ALANYA MUZ ÜRETĐCĐLERĐ BĐRLĐĞĐ
1.MUZ SEMPOZYUMU BĐLDĐRĐSĐ

Muz bir tropikal iklim bitkisi olmasına rağmen, ülkemizde de sadece çok sınırlı bir bölgede
yüz yılı aşkın bir süredir yetiştirilen çok değerli bir GEÇĐM ve BESĐN kaynağımızdır.
Akdeniz bölgemizin Alanya-Gazipaşa-Anamur kısmında mevcut imkanlarla ülke
tüketiminin yaklaşık yarısını üretilebilen, ancak üreticilerin doğru yönlendirilip, üretimin daha
bilimsel yöntemlerle yaptırıp, üretim artışı sağlandığında ülkemizin tüm ihtiyacını
karşılayacak seviyelere ulaşması hiç de hayal değildir. Ayrıca bu, ülkemizin daha fazla döviz
kaybına uğramaması, ciddi bir istihdam artışı sağlanması ve halkımızın, damak tadına uygun
lezzette ve sağlıklı muz yiyebilmesi için de son derece gereklidir. Bölgemizdeki muz
üreticileri olarak böyle bir misyonu üstenmekten dolayı da ayrıca onur duyarız.
Ülkemizin çok sınırlı bir bölgesine belki de ilahi bir lütuf olarak verilmiş bu çok özel
ürün'e başta üreticiler olmak üzere, üniversitelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz resmi-yarı
resmi kurum ve kuruluşlarımız vs. yeterli ve hak ettiği ilgi ve özeni gösteriyor muyuz acaba?
Bize göre hayır, maalesef göstermiyoruz.
2004 yılında son derece iyi niyetlerle ve ülke ve dünya gerçeğine çok uygun bir ÜRETĐCĐ
BĐRLĐKLERĐ YASASI çıkartıldı. Bu yasa üretimden-pazarlamaya her aşamayı düzenlemeyi
hedefleyen, kurulacak üretici birliklerine ciddi sorumluluklar yükleyen bir yasadır. Ancak
maalesef sadece sorumluluk yükleyen, hiç bir konuda yetki vermeyen üretici birliklerini
sıradan dernekler konumunda tutan bir yasa olmaktan ileri gidemedi. Yasanın çıktığı ilk
yıllarda büyük heveslerle kurulan üretici birlikleri zaman içerisinde sadece yetkili organları
olan ve iyi niyetli birkaç kişinin yürütmeye çalıştıkları sıradan dernekler oldular. Üreticilerin
birliğe üye olmaları bile sağlanamadı. Bir çok üretim kolunda birlik dahi kurulamadı. Üretici
birlikleri yasa'sı yönetmelikleri acilen çıkartılmalı, en azından muz üretimi yapan kişilerin
mutlaka muz üretici birliklerine üye olmaları zorunlu hale getirilmelidir. Güçlenen üretici
birlikleri öncelikli olarak mevcut üretim miktarını, üretim alanlarını ve ülke ihtiyacını doğru
tesbit ederek üretim planlamaları yapmalı, ulusal ve uluslar arası pazara uygun üretim
yapılmasını denetlemeli ürünlerin pazara doğru ve dünya standartlarına uygun bir şekilde
ulaşmasını sağlamalıdır. Böylece üreticilerimiz doğru ve bilimsel üretim yaparak üretim
maliyetlerini düşürüp ürün kalitesi ve verimliliğini arttırarak ciddi kazanç artışı
sağlayacaklardır. Đthal ürün ile rekabet edebilir bir seviyeye gelince ithalat kendiliğinden
bitecektir. Bu daha çok insanımıza iş,aş ve gelir artışı demektir. Sonuç olarak da halkımız
daha kaliteli ürün yiyecektir. Tüm bu nedenlerden dolayı, ÜRETĐCĐ BĐRLĐKLERĐ
ACĐLEN GÜÇLENDĐRĐLMELĐDĐR.
Üretimde ve pazarlamada son on yılda bir takım gelişmeler kaydedildi. Buna rağmen hala
dünya standartlarının gerisinde olduğumuz bir gerçektir. Üretim bölgemizin sağında ve
solunda aynı bölge içerisinde iki tane çok büyük ve güzide üniversitemiz (Akdeniz ünv.ve
Çukurova ünv.) olmasına rağmen onlardan yeterli bilim desteği aldığımız söylenemez. Bir
takım kişisel ve iyi niyetli gayretler de maalesef yeterli olmamaktadır. Bu konuda kişisel
olarak, zamanı elverdikçe büyük bir özveri ile bizlere destek olmaya çalışan sayın hocamız
Prof.Dr.Hamide GÜBBÜK hanımefendiye özellikle çok teşekkür ederiz. Bu Güzide
üniversitelerimizin Ziraat fakülteleri bünyelerinde mutlaka muz üretimi ve pazarlaması ile

ilgili bölümlerinin olması gerekliydi. Ama maalesef yok. Üniversitelerimizde üreticilerin
ihtiyaçları olduğunda başvurabilecekleri muz konusunda uzman sayısı yok denecek kadar
azdır. Üretici-Üniversite ilişkisi son derece zayıftır. Bunun bir nedeni de güçlü ve etkin
üretici örgütlerinin olmamasıdır.
ÜNĐVERSĐTELERĐMĐZ ĐLE KURUMSAL ĐŞBĐRLĐĞĐNE GĐDĐLĐP, ONLARIN
SÜREKLĐ VE DÜZENLĐ ĐLGĐSĐ VE DESTEĞĐ MUTLAKA SAĞLANMALIDIR.
Muz üreticileri olarak elbette sorunlarımız var. Henüz dış piyasa ile rekabet edebilecek
konumda olmadığımız için KORUNMA ĐHTĐYACIMIZ devam etmektedir. Gerek geçmiş
iktidarlar, gerekse bugünkü iktidar bu konuda üzerlerine düşeni fazlası ile yapmışlar ve
yapmaya devam etmektedirler. Bu konuda kendilerine müteşekkiriz. Bunun dışındaki,
üretimden pazarlamaya var olan sorunlarımızın, bizlerin kendi içimizde çözebileceğimiz
sorunlar olduğuna inanıyoruz. Ancak bu sorunlar tek tek bireyler tarafından değil de GÜÇLÜ
ÜRETĐCĐ BĐRLĐKLERĐNDE üreticilerin bir araya gelmesi ile çözülebililirler.
Bu vesile ile 1. Muz Sempozyum'unu düzenleyen tertip komitesine ve emeği geçen herkese
ALANYA MUZ ÜRETĐCĐLERĐ BĐRLĐĞĐ olarak çok teşekkür eder, başarılar dileriz.
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