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Proje Adı: Avrupa-Türkiye  Muz Bağlantısı 

Proje Numarası: TR0703.01-02/246 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Alanya Muz Üreticileri Birliği, Antalya 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. Canarian Institute of Agricultural Researches 
(ICIA), İspanya 

2. The Canary Islands' Association of Banana 
Producers (ASPROCAN), İspanya 

3.  Akdeniz Üniversitesi Tarım Fakültesi, Antalya 
(iştirakçi) 

4. Antalya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO) 
(iştirakçi) 

Proje Süresi: 18 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 113.680,01 Euro / 102.312,01 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Alanya ve Anamur Bölgelerindeki tarım 
uygulamalarının ve hasat sonrası uygulamalarının 
geliştirilmesine dönük olarak 30 çiftçinin İyi Tarım 
Uygulamaları (GAP) ve 6 tüccarın ISO 22000 Standardı 
konularında belgelendirilmeleri; üretici birliklerinin 
organizasyon yapıları hakkında bilgi teatisi; muz 
paydaşları için yerinde danışma sistemi ve bilgi 
kaynağı oluşturulması 

Proje Hedef Kitlesi: Alanya Muz Üreticileri Birliği’ne üye 30 muz 
yetiştiricisi ve 6 muz tüccarı 

Proje Faaliyetleri 

 “Muz Bilgi Noktası” projenin dikkat çekici 
faaliyetlerindendir. Alanya Tarım İl 
Müdürlüğü binasında projenin bilgilendirme 
merkezi ve proje takımının ofisi olarak 
hizmet verecek bir bilgi noktası 
oluşturulmuş; bilgi noktası bünyesinde bir 
“muz dokümantasyon köşesi” meydana 
getirilmiş.  

 Düzenli basın bültenleri, internet sitesi, 
broşürler, posterlerin yanı sıra, Eylül ayında 
basımı gerçekleştirilecek olan “muz el kitabı” 
projenin önemli tanıtım faaliyetleri 
arasındadır. 

 Temmuz, Eylül, Aralık aylarında 
gerçekleştirilen 3 seminer organizasyonu ile 
aralarında yabancı ortak temsilcilerinin de 
yer aldığı yaklaşık 60 kişilik katılımcı grubuna 
proje faaliyetleri, iyi tarım uygulamaları, 
markalaşma konuları anlatılmıştır. 

 Proje kapsamında toplam 7 adet seminer 
organizasyonu yapılacaktır. Bu 
organizasyonların 3’ü gerçekleştirilmiş olup 
geriye kalan ve Şubat, Mart, Nisan aylarında 
gerçekleştirilecek olan seminer 
organizasyonları ile i “GAP ve ISO 22000 
aracılığı ile yerel ve küresel pazarlara 
ulaşımın anahtarı” ve “Kanarya Adaları ve 
Türkiye’de muz yetiştiriciliği, hasatı, 

 Hedef Kitleye dönük olarak gerçekleştirilecek 
ve toplamda 66 saate ulaşacak eğitimler 
faaliyetleri kapsamında Ekim, kasım ve aralık 
aylarında sektördeki yetiştirici ve satıcılardan 
oluşan 36 kişiye “Muz yetiştiriciliğinde 
ekolojik faktörler, Bahçe tesisi, sera örtüleri, 
biyolojik mücadele ve hasat ile ilgili 3 eğitim 
verilmiştir.  

 Ocak, Şubat ve Mart aylarında da devam 
edecek eğitimlerde ise toprak özellikleri, 
verim ve kaliteyi etkileyen faktörler, sulama 
gübreleme teknikleri ile AB müktesebatı ve 
pazarlama teknikleri gibi konular ele 
alınacaktır. 

 Türk ve AB Delegasyonlarının ağ kurma 
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirecekleri 
çalışma ziyaretleri söz konusu ağların 
oluşumunda önemli rol oynamaktadır.  AB 
Delegasyonu Temmuz ve Eylül ayında 
gerçekleştirilen seminer ve konferansa 
katılım sağlamıştır. 30 kişilik Türk 
delegasyonu ise Mayıs ayında 
gerçekleştirecekleri İspanya çalışma ziyareti 
ile pazarlama ve üretim uygulamalarını 
yerinde görme imkanı bulacaklardır. 

 6-9 Eylül tarihleri arasında yabancı ortakların 
katılımıyla sektör ve bölge sorunlarının ele 
alındığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya 
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olgunlaştırması ve pazarlanmasında mevcut 
durum” gibi konular ele alınacaktır. 

  Eylül ayında yapılacak son seminer aynı 
zamanda proje kapanış toplantısı olup proje 
sonunda ulaşılan hedefler anlatacaktır. 

  

140 katılımcı iştirak etmiştir..  

 Yetiştiricilere dönük olarak gerçekleştirilecek 
GAP ve tüccara dönük olarak 
gerçekleştirilecek ISO 22000 eğitimleri ile 
ilgili belgelendirme kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilecek denetimin ardından hedef 
kitlenin proje sonunda belgelendirilmesi 
sağlanacaktır. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Mehmet Kural 
E-posta: mkural@muzbir.org     
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