Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu

Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý TBMM de &ldquo; Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu&rdqu
Üreticiler için çözüm üretmesi gereken Bakanlýðýn, Tarýmsal devlet kurumlarýnýn ve siyasilerin sorumluluklarýný göz ardý eden,
rapor hazýrlamasýný yol vermemek &ldquo;Araþtýrma Komisyonu&rdquo;nun gerçekçi ve doðru bir rapor hazýrlayabilmesine
yardýmcý olmak için Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak üzüm üreticilerinin katýlýp konuþacaðý bir dizi &ldquo;Üzü
sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý&rdquo; düzenliyoruz. Üzüm üreticilerinin bir araya geleceði bu Forumlara TBMM
&ldquo;Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu&rdquo; üyesi Milletvekilleri&rsquo; ni ve Forumlarý yapacaðýmýz illerdeki
milletvekillerini davet ettik. Milletvekillerinin gelip üzüm üreticilerinin sorunlarýný aracýsýz bir þekilde doðrudan doðruya kendiler
dinlemelerini ve üreticilerin önerilerini dikkate almalarýný istiyoruz. BASINA VE KAMUOYUNA
Üzüm üreticileri olarak 2017 yýlýnda kötü bir sezon geçirdik. Girdi fiyatlarýnýn sürekli artmasý ve üretim aþamasýnda
problemler yetmezmiþ gibi gerek þaraplýk üzüm üreticileri olarak, gerekse de sofralýk üzüm üreticileri olarak ürünlerimizi maliyet
fiyatlarýmýzýn altýnda bile satamaz hale geldik. Belki para kazanabiliriz diye üzüm çeþitlerimizi arttýrmaya çalýþýyor, ekstra mali
yükünün altýna giriyoruz ama ürettiðimiz yeni çeþitlerimizin de pazar sorununu çözemiyoruz. Her geçen gün borçlarýmýz artýyor,
yapabilmemiz ve yaþamýmýzý sürdürebilmemiz zorlaþýyor. Bu duruma çözüm üretmesi gereken yetkililer ise tüccar gibi davraný
Uyguladýklarý çözümlerin hiç biri ne üreticiye nede tüketiciye yaramýyor.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný A.Eþref Fakýbaba 2017 yýlý çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini açýklarken hükümetin Topra
Mahsulleri Ofisine kuru üzüm aldýracaðýný, kuru üzüm fiyatýnýn kilogramda 4 TL nin altýna düþmeyeceðini söylemiþti. Ancak TM
süre 3,85 TL den kuru üzüm alýmý yapmýþ ve aldýðý kuru üzüme dýþ pazar arama yerine 4.18 TL den TARÝÞe devretmiþtir. Ya
üreticiye destek olmak yerine tüccarlýk yapmýþtýr. Yapmýþ olduðu bu tüccarlýkla üreticinin sýrtýndan para kazandýðý gibi aldýðý
devrederek TARÝÞin ortaklarýndan daha fazla üzüm satýn alabilmesini de engellemiþtir.
Bildiðiniz gibi TBMM de Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu kuruldu. Üreticiler için çözüm üretmesi gereken Bakanlýðýn, T
devlet kurumlarýnýn ve siyasilerin sorumluluklarýný göz ardý eden, üstün körü bir rapor hazýrlamasýný yol vermemek Araþtýrma
Komisyonunun gerçekçi ve doðru bir rapor hazýrlayabilmesine yardýmcý olmak için Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) ola
üreticilerinin katýlýp konuþacaðý bir dizi Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý düzenliyoruz. Üzüm üreticile
araya geleceði bu Forumlara TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu üyesi Milletvekilleri ni ve Forumlarý yapacaðýmý
illerdeki milletvekillerini davet ettik. Milletvekillerinin gelip üzüm üreticilerinin sorunlarýný aracýsýz bir þekilde doðrudan doðruya
kendilerinden dinlemelerini ve üreticilerin önerilerini dikkate almalarýný istiyoruz. TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyo
üyelerine ve Bölge Milletvekillerine gönderdiðimiz davet mektubunu Basýn ve Kamuoyu ile de paylaþýyoruz.
Sayýn: TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu Baþkan ve üyeleri:
Ýbrahim Halil Fýrat- Adýyaman Milletvekili, Ali Aydýnlýoðlu- Balýkesir Milletvekili, Orhan Sarýbal-CHP Bursa Milletvekili, Þahin
Tin- Denizli Milletvekili,
Okan Gaytancýoðlu-Edirne Milletvekili, Canan Candemir Çelik- Gaziantep Milletvekili, Ahmet Kenan Tanrýkulu- Ýzmir
Milletvekili,Kamil Okyay Sýndýr- Ýzmir Milletvekili, Müslüm Doðan- Ýzmir Milletvekili, Necip Kalkan- Ýzmir Milletvekili, Ahmet Ta
Kütahya Milletvekili, Ýsmail Bilen- Manisa Milletvekili, Mazlum Nurlu- Manisa Milletvekili, Erdoðan Özegen- Niðde
Milletvekili,Celil Göçer-Tokat Milletvekili
Sayýn UÞAK Milletvekilleri: Alim TUNÇ, Mehmet ALTAY, Özkan YALIM
Sayýn Manisa Milletvekilleri: Erkan AKÇAY,Ýsmail BÝLEN, Mazlum NURLU,Murat BAYBATUR, Özgür ÖZEL, Recai
BERBER,Selçuk ÖZDAÐ,Tur YILDIZ BÝÇER,Uður AYDEMÝR
Bildiðiniz gibi Birleþmiþ Milletler tarýmsal üretimde küçük aile tarýmýnýn önemini vurgulamak için 2014 yýlýný Uluslar arasý Aile Ç
olarak kabul etmiþti. Ülkemiz açýsýndan bakýldýðýnda üzüm üreticilerinin büyük bir çoðunluðu aile çiftçiliði yapmaktadýr. Ve bu ü
ürettikleri üzümlerden ailelerini geçindirecek kazancý elde edememektedirler, TBMMnin Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyon
kurulmasý doðrultusunda karar almasýný olumlu olarak görmekte ve bu nedenle bizde
Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý düzenlemek üzer
yapmaktayýz. Bu Forumlardaki amacýmýz üzüm üreticilerinin kendi aðýzlarýndan sorunlarýný ve çözüm önerilerini dinlemek ve
önerileri doðrultusunda hareket etmektir.
Bu Forumlara siz TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu üyelerini de davet etmek, küçük aile tarýmý yapan üzüm ü
buluþturmak isteriz. Bu Forumlar da üzüm üreticilerine söz vereceðiz, konuþmalarýný not tutacaðýz ve siz komisyon üyelerine su
Bu doðrultuda;
17 Mart 2018 tarihinde saat 13.00 de Yeleðen Kasabasý-Eþme-UÞAK ta Yeleðen Düðün Salonunda , 21 Mart 2018 de saat 13.0
de Salihli- MANÝSAda Ticaret ve Sanayi Odasý SARDES Konferans Salonunda, 23 Mart 2018 de saat 13.30 da SarýgölMANÝSAda Belediye Düðün Salonunda, 30 Mart 2018 de saat 13.30 da Alaþehir-MANÝSAda Ozan Düðün Salonunda üzüm üre
ile buluþacaðýz.
Siz Sayýn Milletvekillerimizin de bu Forumlarda bizimle ve üzüm üreticileriyle birlikte olacaðýnýza inanýyor, iyi çalýþmalar diliyoru
Adnan ÇOBANOÐLU
Üzüm Üreticileri Sendikasý
(ÜZÜM-SEN)
Genel Baþkaný

http://www.uzumsen.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 22 April, 2018, 13:26

