
LİSANSLI KURU KAYISI DEPOSUNUN 
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lisanslı Kuru Kayısı Deposu Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli’nin katılımı ile yapıldı.
 
 Malatya’da üreticilerin uzun yıllardır kurul-
masını beklediği lisanslı deponun açılışı ile birlikte 
Malatyalı kayısı üreticilerinin hayali gerçekleşti.
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe 
Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Fırat 
Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı 
Depo AŞ tarafından Malatya’da kurulan ve Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açılışı yapılan Türkiye’nin ilk kuru kayısı lisanslı de-
posu kentte bir hayali gerçeğe dönüştürdü.
 Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulan 
6 bin ton kapasiteli, 31 milyon 922 bin liraya mal olan 
depoda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 
ürün alımı gerçekleştiriliyor.
 Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı 
olduğunu söyledi. Özcan, TMO’nun kayısı alımını 
açıklamasıyla Malatya’da yeni bir dönem başladığını 
aktararak, şöyle devam etti:



“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuru üzüm 
ve incirde uygulanan alım müdahalelerinin kuru 
kayısıda da uygulanacağına ilişkin açıklamasın ardın-
dan Malatya bayram yerine döndü. Üreticilerimizin 
30 yıldır hayal ettiği, her fırsatta ‘sektörün en önemli 
beklentisi’ diye adlandırdığımız taban fiyatı oluştur-
ma ve devletin ürüne sahip çıkma politikasıyla ilgili 
konuşulanın gerçeğe döndüğünü görmeye başladık.
 Artık kayısı sadece bir şehrin ürünü olmaktan 
çıktı, bir bölge ürünü oldu. Kahramanmaraş, Elazığ, 
Sivas gibi bize sınırdaş olan tüm şehirler bu konuda 
çok önemli bir gelir elde ediyor. Kayısı bunun yanın-

da bölgede ciddi anlamda istidam sağlayan bir ürüne 
dönüştü.”
Özcan, kuru kayısının hem prestijli hem de stratejik 
bir ürün olduğunu anımsatarak, bu konuda atılan 
adımların çok önemli olduğunu söyledi.
 Kuru kayısıyla ilgili atılan adımlara değinen 
Özcan, “Malatya’ya yapılan her yatırım çok önemli 
ancak bölge, kent ve Türkiye ekonomisi için kayısı çok 
önemli. Bugün 100 bin ton ihracat gerçekleştirdiğimiz 
ve yılda yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira gelir elde 
ettiğimiz ürünle ilgili atılan adımlar daha önemli bir 
duruma geldi.” diye konuştu.



KAYISI ÇEKİRDEĞİNE COĞRAFİ 
İŞARET BELGESİ 

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin 
yapıldığı Malatya’da, kayısının ardından mey-

venin çekirdeği için de coğrafi işaret tescil belgesi 
alındı.
 
 Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde tescil-
lenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya 
kayısısı ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde 
eden kentte, bu meyvenin birçok alanda kullanılan 
çekirdeğinin de tescillenmesi için atılan adımlar 
sonuç verdi.
 
 Türk Patent ve Marka Kurumu, kayısı çekird-
eğini “Malatya Kayısı Çekirdeği” adıyla tescilledi.
 
 Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öz-
canyaptığı açıklamada, dünya kuru kayısı üretiminde 
ve ihracatında Malatya’nın lider olduğunu söyledi.
Kayısı çekirdeğinin de önemli bir ihracat ürünü old-
uğunu dile getiren Özcan, bununla ilgili bir süredir 
ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
 Bu yıl nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile görüşmeler yürüterek çekirdeğin “Güvenilir Gıda 
Listesi”ne dahil edilmesini sağladıklarını aktaran Öz-
can, şöyle devam etti:
 
 “Malatya kayısı çekirdeğinin coğrafi işaret 
belgesini almak için 2018 Temmuz ayında müra-
caat etmiştik. Müracaatın ardından kentin farklı 
coğrafyalarından topladığımız çekirdekleri ilgili ku-
rumlara gönderdik. Çekirdek için coğrafi işaret alma-
ya hak kazandık. Türk Patent ve Marka Kurumundan 
Malatya Kayısı Çekirdeği Coğrafi İşaret Tescil Belge-
si’ni aldık.” dedi.
 
 Çekirdeğin tescillenmesiyle kent ve ülke ekon-
omisine daha fazla katkı sağlanabileceğini belirten 
Özcan, Malatya kayısısının çekirdeğini dünyaya tanıt-
mak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
 
 Özcan, şunları kaydetti:
“Malatya kayısısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret 

Belgesi ile tescillenmiş olmasıyla beraber, Malatya 
kayısı çekirdeğinin tescillenmiş olması çok önemli. 
Bu belgeler, Avrupa’da ve dünyada çok önemli prestij 
belgeleridir. Malatya Ticaret Borsası olarak bu belgeyi 
aldık. Artık kayısı çekirdeğini hem ihracatta hem de 
iç piyasada daha fazla kullanılabilecek bir ürün haline 
getirmeye çalışacağız. Bu noktada da önemli çalışma-
lar hayata geçireceğiz.”


