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Anamur’un gelirinin büyük kısmını oluşturan yerli muzun üretimi ve pazarlama 

aşamasındaki sorunların ortaya konulacağı muz sempozyumunda sizlerle birlikte olmaktan 

Ziraat mühendisleri odası adına memnuniyetimi ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum.    

Ziraat mühendisleri odası Anamur ilçe temsilciliği bölgemizde 145 üyesi ve 80 ilaç bayisi  ile 

hizmet vermektedir. 

Aktif olarak Yerli muz üretiminde rol alan  Ziraat mühendisleri odası  Anamur’da daha 

henüz Muz-Der kurulmadan, muz  ile ilgili çalışmaları başlatmıştır. Anamur muzu’nun 

tanıtımı ve muz ithalatı ile ilgili yaşanan problemleri, ithal edilen muzun yerli üreticimize 

olumsuz etkilerini, gerekli  ve ilgili  kurumlara anlatma ve aktarma çalışmaları yapmıştır. 
Odamızın girişimleri ile yüzde 70 olan ithalat vergisi yüzde 110’a çıkmıştır. 
Muz-Der’in kurulmasından itibaren Muz-Der yönetimi ile iyi bir işbirliği yaparak, diğer 

sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yerli muz için yapılan tüm çalışmalara katıldık. Bu 

çalışmalar neticesinde yüzde 110 olan ithalat vergisi, yüzde 149’a çıkmıştır. 
Ziraat mühendisleri odası olarak, değişik ulusal televizyonlarda, değişik zamanlarda yerli 

muzun yetiştiriciliği ve sorunlarını anlatmak için programlara katıldık. Bazı yıllarda oda 

olarak, bazı yıllarda da diğer kurumlarımızla birlikte tarım fuarlarında tanıtım faaliyetinde 

bulunduk. 

Oda olarak Tarım Đlçe Müdürlüğümüzle birlikte muz üretiminin teknik sorumluluğunu 

yapan zirai ilaç bayilerimizi bir araya getirerek, muzda ilaç kalıntısı vs. konularda görüş 
alışverişlerinde bulunarak uygun olan zirai mücadele ilaçlarını kullanarak bölgemizde ilaç 

kalıntısı açısından başarılı olunduğunu ve muzda kalıntı sorunu yaşanmadığını söyleyebiliriz. 

Ancak muz için kullanılacak ruhsatlı ilaç sayının azlığı bizler ve üreticilerimiz için hala bir 

sorun olarak devam etmektedir. 

Oda olarak yerli muzun raf ömrünün uzatılması için Tubitak destekli Hamide Gübbük 

hocamızın projesini ortak olarak destek verdik. 

Ziraat mühendisleri odası olarak yerli muz yetiştirilmesinde dekara verim açısından başarı 

sağlandığını düşünüyoruz. Muz üretiminde girdilerin artması muz fiyatlarının ise sabit 

kalmasına rağmen muz üreticimizin bu güne kadar ayakta kalmasının sağlanması verim artışı 
sayesinde olmuştur diyebiliriz. Verimin devamlılığı ve kalitenin yükseltilmesi  raf ömrünün 

uzatılması için gerekli çalışmaları yapacak  bir Araştırma Enstitüsü mutlaka kurulmalıdır. 

Diğer ürünler için de gerekli olan toprak ve yaprak tahlil laboratuarı Anamur’da 

açılmalıdır.  

Yapılacak muz seralarının muza uygun şekilde yapılması için örnek projeler geliştirilerek 

üreticilerimize sunulması gerekmektedir. Yerli muz üreticileri kobi kapsamına alınarak 

desteklenmelidir.  

Đlçemizde bulunan Subtropik Đklim Bitkileri bölümünün uygulamalı hale getirilmesi ve 

üreticilerimize örnek olacak uygulama alanları oluşturularak yerli muz üretimine katkı 

yapması sağlanmalıdır. 

Yerli muzun üretiminde verim düşüklüğüne sebep olan bazı faktörleri şöyle sıralayabiliriz 

1-Toprak tahlili yapılmaması dolayısıyla aşırı ve yanlış taban gübresi uygulaması  

2-Muz seralarının yüksekliklerinin yetersizliği  
3-Seraların havalandırmalarının yetersizliği  
4-seralarda plastik örtülerin garanti sürelerinin dolmasıyla özelliğini kaybetmesine rağmen 

yıllarca sera üzerinde bırakılması 

 

 

Yerli muzun pazarlama aşamasında en önemli sorun  



1- Tüketicilerin muz tüketiminde yerli muzu tercih etmelerinin sağlanması için tanıtımın 

yeterli yapılamaması  

2- 2-ithal muzun yerli üretimin bulunduğu dönemde yurda sokulmasının, hatta kaçak 

muz girişlerinin önlenememesi 

Bunların yapılabilmesi için güçlü bir muz lobisi oluşturmak gerekmektedir. Bölgemizde 

bulunan muz ile ilgili birlik ve derneklerimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak tek 

çatı altında toplanan bir muz birliği oluşturulmalı ve tüm muz üreticilerimizin birlik üyesi 

olmasını  sağlamamız gerekmektedir. Güçlü bir muz birliği ve daha sonra güçlü bir muz lobisi 

oluşturarak sorunların tek tek çözülececeğine inanıyoruz.  

Sonuç olarak yerli muz üreticimiz yeterli şekilde desteklenirse üreticimiz de kendi içinde 

örgütlenmesini tamamlar tarım danışmanlarının öncülüğünde iyi tarım uygulamasıyla muz 

üretiminde verimin devamlılığı sağlanırsa ülkemiz muz tüketiminin karşılanabileceğini muz 

ithalatına gerek kalmayacağını söyleyebiliriz. Ziraat mühendisleri odası olarak yerli muzun 

üretimi ve pazarlanmasındaki sorunların giderilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. 

Tüm katılımcılara, özellikle sempozyumun düzenlenmesinde öncülük eden Anamur  Belediye 

başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor hepinize saygılar sunuyorum. 05.02.2011 
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