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MUZ RAPORU
Muz; ülkemizde Anamur, Bozyazı, Alanya, Gazipaşa ve çevresinde, Toros dağlarının
koruduğu mikroklimalarda yetiştirilmektedir. 1994 yılında 12.000 da alanda üretim, 30.000
ton üretim ve dekara verim 2.500 kg. iken, 2010 yılına geldiğimizde üretim alanları 40.000
dekara, üretim ise 200 bin tonlara çıkmış, verim ve meyve kalitesi yönünden dünya seviyesine
ulaşmıştır.
Ülkemiz muz üretiminin hacmi muz işleme ve pazarlama tesisleriyle birlikte toplam 3
milyar doları bulmaktadır. Her yıl 7 milyon tl demire, 12 milyon tl naylona, 3 milyon tl
sulama sistemine, 1,5 milyon tl fidana, 40 milyon tl hayvan gübresine, 30 milyon tl kimyevi
gübreye, 15 milyon tl zirai ilaca para ödüyoruz. Muz üretimi ve işlemesinde yaklaşık 100.000
aile yani ortalama 400.000 kişi istihdam edilmektedir. Muz üretim girdileri son 5 yılda %
300 artarken, muz fiyatları 10 yıldır yerinde sayıyor.
Muz Üreticileri Birliği’ni (MUZ-BĐR), Tarımsal üretici birlikleri kanununun 2004
yılında mecliste onaylanarak yürürlüğe girmesiyle, yapılan örgütlenme çalışmaları sonucu
yasa gereği ilçe genelindeki toplam üretim hacminin en az % 5’inin kurucu üye olması
zorunluluğu nedeniyle 2 yıl sonra, 117 üye olarak bir araya gelerek, 821 dekar muz alanı
sahibi olarak 21 Şubat 2006 tarihinde kurabildik.
Birliği kurduktan 6 ay sonra biz yine yasa gereği ilçemizdeki tüm muz üreticilerinin
birlik çatısı altına girmesini beklerken, yasa çiğnenerek Anamur ilçesindeki muz üreticilerinin
de kurucu üye olarak yer aldığı Mersin Muz Üreticileri Birliği kuruldu. Bunun yasal olmadığı
nedeniyle, bu birliğin kuruluşunun iptali için dava açtık. Dava hala devam ediyor. Aynı
zamanda Mersin Muz Üreticileri Birliği ile birleşme çalışmaları da devam ediyor.
Çalışmalarımızı yeterli seviyede sürdürdüğümüzü söyleyemiyoruz. Bunun nedenleri
şunlardır.
Sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz…
1. Üretim Sorunları; Gübreleme, Çeşit, Sera tipi ve teknoloji kullanımı. Muz
Yetiştiriciliği konusunda maalesef yeterli bilimsel çalışmalar yoktur. Üniversite ve Araştırma
Enstitüleri bu konuya somut olarak eğilmemektedir. Yapılan bazı çalışmalar da ya üretici
sorunlarının çözümüne yönelik değil, ya da üreticiye ulaştırılmıyor. Tarım Bakanlığı ve
Üniversiteler bölgemiz için uygun üretim modelleri, sera teknolojileri, üretim teknikleri,
işleme ve sarartma teknikleri gösteri çalışmalarıyla bölge üreticisine sunulmalıdır. Yapılan
muz seralarının pek çoğu teknik yetersizlikler nedeniyle Tarsim adı verilen Devlet Destekli
Sigortadan yararlandırılmamaktadır. Bölgemizde son yıllarda hızlı bir şekilde artan yazlık
evler tarımımızı tehdit etmektedir. Ülkemizin turfanda üretim kaynağı olan bölgemizdeki
birinci sınıf tarım arazileri tarımsal sit alanı ilan edilerek korunmalıdır.
2. Üretim Bölgesi Sorunları;
Taşıma: Yerli muz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Anamur ve Bozyazı ilçeleri
pazarlama merkezlerine uzak, yolları kötü, ulaşımı zor bir bölgedir. Pazarlama firmalarının
iklimlendirilmiş taşıma araçları kullanmaları teşvik edilmelidir. Kurulacak muz işleme,
paketleme ve pazarlama firmaları KOBĐ kapsamına alınmalıdır.
Raf Ömrünün Kısalığı: Üretim, işleme ve pazarlama sırasında karşılaşılan sorunlar
nedeniyle yerli muzun meyve kabuğu çatlamakta, kararmakta ve rafta kısa sürede
bozulmaktadır. Yerli muzun bu olumsuzluğu nedeniyle büyük marketlerdeki pazarda yer
alamamakta, meydanı ithal muza bırakmaktadır. Raf ömrünün uzatılması konusunda gerekli
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çalışmalar yapılarak uygulamaya aktarılmalı, yerli muzun ithal muz karşısındaki bu zayıflığı
giderilmelidir.
Gümrük Vergisi: 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. Gümrük vergisi
oranı % 10'a düşürülmeli, yerine ton başına 700 dolar “EK MALĐ YÜKÜMLÜLÜK”
uygulanmalıdır. Böylece yüksek oranlı vergiden kaçmak için düşük kıymet beyanı
anlamsızlaştırılmalıdır. Muz Đhtisas Gümrüğü; Yerli üreticilerin de ağırlıklı olarak
Mersin'de olduğu muz ithalatında Mersin Gümrüğü, Muz için ĐHTĐSAS GÜMRÜĞÜ olarak
kabul edilmelidir. Ayrıca yerli üretimin en yoğun olduğu Ekim-Mart arasındaki dönemde muz
ithalatı yapılmamalıdır. Muz ithalatından alınan vergiler muz üretimini geliştirmede ve muz
üreticisini desteklemede kullanılmalıdır. Ülke ekonomisine zarar veren kaçak girişler
önlenmelidir.
Muz Đşleme ve Pazarlama Tesislerinin Denetimi; Bölgede 160 tanesi Anamur ve
Bozyazı da olmak üzere 250 ‘ye yakın muz işleme ve pazarlama tesisi bulunmaktadır. Bu
tesislerde belli bir standardın olmayışı piyasayı bozmaktadır. Bunun için ilgili bakanlık muz
işleme ve pazarlama tesislerine bir standart getirmeli ve kontrol altına almalıdır. Bu tür
tesislere işleme standardı, barkod uygulaması gibi standardı getirilmelidir.
3. Üretim Planlaması ve Teknik Sorunlar
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. Anamur’da bulunan Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu
bünyesinde bölgemiz muz üretimine katkı sağlayacak araştırma ve çalışmalar yapılmalı ve
bölge üreticisine aktarılmalıdır.
Alanya Dim Çayı ve Anamur Çayı üzerine kurulmakta olan barajlardan, mutlaka ve
mutlaka Alanya Ovası ve Anamur Ovası için kapalı devre sulama sistemi projelendirilmeli ve
uygulanmalıdır.
Tarımsal Üretici Birlikleri yasası, üretici birliklerini güçlendirecek şekilde yeniden
düzenlenmelidir. Üreticilerin birliğe üyeliği zorunlu hale getirilmelidir.
Muz biterse bölgemiz Doğu Anadolu’ya döner. Bölgemiz ekonomisinin temelini
oluşturan muz üretiminin yok olması, açıkça bölge ekonomisinin yok olması demektir.
Bölgemizdeki 400.000 nüfus ve ülke genelindeki 500.000 kişinin geçim kaynağının yok
olması düşünülemez.
Bölgemizde bulunan muz üreticileri yeterli destek verilirse ülkemizin muz
ihtiyacının tamamını karşılamaya taliptir. 05.02.2011
Niyazi SĐNANOĞLU
Muz Üreticileri Birliği Başkanı
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