� b�r bölümü sulanab�lmekte. 180 b�n baş büyükbaş 

hayvan, 350 b�n baş küçükbaş hayvan varlığıyla Malatya’nın tarımsal üret�m kaynakları 

oldukça gen�ş. Ancak Malatya’nın bu üret�m kaynaklarını daha yukarıları çekerek üret�m ve 

hâsıla m�ktarını artırma şansı oldukça yüksekt�r. Hane başına b�r büyükbaş ve k�ş� başına b�r 
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küçükbaş hayvan varlığına ulaşacak b�r potans�yele sah�p Malatya’da atıl araz�n�n de kamu 

destekler�yle mutlaka üret�me yönlend�r�lmes� gerek�yor.  

B�rkaç söz de kayısı üzer�ne yapmak �ster�m. Kayısı sektörünün özell�kle bu yıl 

karşılaştığı en öneml� sorun olarak mon�lya hastalığı g�b� görünüyor. Bu sorunu her türlü 

�let�ş�m kanalı aracılığıyla duyduk, �zled�k ve görüyoruz. Öyleyse söz konusu sorunu 

yönetmek kayısı üret�m�m�z açısından son derece öneml� ve bunun nasıl yönet�leceğ� de İl 

Müdürlüğümüzün görev alanı �çer�s�ne g�rmekted�r.  

Kayısıda bu süreçte yaşanab�lecek b�rkaç sorun üzer�ne değ�nmek �st�yorum. 

Bunlardan b�r�nc�s�, �şgücü arzı �le �lg�l�d�r. Kayısı hasat dönem�nde Malatya’da 4 m�lyon 

günlük �ş gücüne �ht�yaç duymaktadır. Hasat süres� ortalama 32 olarak hesaba katıldığında 

toplam �şgücü �ht�yacı 125 b�n k�ş�ye denk gelmekted�r. Dolayısıyla �ht�yaç duyulan bu �ş 

gücü arzı mutlaka sağlanmalıdır. Malatya’da kırsal �st�hdam m�ktarının 75-80 b�n dolayında 

olduğu d�kkate alındığında yaklaşık 45-50 b�n k�ş�l�k �şgücü arzına �ht�yaç duyulduğu 

anlaşılmaktadır. Bu rakam İl Müdürümüz tarafından da d�le get�r�lm�şt�r. Bakanlık olarak �ş 

gücü konusunda, özell�kle de mevs�ml�k gez�c� �şgücünün hareket kısıtlaması konusunda 

gerekl� tedb�rler alındı ancak �nsanlar sağlık end�şes�yle acaba bölgeye çalışmaya gelecekler 

m�d�r? Bu end�şe çay g�b� d�ğer ürünlerde �ş gücü arzının sağlanamamasına neden oldu. 

Dolayısıyla Malatya’nın yerel �darec�ler� bu �ş gücü arzının sağlanamaması durumunda b�r “B 

Planı” hazırlamalıdır. İşgücü arz eks�kl�ğ� dolaysıyla hasat sırasında oluşacak ürün kayıpları 

neden�yle üret�c� gel�rler�n� olumsuz etk�leyecekt�r.  

Bu süreçte değerlend�r�lmes� gereken b�r başka konu da her ne kadar şu anda sorun 

olmasa da �hracatta 2020 Eylül ayından sonra olası sorunlarla �lg�l� Odalarımız, Borsamız, 

Yerel yönet�mler ve b�l�m �nsanları tarafından mutlaka gerekl� değerlend�rmeler yapılmalıdır. 

Çünkü bu sorunlar doğrudan üret�m mal�yetler�ne ve üret�c� gel�rler�ne doğrudan olumsuz etk� 

edecekt�r. Söz konusu oluşacak kayıpların nasıl telafi ed�leceğ� veya üret�c�ler�n �ht�yaç 

duyacağı finansman kaynakları üzer�nde mutlaka değerlend�rmeler yapılması gerek�r.  

B�r başka konu l�sanslı depoculukla �lg�l�, b�l�yorsunuz Malatya’da l�sanslı depoculuk 

konusunda yatırımlar yapılmaktadır. Bana, Malatya L�sanslı depo ne zaman kurulmalı d�ye 

soru soracak olunursa, ver�lecek cevap tam da bu yıldır olurdu. Çünkü ortada b�r finansman 

r�sk� vardır ve bu r�sk� de yönetmen�n en sağlıklı yolu da l�sanslı depolardır. Üret�c�ler 

ürünler�n� depoya koymaları net�ces�nde elektron�k ürün senetler� �le bazı �ht�yaçlarını 

karşılayab�lecekt�r.  
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Bunun yanında eğer �hracatta b�r olası b�r sorun yaşanır �se o zaman kuru kayısı �ç�n 

b�r pazar sorunu olacak demekt�r. Dolayısıyla böyle b�r durumda arzın er�t�lmes� �ç tüket�m� 

nasıl artırab�l�r�z sorusunun cevabını aramak lazımdır. Bakın, 1929’da dünyadak� büyük 

ekonom�k buhran kr�z�yle yaşanan talep daralması �le başa çıkmak amacıyla Keynesç� 

yaklaşım kamu el�yle toplam taleb� artırmaya yönel�k pol�t�ka uygulanmasını önerm�şt�r. Bu 

yaklaşımın tekrar kullanılması �ht�mal�yle süreçte de olası problem�n çözümü �ç�n kamu el�yle 

kuru kayısının yurt �ç� tüket�m özend�r�lerek toplam talep artırılma projeks�yonları 

yapılmalıdır. Bunu yaparken kuru kayısının b�r temel gıda ürünü olmadığı ve gıda güvences� 

sorunlarının baş gösterd�ğ� dönemlerde başka ürünlerle kolaylıkla �kame ed�leb�lecek b�r ürün 

olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda Rektörümüzün de üzer�nde çalıştığı konulardan olan 

sağlık �ç�n kuru kayısı tüketme yönünde yönlend�rmeler�n devreye sokulması gerek�yor. 

Gelel�m üzer�nde sıklıkla konuşulan konulardan olan kuru kayısı rekoltes� �le �lg�l� 

hususa. Tarım İl Müdürlüğümüzün uzun yıllar zaman ser�s� ver�ler� �le b�r öngörüde 

bulunduk. Malatya’da son on yılda ortalama 440 b�n ton yaş kayısı üret�l�yor. Zaman 

ser�ler�n� kullanarak parametr�k b�r modelle elde ett�ğ�m�z öngörüler�, sahadan üret�c� ve 

tekn�k eleman arkadaşlarımızdan aldığımız ver�lerle yaptığımız sübjekt�f hesaplama 

sonuçlarını harmon�ze ederek yen� b�r tekn�kle Malatya �ç�n 2020 kayısı rekoltes�n� tahm�n 

ett�k. Gerçekleşt�rd�ğ�m�z öngörüler net�ces�nde 2020 yılında Malatya’da yaş kayısı rekoltes� 

normal yıla göre %20 daha az olarak 357 b�n 46 ton olacağını, bu rakamın en düşük 335 b�n 

ton en yüksek �se 378 b�n ton olacağını öngörüyoruz. Uzun yıllar ortalaması d�kkate 

alındığında yaş kayısı / kuru kayısı randımanı yaklaşık 4 buçuk k�loya denk gel�yor. 

Dolayısıyla bu yıl gerçekleşecek kuru kayısı m�ktarı da yaklaşık 80 b�n ton c�varında 

olacaktır. Bu ver�ler hem üret�c�ler� hem de �hracatçıları sıkıntıya sokmayacak b�r düzeyde 

kuru kayısı üret�leceğ�n� göstermekted�r. 

Y�ne �hracata baktığımızda 2019 yılına benzer m�ktarda b�r �hracatımız var 

öngörüsünde bulunab�l�r�z. 2019 yılında 100 b�n tona yakın olan �hracatımız 2020 yılında 95-

96 b�n ton olacağını öngörüyoruz. Bu durumda yaklaşık 250 m�lyon dolarlık b�r get�r� 

olacağını göster�yor. Panel�m�z�n hayırlı olmasını d�l�yor herkes� saygıyla selamlıyorum.  
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ayın Rektörüm, Değerl� hocalarım, Değerl� Genel müdürüm, İl Müdürüm, 

Oda Başkanlarım bu organ�zasyonu gerçekleşt�rd�ğ�n�z hep�n�ze çok teşekkür 

ed�yorum  

2020 yılının Ocak ayında yaşanan deprem ardından Cov�d-19 �le karşı karşıya kaldık.  

Özell�kle Cov�d-19 �le b�rl�kte dünyada gıda üret�m�n�n ne kadar öneml� olduğu b�r kez daha 

ortaya çıktı. Ülkem�z de herkes ev�nde �zole oldu, sadece ç�ftç� tarlada kaldı. Çünkü ç�ftç�n�n 

üret�mden başka yapab�leceğ� faal�yet bulunmamaktadır. Bu çerçevede ç�ftç�ler�n kend�n� 

koruma şahsının olmadığını öğrenm�ş olduk. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse 

Val�l�ğ�m�z�n �z�nler� �le tüm ç�ftç�ler�m�z üretmeye devam etmekted�r ve üretmeye devam 

edecekt�r. Çünkü ç�ftç� ürett�ğ� �ç�n Cov�d-19’u, Gıda-20 �le yeneceğ�z. Hem ülke ve hem de 

�nsan sağlığı açısından üretmek zorundayız. Malatya’da �nsanımızın tüccarımızın, ç�ftç�m�z�n, 

herkes�n faydalandığı b�r üründen bahsed�yoruz, Malatya kayısısı. Olduğu zaman Malatya çok 

rahat, emlak satışları b�le patlıyor, olmadığı zaman h�ç k�msen�n ekonom�s� düzgün g�tm�yor, 

herkes borçlu.  Kayısı Allah’ın Malatya’ya b�r lütfu ve bu n�metten de dünya l�der�z. AB 

kayısımıza coğrafi �şaret verm�ş b�z ona rafa kaldırmışız. Bunu değerlend�rm�yoruz. Tarım ve 

Orman Bakanlığımız fındık g�b� d�ğer ürünlere verd�ğ� önem kadar kayısıya da önem vermel� 

ve daha çok desteklemel�d�r. B�z Malatya olarak b�r futbol takımına verd�ğ�m�z desteğ� 

kayısıya vermem�ş�z. Malatya’da çok sayıda kayısı ağacı kes�ld�, bunun sebeb� neyd�, k�md�. 

Malatya’da kayısı �le �lg�l� çok sayıda kurum var ama sorun ortaya çıktıktan sonra sadece 

rapor yazıyorlar. Tarım İl Müdürlüğünün tavs�yeler� ç�ftç�n�n sorunlarını çözmeye yetmed�. 

Üret�c� örgütler� ve depolar konusunda da destekler sağlanmalıdır. Kayısı oldukça hassas b�r 

üründür. Dolayısıyla bu kadar hassas olan b�r üründe erken tedb�rler alınmalıdır. Ç�ftç� kayıt 

defterler� �le ürünler�n denet�m� �y� b�r şek�lde sağlanmalıdır. Amacımız üret�m, dolayısıyla 

S 
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