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ALANYA VE MUZ
1) Alanya Belediyesi Toptancı Hal müdürlüğü olarak yaptığımız faaliyetlerin başında
belediyemiz toptancı halinde komisyoncuların muz yıkama kazanları ve depolama tesisleri
kurmalarına izin verilmiş ve böylece her komisyoncu kendi işlediği muzu yıkama ve sarartma
imkanına kavuşmuştur. Ayrıca komisyoncu ve tüccarların bir araya gelerek kurmuş oldukları
şirket aracılığı ile belediyemizce tahsis edilen alana muz yıkama tesisi kurulmuş, paketlemede
yaşanan sıkıntı düşünülerek şirketçe paket üretim fabrikası kurulması teşvik edilmiş ve
komisyoncular için büyük sıkıntı olan paket tedariki kolaylaşmıştır.Bu çalışmaların yapılmasıyla
belediyemiz toptancı haline ürün almaya gelen tüccarların istedikleri ürünü bir arada bulabilme
imkanı artmış ve toptancı halimize giren tüccar sayısı da artış göstermiştir.Ayrıca Alanya
belediyesi toptancı halinde gerçekleşen işlem hacmi de artış göstermiştir.Bu artışla birlikte
toptancı halimiz bünyesinde ve komisyoncuların yanında çalışan personel istihdamı artarak bir
nebzede olsa istihdama katkıda bulunulmuştur.
2) Hal müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz en önemli eksiklik muz da
markalaşamamak olduğunu görüyoruz. Herkes kendi evinin altında yada ufak bir deposu olan
kişiler bu işle uğraşmakta buda kaliteyi ve arzı önemli oranda düşürmektedir. Bunların önüne
geçmek için markalaşmak ve muzu dalından pakete girinceye kadar profesyonelce ve belli bir
standartta tüketiciye ulaştırmak gerekmektedir. Paketlemenin tek elden yapılmaması değişik
ve belli bir standardı olmayan paketleme yapılması tüketiciyi şüpheye sevk etmektedir.
Sarartma işleminde de tam anlamıyla bir standart bulunmamaktadır. Bildiğiniz gibi tam
anlamıyla sararmış muz Anamur yada Alanya dan Đstanbul a yaklaşık 10 14 saat arası bir
zamanda ulaşmaktadır.Bu süre zarfında sararmış muzun yapısında,tadında,görünümünde
değişiklik olmakta üreticide bu ürünü almak istememektedir.Bu sorunların önüne geçmek için
muzun yeşil olarak gideceği yere ulaştırılması ve orada istenilen seviyede sarartılarak
tüketiciye daha kaliteli ürün sunulmalıdır.
3) Ülkemizde muzun üretim alanları Alanya ile Anamur ilçeleri arsında yapılmakta başka
bölgelerde üretim yapma imkanı neredeyse bulunmamakta yani Akdeniz bölgesi dışında
üretim yapılamamaktadır. Muzun il,ilçe,firma bazında değil de bölge adında markalaşmasının
sağlanması örneğin Akdeniz muzu gibi tek markayla tanıtılmasının Belediyeler,Birlikler,Ziraat
Odaları,Tarım ilçe müdürlükleri vasıtasıyla hasattan başlayarak son satış noktasına kadar
muzun izlenebilmesi,pazarlanması ve tüketimine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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