Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý’nýn ilki Yeleðen ‘de yapýldý

&ldquo;Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý&rdquo;nýn ilki 17 Mart&rsquo;ta Yeleðen KasabasýEþme&rsquo;de gerçekleþti.TBMM de &ldquo; Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu&rdquo; kuruldu. Üreticiler için çözüm ür
gereken Bakanlýðýn, Tarýmsal devlet kurumlarýnýn ve siyasilerin sorumluluklarýný göz ardý eden, üstün körü bir rapor hazýrlam
vermemek &ldquo;Araþtýrma Komisyonu&rdquo;nun gerçekçi ve doðru bir rapor hazýrlayabilmesine yardýmcý olmak için Üzüm
Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) üzüm üreticilerinin katýlýp konuþacaðý bir dizi &ldquo;Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda E
Forumlarý&rdquo; düzenliyor. ÜZÜM-SEN üzüm üreticilerinin bir araya geleceði bu Forumlara TBMM &ldquo;Baðcýlýk ve Üzüm
Komisyonu&rdquo; üyesi Milletvekilleri&rsquo; ni ve Forumlarýn yapýlacaðý illerdeki milletvekillerini davet ederek gelip üzüm
üreticilerinin sorunlarýný aracýsýz bir þekilde doðrudan doðruya kendilerinden dinlemelerini ve üreticilerin önerilerini dikkate alma
istedi. ÜZÜM-SEN Forumlardan ilkini Eþme&rsquo;nin Yeleðen Kasabasý&rsquo;nda gerçekleþtirdi. Forumun kolaylaþtýrýcý hey
öncelikli konuþma hakkýnýn üzüm üreticilerinde olduðunu, sendika yöneticilerine ve gelen misafirlere de üreticilerin konuþmalarý
sonra yer vereceklerini söyleyerek forumun açýlýþýný yaptýlar.Forumda ilk sözü kadýn üreticilerden Yurdagül Kaya aldý. Kaya &
maliyetlerinin çok yüksek olduðunu, baðlarda kullanýlan kimyasal zehrin, gübrenin ve mazotun fiyatlarýnýn sürekli arttýðýný üzüm
fiyatlarýnýn ise düþük olduðunu bu fiyatlarla üretimlerini sürdürmelerinin mümkün olmadýðýný belirtti.Üreticilerden Ercan Aksoy is
kullandýklarý tarým ilaçlarýnýn (zehirlerinin) çok pahalý olduðunu, baðlarýndaki üzümlerini korumak için kullanýlan örtülerin fiyatla
yüzünden ürünlerini örtü altýna alamadýklarýný, dört dörtlük para kazanmayý býrak maliyetlerini bile kurtaramadýklarýný bu nede
etmek zorunda kaldýklarýný söyledi, ve TBMM den çözüm istedi.Üretici Mehmet Erik konuþmasýnda , &ldquo;Üzüm para etmiyo
sorunumuz çözülemiyor, birde bazý tüccarlar aldýklarý malýn parasýný ödemeden kaçýyorlar, dolandýrýlýyoruz. Çoluk çocuk biz
bakýyor. Tarýmsal üretimde kullandýðýmýz elektrik fiyatlarý da pahalý,bunun düþürülmesi gerekir. Baþarýlý olmak, kazanmak ist
sendikaya üye olmamýz, örgütlenmemiz de þarttýr&rdquo; dedi.Eþi ile birlikte baðcýlýk yaparken þimdi de borçlarýný ödemek için
zamanda eþi ile birlikte tavuk iþletmelerinde çalýþmak zorunda kalan Gülümser Kýlýç da konuþmasýnda &ldquo; eþimle birlikte
geçinmek, çocuklarýmýzý büyütmek için baðcýlýk yapýyorduk, üzüm para etmeyip kazancýmýz yetmeyince hem üzüm üretmek h
sorunumuza çare olur mu? diyerek devlet desteðinden de yararlanarak ve borçlanarak koyun yetiþtiriciliðine de baþladýk. Ancak
yem fiyatlarýnýn pahalýlýðý yüzünden koyun besiciliðinden de para kazanamadýk. Borçlarýmýz çoðaldý bunun üzerine eþimde b
iþletmelerde çalýþmak zorunda kaldýk.Bir yandan iþletmelerde çalýþýyoruz diðer yandan çiftçilik yapmaya çalýþýyoruz. Ürünümü
neden baþka yerde çalýþalým? Köyde kadýnlar þirketlerin üzüm iþletmelerinde v.b asgari ücretle çalýþmak için sýraya giriyor. Çü
kazandýklarý gelirle geçinemiyorlar&rdquo; dedi.Üreticilerin konuþmalarýndan sonra söz alan ÜZÜM-SEN Genel Baþkaný Adnan
Çobanoðlu: &ldquo;TBMM sinde Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu kuruldu, Tariþ temsilcisini dinlediler,Ziraat Odalarý
temsilcisini dinlediler, Ýhracatcý Birliklerinin temsilcisini dinlediler, Þarap Fabrikalarýnýn temsilcilerini dinlediler, Toprak
Mahsulleri Ofisinin temsilcisini dinlediler peki TMO temsilcisi üreticiden 3,85 TL aldýðý üzümü dýþarýda yeni Pazar aramadýðýný
den Tariþ&rsquo;e devrettiðini yani Tüccarlýk yaptýðýný söyledi mi? Tariþ üreticiden üzüm alma yerine TMO dan üzüm aldýðýnd
kapatmak zorunda kaldýðýný söyledi mi? Araþtýrma komisyonu üyesi bütün milletvekillerini düzenlediðimiz forumlara çaðýrdýk, &
üzüm üreticilerinin sorunlarýný kendi aðýzlarýndan dinleyin&rsquo; dedik.Evet üreticilerin pazar sorunu var, üzüm ihracatçýlarýný
pazar sorunu var, Irak, Suriye ve Ortadoðu daki karýþýklýklar nedeniyle Týrlarýmýz Arap ülkelerine gidemiyor biz üzümlerimizi bu
ülkelere ihraç ediyorduk, sonra Rusya önemli bir ihracat bölgesi oldu ama yaþanan uçak krizi bu kapýyý da kapattý, fiyatlar düþtü
demek ki komþularla iyi geçinilmesi üreticilerin yararýna, savaþa karþý olmamýz bizim için elzem. Üzümlerin korunmasý için örtü
masrafýndan bahsedildi. Eskiden örtüye ihtiyaç yoktu, ama 2006 dan bu yana Haziran ayýndan itibaren Sarýgöl ovasýnda baðlar
altýna alýnýyor. Kýþladað altýn madeni faaliyete geçtiði andan itibaren siyanür havuzlarýndan ortaya çýkan gazlar ilk yaðmurlarla
baðlarý bozuyor,insanlar ürünlerini koruyabilmek için örtü altýna almak zorunda kalýyorlar bu aþýrý bir maliyete yol açýyor.O zam
bu tür maden faaliyetlerinin durdurulmasýdýr. Dolandýrýcý tüccarlara karþý TBMM&rsquo;nin yasa çýkartmasý gerekir, biz bunun
yýllardýr talepte bulunuyoruz, sözleþmeler üreticilerin örgütleriyle yapýlmalý ki üreticilerin haklarý korunabilsin,dolandýrýcýlýða að
verilsin diyoruz. Bu forumlarda sizlerin dile getirdiði öneri ve talepleri meclisteki araþtýrma komisyonuna iletmek için elimizden
geleni yapacaðýz, bu talepleri komisyonda savunan milletvekillerine de elimizden gelen desteði sunacaðýz, yeter ki onlar dik
dursunlar biz onlara güç vermeye hazýrýz. Þirketler Gýda Egemenliðimizi elimizden almaya gýdayý tekellerine almaya çalýþýyorl
gýda egemenliðinin sadece üreticilerle sahip çýkýlamayacaðýný biliyoruz.Üreticisiyle tüketicisiyle birlikte dayanýþarak mücadele
çaba sarf ediyoruz.&rdquo; dedi.ÇÝFTÇÝ-SEN Genel Sekreteri ayný zamanda TÜTÜN-SEN Genel Baþkaný olan Ali Bülent
ERDEM&rsquo; de söz alarak çýkartýlan Tütün yasasý ile tütün üreticilerini yok ettiklerini, bir çok üreticinin üretimi býrakarak baþ
arayýþlara girdiðinden söz ederek &ldquo;Eþme önemli bir tütün üretim bölgesi ancak bir çok üretici üretimi býrakmak zorunda ka
üreticiler tütün diktikleri tarlalarýnda üzüm baðlarý yetiþtirdiler, ama þimdi duyuyorum üzüm para etmediðinden dolayý baðlarýný
ceviz dikiyorlarmýþ, yarýn ckeviz para etmediðinde de bu sefer ceviz aðaçlarýný kesmez zorunda kalacaklar.Bu duruma dur
demek lazým.Tarým politikalarýnýn deðiþmesi gerekiyor. Soma da ölen 301 madencinin çoðunun ailesi tütün üretiyordu.Tütün pa
ve bu aileler tütün üretmeye devam etmiþ olsaydý bu insanlar üretici olacaklar, madende çalýþmak zorunda kalmayacaklardý.
Tekelin özelleþtirilmesi de tütün üreticilerine büyük darbeler vurdu.Þimdi de þeker fabrikalarýný özelleþtirmeye çalýþýyorlar bu fa
özelleþtirilmesi demek þeker pancarý üretmeye devam eden üreticilerin büyük bir kýsmýnýn daha iflas etmesi demektir. Kamusal
KÝT&rsquo;ler özelleþtirilmemeli aksine yeniden inþa edilmelidir.&rdquo; dedi.Forumlara davetli olan Araþtýrma Komisyonu üyes
milletvekillerinden CHP Milletvekili Orhan Sarýbal ayný tarihte Hopa Çay kooperatifinin düzenlediði çay çalýþtayýnda olacaðýnda
dolayý, CHP Milletvekili Kamil Okyay Sýndýr Tarým Komisyonu toplantýsýna önergeler hazýrlamak zorunda olduðundan dolayý,
AKP Ýzmir Milletvekili Necip Kalkan AKP&rsquo;nin Ýzmir kongreleri devam ettiðinden dolayý Yeleðen&rsquo;deki ÜZÜMSEN&rsquo;in örgütlediði Forum&rsquo;a katýlamayacaklarý bilgisini vererek katýlamamaktan dolayý üzüm üreticilerinden özür
dilediler. Diðer 12 milletvekili ise &ldquo;Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumu&rsquo; na neden katýlmadýk
konusunda suskun kalmayý yeðlediler.Yeleðen&rsquo;deki Forum&rsquo;a CHP Uþak milletvekili Özkan Yalým, CHP Eþme ilçe
Baþkaný,ADD Baþkaný, ÝYÝ parti ilçe baþkaný, ÖDP Uþak il baþkaný da katýlarak üreticilerin taleplerini dinlediler, desteklerini s
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