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Anamur Muz Üreticileri Derneği, 20 Aralık 2001 yılında Kamil Kaplan başkanlığında 

kuruldu. 3. Yıldan itibaren Niyazi SĐNANOĞLU başkanlığında devam etmektedir. 
Muz üreticilerinin sesi olmayı, muz üreticilerinin sorunlarının çözümünü takip etmeyi, 

muz konusunda araştırma çalışmalarının teşvik edilmesi, teknolojik gelişmeleri izleyerek muz 
üreticilerine aktarılmasının sağlanması, uygun koşullarda kredi sağlanması, ithalat 
politikalarına etki ederek muz ithalatından muz üreticilerinin zarar görmelerinin engellenmesi 
yönünde çalışmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmalarının 
sağlanması, eğitim, öğretim ve yayım hizmetlerinin sağlanması, pazar bilgileri, üretim 
planlamasına yardımcı olunması, istatistikler yapılması gibi konularda yardımcı olmak 
amacıyla kurulan derneğimiz bu amaçla pek çok faaliyette bulunmuştur. 

Derneğimiz kurulduktan sonra önceki Tarım Bakanları Sayın Prof.Dr. Hüsnü Yusuf  
Gökalp’e, Sayın Prof.Dr. Sami Güçlü’ye ve Sayın Mehdi Eker’e yaptığımız ziyaretler, Ankara 
Kızılay meydanında Çankaya ve Anamur  belediyelerinin destekleri ile dağıtılan 20.000 
parmak muz kampanyası kamuoyunda beklenen etkiyi yapmıştır.  

2002 yılında Muz’da gübrelemenin babası sayılan Đsrailli uzman E.Lahav’ı Anamur’a 
davet ederek, muzda gübreleme konulu bir konferans vermesini sağlayarak, üreticinin 
bilgilenmesine yardımcı olduk. 

Derneğimizin destek verdiği aylık muz bültenleri 8 yıl devam etti. Ancak 2 yıldır 
sürdürülemiyor.  

16Mmart 2004 tarihinde Bozyazı Mamure Otel’de Anamur muzu ve Türkiye 
ekonomisinde yerli üretimin yeri konulu bir panel yapılarak yerli muza ilgi oluşması sağlandı.  

Defalarca TRT -3 Gap Bu Toprağın Sesi proğramına, Başkent TV de yayınlanan Toprağın 
Bereketi proğramına katılarak muz üreticilerinin sorunları dile getirildi. 

2004 yılında Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen AB müktesebatı için ortak piyasa 
düzenlerine uyum çalışma grubuna davet edildik. Çok az tarımsal kuruluşun davet edildiği 
toplantıya kurucu üyelerimizden Erkal Karan arkadaşımız katıldı ve derneğimizi temsil etti.  

Tarım Konseyi toplantısına katıldık. Tarım bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Örtü altı 
Tarım Konseyi Danışma Kuruluna kurul  üyesi olarak katılan derneğimizi başkanımız Niyazi 
Sinanoğlu ve üyemiz Haydar Kılıç katıldılar. Muz üretiminin sorunlarını güncellenen muz 
raporu ile toplantıda dile getiren Muz-Der, Tarım bakanlığını sorunlarının çözümü konusunda 
göreve çağırdı. 

Derneğimizin yazılı daveti üzerine TRT Bu Toprağın Sesi proğramı ilçemizden 4 gün 
canlı yayın yaparak, muz sorunlarını ülke gündemine taşıdı.  

Ulusal kanal televizyonu ise hazırladığı 50 dakikalık “Muzun Başkenti Anamur” 
proğramını ise 20 şubat 2005 tarihinden başlamak üzere değişik zamanlarda 10 gün yayınladı.  

 
Dernek olarak tesbit ettiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri şunlardır; 
Muz Yetiştiriciliği  konusunda bilimsel bir gübreleme çalışması, muz çeşitleri, sera tipi ve 

teknoloji kullanımı, meyve kabuğu çatlamaları, meyve içi çürüklüğü, işleme ve olgunlaştırma 
teknikleri, raf ömrünün kısalığı konularında maalesef yoktur. Bu konularda Tarım 
Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşlarında ve Üniversitelerde araştırma-deneme çalışmaları 
yapılmalı, elde edilen sonuçlar muz üreticilerine aktarılmalıdır. 

Muz üretiminin en yoğun olduğu Ekim-Nisan arasındaki aylar piyasaya giren ithal muzlar, 
fiyatları çok ciddi düşürmektedir. Bu aylarda muz ithalatı yapılmamalıdır. Ayrıca düşük fatura 
beyanı ile daha az gümrük vergisi ödeyerek, ciddi oranlarda vergi geliri kaybına neden 
olunmaktadır. Bu nedenle gümrük vergisi oranı % 10'a düşürülmeli, yerine ton başına 750 



dolar “EK MALĐ YÜKÜMLÜLÜK” uygulanmalıdır. Böylece yüksek oranlı vergiden kaçmak 
için düşük kıymet beyanı anlamsızlaştırılmalıdır.  

Yerli muz üreticilerinin de ağırlıklı olarak Mersin'de olduğu muz ithalatında Mersin 
Gümrüğü, Muz için ĐHTĐSAS GÜMRÜĞÜ olarak kabul edilmelidir. Bu uygulama ile 
devletin 2008 yılı içinde muz ithalatından tahsil ettiği gelir 172.000.000 $'dan 210-
215.000.000 $’a çıkacaktır. Ayrıca aynı oranda ithalatçılardan elde edilen kdv ve kurumlar 
vergisi de artış gösterecek, toplam yıllık gelir artışı 100 milyon $’ı bulacaktır. 

Bir çok muz ithalatçısı ülkede ithal edilen tarımsal ürünlerden (muz, zeytin v.b.) alınan 
vergiler muz yatırımlarını desteklemede ve muz tarımının geliştirilmesi için üreticisine destek 
olarak verilmektedir. Ülkemizde de aynı şekilde muz ithalatından alınan vergiler muz 
üretimini geliştirmede ve muz üreticisini desteklemede kullanılmalıdır. 

Muz üreticilerinin korkulu rüyası gümrüklerden yapılan kaçak muz girişleridir. Her hangi 
bir kayda ve vergiye tabi olmayan kaçak muz girişleri piyasayı alt üst etmektedir. Ayrıca 
kontrol edilmediği için hastalık, zararlı ve sağlıksız muz girişlerine neden olabilmektedir. 
Ülke ekonomisine zarar veren kaçak girişler önlenmelidir.  

Toptancıdan markete inen bütün yaş sebze ve meyveye olduğu gibi muzda da % 1 KDV 
uygulanmaktadır. Bu KDV marketten tüketiciye geçerken ise % 8 olarak uygulanmakta, yerli 
muz fiyatına marketin kasasından eklenmekte, marketin kar marjını düşürmektedir. Oysa ithal 
muzda kdv market öncesinde oluştuğu için bu farktan etkilenmemektedir. Vergi kanununda 
yapılacak olan düzenlemelerde üretici birliklerinin yapacağı satışlarda kdv’nin % 1’e 
düşürülmesi üreticilere teşvik olarak yansıyacaktır. 

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. Terörist muzun piyasayı bozması olarak adlandırdığımız bu durumun önüne 
geçilmelidir. 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. 

Muz üreticileri kaynak sıkıntısı çekmektedir. Muz üreticilerine yönelik yeterli araştırma 
ve eğitim faaliyeti yapılmamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Üniversitelerin de konu 
ile ilgili yeterli çalışmaları bulunmamaktadır. 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.  

Anamur’da bulunan Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 
bölgemiz muz üretimine katkı sağlayacak araştırma ve çalışmalar yapılmalı ve bölge 
üreticisine aktarılmalıdır. 

Anamur’da Anamur çayı üzerine yapılan barajlardan, Alanya’da Dim çayı üzerine kurulan 
barajlardan mutlaka kapalı devre sulama sistemi kurularak Anamur ve Alanya ovasında daha 
fazla alanın, temiz su ile ve cazibeyle sulanması sağlanmalıdır. 

Bölgemizdeki 400.000 nüfus ve ülke genelindeki 500.000 kişinin geçim kaynağı muz 
üzerinedir. Muz üretiminin yok olması, bölge ekonomisinin yok olması demektir.  

En büyük üretim gücümüz olan muzun bayrağını sonsuza kadar dalgalandırmaya 
kararlıyız. 05.02.2011 

 
 

Niyazi SĐNANOĞLU 
Muz-Der Yönetim Kurulu Başkanı 


