Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

ÜZÜM-SEN Genel Baþkaný Adnan Çobanoðlu: 'Milli ve yerli' tarým IMF güdümünde.

16 Þubat 2018 tarihinde BirGün gazetesi Ekonomi sayfasýnda ÜZÜM-SEN Genel Baþkaný Adnan Çobanoðlu ile yapýlmýþ
yayýnlandý. BirGün sayfa editörü büyük bir ihtimalle röportajýn uzun olmasý v.b nedenler yüzünden bazý bölümlerini yayýnlama
yayýnlanmayan bölümler üzüm üreticilerinin ÜZÜM-SEN'in politikalarý ve yapmak istedikleri açýsýndan önemliydi, örneðin aþaðý
paragraf "Tarýmda Adalet" arayýþýnda olanlara doðrudan bir çaðrýydý. Yayýnlanan yazýnýn tüm eksikliklerine raðmen BirGün'e
ederiz. Biz gazeteci deðiliz, biz iþ yapmak, örgütlenmek ve yukarýdan dayatýlan tarým politikalarýna aþaðýdan yukarýya doðru m
etmek istiyoruz. Yöneticilerimizde yazý yazarken, röportaj verirken bu anlayýþla hareket eder. Bu nedenle röportajýn BirGün'de
yayýnlanmayan bölümlerini de ilave ederek internet sitemizde yayýnlama ihtiyacý hissettik, bu bölümler italikle
yazýlmýþtýr. www.uzumsen.org ÜZÜM-SEN Genel Baþkaný Adnan Çobanoðlu: &lsquo;Milli ve yerli&rsquo; tarým IMF güdüm
16.02.2018 BirGün &ndash; Ekonomi
MUSTAFA MERT BÝLDÝRCÝN m.mertbildircin@gmail.com &ldquo;Uluslararasý
emperyalist kurumlar ve þirketler, gýda egemenliðimizi elimizden almak için yýllardýr her türlü dayatmayý yapmakta,AKP de bun
uygun tarým politikasý izlemektedir.&rdquo; AKP&rsquo;nin seçim bildirgesinde, &ldquo;Büyük hayalleri vardý, bu hayaller
iktidarýmýz sayesinde gerçek oldu&rdquo; dediði tarým üreticilerinin yaþadýðý sorunlar her geçen yýl katlanarak arttý. AKP hükü
döneminde çiftçilere verilen destek oldukça yetersiz kalýrken, üreticilerin ürünlerine sürekli maliyetlerin altýnda fiyatlar belirlendi.
Üreticiler, girdi temin eden yabancý þirketlerin egemenliðine býrakýlarak tarýmda sömürü sürdürüldü. Tüketiciler ise tüccarlar eliy
fiyatlý ürünlere mahkûm edildi.
2017 yýlýnýn üzüm üreticileri ve baðcýlar açýsýndan nasýl geçtiðini, üreticilerin haklarýný korumak için kurulan Tariþ&rsquo;in ta
AKP&rsquo;nin tarým politikalarýný Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) Genel Baþkaný Adnan Çobanoðlu&rsquo;yla konuþ
&ldquo;TMO &lsquo;fýrsatçý&rsquo; tüccar gibi davrandý&rdquo; Üzüm üreticileri açýsýndan 2017 yýlý nasýl bir yýl oldu?
Hayvancýlýk Bakaný A.Eþref Fakýbaba 2017 yýlý çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini açýklarken hükümetin Toprak Mahsulleri
Ofisi&rsquo;ne kuru üzüm aldýracaðýný, &ldquo;kuru üzüm fiyatýnýn kilogramda 4 TL nin altýna düþmeyeceðini&rdquo; söylemiþ
Açýklamanýn yapýldýðý ilk günler TMO bakanýn dediðini yaptý ve TARÝÞ&rsquo;in depolarýný kullanarak kýsa bir süre için bir
alýmýný Sayýn Fakýbaba&rsquo;nýn söylediði fiyattan deðil kg&rsquo;mý 3,85 TL den yaptý. Ve bu alým iþlemi de çok kýsa sü
nemi oldu? Fakýbaba söylediðiyle kaldý; Tariþ&rsquo;in depolarýný kullanarak kuru üzüm alan TMO, aldýðý kuru üzüme dýþ paz
yerine aldýðý üzümlerin bir kýsmýný Tariþ&rsquo;e 4.18 TL den devrederek, yani Tariþ&rsquo;in üzüm alýmýna taþeronluk edere
&ldquo;kýsa günün kârý&rdquo; ný elde etti. Devlet kuruluþu olan TMO &ldquo;fýrsatçý tüccar&rdquo; gibi davrandý. Tariþ nedir
dir?
&ldquo;TARÝÞ kökleri 1910&rsquo;lu yýllara dek uzanan baþlan
temelinde örgütlenen dört kooperatif Birliðinin ortak adýdýr.&rdquo; (Bkz. www.tarisuzum.com.tr ) &ldquo;Tariþ Üzüm
Birliði&rsquo;nin temeli,Dünya Ekonomik Bunalýmýnýn etkisi ile meydana gelen üzüm fiyatlarýndaki düþüþü durdurmak üzere,19
Alaþehir&rsquo;de ve daha sonra Manisa, Turgutlu ve Salihli&rsquo;de kurulan Baðcýlar Kooperatifi ile atýlmýþtýr&rdquo; (Bkz.
www.tarisuzum.com.tr ) Kýsacasý TARÝÞ üzüm üreticilerinin üretimden pazara kadar olan süreçte kendini korumak, piyasada tü
ve þirketlerin tekellerini kýrmak için kurduklarý bir kooperatiftir. Üzüm üreticilerinin haklarýný korumak için kurulan TARÝÞ&rsqu
ne oldu peki?
Tariþ&rsquo;in kuru üzüm alac
ortak dýþý üreticilerden yapmasý gerekir ki üzüm piyasasýnýn tüccarlarýn ve þirketlerin tek baþlarýna belirlemesinin önüne geçil
Ancak Tariþ üreticiden kuru üzüm satýn alma yerine TMO&rsquo;nun kâr etmesini saðlayacak þekilde onun elindeki kuru üzüml
devralmýþ, hem de Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý&rsquo;ný ve TMO&rsquo;yu yeni dýþ pazarlar arama zahmetinden
kurtarmýþtýr. Sizce TARÝÞ Neden böyle davrandý?
TARÝÞ yönetimi ister g
soruþturmalarýndan kurtulmak için gönüllü tercih yapmýþ olsun, isterse siyasi iktidarýn baskýsý ile yapmýþ olsun, TMO dan kuru
satýn almakla artýk üretici kooperatifi olma yerine þirket olmayý tercih ettiðini bir kez daha göstermiþtir. TMO da Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý&rsquo;nýn onayýyla üreticiye destek olmak yerine tüccarlýk yapmýþtýr. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ba
Fakýbaba uyguladýðý politika ile üzüm üreticileri için çözüm üretmemiþ TMO nun tüccar gibi üreticinin sýrtýndan para kazanmas
etmiþtir. TMO alýmýný yaptýðý kuru üzümü TARÝÞ&rsquo;e devretmekle TARÝÞ&rsquo;in ortaklarýndan daha fazla üzüm satý
engellemiþ, üreticileri tüccar ve þirketlerin insafýna býrakmýþtýr. Bu ayný zamanda Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliklerini tamame
tasfiye etme ve az da olsa piyasada var olan olumlu etkilerini ortadan kaldýrma giriþimidir.
&ldquo;Milli ve Yerli&rdquo; olduðunu iddia ettiði Tarým Politikasý IMF, Dünya Bankasý ve DTÖ&rsquo;nün yýllardýr uygulamas
dayattýðý neoliberal tarým politikalarýnýn son demleridir. Gýda Egemenliðimize dönük son saldýrýlardýr.
AKP, Rusya ile &ld
krizi&rdquo;nin aþýldýðýný, artýk Rusya&rsquo;ya sebze ve meyve ihracatýnýn yapýlacaðýný söylemiþti.Bunun üzüm ihracatýn
olumlu etkisi olmadý mý? 2017 üzüm sezonunda açýldýðý söylenen sebze ve meyve ihracatýnýn da söylendiði gibi olmadýðý,
Rusya&rsquo;ya ne de Arap ülkelerine yeterince ürün satýlamadýðý, komþu ülkelerle yaþanan krizlerin etkilerinin hala sürdüðü g
Suriye ve Irak&rsquo;ta yaþanan çatýþmalar nedeniyle Týrlarýmýz bu ülkelerin karayolunu kullanarak Arap ülkelerine gidememek
bu nedenle de bu ülkelere yeterli ihracat yapýlamamakta. Bazý üreticiler &ldquo;belki ihracat açýlýp, üzüm para eder&rdquo; diy
baðlarýndaki üzümleri örtü altýnda bekletmeyi yeðlediler, maliyetleri oldukça arttý. Kasým ayýna kadar örtü altýnda bekletilen ba
üzümler 1.80- 2 TL den satýlabilirse üreticilerin para kazanabilme þansý olacaktý. Ancak bazý bölgelerde bir çok üretici sofralýk
üzümlerini, parasýný Mayýs-Haziran 2018 yýlýnda almak koþuluyla kg&rsquo;mý 0,80 TL den satmak zorunda kaldý. Satýþ fiya
maliyetlerinin çok altýnda olmasý bir yana üreticinin sattýðý ürününün parasýný 6-7 ay sonra almasý demek bankalara ve tarým k
kooperatiflerine olan günü gelmiþ borçlarýný ödeyememesi, gelecek sezon için üzüm üretimi yapacak parayý bulamamasý, yaþ
idame ettirememesi demektir. Üzüm üreticilerinin yeni borçlanmalara gidecek olanaðý da yoktur. Geçmiþ borçlarýný ödeyemeyen
tefecilerden baþka kim borç verir ki?
&ldquo;AKP, üzüm üreticilerini gözden çýkardý&rdquo;
AKP hükümeti bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor, çözüm üretme yerine TMO&rsquo;ya kuru üzüm aldýrtýp, aldýrttýðý kuru üzüm
TARÝÞ&rsquo;e satarak kâr etmeyi marifet biliyor. Neoliberal politikalarýn katýksýz uygulayýcýsý olan AKP üzüm üreticilerini ve
baðlarýný gözden çýkartmýþ durumda. Çünkü uluslar arasý iþbölümünde Türkiye&rsquo;ye biçilen rol tarýmsal üretim yapmasý d
hayvansal gýda ihtiyacýnýn þirketler vasýtasýyla yurt dýþýndan karþýlanmasý, enerji, maden vb. yatýrýmlar için ülkemizin tarým
yok edilmesidir. AKP hükümeti de uyguladýðý üzüm politikasý ile Ege bölgesindeki üzüm üreticilerini üzüm üretmeyi býrakmalarý
ya yok pahasýna enerji þirketlerine satmalarýný ya da enerji þirketlerine ucuza kiralamalarýný zorlamaktadýr. Uluslar arasý
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emperyalist kurumlar ve uluslar arasý gýda þirketleri Gýda Egemenliðimizi elimizden almak için yýllardýr her türlü dayatmayý
yapmakta, AKP Hükümeti de yýllardýr buna uygun bir tarým politikasý izlemektedir. Daha önce ihraç ettiðimiz et, mercimek, buðd
v.b gýda ürünlerini yurtdýþýndan ithal etmeye bu nedenle baþlamadýk mý? AKP TBMM&rsquo;nde &ldquo; Baðcýlýk ve Üzüm A
Komisyonu&rdquo; kurulmasýna olur verdi, bu AKP&rsquo;nin üzüm üreticilerinin sorunlarýna çözüm üretmek istediði anlamýna
gelmez mi?
Tarýmsal üretim yapýlan bölgelerde referandumda &ldquo;Hayýr!&rdquo; oyunun önde çýkmasý ve gerek Fýnd
üreticilerinin gerekse de üzüm üreticilerinin yaþadýðý problemlere muhalif güçlerin sahip çýkmasý (Eylül ayýnda CHP nin baþlattý
adalet, fýndýkta adalet, üzümde adalet yürüyüþ ve mitinglerine Birleþik Haziran Hareketi ve Çiftçi Sendikalarý da destek verdiler)
yi ister istemez TBMM&rsquo;nde &ldquo; Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu&rdquo; kurulmasýný olumlu bakmaya zorla
Ve meclisteki 4 partinin ortak kararýyla &ldquo;Araþtýrma Komisyonu&rdquo; kuruldu. Komisyon 9 AKP&rsquo;li, 4
CHP&rsquo;li, 1 HDP&rsquo;li, 1 MHP&rsquo;li vekilden oluþuyor. MHP nin son dönemde sürekli AKP politikalarýný
savunduðunu ve desteklediðini göz önünde bulundurursak komisyonun hazýrlayacaðý raporun üretici lehine maddeler içermesi z
görünüyor. Ancak buna raðmen muhalif güçlerin, üreticilerin sorunlarýný ve çözüm önerilerini rapora dahil edebilmek için canla, b
sarf etmesi, Araþtýrma Komisyonu&rsquo;nun araþtýrma ve raporlaþtýrma sürecine üreticilerin katýlýmýný doðrudan doðruya sa
komisyona bu konuda baský yapacak yol ve yöntemleri bulmalarý gerekir.
Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý&rsquo;ný ve TMO&rsquo;yu satýn aldýðý kuru üzümün yükünden kurtarýp para kazandý
TARÝÞ&rsquo;in, Kuru ve yaþ üzüm iþleme firmalarýnýn, Ýhracat Þirketlerinin, Ticaret Borsalarýnýn, büyük üzüm üreticilerinin, þ
fabrikalarýnýn v.b temsilci ve yöneticilerinden bilgi alarak rapor hazýrlamamalý, küçük ve borçlu üreticilerin önerilerini doðrudan d
alacak yol ve yöntemi bulmalýdýr. Araþtýrma Komisyonu bu yol ve yöntemi bulamýyorsa üreticilerin sorunlarýný dert edinenlerin,
IMF,Dünya Bankasý ve DTÖ&rsquo;nün dayattýðý Tarým Politikalarýný reddedenlerin, Gýda Egemenliðimizin elimizden alýnma
gýdanýn þirketlerin denetimine geçmesini istemeyenlerin bir araya gelerek Araþtýrma Komisyonu&rsquo;nun doðru rapor
hazýrlamasýný zorlamalarý gerekiyor.
ÜZÜM-SEN&rsquo;in bu konuda bir çözüm önerisi var mý? Üzüm Üreticiler
üretim bölgelerinde bu konuda çalýþma yapmaya baþladý. &ldquo;Tarýmda Adalet, Üzümde Adalet Mitingi&rdquo; alanlarýnda b
araya gelmeyi baþarabilen CHP&rsquo;ye , Birleþik Haziran Hareketi&rsquo;ne yoðun üzüm üretiminin olduðu bölgelerde (ömrü
&ldquo;Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu&rdquo; nun süresiyle sýnýrlý olan ) &ldquo;Üzüm Platformlarý&rdquo; kurmayý
&ldquo;Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý&rdquo; yapmayý öneriyoruz. Bu önerimiz karþýlýk bulursa k
birlikte dolaþýp üreticileri bu forumlarda buluþmaya çaðýracaðýz. Forum&rsquo;larda çýkacak sonuçlarý da Meclis Araþtýrma
Komisyonu&rsquo;na taþýmak için birlikte mücadele etmenin yollarýný arayacaðýz. Bu çaðrýmýza &ldquo;Tarýmda Adalet, Üzü
Adalet&rdquo; arayanlar olumlu cevap verirlerse &ldquo;Meclis Araþtýrma Komisyonlarý&rdquo;nýn klasik rapor hazýrlama
tarzýnýn dýþýna çýkýlarak, aþaðýdan yukarýya doðru bir baskýnýn oluþturulabileceðine inanýyoruz. Böylelikle düþünce ve karar
doðrudan üreticilerin dahil olmasýnýn önü açýlacak , birileri üreticiler adýna politika üretip karar verirken üreticilerin baskýsýný e
hissedecektir. Komisyon üyeleri de eðer baðcýlýðýn ve üzüm üreticilerinin sorunlarýna samimi yaklaþýyorlarsa, gerçekten çözüm
rapor hazýrlamak istiyorlarsa bu Forumlara katýlmalý, doðrudan üreticilerle buluþmalý, üreticilerin sorun, talep ve çözüm önerileri
elden dinlemelidirler. ÜZÜM-SEN Tarýmda Adalet arayýþýný sürdürenlerle böylesine ortak bir çalýþma yapmaya hazýrdýr. Yap
görüþmelerde &ldquo;Tarýmda Adalet, Üzümde Adalet&rdquo; arayýþýnda olanlara &ldquo;gelin böylesine bir çalýþmanýn asli
olarak hepimiz görev alalým, yükün altýna hepimiz girelim. Böyle bir iþin örgütlenmesini sadece Üzüm-Sen yapmasýn. Zoru baþ
birlikte Forumlar düzenleyerek, üreticileri Forum&rsquo;lara çaðýran ortak bildirilerimizi ve afiþlerimizi basalým, köy köy birlikte
dolaþalým, mücadeleyi birlikte yürütelim&rdquo; diyoruz. Çaðrý yaptýðýmýz kesimlerle böylesine bir çalýþmayý birlikte örgütleye
Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu&rdquo; nda AKP milletvekillerinin çoðunluðu teþkil etmiþ olmasýna raðmen üzüm üreti
sorunlarýnýn ve doðru çözüm önerilerinin raporda yer almasýný saðlayabiliriz. Ýþte O zaman bu komisyon üzüm üreticilerinin leh
olur.
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