
2019 YILI KAYISI REKOLTESİ AÇIKLANDI
‘Dünya kayısı başkenti’ olarak anılan Malatya’nın 2019 yılı tahmini kayısı rekoltesi, Malatya 

Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında Malatya Ticaret Borsası’nda düzenlenen 
toplantıyla açıklandı.

Türkiye’nin kuru kayı-
sı üretiminin yüzde 

90’ını, dünya kuru kayısı 
üretiminin ise yüzde 67’sini 
karşılayan Malatya’da, 2019 
yılı kayısı rekoltesi düzen-
lenen toplantıyla açıklandı. 
 Malatya Valisi 
Aydın Baruş nezaretinde 
gerçekleştirilen toplantıda 
2019 yılı yaş kayısı üreti-
minin tahmini 391 bin 792 
ton olarak, kuru kayısı üre-
timinin ise tahmini 87 bin 

642 ton olarak açıklandı.
Kuru kayısının Malatya 
ekonomisinde önemli bir 
yere sahip olduğunu kayde-
den Baruş, “Gerek üretim 
safhasında çiftçilerimizin 
elde ettiği ekonomik gelir 
gerekse ticari kısmında da 
çok büyük bir kısmının ih-
racat yoluyla satılması nok-
tasında ilimize çok önemli 
bir geliri sağlayan önemli 
bir tarım ürünümüz” dedi.
 Vali Baruş, Malat-

ya’da tarım alanının 425 
bin 450 hektar olduğuna 
dikkat çekerek, şunları söy-
ledi: “İlimiz yüzölçümünün 
yüzde 34’üne tekabül edi-
yor. 425 bin 450 hektarın 
80 bin 820 hektarı kayısı 
ağaçlarının dikildiği alan 
olarak kayıtlarımızda geçi-
yor. Buda tarımsal alanın 
yüzde 19’una denk geliyor. 
Dolayısıyla kayısı ili-
miz için çok önem-
li bir tarımsal ürün.”
 Malatya’nın kuru 
kayısı üretiminde de önemli 
bir yere sahip olduğunu dile 
getiren Vali Baruş, “Türki-

ye’nin kuru kayısı üretimi-
nin yaklaşık yüzde 90’ını 
Malatya karşılıyor. Dünya 
kuru kayısı üretiminin de 
yaklaşık yüzde 67’sini ilimiz 
karşılıyor. Dolayısıyla sade-
ce Türkiye’de değil dünyada 
da kuru kayısı alanında ra-
kipsiz bir iliz. Türkiye’den 
ihraç edilen kuru kayısı 
miktarına baktığımızda 
2018 rakamlarına göre, 93 
bin 692 ton olarak geçiyor. 
Bununda yüzde 90’ını Ma-
latya’dan karşılanıyor.   
             Kuru kayısı ihracatı-
mız 2018 yılında 253 milyon 
901 bin dolar” diye konuştu.



Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 
yaş kayısıyı 50 kuruştan alan meyve suyu fabrika-
larını eleştirerek, fabrikaların üretim maliyetlerini 
göz önünde bulundurarak fiyat belirlemeleri ge-
rektiğini ifade etti.

ÖZCAN’DAN MEYVE SUYU 
FABRİKALARINA TEPKİ

Başkan Özcan 2019 yılı yaş kayısı hasat döneminin 
başladığını ifade ederek “Hasadın başlamasıyla 

meyve suyu fabrikaları da yaş kayısı almaya başladı. An-
cak aldığımız duyumlara göre 50 kuruş olarak planlanan 
taban fiyat bir faciadır. Büyük emek ve zahmetlerle üre-
ticimizin 40 derece sıcağın altında üreterek bu duruma 
getirdiği, coğrafi işaret tescil belgesi almış kayısımıza 
büyük bir darbedir” şeklinde konuştu.
   Kayısı fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Özcan, “Beş yıl önce 1 litre meyve suyu 1 liray-
ken yaş kayısı 50 kuruştu. Bugün 1 litre meyve suyu 5 
lira civarındadır. Üretim maliyetlerinin yüzde 40 arttığı 
bir dönemde hala 50 kuruşu konuşmak bir garabettir. 
Bu, şehre büyük bir ekonomik darbedir. İçinden çıkar-
dığı çekirdeği bugün 2,5 liraya çevirip bize geri satanlar 
mutlaka bunları göz önüne alıp bir daha düşünmelidir. 
Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değildir. Üre-
tim maliyetleri göz önünde bulundurularak fiyat belir-
lenmeli ve bu fiyatın üstünden yola çıkarılmalıdır. Aksi 
takdirde üretici ve bu şehir büyük hayal kırıklığıyla kar-
şı karşıya kalır ve kimse bunu üreticiye ve Malatya ka-

muoyuna izah edemez. Mutlaka fiyatlar tekrar gözden 
geçirilip öyle uygulamaya başlanmalıdır. Bilinmelidir ki 
kayısı bizim her şeyimiz, ortak ekonomik paydamız ve 
kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZCAN’DAN, 
REKTÖR KIZILAY’A 
ZİYARET

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan 
Özcan ve beraberindeki heyet İnönü Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MTB 
Başkanı Özcan geçtiği-

miz günlerde 5 hastaya aynı 
anda yapılan karaciğer nak-
li dolayısıyla Rektör Kızı-
lay’ı ve Sezai Yılmaz’ı tebrik 
etmek için böyle bir ziyaret 
gerçekleştirdiklerini söyledi.
 Özcan, “Malatya 
özellikle sağlık turizmi açısın-
dan çok önemli bir noktaya 

geldi ve özellikle tıp dünya-
sında Malatya araştırma uy-
gulama hastanesi ve karaciğer 
nakil hastanesi artık dünyanın 
en önemli merkezileri oldu-
ğunu ispat etmiş oldu. Zaten 
daha önce de hem ülkemizde 
hem dünya karaciğer nak-
li konusunda Turgut Özal 
Araştırma Hastanesi ve ka-
raciğer nakil hastanemiz çok 

önemli bir noktaya gelmişti. 
Biz bu konuda gerek İnö-
nü Üniversitesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve 
bölüm başkanımız Sezai Yıl-
maz hocamızı yapmış olduk-
ları bu çalışmalarından tebrik 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
 Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile 
getiren Rektör Ahmet Kı-

zılay ise, Başkan Özcan ve 
yönetimine başarı diledi.



MTB HAZİRAN AYI MECLİSİ TOPLANTISI

Malatya Ticaret Borsası Haziran Ayı Meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal Başkanlığı’nda borsa 
meclis salonunda gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu ve üye-
lerin katılımı ile ger-
çekleşen meclisin açı-
lışında konuşan Meclis 
Başkanı Erdoğan Ünal, ka-
yısı da yeni hasat dönemi-
nin başladığını ifade ederek 
sezonun kayısı üreticileri-
ne hayırlı olmasını diledi.
Malatya Valisi Aydın Baruş 
tarafından bu yılki kayısı 
rekoltesinin 87 bin 642 ton 
olarak açıklandığını belir-
ten Ünal, “Ancak görüyo-
ruz ki rekolte üzerinde algı 
operasyonu yapılıyor. Ki-
mileri bu rekoltenin daha 
fazla, kimileri ise daha az 
olduğunu iddia ediyor. 
Kimse buna inanmasın, 
burada açıklanan rekolte-
ye herkes güvensin” dedi.
Daha sonra söz alan Borsa 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Özcan ise, Hazi-
ran ayında yapılan faaliyet-
lerle ilgili üyeleri bilgilen-
dirdi. Bu ayı borsa olarak 

dolu dolu geçirdiklerini be-
lirten Özcan, “Ege ihracat-
çılar Birliği ile Malatya’da ki 
kuru meyve sektör toplan-
tısını düzenledik. Özellikle 
bununla birlikte Valimiz, 
Ticaret Borsasında 2019 
yılı rekolte çalışmalarının 
sonucunu ortaya çıkaran 
kayısı rekoltesini ilk defa 
Malatya Ticaret Borsasının 
ev sahipliğinde paydaşları-
nın da katılımı ile burada 
açıkladı” şeklinde konuştu.
Açıklanan rekolte ile ilgili 
kamuoyunda bir takım ma-
nipülasyonların olduğunu 
ifade eden Özcan, “Tarım 
İl Müdürlüğü koordinas-
yonda 20 günlük bir ça-
lışma ile bu sonuç ortaya 
çıkmıştır. Tüm paydaşları-
mızın sahada çalışması ile 
rekolte ortaya konulmuş-
tur. Mevcut rekolte ihracata 
yetecek kadar gözüküyor. 
Hasat dönemi yeni başla-
dı, çalışmalarla biraz daha 

net olarak ortaya çıkacak-
tır. Resmi rekoltenin hem 
ihracatçı hem de ithalatçı 
açısında ciddi anlamda yol 
göstereceğini tahmin edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.
Malatya’da kayısıların ha-
sadından önce civar illerde 
erkenci dedikleri kayısı-
ların Malatya kayısısı ola-
rak piyasa sürüldüğünü de 
anımsatan Özcan, “Duydu-
ğumuz rahatsızlığı birçok 
kez dile getirdik. Bununla 
ilgili alınması gereken tüm 
tedbirleri paylaştık. Gel-
diğimiz noktada da yakla-
şık 1 yıldır Ticaret Borsası 
Yönetimi olarak kayısı ile 
ilgili vurgulayıcı çalışma-
lar sonucunda son günler-
de gördüğümüz Türkiye’de 
kuru ve yaş meyvede sek-
törel konuşulan en önemi 
konu kayısı olmuştur” dedi.
Özcan, borsa olarak yap-
tıkları çalışmalarla kayı-
sının hak ettiği yere gele-

ceğini de sözlerine ekledi.
Hububatta sezonunun da 
açıldığını dile getiren Öz-
can, “Şuan arpa 1.10-1.55 
kuruş arasında işlem gö-
rüyor. Yine buğday fiyatla-
rında ciddi artış görülüyor. 
Makarnalık dediğimiz kali-
teli buğday fiyatı 1.40-1.60 
kuruş arasında işlem gör-
mekte. Hem hububat, hem 
hayvancılık hem de kayısı 
üreticilerine bu yılki sezo-
nun hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” diye konuştu.


