
CHP – Cumhuriyet Halk Partisi Muz Sempozyumu Bildirisi 
 
CHP, muz ile ilgili düşüncelerini genel tarım politikalarından ayırmadan, muz politikasını 

oluşturmuştur. Bu konuda geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarımda bağımsız politikalar 
uygulamaya çalışmaktadır. 

Bu amaçla; belirlediği tarım politikası çizgisi içerisinde zaman zaman meclise verdiği 
önergelerle, uygulanan tarım politikalarını eleştirmiş ve önerilerini sunmuştur. 
Milletvekillerimiz Ali Rıza Öztürk ve Ersoy Bulut bu konuda pek çok meclis araştırması 
önergesi vermiştir. Verdikleri önergelerde Yerli muz üretimini destekleyici politikalar 
uygulanması gerekirken ithalatı teşvik edici politikalarla muz üreticisine zarar verildiğini 
belirtmişlerdir. Muz üretiminin, iç tüketimi yetecek düzeye çıkarmak için, muz üreticilerinin 
ekim-dikim ve üretim, satış ve pazarlama ve muz ithalatındaki sorunların tespiti ve çözümü; 
ithalatın yerli muz üretimine verdiği zararların önlenmesi, muz üretiminin ve üreticilerin 
desteklenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik meclis araştırması 
yapılmasını defalarca dile getirmişlerdir. 

Muz üreticilerinin belli başlı sorunları ve nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki 
görüşlerimiz şu şekildedir. 

Tarım Bakanlığı, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Batı Akdeniz Araştırma 
Enstitüsü, Adana ve Antalya Ziraat Fakülteleri muz ile ilgili aşağıdaki konularda çalışmalar 
yaparak, bu sorunları çözmelidir. Elde edilen sonuçlar Tarım Müdürlükleri aracılığı ile 
üreticiye aktarılmalıdır.  

Tarım Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşlarında ve Üniversitelerde araştırma-deneme 
çalışmalarının yapılmalı ve elde edilen sonuçlar bölgeye uygulanmalıdır. 

Muz çeşitleri konusunda çalışmalar yetersizdir. Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma 
kuruluşlar ve Üniversiteler yeni çeşitler ve bu çeşitlerin bölgeye adaptasyonu ile ilgili 
çalışmalar yapmalı ve elde edilen sonuçları bölgeye ve üreticiye Tarım Müdürlükleri 
kanalıyla aktarmalıdır. 

Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Kuruluşları, sebze seralarından daha yüksek olan ve 
farklı bir teknoloji olması gereken muz seraları ve sera içi donanımlarla ilgili teknolojik 
çalışmalar yapmalıdır. 

Araştırma kuruluşlarının, bölgemiz için uygun üretim modelleri, sera teknolojileri, üretim 
teknikleri, işleme ve sarartma teknikleri ile ilgili çalışmalar yaparak bölge üreticisine 
sunulması sağlanmalıdır. 

Üniversiteler veya Araştırma Kuruluşları, üreticiyi ve tüketiciyi etkileyen meyve kabuğu 
çatlaması ve meyve iç çürüklüğü konuları araştırmalı, bu sorunların nedenleri araştırılarak 
bulunmalı ve çözülmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bölgemiz için alternatif tarım olanakları 
araştırılmalıdır. 

Muzun yoğun olarak yetiştiği ve ilçe ekonomilerinin temelini oluşturan muz yetiştiriciliği 
konusunda Anamur, Bozyazı, Gazipaşa ve Alanya Đlçe Tarım Müdürlüklerinde üreticiye yol 
gösteren, yardımcı olan sadece muz konusunda görevli yetişmiş uzmanlar bulunmamaktadır. 
Bu nedenle Anamur’a Muz Araştırma Enstitüsü, Anamur, Bozyazı, Alanya ve Gazipaşa ilçe 
Tarım Müdürlüklerinde de Muz Büroları açılmalıdır. 

Raf ömrünün uzatılması konusunda gerekli çalışmalar yapılarak, yerli muzun ithal muz 
karşısındaki zayıflığı giderilmelidir.  

Anamur’da bulunan Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılmış 
olan Subtropik Đklim Bitkileri bölümünün muz ile ilgili çalışmalar yapması desteklenmelidir. 

Hükümettin alması gereken önlemler ve yapması gereken uygulamalar; 
Bakanlar Kurulu, Muz serası yatırımlarını 10 yıllık yatırım teşvik kapsamına almalıdır. 

Yatırım teşvik kapsamında kdv muafiyeti, 10 yıllık süre içinde yatırımlara vergi muafiyeti, % 
50 daha ucuz enerji, gübre desteklemesi ve düşük faizli kredi verilmesi sağlanmalıdır. 



Anamur ülkemizde iline en uzak (5 saat) ilçemizdir. Başlatılmış olan yol çalışmasının en 
kısa sürede bitirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca demiryolu ulaşımının başlaması taşıma 
maliyetlerini azaltacaktır.  

Kurulacak muz işleme, paketleme ve pazarlama firmaları KOBĐ kapsamına alınmalıdır. 
Böylece iklimlendirilmiş araç alımlarına destek vererek, pazarlama olanakları artırılmalıdır. 
Muz işleme ve pazarlama tesislerine bir standart getirilmelidir. 

Muz üretimini ayakta tutan en önemli destek halen % 145,8 olarak uygulanan gümrük 
vergisidir. Bunun yanında muz ithalatında üretimin en yoğun olduğu Eylül-Mayıs arasındaki 
dönemde ihtiyaç duyulmamasına rağmen muz ithalatının yapılması piyasayı etkilemekte ve 
muzun pazarlamasına olumsuz etkide bulunmaktadır. Ancak yüksek vergi oranından kaçmak 
isteyen ithalatçılar düşük fatura temini ile vergi kaçırmaktalar ve piyasaya düşük maliyetli 
muz sokarak, muz üreticisine zarar vermektedir. Bu kaçamağın önüne geçmek için gümrük 
vergisi oranı % 10'a düşürülmli, yerine ton başına 700 dolar fon uygulanmalıdır. Böylece 
yüksek oranlı vergiden kaçmak için düşük kıymet beyanı anlamsızlaştırılmalıdır. Ayrıca yerli 
muz üreticilerinin de ağırlıklı olarak Mersin'de olduğu muz ithalatında Mersin Gümrüğünün, 
Muz için ĐHTĐSAS GÜMRÜĞÜ olarak kabul edilmesini sağlanmalıdır. Bunun dışında yerli 
üretimin en yoğun olduğu Ekim-Mart arasındaki dönemde muz ithalatı yapılmamalıdır. Đthal 
muzdan alınan vergi ve fonların muz yatırımlarını desteklemede ve muz tarımının 
geliştirilmesi için üreticisine destek olarak kullanılmasını sağlanmalıdır.  

Vergi kanununda yapılacak olan düzenlemelerle, üretici birliklerinin yapacağı satışlarda 
kdv’nin % 1’e düşürülmelidir. Üretici birlikleri aracılığıyla yapılan satışlarda hal rüsumu 
ödenmemelidir. 

Anamur ve Dim Çayı üzerine yapılan barajlardaki suyun bir bölümünün kapalı devre 
sulama sistemi ile Anamur ve Alanya ovasını sulaması sağlanacak, yer çekimi ile sulama 
olanakları ile beraber, daha çok muz yetiştirilebilecek alan sulamaya açılmalıdır. 

Tarımsal üretimde kullanılan Mazottan ÖTV alınmayacak ve mazot fiyatı 1,5 liraya 
indirilmelidir. 

Gübredeki ÖTV uygulamasına son verilmelidir. 
Kendi çiftçimizi ve üretim potansiyelimizi destekleyen, ülkemizi ithalata bağlı olmaktan 

kurtaracak, çiftçimizin refahını ve soframızın bolluk – bereketini artıracak yeni bir tarım 
düzeni kurulmalıdır. Kendi çiftçimizi destekleyerek içerde üretmek yerine, dışarıya para 
akıtan anlayıştan bu ülke kurtarılmalıdır.  

CHP iktidarında bu gidişi tersine çevirecek, tarıma hak ettiği önemi ve desteği vereceğiz.  
 

Politikalarımız hazır, iktidara gelir gelmez yapacaklarımızın ana başlıkları şöyledir; 
Doğal afetlere karşı çiftçimizi korumasız bırakmayacağız. Don, dolu, kuraklık, sel, fırtına, 

yangın gibi nedenlerden ürününü kaybeden köylümüzün, çiftçimizin yanında olacağız, 
yaralarını saracağız. Devlet Destekli Sigortayı daha uygulanır hale getireceğiz. Uygulamadaki 
formaliteleri azaltacağız. 

Üretici Birliklerinin gelişmesini sağlayacağız. Birlikler üreticinin ürününü alacak, işleyecek 
ve aracısız biçimde tüketiciye ulaştıracaklardır. 

2-B arazilerinde muz yetiştiren çiftçilere kullandıkları arazilerin uzun süreli ve bedelsiz 
olarak tahsis edilmesi sağlanacaktır. 

Dışarıdan alınan pamuğa, soyaya, mısıra, mercimeğe, buğdaya, muza, ete, hayvana 
milyarlarca döviz ödeyen ülke gidecek; yerine çiftçisi kazanan, kentlisi ucuz ve bol gıdaya 
ulaşan, tarım ihracatından milyarlarca dolar para kazanan bir Türkiye gelecek… 

ÇĐFTÇĐMĐZE, DOĞAMIZA, ÜRETĐM POTANSĐYELĐMĐZE SAYGI DUYAN VE SAHĐP 
ÇIKAN CHP ĐKTĐDARINDA; ÜRETEN, ĐŞLEYEN VE TÜKETEN MUTLU ĐNSANLAR 
OLACAKTIR. 
 


