
KÜKÜRTLEME ODALARI KAYISI ÜRETİCİLERİNE 
EKONOMİK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Malatya Ticaret Borsası Başkanlığı ev 
sahipliğinde, Ankara Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Özkan ve Doç. Dr. Meltem 
Türkyılmaz, kayısıların kükürtlenmesinde 
kullanacak kükürtleme odasının tasarımı 
ve kükürtleme parametrelerinin belirlen-
mesi başlıklı TÜBİTAK projesi geliştirdi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’nin karşılandığı 
Malatya’da başlayan kayısı hasadı tüm hızıyla devam 

ediyor. Silkeleme usulüyle toplanan yaş kayısıların bir 
kısmı paketlenip ihraç edilirken, bir kısmı ise kükürtleme, 
bir kısmı organik gün kurusu yapılması için güneşin altına 
seriliyor. 
 Geliştirilen projeyle 16 saat süren kayısı kükür-
tleme işleminin 2 saate düşürülmesi planlanıyor. Avrupa’ya 
ihraç edilen kuru kayısıda 2,2 ppm’lik kükürt oranının 
daha kolay yakalanacağı kükürt odası, büyük bir sorunu 
da ortadan kaldıracak. 
 Yeşilyurt ilçesinde bulunan kayısı bahçesinde ku-
rulan, bilim adamlarının geliştirdiği kükürtleme odaların-
da incelemelerde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, bu çalışmalarla birlikte işçilik mali-
yetlerinde ciddi anlamda bir gerileme söz konusu olacağını 
ve ekonomik anlamda da kükürt düşürme işlemi esnasında 
yaşadıkları sorun ve sıkıntıların ortadan kalkacağını 
söyledi.
 Doç. Dr. Meltem Türkyılmaz “16 saate kadar süren 
kükürtleme işlemini yaklaşık 2 saate düşürmeyi 
hedefliyoruz.” 
 Doç. Dr. Meltem Türkyılmaz, “Yaptığımız 
çalışmalarda geleneksel kükürtleme yönteminin en önem-
li eksikliğinin ortamda oluşan kükürt dioksit gazının 
kontrol edilmemesinden kaynaklandığını tespit ettik. 
İçeride kükürt konsantrasyonu kontrol edilemediği için de 

oluşan kükürtlenmiş kuru kayısının hangi düzeyde kükürt 
içerdiği tespit edilemiyor. Ama bizim yaptığımız yöntem-
de doğrudan istediğimiz konsantrasyondaki kükürt gazını 
odaya verebiliyoruz. Dolayısıyla da oda içerisinde bulunan 
her bir kayısı tanesine istediğimiz düzeyde kükürt dioksit 
gazını ulaştırmış oluyoruz. 
 Yaptığımız çalışmalarla sadece kükürtleme işlem-
ini standart bir hale getirip 2 bin pmm düzeyinde içeren 
kayısı üretmek değil, bunun yanı sıra çiftçimize daha hı-
zlı işlem gerçekleştirme sağlamak için, şu anda 16 saate 
kadar süren kükürtleme işlemini yaklaşık 2 saate kadar 
düşürmeyi hedeflediğimiz bir çalışma yürütüyoruz.” 
 Ülkenin kuru kayısıdan elde ettiği gelirin de en az 
yüzde 75 artacağını düşünüyoruz” dedi.



BAŞKAN ÖZCAN CANLI HAYVAN 
PAZARINI ZİYARET ETTİ

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, canlı hayvan 
pazarını ziyaret ederek, besici ve kurbanlık satan yetiştiricilerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Özcan, canlı hayvan 
pazarını ziyareti kapsamında borsa üyeleri ve yetiştir-

icilerle bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve çözümleri 
üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi.
 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, hayvancılık yetiş-
tiriciliğindeki üretim maliyetlerini göz önünde bulundur-
arak orta ölçekli ve küçük işletme sahibi olan üreticilerin 
devlet tarafından daha güçlü bir şekilde desteklenmesi ger-
ektiğini ifade eden Özcan, “Türkiye üretimde istediği nok-
taya gelmek istiyorsa mutlaka küçük ve orta ölçekli üret-
iciler, canlı hayvan yetiştiricilerine ciddi anlamda destek 
vermesi gerekir” dedi.
 Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyas-
alara müdahale kararı almasının olumlu karşılandığının 
altını çizerek, şöyle konuştu:
“Özellikle yetiştiricilerimizin ihtiyacı olan buğday, arpa 
ve mısır gibi ürünlerin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın-
dan desteklenerek üreticiye ulaştırmış olmaları çok 
önemli. Mutlaka miktarların artırılmasını da talep edi-
yoruz. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban 
Bayramı’nda vatandaşlarımızın canlı hayvan pazarında ge-
lip mutlaka burada kurbanlıklarını temin etmelerini bek-
liyoruz.”
 Bu yılda Kurban Bayramı’nın pandemiyle mü-
cadele sürerken idrak edileceğine belirten Özcan, üreticil-
ere ve vatandaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü 
söyledi.
 Özcan, pazarlarda belediyelere, üreticilere ve 
vatandaşlara her zamankinden daha büyük bir sorumluluk 

düştüğünün altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Alışveriş yaparken önce sağlığımızı düşünmek zorun-
dayız. Kurban pazarlarında ve kesim yerlerinde hijyen 
tedbirlerine her zamankinden daha fazla hassasiyet göster-
ilmelidir. Üreticilerimiz ve vatandaşlarımız sosyal mesafe 
kurallarına uymalı, maskelerini mutlaka takmalı ve kişisel 
hijyene dikkat etmelidir. Bu yıl da pazarlığımızı birbirimize 
dokunmadan sözlerimizle ve gözlerimizle yapalım. Ken-
dimizin ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım. 
Üreticisinden tüketicisine bütün vatandaşlarımızın yak-
laşan Kurban Bayramlarını kutluyor ve bu mübarek gün-
lerin ülkemize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum.”



ÖZCAN’DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Şehitler-
ini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı.
 Özcan, Milletçe önemli bir imtihan verdiğimiz 
15 Temmuz bir milat olarak tarihimize geçti. O gün 
Türkiye’de kesintisiz demokrasinin başladığı tarihtir. 
O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın demokrasi çağrısı üzerine sokağa çıkan her-
kes omuz omuza tarihi bir mücadele verdi, bu milletin 
içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hain-
lerini temizledi” dedi.  
 15 Temmuz’da milli iradesine sahip çıkan aziz 
milletimizin, hain darbe girişimine karşı şanlı tari-
hine yeni bir destan daha yazdığını belirten Başkan 
Özcan, mesajında şunları kaydetti:
 15 Temmuz gecesi ipotekli kimlikler taşıyan 
hainlere, halkımız gerekli dersi verdi. Beyinleri 
yıkananlara, robot gibi yetişenlere, yabancı güçler-
le kol kola girip vatanına ihanet edenlere karşı, mil-
letimiz gerçek anlamıyla bir zafer kazanmıştır. Bu 
yönüyle 15 Temmuz, yurt dışındaki hesabın yurt 
içine uymayacağının en büyük ispatıdır. 15 Temmuz 
aynı zamanda dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. 
Herkesin artık şunu çok iyi bilmesi ve idrak etmesi 
gerekiyor ki; Türk insanı can verir, şehit düşer, ken-
di iradesinin dışında bir iradeye boyun eğmez. Bu 
gerçeği öğrenemeyen, görmek istemeyenler de her 
defasında hezimet yaşamaya mahkumdur. Kadın-
larımız, erkeklerimiz, gençlerimiz o gece bir kitle ol-

maktan çıkıp ’filler’ karşısındaki ’ebabil kuşları’ gibi 
hain darbecilere kan kusturdular. 15 Temmuz gecesi 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün millet iradesine, 
istiklal ve istikbalimize karşı gerçekleştirmek istediği 
hain darbe girişimine karşı cansiperane verilen mü-
cadele aydınlık Türkiye’nin geleceğinde yeni bir sayfa 
açmıştır.”
 Türk milleti olarak ne FETÖ ne de bunun 
gibi karanlık odaklara asla müsaade etmeyecekler-
ini dile getiren Özcan, “Bununla birlikte yine omuz 
omuza ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşı-
ma inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tüm kahraman 
şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, 
bu uğurda canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize 
sağlıklı bir ömür diliyorum. Milli birlik ve beraber-
liğimizin bir nişanesi olan 15 Temmuz ruhunun nesil-
ler boyu daim olmasını temenni ediyorum.”



EN İYİ YAŞ KAYISI YARIŞMASI YAPILDI

Dünya kayısı üretiminin başkenti olan Malatya’da bu 
yılın en iyi yaş kayısıları seçildi. Malatya Ticaret Bor-

sası, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malatya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışma-
da en iyi yaş kayısılar Doğanşehir ve Darende İlçelerinden 
seçildi.
 Malatya 24. Kayısı Festivalinin hayırlara vesile 
olması temennisinde bulunan Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan Özcan ise yaptığı konuşmada, “Dün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz 24. Kayısı Festivalinde bugün 
ise en iyi yaş kayısıları belirleyeceğiz. Malatya Büyükşe-
hir Belediye Başkanımızla birlikte çok önemli projelerde 
işbirliği içerisinde 100 bin ton ihracatla 500 milyon dolar 
hedefine doğru hızla yürümeye devam ediyoruz. Bu or-
ganizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve yakın çalışma ark-
adaşlarına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
 Konuşmaların ardından toplam 150 kayısı üreti-
cisinin katıldığı yarışmada, jüri tarafından en iyi kayısılar 
seçildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Kabaaşı kate-

gorisinde birinciliği Doğanşehir Yuvalı’dan Mahir Mete’nin 
yetiştirdiği kayısı aldı. Aynı kategoride ikinciliği Daren-
de Balaban’dan Halit Özdemir, üçüncülüğü ise Akçadağ 
Kömekavak Mahallesinden Hüseyin Olgun’un kayısıları 
aldı.
 Bir diğer kategori olan Hacıhaliloğlu türünde de 
birincilik Darende Balaban Mahallesinden Murat Özdemir 
adlı üreticiye gitti. Aynı kategoride İkinciliği Darende 
Balaban Mahallesinden Cemal Çelebi adlı üretici alırken 
üçüncü ise Doğanşehir Yuvalı’dan Ali Mete’ye ait kayısılar 
oldu.


