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ÖZET:  

Tarım, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanda yaşayan halkın geçimini 

sağladığı temel bir sektördür. Tarım sektörü ile halkın gıda ihtiyacı karşılanırken, nüfusun 

önemli bir kısmına da istihdam olanağı sağlayarak, ulusal gelire katkıda bulunmaktadır. 

Ayrıca kalkınmanın itici gücü olarak düşünülen sanayi sektöründe kullanılan girdilerin önemli 

bir kısmı da tarım sektöründen sağlanmaktadır.  

Tarım sektörünün ekonomide taşıdığı öneme paralel olarak Anamur ilçesi de ülke 

ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Anamur, ülkemizin subtropik bitkilerini (muz, 

portakal, limon, nar, avakado, kivi ) ve örtü altı ürünlerini (domates, biber, patlıcan, salatalık, 

çilek) yüksek kalitede yetiştirebilen bir yöredir. Coğrafi konumu, toprak özellikleri ve 

mikroklimal iklimi sayesinde ülkenin ve bölgenin diğer yerlerinde yetiştirilemeyen ya da 

sınırlı yetiştirilen ürünler de yetiştirilmektedir. 

Bu çalışma, Anamur ekonomisi içinde önemli bir yer tutan tarım sektörünün yapısını, 

kent ve ülke ekonomisine katkısını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda 

ikincil kaynaklar kullanılacak ve değerlendirilecektir. Anamur ile ilgili bilgiler genellikle 

ilçede ki kurumlardan (Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü) hem yazılı 

hem de mülakat şeklinde sağlanacaktır. Tarımsal politikalar, ekonomik veriler ve tarımsal 

değişimlerle ilgili bilgi temini de ulusal ve uluslararası kurumlardan sağlanacaktır.  
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ABSTRACT: 

This Study was designed to find Anamur’s agricultural structure “which takes 

important place Anamur’s Economy” and Anamur’s contribution  to country economy. In this 

proposes the secondary sources were used to achieve the objectives. The information about 

Anamur especially will be gotten from institutions at the town (Anamur Chamber of 

Commerce and Industry) by using written and verbal method. The general information about 

agricultural policy, economical data and agricultural changing will be gotten National and 

International Institutes’ issues. 
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1. GİRİŞ 

1. 1.  ANAMUR’UN GENEL ÖZELLİKLERİ 

     1.1.1.  Anamur’un Tarihçesi 

Anamur adı Namur kelimesinden gelmektedir. Bu kelime zaman içerisinde değişerek 

Namurium, Anamurlum ve nihayet Anamur olmuştur. Anamurium kelimesi Latince "Anem" 

(burun) "Qurium" (rüzgar) kelimelerinin birleşmesi sonucunda "Rüzgarlı Burun" anlamına 

gelmektedir (Daşçı, 2002:106). 

Tarih sahnesinde her zaman küçük bir liman görevini üstlenmiş olan Anemurium’un 

geçmişi, Hititler’e kadar uzanır (Kayabaşı,2008:15). Anamur ilk çağlarda Kilikya bölgesi 

içinde yer almış bir liman kentidir. Tarih boyunca Kilikya bölgesinde Luwiler, Arzavalılar, 

Kilikyalılar, Kueler, Kizuwatnalılar, Selefkozlar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Türk 

Devletlerinden Oğuzlar, Selçuklular ve Osmanlılar yaşamıştır. Selçuklu hükümdarı Alaaddin 

Keykubaf in ünlü komutanlarından Mübarezeddin Ertokuş Bey 1228 yılında Anamur'u 

alarak Selçuklu Devleti'ne dahil etmiştir. Anamur Selçuklulardan sonra 

Karamanoğuları'nın eline geçmiş, 15. yy’ın ikinci yarısında Osmanlı topraklarına 

katılmıştır. 1859 yılında Osmanlı idari teşkilatında Müdürlük ve 1869 yılında Kaymakamlık 

olmuştur (Daşçı, 2002:106). 

     1.1.2. Coğrafi Özellikleri 

Anadolu’nun Akdeniz’de en güney uzantısı olan Anamur, doğuda Bozyazı İlçesi, 

batıda Antalya iline bağlı Gazipaşa ilçesi, kuzeyde Karaman iline bağlı Ermenek ilçesi, 

güneyde Akdeniz ile çevrili olup, 1241 km² yüzölçümüne sahiptir. Akdeniz ve subtropikal 

bitki ve meyvelerinin yetiştirilebildiği mikroklima özelliğine sahip, doğal güzelliklerle dolu, 

yaylalar, ormanlar, mağaralar ve su kaynakları açısından zengin bir ilçedir. 

(Kayabaşı,2008:21). 

İlçe merkezi, Mersin’e 230 km, Antalya’ya 265 km, Karaman’a 230 km, Kıbrıs’a 40 

deniz mili (76 km) uzaklıkta olup, Mersin-Antalya devlet karayolu üzerinde kurulmuştur. 

Orta Toros Dağları’nın Akdeniz’e inen kolları ilçe topraklarının içinden geçer. Bu nedenle 

arazi engebeli ve dağlıktır. Kıyıdan 5-10 km içeride, 500-1000-1500 m yükseklikteki dağlara 

rastlanmaktadır. İlçe sınırları içinde Alamos, Kızıldağ, Naldöken dağları bulunmaktadır. İlçe 

merkezinin bulunduğu ovanın batısındaki Sultansuyu, doğusundaki Anamur Çayı (Dragon ya 

da Kocaçay) ilçenin iki önemli akarsuyudur. İlçenin iklimi karakteristik Akdeniz iklimi olup, 



yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık yağış toplamı 1032 m³’tür. Yıllık 

ortalama yağışlı gün sayısı 75 gündür (2008:21-22). 

 1.1.3. Nüfus ve Ekonomik Yapısı 

Anamur ilçesinde yapılan son nüfus sayımına göre ilçe merkezi nüfusu 35.789, kırsal 

nüfus 21.504 olmak üzere toplam nüfusu 57.293’tür. (ADNKS Veri Tapanı) Anamur’a bağlı 

2 belde ve 37 köy bulunmaktadır. 

Anamur halkının büyük bir çoğunluğu geçimini tarımdan sağlamaktadır. Yöre 

ikliminin ve toprağının tarıma elverişli olması bölgede yaşayan halkın tarıma yönelmesine 

sebep olmuştur. İlçenin toplan alanı; 217.589’u tarım arazisi, 231.633’ü çayır ve mera, 

19.318’i meskun arazi, 130.950’si taşlık-kayalık ve 894.110’u orman olmak üzere 1.493.600 

dekardır. Tarla bitkileri(Arpa, buğday, çavdar, mısır vb.), açık sebze(bakla, karpuz, marul, 

soğan, vb.), örtü altı sebze (patlıcan, hıyar, fasulye vb), meyvecilik (muz, çilek, badem, elma, 

portakal, zeytin vb.) toplam tarım arazisini oluşturmaktadır. Bölgeye tarımdan giren yıllık 

toplam üretim miktarı 191.120.130 YTL dır(İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Tarım Raporu). 

Hiç şüphe yok ki ilçe ekonomisine en büyük katkıyı 128.160.000 YTL ile Muz 

sağlamaktadır. Yöre halkının konar-göçer kültürden gelmesi sebebiyle asıl mesleği olan 

hayvancılık yeni neslin okur-yazar oranının yükselmesi, hayvancılığın tarıma oranla 

getirisinin düşük olması gibi sebeplerle önemini yitirmekle beraber varlığını az da olsa devam 

ettirmektedir (Kayabaşı,2008:23). 

İlçede hayvan varlığı; sığır 3500, koyun 15000, keçi 25000, at-katır 250, eşek 800, 

kanatlı 30000 civarındadır. Elde edilen hayvansal ürünler; kırmızı et 416 ton, beyaz et 100 ton 

yapağı 50 ton, süt 20000 ton, yoğurt 2000 ton, peynir 1050 ton ve yağ 300 tondur. İlçede 

arıcılıkla uğraşan köy sayısı 35, fenni kovan sayısı 9000 adet, bal üretimi 90 ton, bal mumu 

miktarı 4700 kg’dır (İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Tarım Raporu). 

Anamur’un ekonomik yapısı içerisinde değerlendirilecek olan diğer sektör turizmdir. 

İlçenin tarihi ve turistik yerlere olan uzaklığı, Anemurium 7 km, Mamure kalesi 6 km, 

Köşekbükü (astım) mağarası 11 km, Alaköprü 20 km’dir. İlçede Turizm Bakanlığından 

belgeli 2 yıldızlı 2, 3 yıldızlı 1 otel bulunmaktadır. Bunların toplam yatak kapasitesi 140’dır. 

Belediye’den belgeli tesisler ise, 16 Otel, 3 Apart Otel, 5 Motel, 4 Mokamp, 1 Kamping ve 11 

pansiyon vardır. Bunların toplam yatak kapasitesi 1333’tür. İlçede bir gümrük kapısı 

bulunmadığından, ilçeyi ziyaret eden turist sayısını tahmin etmek zordur. Ancak, ilçede ören 



yerlerini ve müzeyi ziyaret eden turist sayısı 2893’tür ve elde ettiği turizm geliri 63.046,00 

YTL’dir (Anamur Ticaret ve Sanayi Odası,2007 Ekonomik Rapor). 

Anamur, Akdeniz kıyı şeridinde bulunmasına rağmen, ekonomisi büyük oranda tarım, 

hayvancılık ve ormancığa dayandığı için, turizm ilçe ekonomisinde önemli bir noktaya 

ulaşamamıştır.  Bunun en önemli nedenlerinden biri de, deniz ulaşımı yerine kara ulaşımının 

tercih edilmesi, kara ulaşımının ise Toros sıradağlarının denize en yakın olduğu kesimlerde 

çok dar ve virajlı olması nedeniyle çok fazla zaman alması ve yorucu olmasıdır(Daşçı, 

2002:136).  

1.2. ANAMUR’UN EKONOMİK YAPISI  İÇERİSİNDE TARIMIN  YERİ 

    1.2.1. Anamur’da Tarım ve Temel Özellikleri 

Geleneksel anlamda tarım, bir bakıma doğa koşullarına doğrudan bağımlı “kaderin ve 

şansın” sonucu belirlediği bir uygulama iken modern anlamda ise doğa koşullarının kontrol 

edildiği, yönlendirildiği ve genetikteki ilerlemelerle verimin artırıldığı bir uygulamaya 

dönüşmüştür. Bu anlamda yapılan kuramsal değerlendirmelere karşın bazı yerler ise sahip 

oldukları coğrafi konum ve toprak özellikleri ile genel tanımların dışında farklı özellikler ve diğer 

bölgelere göre üstünlükler taşımaktadır. Anamur'un sahip olduğu mikroklimal iklim yerele özgü 

tarım ürünlerinin yetişmesine ve bu ürünlerin ülke ve bölgenin diğer kesimlerinde 

yetiştirilemediği için yerele ekonomik üstünlükler getirmesine neden olmaktadır (2002: 119). 

Başta Anamur olmak üzere Bozyazı, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri, ağırlıklı olarak muz 

tarımı yapan, ekonomisinin en az % 90’ı tarıma dayalı,  ayrıca,  Afrika’nın en kuzey noktasından 

30 km daha güneyde, subtropik iklime sahip, özel mikroklima iklimi bulunan bir bölgedir. Büyük 

bir tarım etkinliği ve potansiyeli olan Anamur, ülkemizin en tipik subtropik bitkilerini (muz, 

portakal, limon, nar, trabzonhurması, avakado, kivi) ve örtüaltı ürünlerini (domates, biber, 

patlıcan, salatalık, çilek) yüksek kalitede yetiştirilen bir yöredir. Bazı tarım ürünlerine de (Anamur 

muzu, Kükür Narı, Bozyazı Gölevezi, Ovabaşı Portakalı v.b.) kendi ismini vermiştir. (Anamur 

Ticaret ve Sanayi Odası,2007 Ekonomik Rapor).    

Anamur'un tarımda öne çıkmasına etken salt mikroklimal iklim özelliği değil, onu 

tamamlayan diğer unsur ise toprak özelliğidir. Yöre Akdeniz toprak karakterini taşımakla 

beraber bazı özel koşulları yapısında taşımaktadır. Çünkü Dragon çayı ve Sultan suyunun 

taşıyıp ovaya bıraktığı alüvyal topraklar ova tarımını zenginleştirmektedir. Ova dışındaki 

arazilerin yapısı ise Akdeniz toprağı denilen kızıl topraklardan kısmen de kayaların 



ufalanması ile oluşan boz topraklardan oluşmaktadır. Kızıl toprakların 12 element bakımından 

zengin oluşu yerelin tarım potansiyelini üstünleştiren ayrı bir özelliktir (Daşçı, 2002:119). 

   1.2.2. İlçenin Arazi Varlığı 

Anamur’un toplam arazi varlığı grafiklerde de görülebileceği gibi, 1.493.600 dekardır. 

Bu arazi varlığının % 59'u ormanlık alanlardır. İkinci sırada,  % 16 oranı ile çayır-mera arazisi 

gelirken, bunu % 15 ile tarım arazisi izlemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: İlçenin Arazi Varlığı Dağılımı,(2008 Anamur Tarım Raporu İlçe Tarım 

Müdürlüğü) 

Tarım arazisinin % 74’ü  kuru tarım olarak işlenirken, % 26’sında sulu tarım 

yapılmaktadır. Başka bir ifade ile sulanabilir tarım arazisi 56.104 dekar ve kuru tarım arazisi ise 

161.485 dekardır ( İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Anamur Tarım Raporu ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2: Tarım Arazilerinin Kullanımı, İlçe Tarım Müdürlüğü 

İlçenin tarım arazisinin kullanım durumuna baktığımızda, % 67’si tarla arazisi, % 7 

sebze, % 2 narenciye ve %24 ise diğer meyveler için kullanılmaktadır( İlçe Tarım Müdürlüğü, 

2008 Anamur Tarım Raporu).   
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Grafik 3: Tarım Arazilerinin Kullanımı, İlçe Tarım Müdürlüğü 

  1.2.3. Tarımsal Üretim Değeri 

Tablo 1’den görüleceği gibi, 2008 yılı

 tarımsal üretim değeri içerisinde meyve üretim 

değeri , genel toplam içerisinde en büyük oranda pay almaktadır. Bunu sırasıyla tarla bitkileri 

ve açıkta sebze toplamı izlemektedir.  

Tablo 1: Anamur İlçesi Tarımsal Üretim Değeri (YTL) 

Yıllar 
Tarla Bitkileri 

Toplamı 

Açıkta Sebzeler 

Toplamı 
Meyveler Toplamı 

Örtü Altı Sebze 

Toplamı 

Toplam Tarımsal 

Üretim Değeri 

2004 13.738.311 8.623.375 122.835.425 8.522.185 153.719.296 

2005 9.998.860 8.368.880 138.539.650 8.522.190 165.429.570 

2006 9.437.540 9.025.250 153.710.040 6.207.790 178.380.620 

2007 9.322.450 8.436.380 163.121.480 8.239.830 191.120.130 

2008 9.322.450 8.436.380 163.121.480 8.239.830 191.120.130 

Kaynak: Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü 

 

                                                 

 Çalışma 2008 yılı içerisinde yapıldığı için, 2008 yılı veriler, yılın ilk yarısını kapsamaktadır. 2008 yılının 

sonunda rakamlar değişebilir.   

Sebze Arazisi

7%

Narenciye 

Arazisi

2%

Diğer Meyveler

24%

Tarla Arazisi

67%



1.2.3.1.Yerfıstığı: Anamur'da 1980’li yıllara kadar yerfıstığı, tarımsal üretim ve gelir 

açısından önemli yer tutmaktadır. Çünkü Dragon çayı ve Sultan çaylarının ovaya taşıdığı 

alüvyal toprakları yerfıstığı çok sevmekte ve bu doğal erozyon her yıl kendini 

yenileyebilmektedir. Ancak süreç içerisinde çaylardan yapı kumu alma ile başlayan 

derinleşme ve nehir kıyılarında yapılan ıslah çalışmaları ile birlikte bu alüvyal topraklar ovaya 

taşamayarak doğrudan denize dökülmeye, böylece ova toprağı yerfıstığı açısından cazibesini 

kaybetmeye başlamıştır. Oysa Türkiye iç pazarında salt Anamur, Gazipaşa ve Osmaniye de 

yetişen yerfıstığı içerisinde kavrulma esnasında siyahlaşmayan ve sürekli tercih edilen 

Anamur fıstığı böylece bu tarımsal üstünlüğünü kendi yerelinde yarattığı bu olumsuzluklar ile 

kaybetmiştir (Daşçı,2002:121). Anamur’da 2000 yılında 20000 dekar alanda 2800 ton yer 

fıstığı üretimi yapılırken, 2008 yılında 4000 dekar alanda 600 ton üretim yapılmıştır( İlçe 

Tarım Müdürlüğü, 2000 ve 2008 Tarım Raporu).   

 

Tablo 2: Anamur’da  2004-2008 Yılları Arasında Yerfıstığı Üretimi (Ton) ve Toplam 

Üretim Değ eri (YTL)  

Yıllar Toplam Üretim (Ton) Toplam Üretim Değeri (YTL) 

2004 2550 3.825.000 

2005 900 1.350.000 

2006 510 765.000 

2007 600 900.000 

2008 600 900.000 

Kaynak: Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü 

 

Bunun en önemli sebebi, 1980-1990 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen 

değişmeler sonucu bölgeyi etkileyen konut patlamaları Anamur kıyı bölgesinde özellikle 

ikinci konut yapılaşmasını doğurmuş, ikinci konut yapılaşmaları özellikle yerfıstığının 

yetiştiği ova üzerinde şekillenmiştir. 1990-2008 yılları arasında bu yapılaşmalar doruk 

seviyesine ulaşmış ve yerfıstığı yerelin birinci derece ürünü olma özelliğini kaybetmiştir. Bu 

alandaki pazar ise Osmaniye'nin eline geçmiştir (Daşçı,2002:122).  

1.2.3.2.Narenciye: Anamur tarımının içersinde sadece % 2'lik bir paya sahip olan 

narenciye üretimi, Anamur’da 1970'li yıllarda başlamış, özellikle portakal üretimi ağırlıklı olup 

Ovabaşı köyü mevkii ağırlıklıdır. 1990'lı yılların başlarında Doğu Avrupa ülkelerinin dünyaya 

açılması ve bu pazarlara Türkiye'nin girmesiyle birlikte gelişen olumlu koşullar, Anamur da 



yansımış ve narenciye alanları gelişmeye başlamıştır. Ancak son yıllarda ekonomik anlamda  

yaşanan olumsuzluklar pazarın daralmasına sebep olmuş, Anamur üreticisini de bundan 

etkilemiştir. Oysa Ovabaşı portakalı kalite özelliği açısından Marsilya portakalı ile yarışabilecek 

bir yapısal karaktere sahiptir (2002:122). 

1.2.3.3. Sera Sebzeciliği:1970'li yıllarda sera sebzeciliği Anamur tarımına girmeye 

başlamış ancak gerekli teknik bilinç sınırlı olduğundan asıl gelişmeyi gerek teknik bilgiler, 

gerekse tohum ve üretici bilincinin oluşmasıyla 1980'li yıllarda yaşamaya başlamıştır. Özellikle 

örtü altı sebzeciliği gelişerek birim alandan daha fazla miktarlarda ürün çıktıları elde edilmiştir. 

  1990-2008 yılları arasında sera sebzeciliği muz ve çilek ile birilikte Anamur 

tarımının belirleyici ana dinamiği sürecine ulaşmıştır. Çünkü çiftçi diğer yıllara oranla daha 

bilinçlenmiştir. Çağdaş sulama ve damlama sistemleriyle tanışan üretici hibrit tohumlarını 

daha yaygın kullanarak üretim potansiyelini artmasını sağlamış ve elde edilen tarımsal gelirle, 

yeni tarım teknolojilerini yerele taşımaya başlamıştır. Bu alandaki gelişmeler tarımda 

istihdamın artmasına neden olmuş, ayrıca yerelde tarımsal bilinç ve örgütlülüğü geliştirme 

adına çiftçi eğitim merkezi kurularak çalışmalarına başlamıştır(2002:123) 

1.2.3.4.  Muz: Anavatanı Güney Çin, Hindistan ve Hindistan ile Avustralya arasında 

kalan adalar olan muz, Anamur’da 1970'li yılların ilk yarısına kadar genellikle yerleşim 

birimlerinin arasındaki küçük bahçelerde üretiliyordu. Muzun en önemli özeliği her bölgede 

yetişmediği için üretildiği bölgeye ekonomik üstünlük sağlamasıdır. Muz dünyanın belirli 

bölgelerinde kendine özgü mikroklima alanlarında yetişmektedir. Türkiye'de ise yalnızca 

Akdeniz bölgesinde, bölgenin de Anamur-Gazipaşa ve Alanya Okurcalar mevkiine kadar olan 

alanda Musa Cavendish dediğimiz bodur muz üretimi yapılmaktadır. Türkiye'de üretilen 

muzun yaklaşık yarısı Anamur'da üretilmektedir. İlçede, 17.000 dekar örtüaltı, 1.600 dekar 

açık üretim olmak üzere toplam 18.600 dekar muz üretimi yapılmaktadır. Bu üretim ile 

toplam 108.400 ton muz üretilmekte ve her yıl ülke ekonomisine ilçedeki muz üreticileri  

yaklaşık olarak 130 milyon YTL katkı yapmaktadırlar. Muz geliri ilçenin tarımsal gelirinin 

yarısını oluşturmaktadır. Ayrıca ilçede 200’e yakın muz işleme ve pazarlama tesisi açılmıştır. 

İlçe ekonomisine katkı sağlayan 130 milyon YTL kaynak, Denizli’deki demir tüccarından, 

Gaziantep’teki plastik örtü firmalarına, ulusal çaptaki bankalar ve marketlere kadar herkesi 

ilgilendirir boyuta gelmiştir (2008, Anamur Muz Raporu). 

 

    

    

 



 Tablo 3: Anamur’da Muz Üretimi ve Değeri 

Yıllar  Alan(Dekar) Miktar(Ton) Değer(YTL) 

2004 

Açık 1600 Açık 6400 Açık 5.760.000 

Örtü Altı 10500 Örtü Altı 63000 Örtü Altı 69.300.000 

Toplam 12100 Toplam 69400 Toplam 75.060.000 

2005 

Açık 1600 Açık 6400 Açık 5.760.000 

Örtü Altı 13000 Örtü Altı 78000 Örtü Altı 85.800.000 

Toplam 14600 Toplam 84400 Toplam 91.560.000 

2006 

Açık 1600 Açık 6400 Açık 5.760.000 

Örtü Altı 15000 Örtü Altı 90000 Örtü Altı 99.000.000 

Toplam 16600 Toplam 96400 Toplam 104.760.000 

2007 

Açık 1600 Açık 6400 Açık 5.760.000 

Örtü Altı 16000 Örtü Altı 96000 Örtü Altı 105.600.000 

Toplam 17600 Toplam 102400 Toplam 111.360.000 

2008 

Açık 1600 Açık 6400 Açık 5.760.000 

Örtü Altı 17000 Örtü Altı 102000 Örtü Altı 122.400.000 

Toplam 18600 Toplam 108400 Toplam 128.160.000 

   Kaynak: Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü  

  

İlçenin muz yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 510 milyon YTL civarındadır. 

Ülkemiz muz üretiminin hacmi ise muz işleme ve pazarlama tesisleriyle birlikte toplam 4 

milyar doları bulmaktadır( 2008, Anamur Muz Raporu). 

İlçede her yıl; 3,5 milyon YTL demire,6 milyon YTL Plastik Örtüye,1,5 milyon YTL 

sulama sistemine,1 milyon YTL fidana, 30 milyon YTL hayvan gübresine,30 milyon YTL 

kimyevi gübreye,10 milyon YTL bitki koruma hizmetlerine para ödemektedir. Dolayısıyla 

Toroslardaki çobandan  Anamur’daki ayakkabı boyacısına kadar birçok sektör muz 

tarımından geçimini bir şekilde temin etmekte veya bundan pay almaktadır.  İlçede muz 

üretimi ve işlemesinde yaklaşık 10.000 aile yani ortalama 40.000 kişi istihdam edilmektedir. 

Bu rakam ülke genelinde 400.000 kişiye ulaşmaktadır. 

Bozyazı, Anamur, ilçelerinin ekonomilerinin %70’ini, Gazipaşa ve Alanya 

ekonomisinin de %30’unu oluşturan muz, şu anda ithal muza uygulanan % 145.8’ lik gümrük 

vergisi ile  korunmaktadır.  2008 yılı itibariyle ülkemiz muz tüketimi 300.000 tondur. Bunun 

200.000 tonu yerli üretimle, kalanı da muz ithalatı ile karşılanmaktadır. ( 2008, Anamur Muz 

Raporu). 

Sarıoğlu ve Karan’a (2008) göre, Anamur ekonomisi içinde önemli bir yer tutan  muz 

üretiminde  bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar gübreleme, çeşit, sera tipi ve 

teknoloji kullanımı, raf ömrünün kısalığı, gümrük vergisi, Ar-Ge ve üretici birlikleri yasasıdır.  



Gübreleme, muzda gübreleme konusunda rehberlik edecek çalışmalar yoktur. Bu 

konuda enstitü ve araştırma kuruluşları gerekli çalışmaları yaparak üreticileri 

bilgilendirilmelidir. Çeşit, son yıllarda bazı firmalar tarafından getirilen doku kültürü muz 

fidanlarının bölgeye uygun olup olmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur. Çeşit konusunda 

gerekli çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçların bölgeye ve üreticiye aktarılması 

sağlanmalıdır. Sera tipi ve teknoloji kullanımı, muz seraları yüksek seralardır. Bölgede 

tamamen demirci ustaları tarafından her hangi bir projeye bağlı olmadan yapılmaktadır. 

Araştırma Kuruluşları, sebze seralarından daha yüksek olan ve farklı bir teknoloji olması 

gereken muz seraları ve sera içi donanımlarla ilgili teknolojik çalışmalar yapmalıdır. Ortaya 

konulacak projelere gerekli teşvik ve krediler verilerek modern seracılığa geçiş 

sağlanmalıdır.Raf Ömrünün Kısalığı, yerli muzun en önemli sorunlarından biri de işleme ve 

pazarlama teknolojisinin olmayışı nedeniyle raf ömrünün kısalığıdır. Üretim, işleme ve 

pazarlama sırasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle yerli muzun meyve kabuğu çatlamakta, 

kararmakta ve rafta kısa sürede bozulmaktadır. Raf ömrünün uzatılması konusunda gerekli 

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 aynı şekilde sürdürülmeli ve yerli üretimin en yoğun olduğu Eylül-

Mayıs arasındaki dönemde muz ithalatı yapılmamalıdır. Ayrıca ithal edilen muzun fiyatı 

ithalatçı firma tarafından değil, daha gerçekçi olarak bakanlık tarafından belirlenmelidir. 

Araştırma – Geliştirme, 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. Muz üretilen bölgede 

yaşanan sorunları tespit etme, sorunları çözme konusunda hazırlayacağı projelerle muz 

üreticilerinin üretim maliyetlerini azaltıcı, verim ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapması için 

Anamur’a Muz Araştırma İstasyonu açılmalıdır.Üretici Birlikleri Yasası, bölgede muz üretimi 

sürekli artmaktadır. 100 bin tonun üzerinde muz üretimi olan ilçenin, bu potansiyeli 

yönlendirecek ve sahip çıkacak bir kuruma ihtiyacı vardır.  Tarım İlçe Müdürlüğü,  Anamur 

Muz Üreticileri Birliği’nin kurulması için çalışma yapmaktadır. İlçede,  Muz Üreticileri 

Birliğinin kurulması için 200 civarında üreticiyi kurucu üye olmak zorundadır.  Bu kadar 

kişinin kurucu üye olarak bir araya gelmesi zor olmaktadır. Üretici Birlikleri ile ilgili 

yönetmelikteki bu sayının düşürülmesi birliklerin kurulmasını kolaylaştıracaktır.  



 

 1.2.3.5.Çilek: Anamur tarımının en genç fakat gelişmeye en uygun ürünüdür. 

Yerfıstığı ve muzda 1980'li yıllarda başlayan olumsuz gelişmelerden sonra Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi kanalı ile üretim sürecine girmiştir. İlk girdiği yıllarda Anamur 

kent merkezinde üretilirken daha sonra köylere de yayılmıştır. 

Bugün çileğin en uygun ekim alanları Akine köyü ile Kaledran bölgeleridir. Açık ve 

kapalı alanlarda yetiştirilen çileklerin tamamı sofralık olup endüstri çilekçiliği 

yapılmamaktadır(Daşçı, 2002:125; Sarıoğlu).Türkiye'de tüketilen çileğin  üçte biri  

Anamur'da üretilmektedir (Sarıoğlu). 

Tablo 4: Anamur’da Çilek Üretim Miktarı ve Değeri 

 Çilek 

Yıllar Alan (Dekar) Miktar(Ton) Değer(YTL) 

2004 15000 52500 39375000 

2005 15000 52500 39375000 

2006 15200 53200 39900000 

2007 17000 59500 44625000 

2008 17000 59500 44625000 

Kaynak: Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü 

Çilek ve muzun getirdiği üstünlük Anamur halinin açılması ve yılın 12 ayında 

çalışmasını sağlamıştır. Daha önceleri Mersin hali üzerinden yapılan dağıtım, bu halin 

pazarlama özelliği olmayıp, yalnızca sevkiyat özelliği taşıması nedeni ile Anamur'a 

kaymıştır.  Çünkü çilek tüketim merkezine çok kısa sürede ulaştırılması gereken bir ürün 

olup aksi halde gerçek özelliğini kaybetmektedir. Anamur halinin açılması diğer ürünlerin 

pazarlanmasında da itici güç olmakta, ancak bütün sorunları da 

çözmemektedir(Daşçı,2002:125). 

Üretime ilişkin ilk sorun; toprağın çok parçalı olması nedeni ile hasatlamada meydana 

gelen zorluklar, ambalajlama ve coğrafi konum etkeni ile pazarlara zamanında 

ulaştırılamayışıdır. Türkiye çilek üretiminin yaklaşık olarak üçte birinin Anamur’da 

gerçekleşmesine rağmen ihtiyacımızı karşılayabilecek kapasitede bir çilek soğutma ve 

paketleme ünitemiz bulunmamaktadır. Bu durum raf ömrü çok kısa olan çileğin 

pazarlanmasında ciddi problemler yaratmaktadır. Diğer bir sorun ise yetiştirilen çileğin 

dayanıklı çilek türü olmayışıdır. Anamur’da yetiştirilen çileğin % 99 Camarosa çeşit çilektir. 

Oysa daha kaliteli olan Frigo’ya geçilmelidir. Ayrıca çilek fideleri çok pahalı olduğu için 



üretici meyve aldığı fideden tekrar fide almaktadır. Bu da verimi ve kaliteyi düşürmektedir. 

Ayrıca girdi fiyatlarının yükselmesi üretimi olumsuz etkilemektedir. Son sekiz ayda gübre 

fiyatı % 200 oranında artarken, ilaç fiyatları da % 100 oranında artmıştır.  (Sarıoğlu;Karan)   

1.2.3.6. Hayvancılık: Tablo  5’ten anlaşılacağı gibi hayvan varlığı içerinde ilk sırayı 

kantlı hayvanlardan sonra keçi almaktadır. Anamur’da 2000-2008 yılları arasında 

hayvancılığın sayısal gelişiminin fazla olmadığı söylenebilir. Ayrıca 2006 yılında kuş gribi 

nedeniyle kanatlı hayvan sayısında ve yumurta üretiminde nerdeyse yarıya yakın bir düşüş 

yaşanmıştır. 

  

Tablo 5: Anamur’da Hayvan Varlığı(Adet) 

Yıllar Sığır Koyun Keçi Kanatlı Arı 

2000 10500 20690 42810 63000 10230 

2002 10500 20690 48810 63000 10230 

2004 4000 10000 23000 63000 10230 

2006 3800 15000 25000 35000 10000 

2008 3500 15000 25000 30000 9000 

Kaynak: Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü 

 

 

Tablo 6: Hayvansal Üretim  

Yıllar Süt (Ton) Kırmızı et 

(Ton) 

Beyaz et 

(Ton) 

Yapağı 

(Ton) 

Yumurta(Adet) Bal (Ton) 

2003 20000 234 175 50 7500000 102 

2004 20000 234 175 50 7500000 102 

2006 20000 416 100 50 4650000 100 

2007 20000 416 100 50 6800000 90 

2008 20000 416 100 50 6300000 90 

Kaynak: Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü 

 

Tablo 6 ise, ilçedeki hayvansal üretim değerini ortaya koymaktadır. Hayvan sayısına 

paralel olarak, hayvansal üretim değerinde de fazla değişiklik yaşanmamıştır. Tablolardan 

hayvancılığın giderek Anamur’da önemini yitirdiğini görüyoruz. Ancak ilçede hayvancılığı 

geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. İlçe Tarım Müdürlüğü, hayvancılığı geliştirmek 

için, köyleri de kapsayacak şekilde çiftçilere civciv dağıtımı, ineklere suni tohumlama, 

hayvancılık kredileri, koyun, keçi, sığır aşıları, arcılık kursları ve teşvik kredileri ile 

desteklemektedir.  

                     

1.2.3.7. Ormancılık: Ormanların ekonomiye sağladığı yararlar sayılamayacak kadar 

çoktur. İklim, su ve toprak rejimi üzerinde olumlu etkiler yaratarak, erozyon olaylarını önler. 

Odun, kereste, selüloz,  palamut, mazı, reçine gibi çeşitli ürünler vererek, milli ekonomi 



içinde devamlı hammadde kaynağı oluştururlar. Ayrıca halkın sağlığını korumada, turistik ve 

sportif faaliyetlerin gelişmesinde ve bağrında beslediği orman köylüsüne, geçim sağlamada 

önemli katkıları vardır. Bu nedenle her ülkede, sahip olunan orman alanları genişletilmeye ve 

geliştirilmeye çalışılır. Dünya ormanlarının toplam alanı 4.9 milyar hektardır. Bu alan toplam 

karaların %32’sini oluşturmaktadır. Türkiye’de ise orman alanı 20.7 milyon hektardır(Eren, 

2006:288-289). Anamur’un ise toplam orman alanı 42546 hektardır.     

          

        Tablo 7: 2007 Yılı Anamur Orman Varlığı      

Normal Koru Orman 48301 Hektar 

Bozuk Koru Orman 43481 Hektar  

Toplam Ormanlık Alan 91782 Hektar 

Açıklık(Ormansız)Alan 50764 Hektar 

Genel Toplam Alan 42546 Hektar 

         Kaynak: Ticaret ve Sanayi Odası, 2007 Ekonomik Rapor 

 

2007 yılı üretimi 92.500m
3
, orman geliri ise 7.558.469,00 YTL’dir. Verilerden de   

anlaşılacağı gibi Anamur önemli orman potansiyeline sahiptir. İlçede  orman köyü ve nüfusu 

oldukça fazladır. Ancak Türkiye’nin diğer yerlerinde de olduğu gibi,  orman alanları orman 

özelliğini kaybettirilerek toprak işleme alanı haline dönüştürülmektedir. Bundan dolayı 

yörenin orman potansiyeli giderek daralmaktadır. (Ticaret ve Sanayi Odası, 2007  Ekonomik 

Rapor) 

 

1.3. Anamur’da   Tarımsal Projeler 

Anamur’da, İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde Aralık 2005 tarihinde Proje Hazırlama 

ve Uygulama birimi oluşturulmuştur. Proje hazırlama biriminde 3 Ziraat Mühendisi görevli 

olup, Tarımsal ve Sosyal içerikli birçok proje hazırlanarak, uygulamaya konulmuştur(İlçe 

Tarım Müdürlüğü, 2008 Tarım Raporu; Sarıoğlu; Karan).  

 

           1.3.1. Anamur’da  Sosyal İçerikli Tarımsal Projeler 

 

Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, bu tarımsal nitelikli proje, İlçenin Korucuk 

ve Karalarbahşiş köylerinde yaşayan 30 yeşil kartlı çiftçi ailesine 5’er dekar zeytin bahçesi 

tesis edilmesini kapsamaktadır. Kredi sıfır faiz ve 3 yıl geri ödemesiz, 3 yıl sonunda 3 

taksitte ödeme yapılacaktır. Projenin toplam maliyeti: 71.070 YTL. Finansör: SRAP (Sosyal 

Riski Azaltma Projesi, onaylandı). 

Evciler Köyü Turfanda Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi: Evciler köyünde 

yine 30 yeşil kartlı çiftçi ailesine 1 er dekar yüksek plastik tünelde çilek tesis edilecektir. 



Sıfır faiz 1 yıl geri ödemesiz, 3 eşit taksitte ödeme yapılacaktır. Projenin Toplam Maliyeti: 

101.116 YTL. Finansör: SRAP (Onaylandı). 

Gercebahşiş Köyü Turfanda Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi: Gercebahşiş 

köyünde yine 31 yeşil kartlı çiftçi ailesine 900 er m2 yüksek plastik tünelde çilek tesis 

edilecektir. Sıfır faiz, 1 yıl geri ödemesiz 3 eşit taksitte ödeme yapılacaktır. Projenin Toplam 

Maliyeti: 108.276 YTL. Finansör: SRAP (Onaylandı). 

Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi: İlçede arıcılıkla iştigal eden küçük arıcı ailelerinin, 

standart dışı kovanlarının (maksimum 10 adet) yenilenmesi ile burada var olan istihdamın 

yaşatılması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Finansör: SYDGM (Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğü). Proje İnceleme Aşamasındadır.  

Seanen Keçi Yetiştiriciliği Geliştirilmesi Projesi: Sugözü ve Boğuntu Köylerinde aile 

başına 10 keçi ve 1 teke olacak şekilde 11 adet olmak üzere 30 aileye 330 baş süt ırkı 

damızlık keçi verilmesi, bakım ve besleme tekniklerinin öğretilmesi ile ürünlerin 

değerlendirilmesi hususunda gerekli katkıların sağlanmasıyla ilçede pedigrili ve düzenli 

çalışan alternatif bir hayvancılık sektörünün oluşturulmasını kapsamaktadır. Fayda sahipleri 

yeşil kartlı ve yoksul ailelerden oluşmaktadır. Seanen keçileri orman dostu olarak bilinen 

İsviçre Süt Irkı keçileridir. Yavru ve süt verimleri oldukça iyi durumdadır. Beslenme 

konusunda seçici değillerdir, ormana zarar vermezler, bu nedenle “koyunumsu keçi” olarak 

bilinir. Finansör: SYDGM (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü). Proje 

İnceleme Aşamasındadır.  

1.3.Anamur’da  Bilimsel İçerikli Tarımsal Projeler 

Anamur Muzu Üretimini Geliştirme Projesi: Proje Tarım Bakanlığınca kabul edilmiş, 

Anamur Muzunu Geliştirme Çatı Projesi olup beş alt-projeden oluşmaktadır.  Bunlar:  

Bazı yeni muz çeşitlerinin anamur koşullarında plastik örtü altında performanslarının 

belirlenmesi,  

Anamur yöresi muz seralarında doğal havalandırma etkinliği ve iklimsel özelliklerin 

belirlenmesi, 

 Derim sonrası çeşitli uygulamaların muz muhafazası ve raf ömrü kalitesi üzerine 

etkisi, 

Muz bahçelerinde farklılaşarak ortaya çıkan iyi çeşitlerin ıslahı ve geliştirilmesi, 

Anamur koşullarında plastik örtü altında yetiştirilen muzların (Dwarf Cavendish 

Klonu) beslenme durumlarının ve yapraklarındaki besin elementlerinin mevsimsel 

değişimlerinin saptanması, verim ve kaliteyle ilişkileridir. 

 



Bu çatı projenin kapsamındaki her beş alt-projede İlçe Tarım Müdürlüğü ve Alata 

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülmektedir. Projelerin 

finansmanı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından sağlanmaktadır. 

Projelerden 2.-3.-5. alt projeleri sonuçlanmış olup diğer iki alt proje uygulama aşamasındadır. 

 

Meristem(Doku) Kültürüyle Üretilen Muz Çeşitlerinin Anamur Şartlarına 

Adaptasyonu ve Performanslarının Takibi Projesi: İlçe Tarım Müdürlüğü’nün, Akdeniz 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, CIRAD ve VİTROPİC SA isimli Gen Kaynakları-Bitki Islahı ve 

Doku Kültürü konusunda çalışan merkezi Fransa’da bulunan iki firmayla ortaklaşa olarak 

yürütülen Meristem(Doku) kültürüyle üretilen muz çeşitlerinin Anamur Şartlarına 

adaptasyonu ve performanslarının takibi projesi ile Anamur’ da ilk aşamada denemelerde 

kullanılacak olan ve Fransa’ dan getirtilen 4 yeni çeşit muz demonstrasyon serasına 

dikilmiştir. 

Proje kapsamında bir üretici serasına dikilerek en az 3 yıl adaptasyon ve performans 

takibi yapılacak çeşitler şu anda Türkiye’de bulunmayan muz çeşitleri olup, proje dahilinde 

bölgeye en iyi adapte olan ve en iyi verimi sağlayan çeşitler tespit edilerek, ilçede muz 

üretiminin ve kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.      

 

2. ANAMUR TARIMININ TEMEL YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM   

   ÖNERİLERİ 

Türk tarımının genel sorunları olan, verim düşüklüğü, kişi ve aile başına düşen 

yetersiz toprak ve aynı zamanda bu arazilerin dengesiz ve çok parçalara bölünmüş olması, 

gübre kullanımında yetersizlik ve yanlış kullanım, tarımsal araç-gereç kullanımındaki 

yetersizlik, sulama yapılmasının zorunluluğu ve sulama yetersizliği, tarımsal kredilerin 

yetersizliği ve diğer desteklerin yetersizliği,  Anamur özelinde de belirgin bir şekilde kendini 

göstermektedir.  

Anamur’un kendine özgü en büyük problemi, ilçeyi Ankara, Antalya ve Mersin’e 

bağlayan yoldaki fiziki olumsuzluklar, üretilen ürünün büyük tüketim merkezlerine vasıfları 

bozulmadan ulaşması açısından engel teşkil etmektedir. Bunun için Silifke-Alanya arasındaki 

D 400 karayolu genişletilerek iyileştirilmeli ve bu yolun sorunları bir an önce ortadan 

kaldırılmalıdır. (Ticaret ve Sanayi Odası, 2007  Ekonomik Rapor) 

Anamur’da bir diğer sorun, tarım arazisi varlığı azlığıdır. Bunun yanında mevcut 

arazilerin de miras vs. işlemler sonucu küçülmesi, küçük arazilerin de sahiplerini 

geçindirememesi sonucu eldeki arazilerin büyük bir kısmının tarım dışı kalmasına sebep 



olmaktadır. Ayrıca, arazilerin çok parçalı oluşu, tarımda mekanizasyona yönelişi 

engellemekte, mevcut ve demode tekniklerle tarım sürdürülmeye çalışılmaktadır. Anamur’da 

50000 m
2
 tek tapulu arazi bir kaç tanedir. Bu nedenle toprak reformu kapsamında her şeyden 

önce yörenin özelliği de dikkate alınarak, küçük arazilerin çeşitli yöntemlerle birleştirilmeleri 

sağlanmalıdır. Küçük işletmeler orta ölçekli işletme haline dönüştürülemediği sürece verim 

artışında önemli bir gelişme kaydedilmesi beklenemez.(İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Tarım 

Raporu; Sarıoğlu; Karan)  

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Anamur’da da çiftçi görerek öğrenmeyi tercih 

etmektedir. Bu anlamda, ilçede deneme veya araştırma alanlarının olmayışı eğitim 

çalışmalarında engel oluşturmaktadır. İlçede çiftçiyi bilinçlendirme yönelik çalışmalara ve 

eğitime daha fazla ağırlık verilmesi gerekir( İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Tarım Raporu). 

İlçede yılın 12 ayı tarımsal faaliyetin devam etmesi, birden çok ürün üzerinde 

çalışılması tarımda kullanılan gübre ilaç gibi kimyasalların kullanımı ve takibi açısından 

sorunlar yaratmaktadır. Bölgede yetişmeyen veya ekonomik nedenlerle ekilmeyen bitkiler 

için ruhsatlandırılmış bir takım kimyasallar ilçeye girebilmekte, amacı dışında 

kullanılabilmektedir. İlçede engelleyici tedbirler alınmaya çalışılsa da ya el altından ticareti 

yapılmakta, ya da komşu il ve ilçelerden temin edilmektedir. Bitki besleme ve bitki korumada 

kullanılan kimyasallar değişen kabuller doğrultusunda yeniden gözden geçirilmeli, spesifik 

ürünler için ruhsatlı kimyasalların o ürünün yetişmediği bölgelere girişi, üretici veya 

pazarlayıcı firmalardan başlayarak engellenmelidir. ( İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Tarım 

Raporu). 

İlçenin milli ürünü muzdur. Ancak muz ülkemizde dar bir alanda yetiştirildiği için ve 

bu bölgelerde büyük şehirlerin sosyal cazibesinden uzak kaldığından, konu bazında araştırma 

yapacak olan çevre Ziraat Fakülteleri ve Bakanlığın Araştırma Enstitülerince gereken önem 

gösterilmemektedir. Dolayısıyla muz yetiştiriciliği bilimsel çalışmalardan nasibini 

alamamaktadır. Başta muz olmak üzere konu bazında araştırmalar desteklenmeli, imkan 

sağlanmalıdır. Çiftçilerin üretim girdi temini pazarlama ve gelişmeleri daha sıcak takip 

edebilmeleri ve olumsuzluklardan etkilenmesini en aza indirmek için çiftçi birlikleri 

kurulmasının önü açılmalı ve bunun için gerekli yasa bir an önce çıkarılmalıdır. .(İlçe Tarım 

Müdürlüğü, 2008 Tarım Raporu; Sarıoğlu; Karan)  

Anamur ve Bozyazı ilçelerinin en büyük gelir kaynağı olan, Türkiye’de Anamur 

adıyla anılan “Muz” bölge için büyük bir ekonomik güç bölgenin istihdam sorununun en 

büyük çözüm kaynağıdır. Şu anda ithal muza uygulanan % 145.8’lik gümrük vergisi ile 

korunmaktadır. Ancak, küreselleşme sürecinde özellikle GATT ve Uruguay raundunda alınan 



kararlar ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, Ulusal Program çerçevesinde, üyelik 

yükümlülüklerini üstlenebilme kapasitesi ile tarımda Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’na 

uyum sürecinde yapılan çalışmalar ve anlaşmalar, Türk tarımını etkileyeceği gibi Anamur 

tarımını da etkileyecektir.(Samırkaş,2005:82) Bu anlaşmalar çerçevesinde Çikita muzunu 

ithal eden Dole gibi çok uluslu firmaların Türkiye dahil uluslararası pazara serbestçe girişleri 

engellenemeyecektir. Her ne kadar Tarım Bakanlığının bu ulus ötesi firmalara bugün için 

uyguladığı % 145.8'lik kota bugün için Anamur Muzunu koruyor, yerli üretimde büyük bir 

genişleme alanı ve yüksek gelir yaratıyor ise de bu karşı duruş uzun  bir  süre gidemeyecektir   

Daha  şimdiden  Dole firması  Dünya  Ticaret örgütü aracılığıyla Türkiye üzerindeki 

baskılarını artırmış ve bu kota uygulamasına karşılık,  gerek uluslararası mahkemelerce 

gerekse bu kota oranına karşı Türk tarım ürünleri ihracatına kısıtlama yönünde uluslararası 

baskı ve lobi faaliyetlerini artırmıştır.(Daşçı, 2002:154-155) Dolayısıyla şimdilik Anamur’u 

üstün kılan muzun gelecekte karşılaşacağı durum eğer koruma kalkarsa pek iç açıcı 

olmayacaktır. Tarım dahil, bütün sektörlerde Dünya ticaretinin önündeki engellerin aşamalı 

bir şekilde kaldırılması ve ticaretin giderek liberalleştirilmesi DTÖ’nün en önemli 

amaçlarından biri olduğuna göre, Anamur çiftçisi muz ve diğer ürünlerle ilgili  yeni alternatif 

politikalar üretmek zorundadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAYNAKÇA 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2000 Anamur Tarım Raporu, Anamur. 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2002 Anamur Tarım Raporu, Anamur. 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2004 Anamur Tarım Raporu, Anamur. 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2005 Anamur Tarım Raporu, Anamur. 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006 Anamur Tarım Raporu, Anamur. 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2007 Anamur Tarım Raporu, Anamur. 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Anamur Tarım Raporu, Anamur. 

Anamur İlçe Tarım Müdürlüğü, 2008 Muz Raporu, Anamur. 

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, 2007 Ekonomik Rapor, Anamur. 

Daşçı, E. “Yerelin Dönüşümü: Anamur Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin 

     Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin,(2002). 

Eren, A. Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa, (2006). 

Karan, E. Mülakat, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yrd, 7.11.2008. 

Kayabaşı, O. A. “ Anamur Folkloru”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk 

      Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk  

      Edebiyatı Bilim Dalı, Konya (2008). 

Samırkaş, M. “Avrupa Birliği Uyum Paketlerinin Kamu Yönetimine Etkileri”,   

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin(2005). 

Sarıoğlu, H. N. Mülakat, Anamur İlçe Tarım Müdürü, 11.11.2008. 

 


