Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

Çiftçi-Sen: “2016 tarýmda iflasýn ilan edildiði yýl oldu”

ÇÝftçi-Sen 2016 yýlýnda tarýmda yaþanan geliþmeleri deðerlendiren bir &ldquo;Basýn Açýklamasý&rdquo; yayýnladý. Çiftçilerin
ve Çiftçi-Sen'in taleplerini içeren &ldquo;Basýn Açýklamasý&rdquo; aþaðýda
2016 YILI TARIM DEÐERLENDÝRME
geride býraktýk. Geride býraktýðýmýz 2016 yýlý, çiftçiler için iyi geçmedi. 2016, tarýmda iflasýn ilan edildiði yýl oldu: Cumhurba
&ldquo;Anadolu, dünyanýn en kadim tarým ve hayvancýlýk coðrafyasý olmasýna raðmen maalesef bugün her iki konuda da olma
gereken yerin epeyce uzaðýndayýz. Topraklarýmýz var, ama doðru planlama yaparak, yeterli teknik destek saðlayarak hakkýyla
deðerlendiremiyoruz. Meralarýmýz var ama et fiyatlarý almýþ baþýný gidiyor, ihtiyacýmýzý karþýlayabilmek için ithalat yapmak zo
kalýyoruz. Bu kabul edilebilir bir manzara deðildir.&rdquo;[1]Diyerek tarýmdaki mutsuzluðun resmini çizdi. Tarýmdaki malumun
ilamý olan, iflasý ilan etti.Tarým küçüldüTürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, tarým sektörü birinci ve ikinci çeyrekler
3. çeyreðinde yüzde 7,7 küçüldü. Dördüncü çeyreðinin de benzer olacaðý beklenmektedir.
Ýthalat arttý2016 yýlýnýn ithala
14,3 milyar dolarlýk tarým ve gýda ürünü ithal edildi.. (Ocak-Kasým dönemi)-Hububat; 4,7 milyon ton, ödenen 1,1 milyar dolar,Kurubaklagil; 414 bin ton ödenen 342 milyon dolar, Birleþmiþ Milletlerin &ldquo;Dünya Bakliyat Yýlý&rdquo; ilan ettiði 2016'da
Türkiye, Kanada, Meksika, ABD ve Etiyopya'dannohut, mercimek, kuru fasulye ithal etti.-Pamuk; 793 bin ton ödenen 1,2
milyar dolar,-Yaðlý tohum; 2,9 milyon ton ödenen 1,3 milyar dolar,-Bitkisel ham yað 1,3 milyon ton ödenen 1,4 milyar dolar;Küspe 1,4 milyon ton 384 milyon dolar. Ýthalata ödenen toplam: 14,3 milyar dolar.Üretim Ýthalat Dengesi-Yaðlý tohumlar üretim
2,2 milyon ton; ithalat, 2,9 milyon ton (11 aylýk)-Lif pamukta üretim 750 bin ton; ithalat 790 bin ton.-Mercimek üretimi, 365 bin
ton; ithalat 289 bin ton.-Buðdayda üretim 20,6 milyon ton, ithalat 3,9 milyon ton.Gübre ve Yemde KDV Ýndirimi YapýldýGübrede
yüzde 18, yemde yüzde 8 olan katma deðer vergisinin yüzde 1'e indirildi. Ýndirimin çiftçiye bir yararý olmadý. Karar sonrasýnda y
ve gübre þirketleri indirim oranýnda yem ve gübreye zam yaptý. Çiftçi yerine þirketler KDV indiriminden yararlanandý.Çið Süt Fiya
Yerinde SaydýÇið süt fiyatlarý Temmuz 2014'ten bu yana 30 aydýr ayný, art(ýrýl)mýyor. Piyasayý düzenleyecek bir kurum olmad
fiyat yerinde sayýyor. Süt alýmý yapan þirketler, 2016&rsquo;da Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediði ve tavsiye niteliði taþýyan refe
fiyatýn altýna dahi indi.Çið süt fiyatlarýnýn daha fazla düþmesin diye Et ve Süt Kurumu&rsquo;nun (ESK) müdahale etti. Üretici ö
tarafýndan piyasadan çekilen arz fazlasý sütü iþledi. Süt tozuna dönüþtürdü. Fakat süt tozunu ESK&rsquo;ya satan üretici bu kez
ettikleri kremayý satamadý. Bu nedenle birçok hayvan yetiþtiricisi anaç hayvanlarýný kesime göndermek zorunda kaldý.Canlý
Hayvan Ýthalatýna Devam EdildiBakanlar Kurulu,[2] yýl sonuna kadar ESK&rsquo;ya 400 bin baþ besilik dana,
TÝGEM&rsquo;e 150 bin baþ damýzlýk düve ithalat yetkisi verdi. Ayný karar ile 20 bin baþ koyun keçinin gümrüksüz ithalatýna d
verildi.Ayný yýlýn Kasým ayýnda ithal edilecek hayvan sayýsý 100 bin daha artýrýldý.[3] Devlet aracýlýðýyla 2016&rsquo;da itha
hayvan sayýsý 670 bine ulaþtý.
Dolar Yükseldi, Girdi Fiyatlarý ArttýTarýmsal girdilerde dýþa baðýmlýlýðýmýz sürüyor. Do
deðer yükseliþi tarýmsal girdi fiyatlarýný otomatik olarak artýrýyor. 2016 yýlý baþýnda 3 lira seviyesinde olan dolar kuru günümüz
lirayý aþtý. 2015 yýlý Aralýk ayýnda litresi 3,58 lira olan mazotun fiyatý þu an 4,45 liraya dayandý. Ýlaç ve gübre fiyatlarý da benz
biçimde dövize baðlý olarak arttýðý için çiftçiler zorda kaldý.Destekler Düþürüldü2016 yýlýnda tarýma 11,6 milyar lira destek veril
destekler kaldýrýldý, birçok destek oraný düþürüldü. Bunlar;Çiftçilerin satýn aldýklarý 43 farklý makine-ekipmana yüzde 50 hibe d
öngören destek kaldýrýldý.Bitkisel ve hayvansal üretim kredi üst limitleri düþürüldü.Gübre desteðinin ön þartý olarak uygulanan to
desteði önce kaldýrýldý, sonra yeniden uygulamaya konuldu.Mazot ve gübre desteði birleþtirildi. Bu birleþtirme sonucunda, bazý
ürünleri yetiþtiren çiftçilerimiz geçen yýla göre daha düþük destek aldý.Hububatta (buðday, arpa, çavdar, yulaf gibi) 5 kuruþ/kg ol
desteði artýrýlmadý, yerinde saydý. Dane mýsýrda 4 kuruþ/kg olan prim desteði 2 kuruþa çekildi.Tohuma Þirketleri Egemen Kýla
Hamle Yapýldý2018&rsquo;den itibaren çiftçileri tohum þirketlerine mahkûm edecek olan sertifikalý tohumun dýþýnda tohumlara
teþvik verilmeyeceði kararlaþtýrýldý. Gýda Egemenliði&rsquo;nin/baðýmsýzlýðýnýn kaybolmasýna neden olacak tohuma þirketle
kýlýnmasý politikalarý tarýmda yeni derin sorunlar sayfasýný açacaktýr.Ekolojik Tahribat Arttý!Baþta Ege bölgesi olmak üzere bir
bölgede Rüzgâr Enerji Santralleri (RES), Jeotermal Elektrik Santralleri (JES), tüm bölgeleri kapsayan HES&rsquo;ler, bütün
ovalarý katledecek termik santraller, nükleer santraller ile maden aramalar hýz kesmedi. Artarak devam etti. Enerji kaynaklý
iklim istikrarsýzlýðý baþta üzüm üreticileri olmak üzere birçok çiftçiyi olumsuz biçimde etkiledi.Savaþta kullanýlan silah ve kimyas
orman yangýnlarýn tarýmýn bugününü etkilediði gibi, yarýný için tehdit oluþturacak biçimde 2016&rsquo;da devam etti.Rusya&rs
Ýhracat Yasaðý Çiftçilere KaybettirdiYaþanan savaþ hali nedeniyle komþu ülkelere ihracat yapýlamaz oldu. Bu durum çiftçilerin
ekonomik kayýplar yaþamasýna neden oldu. Irak ve Suriye baþta olmak üzere Ortadoðu pazarýnda sýkýntýlar sürüyor. Uçak düþ
sonrasý (2015 Kasým), Rusya, 1 Ocak 2016&rsquo;da yaþ meyve ve sebze ürünlerine yönelik yasak baþlattý. Çiftçilerin 2015
yýlýndaki 167 milyon dolar olan domates ihracatý 93 milyar dolarda kaldý. Savaþ durumundan domates üreticilerinin yaný sýra
biber, salatalýk, kabak üreticileri de olumsuz etkilendi. Ayrýca üzümde 20 milyon dolar, 148 bin dolar, limonda 4 milyon 762 bin
dolar, salatalýkta 3 milyon 865 bin dolarlýk kayýp yaþandý çiftçiler. Ýhracat yapýlamamasýndan dolayý çiftçilerin sadece domate
2016 yýlý kayýplarý 74 milyon dolarý buldu.Çiftçi-SEN olarak diyoruz ki,Türkiye tarýmýný iflasa taþýyan uygulanan neoliberal
politikalardýr. Açýklanan Milli Tarým Projesi&rsquo;nin Türkiye tarýmýný çekildiði girdaptan çýkarmasý mümkün deðildir. Milli Tar
sadece oyalama, sorunu halýnýn altýna süpürmedir. Öteleme bile deðildir.Bu nedenle tarýmda uygulanan neoliberal tarým politik
derhal terk edilmelidir. Kamu, tüm tarým örgütleri ve hak arama örgütü olan üretim bazýnda kurulmuþ Çiftçi Sendikalarý bir araya
Baðýmsýz, Demokratik, Sosyal bir tarým programýyla Gýda Egemenliði&rsquo;nin/baðýmsýzlýðýnýn yeniden ele geçirilmesi çal
baþlatýlmalýdýr.ÇÝFTÇÝ SENDÝKALARI KONFEDERASYONU [1] Milli Tarým Projesi açýklamasýndan[2] 3 Mayýs 2016 tarih
Gazete'de yayýmlanan [3] Resmi Gazete&rsquo;nin 24 Kasým tarihli sayýsý ile
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