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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALATYA İÇİN YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR:
DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ MALATYA’YA YAKIŞAN

BİR ŞİRE PAZARI YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kayısının Malatya ekonomisinde çok ciddi bir 
payı bulunmaktadır.  Dünya kuru kayısı üretiminin 
büyük bir çoğunluğu Malatya’da üretilmekte, ül-
kemize ve diğer ülkelere kahir ekseriyetle bu mer-
kezden ihracat yapılmaktadır. 

Kayısı Malatyalı üreticiler başta olmak üzere 
çevre illerden kayısı ile ilgili çalışmaya gelenlerle 
birlikte dolaylı olarak yaklaşık 300 bin insanın ge-
çim kaynağını teşkil etmektedir.

Kayısı ile alakalı kentimizde yer alan ve adına 
ŞİRE PAZARI dediğimiz ticaretin, alışverişin döndü-
ğü mevcut pazarın ekonomik ömrünü tamamla-
mış olması, yıllar geçtikçe bu pazarın artık şehrin 
içinde kalması, bu sebeple trafik unsurunun olum-
suz etkilenmesi, hijyen, güvenlik, kontrolsüz giriş 
çıkış, otopark vb. sorunlar sebebiyle şehrimize 
modern nitelikte bahsi geçen dezavantajlı du-
rumları avantaja dönüştürecek bir tesis yapılması 
elzem hale gelmiştir. 

Malatya’nın her alanda kalkınması, gelişmesi 
ve ilerlemesi yönünde çalışmalar gerçekleştiren 
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın gele-
ceğine yönelik yatırımlarına da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği bu 
projelerden biri de Yeni Şire Pazarı Projesi.  Mevcut 
Şire Pazarı ihtiyaçları karşılayamadığı ve gerek 
bulunduğu alan ve gerekse görünümü itibariyle 
Malatya’ya yakışmıyordu. 

Şire Pazarı esnaflarının daha modern ve hij-
yenik bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak, 
üreticilerin ürünlerini daha kaliteli bir ortamda 
pazarlamalarına imkan vermek amacıyla Yeni 

Şire Pazarı Projesi gündeme getirildi. 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan’ın talimatları ile Yeni Şire Pazarı Projesi 
hazırlanma aşamasındayken tüm paydaşların 
görüş, öneri ve teklifleri dikkate alınarak planla-
ma yapıldı. İnsanlık Medeniyetinin Başladığı, Ana-
dolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir Malatya’ya 
yakışır bir Şire Pazarı yapılması için Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yeni bir yer tahsis edildi. 

Dünya Kuru Kayısı Başkenti olan ve Dünya kuru 
kayısı üretiminin yüzde 80’inin Malatya’da üretil-
diği ve ihraç edildiği bir merkezde Malatya’ya ya-
kışan, yaraşan bir Şire Pazarı’nın olması çok elzem 
olması ve geçmişte yapılması gerekirken gecikmiş 
bir hizmet olarak değerlendirilmektedir. 

Malatya’dan yurt dışına yıllık 100 bin ton kuru 
kayısı ihracatının getirisi olarak 300 milyon dolar 
civarında bir rakam telaffuz edilmektedir. Bu Ma-
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latya için önemli bir katma değerdir. Ancak yeterli 
değildir. Kuru kayısının dünya piyasasında 5 milyar 
dolara yakın bir girdisi bulunmaktadır. Yeni Şire 
Pazarı, Lisanslı Soğuk Hava Deposu’nun yapımı ve 
diğer tesislerin hizmete girmesi ile birlikte Malat-
ya kayısısı hem Malatya açısından hem de Türkiye 
açısından önemli bir ürün olma noktasında emin 
adımlarla ilerleyecektir. 

Bu yeni pazarın yapılması ile ulusal ve uluslara-
rası ölçekte kayısının marka değerinin artırılması, 
ihracat gelirlerinin artırılması ve dolayısıyla hem 
Malatya hem de ülke ekonomisine daha fazla gir-
di sağlanması hedeflenmektedir.  Yeni Şire Paza-
rına 2021 yılının ikinci yarısı başlanması hedeflen-
mekte olup, 2023 yılının ilk yarısı tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Proje mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediye-
sine ait 178 dönümlük alan üzerinde yapılacaktır. 

Proje Kuzey Çevre yolu ve Kuzey Kuşak yolları 
arasında Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu, 
Yaş Sebze ve Meyve Hali ile Yeni Buğday Pazarının 
da içerisinde bulunduğu bir ticaret adasında ha-
yata geçirilecektir. 

Proje kapsamında 400 adet dükkan, 10.000 m2 
açık Pazar yeri, kamyon, tır vb. araçların rahatlık-
la yükünü boşaltabileceği herhangi bir aksaklığa 
yol açmayacak ada içi yollar, kontrollü giriş-çıkış, 
kantar, açık otopark, güvenlik ve kamera sistemleri 
ve içerisinde laboratuvar, kayısı müzesi, konferans 
salonu, çiftçi eğitim merkezi, borsa ofisleri, banka, 
işçi evi, lokanta, cafe-restoran, polis noktası, za-
bıta noktası, toplantı salonları, ihracat ofislerinin 
yer aldığı toplam 10.000 m2 kapalı alana sahip bir 
karşılama merkezi bulunmaktadır. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi kayısının dünya 
pazarında hak ettiği değeri bulması için sadece 
yeni Şire Pazarı yapmakla kalmayıp, Bölgenin en 
büyük Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu ve 
Kayısı Borsası ile ilgili çalışmaları da tamamlama 
aşamasına getirdi. 

Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip 
Lisanslı Soğuk Hava Deposu bünyesinde de La-
boratuvar, Paletleme Tesisleri, Paketleme Tesisi, 
Kantarlar, Personel Ofisleri ile 10 adet soğuk hava 
deposu bulunuyor. Tesis kendi elektriğini de çatısı-
na kurulan güneş panellerinden sağlayacak. 

Yine Kayısı ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir 
Belediyesinin üzerinde yoğun bir çalışma gerçek-
leştirdiği projelerden biri de Yeni Kongre ve Fuar 
Merkezi idi. Bu proje ile ilgili olarak da son aşama-
ya gelindi.  Yeni Kongre ve Fuar Merkezi bünyesin-
de; fuar alanı, konferans salonu, yaklaşık 400 kişilik 
kongre salonu, toplantı salonları, eğitim salonları, 
idari bina, kafeterya ve sosyal donatı alanları bu-
lunuyor.  

İşte bir bir hayata geçirilecek olan bu projeler 
ile kayısı hak ettiği değeri bulacak ve Malatya’ya 
yıllık 300 milyon dolar olarak sağlanan gelir, yıllık 1 
milyar doların üzerine çıkmış olacaktır.


