Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

Çiftçi-Sen Þekerpancarý; doða, ülke tarýmý ve çiftçilerimiz için vazgeçilmezdir

ÇÝFTÇÝ-SEN hükümetin þeker pancarýna karþý niþasta bazlý þeker üretimini zorlayan yasal düzenllemesine iliþkin bir basýn aç
yayýnladý. Açýklamada yasanýn üllkemiz doðasýna, tarýmýna ve çiftçilerine getireceði yýkým anlatýldý. Ve düzenlemenin iptali i
SEN&rsquo;in Basýn Açýklamasý aþaðýdaBASINA ve KAMUOYUNA Þekerpancarý üretimi Türkiye&rsquo;de aile çiftçiliði yapan
yaþamsal öneme sahiptir. Þeker pazarýný eline geçirmek isteyen yerli ve çokuluslu þeker þirketleri ise köylüler için yaþamsal öne
bu ürünü, köylülerin üretmemesi için ellerinden geleni yapmaktadýrlar. Uluslararasý þeker þirketlerinin isteði, IMF&rsquo;nin day
Kemal Derviþ&rsquo;in basýncý sonucu çýkarýlan 4634 sayýlý Þeker Kanunu&rsquo;yla Niþasta Bazlý Þeker (NBÞ) üretimine %
tanýnmýþ ve tanýnan %10 kotanýn yüzde 50 oranýnda artýrýlmasý veya azaltýlmasý yetkisi Bakanlar Kurulu Kararý&rsquo;na b
Bunun sonucunda Bakanlar Kurulu Kararý&rsquo;yla NBÞ kotasý her yýl %15 olarak NBÞ þirketlerinin lehine belirlendi.

- Niþasta Bazlý Þeker üretimine %15 oranýnda izi verildiði o günden bu yana þekerpancarý üretiminde yaþanan yýkýmýn rakam
durumu þöyledir:
- 2000 yýlýnda 408 bin 367 hektar alanda þekerpancarý üretimi yapýlýyordu. 2015 yýlýnda üretim alaný 272 bin 990 hektara ger
- 2000 yýlýnda 17 milyon 605 bin ton þekerpancarý üretimi yapýlýyordu. 2015 yýlýnda üretim15 milyon 950 bin tona düþtü.
- 1998&rsquo;de þekerpancarý eken çiftçi sayýsý 450 bin civarýndaydý. 2014 yýlýnda 125 bine geriledi.
Bilim Sanayi ve T
Bakanlýðý tarafýndan bir &ldquo;Üretim Reformu Paketi Kanun Tasarý Taslaðý&rdquo; hazýrlandý. Hazýrlanan Tasarý
Taslaðý&rsquo;nda 4634 sayýlý Þeker Kanunu&rsquo;nun 3&rsquo;üncü maddesinin tümden kaldýrýlmasý öngörülüyor. Yani 3.
kalkarsa NBÞ þirketleri üretimini %100&rsquo;e çýkarabilecek. Yani &ldquo;Reform" adýyla sunulan yasa tasarýsý üreticileri iflas
ettirme tasarýsýdýr.Bu tasarýya göre çiftçiler þekerpancarý üretemeyecektir. Þekerpancarý üretimi ise çiftçiler ve ülkenin tarýmsa
gereklidir, Neden?
- Þekerpancarý kendisinden sonra ekilen hububatta yüzde 20 verim artýþý saðlayan, baþ ve yapraklarýnýn toprakta býrakýlmasý
halinde dekara 5 kg saf fosfor ve 15 kg saf potasyuma eþdeðer bitki besin maddesi saðlayan bir bitkidir. Çiftçi, 1 dekar
þekerpancarýndan elde ettiði geliri 4-5 dekar buðday ekerek ancak elde edebilmektedir. Pancar olmasaydý, çiftçinin, çapalamayý
su vermeyi, gübre kullanýmýný benimsemesi, sulu ziraatý bilmesi mümkün olmazdý.
- Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) 2014 yýlýný &ldquo;Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý&rdquo; olarak ilan edilme
Milletler&rsquo;e (BM) önermiþ ve BM&rsquo;in 66.Genel Kurulunda 2014 yýlý &ldquo;Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý&rdquo; ola
kabul edilmiþtir.Türkiye alýnan bu karara itiraz etmemiþtir. Þekerpancarý tarýmý aile bireyleri ile yapýlan yani küçük aile çiftçiliðid
ortalama 10 ile 20 dekar arasý alanda þekerpancarý üretimi yaparlar. Yani çiftçi ailesi için þekerpancarý üretimi iþtir, aþtýr. Buðda
18 kat, ayçiçeðine göre 4.4 kat daha fazla istihdam saðlamaktadýr. Bu yasa tasarýsý Türkiye&rsquo;nin de onayladýðý Birleþmiþ
Milletlerin bu kararýna aykýrýdýr, çünkü küçük aile çiftçiliðine saldýrýdýr.
- Þekerpancarý ayný zamanda hayvan yemidir. Þekerpancarýnýn yan ürünleri olan baþ ve yapraklarý, küspesi, melasý en ucuz
yem olarak deðerlendirilir. Bir dekar þekerpancarý yan ürünlerinin içerdiði hayvansal besin deðeri 500 kg arpaya eþ deðerdir. Baþ
deyiþle; bir dönüm þekerpancarý yetiþtirirken, ayný anda hayvanlarýmýz için yaklaþýk iki dönüm de arpa yetiþtirmiþ gibi ek deðer
Hayvan besleyenler için önemli bir yemdir.
- Þekerpancarý eþ alandaki çam ormanýna oranla 3 kat daha fazla oksijen saðlar. Yani 1 dekar þekerpancarýnýn havaya verdið
oksijen miktarý 6 kiþinin bir yýllýk ihtiyacýný karþýlar. &ldquo;Küresel iklim krizi&rdquo;ne çözüm arayýþlarýnýn olduðu bir Dünya
çözüme katký sunan bir bitkisel üretimdir.Kýsacasý; &ldquo;Üretim Reformu Paketi Kanun Tasarý Taslaðý&rdquo; ndaki 4634 S
Kanunun 3. Maddesinin Niþasta Bazlý Þeker þirketleri lehine deðiþtirilmesi tamamen yanlýþ ve yanlýdýr. Niþasta Bazlý Þeker þi
önünü açmaya, çiftçilerin þekerpancarý üretmelerinin önüne set çekmeye, küçük aile tarýmýný yok etmeye yönelik bir politikadýr
yok edildiðinde neler olduðunu Tütün üretimi yok edilince Soma&rsquo;da madende çalýþmak zorunda kalan Soma&rsquo;da 30
madencinin ölümünde gördük.
Hükümet, bu yanlýþ ve yanlý politikasýndan vazgeçmelidir. Her ne pahasýna olursa olsun þe
üretimi ve küçük aile tarýmý tam kapasite devam etmelidir. 21-Eylül- 2016 ÇÝFTÇÝ-SEN YÖNETÝM KURULU
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