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BASINA VE KAMUOYUNA

Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Üzüm Üreticilerine
&ldquo;Emeðinizin ka
Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý &ldquo;Kuru Üzüm Rekoltesi Tahmini&rdquo; açýklamalarýný artýk Bakanlýk yetkililerini
yapacaðýný duyurmuþ ve gerekçe olarak da &ldquo;þiþkin rekolte tahminlerinin ortaya çýkmasýný engellemek&rdquo; ve
&ldquo;üreticileri korumak&rdquo; olduðunu söylemiþti. 12 Eylül günü Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref FAKIBA
Manisa&rsquo;da &ldquo; gerçek(!),þiþkin olmayan ve üreticiyi koruma&rdquo; iddiasýndaki 2017 yýlý kuru üzüm rekoltesini açýk
ardýndan da Türkiye&rsquo;nýn en büyük kuru üzüm tüccarlarýndan olan AKÇA Holding&rsquo;in baðlarýný ve tesislerini ziyaret
bulunarak kimden yana olduðunu gösterdi.
Geçmiþ yýllarda rekolte tahmin çalýþmalarý &ldquo; Ýzmir Ticaret Borsasý, Ýzmir Ticaret Odasý, Ege Ýhracatçý Birlikleri, M
Borsasý ve Alaþehir Ticaret Borsasý ortaklýðýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Manisa Baðcýlýk Araþtýrma Enstitüs
Denizli Tarým Ýl Müdürlükleri ve Ýzmir Ziraat Odasý&rdquo;ndan temsilcilerin önderliðindeki bir heyetin teknik çalýþmasýyla
gerçekleþtiriliyordu. Tabi bu raporlar Bakanlýðýn da kabul ettiði gibi, piyasayý manipüle yapmakta kullanýlmak üzere þiþkin bir re
tahminini içeriyordu. Yýl sonunda gerçekleþen rekolte ile tahmini rekolte arasýnda mutlaka %20 ile %30 arasýnda fark
oluþuyordu. Ancak bu kuruluþlarýn hazýrladýðý raporlardaki olumlu yan üretimde yaþanan bazý sorunlarý da kapsýyor olmasýyd
yýlýnda hazýrladýklarý &ldquo;Rekolte Tahmin Raporu&rdquo;nda Jeotermal Elektrik Enerjisi Santralleri&rsquo;nin (JES)
olduðu bölgelerde &ldquo;jeotermal tesislerin artmasýndan kaynaklý, bað alanlarýnda verim ve kalitenin olumsuz etkilendiði ve
yapraklarda bor fazlalýðý zararý olduðu gözlenmiþtir.&rdquo; (bknz. http://itb.org.tr/ 2016/2017 Sezonu Ege Bölgesi Rekolte
Tahmin Raporu) denilerek JES&rsquo;lerin zararlarý ortaya konulmuþtur.
Bakan Fakýbaba 2017 yýlý kuru üzüm rekoltesini
açýklarken hiç bu v.b sýkýntýlardan ve 2016 da gerçekleþen gerçek rekolteden (260-270 bin ton civarý) söz etmediði gibi 2017 yý
üzüm rekoltesini de bu kuruluþlarýn abartýlý rakamlarýný aratmayacak bir þekilde 310 Bin ton olarak açýklamýþtýr. 2017 yýlýnda
gerçekleþecek kuru üzüm rekoltesinin ise 260-270 bin tonu geçmeyeceði aþikardýr. Demek ki Hükümeti ve Bakanlýðý geçmiþ ra
rahatsýz eden þey JES yatýrýmlarýnýn üzüm üretimine verdiði zararlarýn açýk edilmesidir. Biz üzüm üreticilerini ilgilendiren ise
JES&rsquo;lerin ve madencilik faaliyetlerinin doðaya, üzüm üretimine verdiði zararlarýn ortaya çýkartýlarak bu faaliyetlerin sebep
olduðu maliyetlerinde açýklanmasý ve zararlarýmýzýn giderilmesi, önlemler alýnmasýdýr. Üretimimizi devam ettirebilmemiz için
JES ve madencilik faaliyetleri üzümlerimizi hastalandýrmakta, daha fazla ilaç ve naylon örtü kullanmak zorunda býrakarak
maliyetlerimizi arttýrmaktadýr. Biz yoksullaþýrken tarýmsal ilaç (kimyasal zehir) ve naylon örtü firmalarý karlarýný artýrmaktadýr.
Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Sayýn Fakýbaba&rsquo;dan Jeotermal Enerji Santrallerinden zarar gören, küçük aile tarým
yapan üreticilerin baðlarýný gezip inceleme yapmasýný,sorunu yerinde görmesini ve bu konuda üzüm üreticilerinin lehine
açýklamalarda bulunmasýný ve önlemler almasýný beklerdik.Ama O bunu yapmak yerine Türkiye&rsquo;nýn en büyük kuru üzü
tüccarlarýndan olan AKÇA Holding&rsquo;in baðlarýný ve tesislerini ziyarette bulunarak kimden yana olduðunu gösterdi.Bunlarýn
yaný sýra Sayýn Bakan Fakýbaba Manisa&rsquo;da yaptýðý açýklamada kuru üzüm maliyetlerinden de hiç bahsetmemiþtir. Aca
Sayýn Bakan kuru üzüm maliyet hesabýný yaptýrdý mý? Yoksa kuru üzümün maliyet fiyatý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanl
ilgilendirmiyor mu? Sayýn Bakan Fakýbaba Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) 4 TL den alým yaptýracaklarýný da açýklarken
gerçekten üzüm üreticilerini düþünerek mi bu fiyatý belirledi, yoksa tüccarlarýn kuru üzüm piyasasýndaki alým fiyatýný meþrulaþt
fiyat ve rekolte açýklamasýný yaptý?Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak Bakanlýðýn yapmadýðý maliyet hesabýný b
kamuoyu ile paylaþmak istiyor duymak istemeyen kulaklara duyurmak, görmek istemeyen gözlere göstermek istiyoruz. Aþaðýda
vereceðimiz maliyet çizelgesinde görüleceði gibi Sayýn Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba TMO&rsqu
üzüm alým fiyatýný belirlerken üzüm üreticilerinin ve ailelerinin harcadýðý emeði yok sayarak onlara &ldquo;Emeðinizin karþýlýðý
bardak soðuk üzüm suyu için!&rdquo; demiþ, üzüm üreticilerini tüccarlarýn ve bankalarýn insafýna býrakmýþtýr. 1 kg kuru üzüm
üreticilerin kendilerinin ve ailelerinin harcadýðý emeði saymazsak en iyimser hesapla 3.20 TL yi bulmaktadýr. Harcanan emeði
ücretlendirdiðimizde ise bu maliyet 4.40 TL dir. Hele bir de 1 dekar baðýn çýplak arazi deðerini ve bað yetiþtirmeye (muhasebe
diliyle &lsquo;tesis kurma&rsquo; ya) harcanan parayý ve bu paranýn bankalara yatýrýlmýþ olmasý halinde yýllýk alýnacak %15
faizini hesapladýðýmýzda (bað yetiþtirme/tesis kurma amortisman payýný düþtüðümüzde bile) ise 1 kg kuru üzümün üreticiye ma
yi bulur. Herhangi bir iþletmenin kar etmesi demek ürettiði ürünün maliyetinin üzerine %25 kar payý ve %10 insanca yaþam payý
eklenmesi demektir. Ama üzüm üreticisinden alým yapýlýrken kuru üzüm maliyetinin üzerine kar payý ve insanca yaþam payý
eklenmesi þöyle dursun üreticinin emeðinin gerçek deðeri bile eklenmemekte, açlýk ve yoksullukla yaþamaya devam etmesi
istenmektedir.TMO&rsquo;nun satýn alacaðý kuru üzüm fiyatý 1 Euro bile deðildir, ama Avrupa&rsquo;ya ihraç ettiðimiz kuru üz
marketlerde (örn: Ýspanya&rsquo;da) 1 kilogramý 13 Euro&rsquo;dan satýlmaktadýr. Sormak istiyoruz; Sayýn Bakan
Fakýbaba&rsquo;nýn belirttiði 1 Euro&rsquo;ya bile ulaþmayan kuru üzüm alým fiyatý üzüm üreticilerini mi korumaktadýr yoksa k
üzüm ihracatçýsý þirketleri mi korumaktadýr? Sonuç olarak; Üzüm üreticilerinin insanca yaþayabilmesi ve üretimlerini devam
ettirebilmeleri için en azýndan (tesis masraflarý amortisman payý ve çýplak arazi deðerinin faizi hesaba katýlmadan oluþan) kuru
üzüm maliyeti olan 4.40 TL nin üzerine %25 kar payý+%10 insanca yaþam payý eklenerek fiyat belirlenmelidir.
Emeðimizin
olarak bir bardak soðuk üzüm suyu içmek istemiyoruz. Ýnsanca yaþayabilmek ve üretmeye devam edebilmek için emeðimizin ka
aldýktan sonra yorgunluðumuzu giderebilmek, ürettiðimiz ürünün tadýna varabilmek için kana kana üzüm suyu içmek istiyoruz, b
içinde Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu (ÇÝFTÇÝ-SEN) ve ona baðlý Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak küçük ü
mücadele etmeye ve bu konuda hükümeti ve yetkilileri uyarmaya devam edeceðiz.
13-Eylül-2017
Üreticileri Sendikasý(ÜZÜM-SEN)Genel Baþkaný
EGE
amele (Tarým iþçileri) yevmiye fiyatlarý (Dayýbaþý ve ulaþým giderleri de dahil) : Kesici : 62 .TL,
Kelterci: 89 .TL,
Serici: 76 TL
Budama: 75 TL
Ýp kesme: 45 TL,
Çubuk baðlama : 45 TL Toplam iþletme arazisi : 20 (
arazi: 20 (dekar)
Baðýn omcalý deðeri (da TL) : 20.000 TLBaðýn çýplak arazi deðeri (da/TL): &hellip;10.0
sayýsý:&hellip;3600 Baðýn yaþý: 20 Masraf UnsurlarýDýþarýya parayla yaptýrýlan Emek Ýþlem sayýsý Kullanýlan ekipman v
adýMasraflar Toplamý TL/da 250 TLA)GÜBRELEME(Not. Hesaplama yapýlýrken yoðun bir þekilde damlama sulamada kullan
kimyasal gübreler üzerinden hesap yapýlmýþtýr. Organik gübre kullanýldýðýnda genelde 2 yýlda bir 1 dekara 1 traktör gübre atý
TL 5 (da) 175TL Gübre
205 TL (Damlama sulama için) (Toprak altý gübresi)
45 TL
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atýldýðýnda Dekar baþýna masraf 125 TL + EMEK
B)ÝLAÇLAMA 8
KEZTraktör ve deðiþik ilaçlarÝlaç bedelleri ve
gideri 700 TLC)SULAMA Damlama sulama için 140 TL D) BAKIM (Çapalama,Budama,Ot temizliði,Ot toplama v.b)Ýp
kesimi 1Elle 45 TLBudama 1Elle 75 TLÇubuk baðlama1Elle 50 TLSürme2Traktör
80 TLDiskaro1Traktör
30 TLÇap
30 .TLAralama1Elle
45 TLYaprak alýmý 1Elle
45.TLE) HASAT VE PAZARLAMAKesme ve sergi yerine taþýma1El ve trak
150 .TLBandýrma iþçiliði1Makine ile
30.TLElle Serme,kurutma iþçiliði1Elle
30 TLSavurma,çöp ayýklama1Makine ve iþçi
TLÇuvallama ve Ambara taþýma1Traktör ve iþçi
40 TLTaþýma ve pazarlama1Traktör ve Ýþçi
15 TLPodasa ve yað
DEÐÝÞEN MASRAFLARDirek,tel onarýmý v.b
30 TLÜrün sigortasý
370 TLG)DEÐÝÞEN MASRAFLAR TOPLAMI(A+B
2.300TL G.1) Sermaye Faizi (%15 )
0.328 TLH) TOPLAM DEÐÝÞEN MASRAFLAR (G+G.1)
2.628 TLI) SABÝT MAS
1.1 Genel idari Giderler (H x 0,03)
0,77TL 1.2 Çýplak Arazi Deðerinin %15 den Faizi
1,500 TL1.3 Tesis Masraflarý
Amortisman Payý (BÇAD/ EÖ)
500 TLTOPLAM SABÝT MASRAFLAR (1.1+1.2+1.3+)
2.077 TLJ) TOPLAM ÜRETÝM
MASRAFLARI (H+I)
4.705 TLK)Verim (Alýnan kuru üzüm miktarý kg/da)
600 KG L) ORTALAMA KURU ÜZÜM MALÝYE
7.84 TLM)OLMASI GEREKEN TABAN REFERANS FÝYATIMIZ (Maliyet +%25 kar payý + insanca yaþam payý(%10) 10.58
TL1.2 Çýplak Arazi Deðerinin %15 den Faizi ve1.3 Tesis Masraflarý Amortisman Payý (BÇAD/ EÖ) hesaba katýlmadan oluþan k
üzüm maliyeti Dekar maliyeti 2.628 TLKg maliyeti 4.40 TLTesis masraflarý Amortisman Payý ve Çýplak arazi deðerinin faiz
hesaba katýlmadan oluþan TABAN REFERANS FÝYATIMIZ (Maliyet +%25 kar payý + insanca yaþam payý(%10) 5,940 TL

http://www.uzumsen.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 22 April, 2018, 13:34

