AK Parti Anamur ilçe Teşkilatı Muz Bildirisi
Anamur Đlçemizde üretimi yapılan muz meyvesi, 18.500 dekar örtü altı, 1.600 dekar da
açık alanda olmak üzere toplam da 20.100 dekar alanda üretimi yapılmaktadır. Bu yapılan
üretim sonucu da 115.000 ile 120.000 ton civarı muz üretimi sağlanmaktadır. Böylelikle
bölgemiz ciddi manada bir gelir elde etmektedir. Bu gelirden bölgenin her türlü ticari kesimi
bir pay almaktadır, aynı zaman da istihdam açısından bay ve bayan ayırt etmeksizin bir çok
insana ekmek kapısı olmaktadır.
Tarım Bakanlığımızın ve Dış Ticaret Bakanlığımızın Muz konusunda yapmış olduğu
icraatlardan bahsetmek gerekirse;
1. Çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile Devlet Destekli Tarım Sigortası
uygulamasıyla Muz üreticisinin sera sigorta bedelinin % 50 sini karşılayarak meydana
gelebilecek doğal afetlerde yaşanacak zararlar karşısında üreticinin yanında olmuştur.
2. Yurt dışından gelen ithal muz'a karşı yerli üreticiyi koruma amaçlı % 148.5 gümrük
vergisi uygulanarak üreticinin özellikle hasad döneminde yanında olarak yerli muz'a destek
olunmuştur.
3-Yeni sera tesislerinin yapılıp muz üretiminin artması adına Hükümetin, Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla geri ödemesi 3 yıl iken yeni düzenlemeyle yeni
sera tesisi yapım kredisinin geri ödemesi 5 yıl'a çıkarılmıştır. Aynı düzenlemeyle muz
seralarının imar zamanı dediğimiz dönemde bakım kredisi adıyla verilen kredinin geri
ödemesi de 1 yıldan 2 yıl'a çıkarılmıştır. Böylelikle muz üreticisi kendi serasının ürünüyle
sıkıntı çekmeden ödemesini yapabilmektedir.
4- Hem yeni tesis yapımı hem de bakım kredisi olarak verilen krediler daha önceki
hükümetlerin yanlış politikaları sonucu % 130 lara kadar faiz oranları uygulanmıştır. Bizim
dönemimizde ise bu oran giderek düşmüş ve şu an yıllık % 4 ile % 5 arasında bir faiz
uygulanmaktadır. Bu yapılan desteklerle örtü altı seracılık son 8 yılda Anamur'da 2 katına
çıkmıştır.
5- 26.02.2010 Tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanunla Çiftçi Kayıt
Sistemine dahil olan muz üreticisine de Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme ödemesi
yapılmakta. Aynı kanunla Organik Tarım ve Đyi Tarım Uygulamasına da aynı destek
sağlanmaktadır.
6- Kurdurulan.sıfır faizli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla Anamur'da
Malaklar Kalkınma Kooperatifi bünyesinde 750.000 tl bütçe ile 50 aileye 640 m2 muz serası
yapılmıştır. Bir diğeri olan Güney Bahşiş Kalkınma Kooperatifi bünyesinde 1.275.000 tl
bütçe ile 50 aileye 950 m2 muz serası yapılmıştır.
7- Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ile Anamur’da %50 hibeli güneş
enerjisi ile ısıtmalı 2 adet 5'er dönüm olmak üzere her biri 500.000 tl bütçeli muz serası
yaptırılmıştır.
8- Bütün bu yapılan muz seralarında uygulanacak olan sulama sistemleri sıfır faizle 5 yıl
ödemeli olmak üzere tarımsal sulama desteği verilmektedir.
Sonuç olarak Ak Parti Hükümeti Türkiye Cumhuriyetinin, bütün tarımsal üretim yapan
çiftçisinin yanında olduğu gibi Anamur'da da Muz üreticisinin yanında olmuştur ve olmaya da
devam edilecektir. 05.02.2011
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