Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

Üzüm-Sen "Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Raporu"nu TBMMye sundu

ÜZÜM-SEN 11 Nisan'da TBMM inde Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer ile birlikte Basýn Toplantýsý yaptý.Üzüm-Sen 4 üzüm b
üreticilerin katýlýmýyla "Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý" örgütlemiþ ve TBMM Baðcýlýk ve Üzüm A
Komisyonu üyeleriyle Bölge milletvekillerini de bu forumlara davet etmiþti. Hazýrladýðý raporu forumlarýn yapýldýðý bölgelerden
Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý temsilcileriyle birlikte, Araþtýrma Komisyonuna, Partilerin Gurup Ba
Vekilleri'ne sunmak üzere Ankara&rsquo;ya gitti. Manisa CHP Milletvekili Tur Yýldýz Biçer&rsquo;le birlikte TBMM'nde bir
"Basýn Toplantýsý" düzenleyerek "Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Raporu"nu Basýnla ve kamuoyuyla paylaþtý
Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, üzüm üreticilerinin sorunlarýna iliþkin bir sunuþ yaptý, Üzüm-Sen Genel Baþkaný Adnan Çobanoðlu
olarak yaptýklarý faaliyetleri , üzüm üreticilerinin sorunlarýný, çözüm önerilerini ve taleplerini dile getirdi. Üzüm üreticileri; Hüsey
Hüseyin Yýldýrým, Niyazi Zengin ve Funda Akçura sýrayla söz alarak sorunlarýný ve taleplerini ilettiler.
Basýna ve Kamuoyuna

Birleþmiþ Milletler tarýmsal üretimde küçük aile tarýmýnýn önemini vurgulamak için 2014 yýlýný Uluslar arasý Aile Çiftçili
kabul etmiþti. Ülkemiz açýsýndan bakýldýðýnda üzüm üreticilerinin büyük bir çoðunluðu aile çiftçiliði yapmaktadýr. Ve biz üreticile
yýllarda ürettiðimiz üzümlerden ailelerimizi geçindirecek kazancý elde edememekteyiz, belki para kazanabiliriz diye üzüm çeþitler
arttýrmaya çalýþýyor, ekstra maliyet yükünün altýna giriyoruz ama ürettiðimiz yeni çeþitlerimizin de pazar sorununu çözemiyoruz
gün borçlarýmýz artýyor, üretim yapabilmemiz ve yaþamýmýzý sürdürebilmemiz zorlaþýyor. Bu duruma çözüm üretmesi gereken
tüccar gibi davranýyor. Uyguladýklarý çözümlerin hiç biri ne üreticiye ne de tüketiciye yaramýyor. Biz biliyoruz ki küresel gýda þirk
gýda yönetimini kendi tekellerine almak için ÝMF,Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar arasý kurumlar aracýlýðýyla
iktidarlara baskýlar yaptýrmakta, çýkarttýrdýðý yasa ve özelleþtirme kararlarýyla tarýmsal yapýmýzda tahribat yaptýrmakta Gýd
Egemenliðimiz de gedikler açtýrmakta böylelikle her geçen gün gýda sistemimizi daha fazla eline geçirmektedir. Biz üreticiler
olarak yapýlmak istenenlerin farkýndayýz.

TBMM de Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon Ýhracatçýlar Birliði Temsilcilerini,Ticaret Borsalarý
temsilcilerini, TARÝÞ Temsilcilerini, Ziraat Odalarý Temsilcilerini, Þarap fabrikalarý Temsilcilerini, Toprak Mahsulleri Ofisi
Temsilcilerini dinlediler, dinlemedikleri tek kesim vardý üzüm üreticileri. Komisyon sözde üzüm üreticilerini dinlemek için saha
gezilerine çýktý, ama oralarda da aile çiftçiliði yapan üzüm üreticilerine dinlemek yerine yüzlerce dönüm arazisi olan baðcýlarla g
hiçbir küçük üreticinin satýn alamayacaðý ilaçlama makinelerini incelemeyi ve büyük ihracatçýlarýn üzüm iþletmelerini görmeyi te
Salihli ile Alaþehir arasýndaki bölgede ekolojiyi tahrip eden ve üzüm üretiminde büyük problemler yaþatan Jeotermal Elektrik
Santrallerinin olduðu bölgelerde inceleme yapmadan, yaratýlan tahribatý görmeden geçip gittiler.

Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak Araþtýrma Komisyonu nun üzüm üreticileri için çözüm üretmesi gereken Bak
Tarýmsal devlet kurumlarýnýn ve siyasilerin sorumluluklarýný göz ardý eden, üstün körü bir rapor hazýrlamasýný yol vermemek i
sofralýk ve þaraplýk üzüm üreticilerinin olduðu bölgelerde köy köy dolaþarak, köy kahvehanelerinde yaklaþýk 5000 üretici ile top
mini forumlar yaparak TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu hakkýnda bilgiler verdik, üreticilerin kendi aðýzlarýndan
sorunlarýný dinledik ve onlarýn önerileri doðrultusunda üzüm üreticilerinin kendi raporlarýný hazýrlamak ve TBMM Baðcýlýk ve Ü
Araþtýrma Komisyonuna sunmak üzere 4 ayrý üzüm üretim bölgesinde Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forum
düzenledik . Bu Forumlar ve köy toplantýlarýnda üreticiler uygulanan tarým politikalarýnýn ve tarýmsal üretimi sýnýrlamak (kotala
çýkartýlan yasalarýn ne tür sonuçlar yarattýðýný kendi yaþamlarýndan örnekler vererek anlattýlar. Yeleðendeki bir üretici Tütün
Tütün Yasasýndan sonra ailemi geçindirmek için tarlama üzüm asmalarý diktim, bað yaptým ama þimdi üzüm de para etmiyor, üz
asmalarýmýn bir kýsmýný kökleyip ceviz dikiyorum dedi. Ceviz de para etmezse ne yapacaðý sorulduðunda da; bilmiyorum, her
halde yeni bir ürün arayýþýna girerim, çünkü ben çiftçilikten baþka bir iþ bilmiyorum, babam ve dedem de daha önce haþhaþ ekiy
haþhaþ yasaklanýnca tütün dikmeye baþlamýþlar diye cevapladý.

Sarýgöllü kadýn üzüm üreticisi Forumdaki konuþmasýnda; Eþimle birlikte üzüm üreticiliði yapýyorduk. Ürettiðimiz üzümün geliriyl
saðlayamaz, çocuklarýmýzý okutamaz olduk. Çiftçiliði býrakmadan gelirimizi arttýrabilmek için küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yap
verdik ve borçlanarak hayvan satýn aldýk, ama yem fiyatlarý öyle arttý ki bankalara olan borçlarýmýzý ödeyemez hale geldik. Þim
borçlarýmýzý ödeyebilmek için eþimle birlikte iþletme de maaþla çalýþýyor, bir yandan da üreticilik yapmaya devam ediyoruz diye
üreticilerin yaþadýklarý kýsýr döngüyü bütün çýplaklýðýyla anlattý.
Üzüm üreticilerinin bir araya geldiði, sorunlarýný ve çözüm önerilerini dillendirdikleri bu Forumlara TBMM Baðcýlýk ve Üzüm
Komisyonu üyesi Milletvekilleri ni ve Forumlarýn yapýlacaðý illerdeki milletvekillerini de davet ederek üzüm üreticilerinin sorunla
aracýsýz bir þekilde doðrudan doðruya kendilerinden dinlemelerini ve üreticilerin önerilerini dikkate almalarýný istedik.
Davetimize TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu üyelerinden Ýzmir Milletvekili Kamil Okyay Sýndýr, Bursa Milletvek
Orhan Sarýbal, Edirne Milletvekili Okan Gaytancýoðlu olumlu yanýt vererek üçü birden yaptýðýmýz 4 Forumdan 1 tanesi olan
Sarýgöldeki Foruma katýlýp üreticilerin sorunlarýný dinlediler.
Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer ise Manisanýn ilçelerinde yapýlan Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði
Forumlarý nýn tümüne katýlarak üzüm üreticilerini dinleyerek notlarýný aldý.
Yeleðen Kasabasý- Eþme- Uþakta yaptýðýmýz Foruma Uþak Milletvekili Özkan Yalým, Sarýgölde yapýlan Foruma Manisa Mille
Özgür Özel de katýlarak üreticilerle buluþtular.
Üzüm üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý nda ve bu Forumlara çaðrý için köy kahvehanelerinde yaptýðýmýz t
mini forumlardaki üreticilerin dillendirdiði sorunlarý ve çözüm önerilerini rapor haline getirerek TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrm
Komisyonu üyesi Milletvekillerine ve Bölge Milletvekillerine ileteceðiz.. Üzüm Üreticilerinin Raporunu Basýn ve Kamuoyu ile de
paylaþýyoruz ki TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu nun hazýrlayacaðý raporun ne kadar gerçekçi ve sorunlarý çöz
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olup olmadýðýný üzüm üreticileri ve kamuoyu takdir edebilsin.
Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak üzüm üreticilerinin kendi aðýzlarýndan dillendirdikleri sorunlarý ve onlarýn çözüm
içeren Üzüm Üreticilerinin Raporunun takipçisi olacaðýz. Gýda Egemenliðimizin elimizden alýnmasýna izin vermeyeceðiz. Adale
arayýþýmýza devam edeceðiz. Yaþasýn örgütlü mücadelemiz!
Adnan ÇOBANOÐLUÜzüm Üreticileri Sendikasý(ÜZÜM-SEN)Genel Baþkaný

Sayýn:
TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu Baþkan ve üyeleri:
Ýbrahim Halil Fýrat- Adýyaman Milletvekili, Ali Aydýnlýoðlu- Balýkesir Milletvekili, Orhan Sarýbal- Bursa Milletvekili, Þahin
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 Tan- Kütahya Milletvekili, Ýsmail Bilen- Manisa Milletvekili, Mazlum Nurlu- Manisa Milletvekili, Erdoðan
Özegen- Niðde Milletvekili,Celil Göçer-Tokat Milletvekili

Konu: Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak düzenlediðimiz Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Gýda Egemenliði Foruml
raporu hakkýnda.
Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak sofralýk ve þaraplýk üzüm üreticilerinin olduðu bölgelerde köy köy dolaþara
kahvehanelerinde yaklaþýk 5000 üretici ile toplantýlar ve mini forumlar yaparak TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu
hakkýnda bilgiler verdik, üreticilerin kendi aðýzlarýndan sorunlarýný dinledik ve onlarýn önerileri doðrultusunda üzüm üreticilerinin
raporlarýný hazýrlamak ve TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonuna sunmak üzere 4 ayrý üzüm üretim bölgesinde Üz
üreticilerinin sorunlarý ve Gýda Egemenliði Forumlarý düzenledik . Forumlarda ve köy toplantýlarýnda aldýðýmýz notlarý rapor
getirdik. Ýliþikteki dosyada hazýrladýðýmýz Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Raporu muz var.
TBMM Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu Raporuna katkýmýz olacaðý umuduyla siz Milletvekillerimizle paylaþmak istedi
Saygýlarýmýzla.
Adnan ÇOBANOÐLU
Üzüm Üreticileri Sendikasý(ÜZÜM-SEN) Genel Baþkaný

Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Raporu
Üzüm çok yýllýk bir bitkidir. Baðlar tesis edilmeye baþlandýðý andan itibaren 3-4 yýl sonra verim vermeye baþlarlar ve üret
baðýný tesis etmek için harcadýðý parayý yýllar içinde amorti etmeye çalýþýr. Bu nedenle hiçbir baðcý bu yýl üzüm para etmedi,
baþka ürün ekeyim diyemez, o yýl ürünü para etse de,etmese de bir umutla yýllarca üzüm üreticiliðine devam etmek zorunda kal
Þaraplýk üzüm üreten üreticiler de, sofralýk üzüm çeþitleri yetiþtiren üreticiler de gerek üretim aþamasýnda, gerekse de pazarlam
aþamasýnda benzer sorunlarla uðraþýrlar.
# Üzüm üreticilerinin kullandýðý ilaç ve gübrelerin fiyatý dolara endeksli ve üretici açýsýndan çok pahalýdýr. Bu ilaç ve güb
geçen yýl bir önceki yýla göre fiyatlarýnýn daha da pahalýlaþmasýnýn yaný sýra bitkilerin ve zararlýlarýnýn da bu ilaçlara baðýþ
dolayý kullaným oraný da artar. Þirketler her yýl hangi ilaç ve gübreyi kaça satacaklarýný, ne kadar satacaklarýný ve kaç lira kâr
edeceklerini planlamakta ve piyasaya sunmaktadýrlar. Ama üreticiler yaþanan iklimsel deðiþiklikleri, çevre kirliliðini, ekolojik
denge bozukluklarýný, bitki ve zararlýlarýnýn kullanýlan ilaçlara olan baðýþýklýk artýþlarýnýn oranýný v.b sorunlarý önceden ön
kadar gübre ve ilaç kullanacaklarýný hesaplayamaz. O yýl ellerine geçecek paranýn miktarýný da bilemezler. Çünkü örgütsüzlükl
dolayý ürünlerinin satýþ fiyatlarýný belirleme haklarýný kullanamamaktadýrlar. Ayrýca devletin serbest piyasa ekonomisi politikala
nedeniyle destekleme alýmlarýndan ve piyasayý dengeleme rolünden vazgeçerek örgütsüz üreticiyi þirketlerin ve tüccarlarýn kar
savunmasýz býrakmasý tüccarlarýn, ihracatçýlarýn ve þarap fabrikalarýnýn üzüm alým fiyatlarýný istedikleri gibi tek yanlý olara
belirlemelerine yol açmýþtýr. Bu fiyatlar tek yanlý belirlendiðinden dolayý da býrakýn üreticilerin kâr etmesini çoðu zaman kendile
ailelerinin emeklerini yok sayan bir alým fiyatý belirlenmesi söz konusu olmuþtur.
Çözüm önerilerimiz:
Devlet her yýl gerçekçi bir maliyet hesaplamasý yaparak ürünün maliyetinin üzerine %25 kar payý ve %10 insanca yaþam payýn
ekleyerek taban fiyat belirlemeli ve bu fiyat üzerinden destekleme alýmlarý yapmalý, yaptýrmalýdýr.Kullanýlan tarým ilaçlarýnýn i
saðlýðýna, doðaya ve bitkilere zararlarý iyi araþtýrýlmalý ve zararlý olduðu kabul edilen ilaçlarýn ülkeye giriþi yasaklanmalýdýr. G
Hayvancýlýk Bakanlýðý bünyesinde zirai ilaç araþtýrma, geliþtirme laboratuvarlarý kurulmalý ve geliþtirilen insan saðlýðýna, doða
bitkilere zararlarý olmayan zirai ilaçlarýn üretilmesi için kamu fabrikalarý kurulmalýdýr.
Ýklimsel nedenlerle yaþanan dolu, don ve ayaz gibi doðal afetler artýk önlenebilmektedir. Dünya da bunun örnekleri mevcuttur.
Örneðin don olaylarýna karþý sisleme yöntemi veya bazý bölgelere büyük rüzgâr makineleri kurarak önlem alýnabilmektedir. Bu
önlemleri üreticilerin kendi olanaklarýyla yapabilmesi mümkün deðildir. Devlet üzüm üreticisini destek olmak istiyorsa bu doðal af
önlemeye dönük teknik önlemleri almalý, bu konuda yatýrýmlar yapmalýdýr.
# TARSÝM (Tarým sigortasý) üretici için pahalý ve kapsamý dardýr. Örneðin jeotermal elektrik santrallerinin ve maden çýka
faaliyetlerinin yarattýðý olumsuzluklarý kapsamamaktadýr.
Çözüm önerimiz:
TARSÝM in üretici lehine olacak tarzda kapsamý geniþletilmeli ve üreticilerin ödeyeceði prim oraný düþürülmelidir. Bunun için ge
olan yasal düzenlemeler yapýlmalýdýr.
# JEOTERMAL Elektrik Santralleri havayý, suyu, topraðý kirletmekte, iklimi deðiþtirmekte, üzüm üretiminde yarattýðý hast
nedeniyle bizlere daha fazla ilaç kullanmak zorunda býrakmakta, üzüm kalitemizi ve rekoltemizi düþürmektedir. Böyle giderse
JESlerin olduðu ovalarda herhangi bir ürün üretemez hale gelinecektir.
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2016 yýlýnda Ýzmir Ticaret Borsasý, Ege Ýhracatçý Birlikleri, Manisa Ticaret Borsasý, Menemen Ziraat Odasý, Manisa Ba
Araþtýrma Enstitüsü , Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Ýzmir Ýl Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Den
Ticaret Borsasý ve Ýzmir Ticaret Odasý temsilcilerinden oluþan heyetin incelemeleri sonucu oluþturulan 2016-2017 Sezonu
Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm Rekolte Tahmin Raporu JESlerin olumsuz etkilerini gösteren önemli bir belgedir. Bu
raporda Alaþehir, Salihli ovalarýnda çalýþmaya baþlayan Jeotermal Elektrik Santrallerinin havada, suda ve toprakta yarattýðý kirl
nedeniyle santral bölgelerindeki üzüm baðlarýndaki topraklarda ve sularda, sularý ve topraklarý yok edecek olan Bor kalýntýlarý,
asmalarda uç kurumasý, ölü kol hastalýðý gibi hastalýklarýn çoðaldýðýndan bahsetmektedir. Bu hastalýklarýn varlýðý üreticinin
kullanmak zorunda kalmasý demektir. Üzüm üreticileri bu bölgelerde de üzümlerini korumak için baðlarýný örtü altýna almaya ba
Böylesine bir durum üreticilerin maliyetini arttýrdýðý gibi üzüm ihracatçýlarýnýn da zararýnadýr. Çünkü bir dönem sonra hastalan
nedeniyle ihracatçýlar da saðlýklý üzüm bulamaz ve ihraç edemez duruma gelecektir, saðlýklý olduðu düþünülen üzümler de ilaç
nedeniyle ihraç edilemeyecektir.
JES bölgelerindeki yer altý ve yerüstü sularýnýn kirlendiði ve aþýrý oranda bor kalýntýsý taþýdýklarý belgelerle ve su raporlarýyla
durumdadýr. Ayrýca JESlerin atmosfere saldýðý kükürtdioksit ve su buharý nedeniyle de üzüm kurutmada problemler yaþanmay
baþlanmýþtýr. Su kaynaklarýnýn temiz kalmasý tarýmsal üretimin saðlýklýlýðý ve devamlýlýðý için önemlidir.
Çözüm önerimiz:
Sorunun gerçekçi tek bir çözümü vardýr; jeotermal elektrik santralleri durdurulmalý, izinleri iptal edilmelidir.

# Sarýgöl ovasýndaki üzüm baðlarý 2006 yýlýndan itibaren Haziran ayýndan baþlayarak petrol ürünü örtüler altýna alýnmaya
Bunun nedeni asmalarýn yaðmur suyuyla yýkanmasý korkusudur. Eskiden yaz aylarýnda da yaðmur yaðmasýný sevinen üreticile
2006 yýlýndan itibaren baðlarýna yaðmur yaðmasýndan korkar hale gelmiþlerdir; çünkü yaðmur yaðdýðýnda üzümler bir günde
yenilemez, kurutulamaz hale gelmeye baþlamýþlardýr. Ayný yýl Eþme Kýþladaðda siyanürlü liç yöntemi ile altýn çýkartýlmaya b
insanlarýnýn bilimsel iddialarýna göre altýn ayrýþtýrmada kullanýlan siyanür havuzlarý atmosferde zararlý gazlar oluþturmakta, y
da bu gazlarý asit yaðmuru olarak baðlarýmýzýn üzerine düþürmektedir. Sarýgöl ovasýndaki üzümlerimizde de bu nedenle bozul
meydana gelmektedir. Bu yüzden ürünlerimizi koruyabilmek için daha fazla ilaç kullanmak, baðlarýmýza petrol ürünü naylon örtül
zorunda kalmaktayýz. Bu durum ülke için döviz kaybýna, üretici için aþýrý maliyete ve doðada kirliliðe yol açmaktadýr.
Çözüm önerimiz:
Sarýgöl ovasýna yaðan yaðmurlarýn asit yaðmuru þeklinde yaðmasýna neden olduðu iddia edilen Eþme-Kýþladað daki altýn ma
siyanürlü havuzlarý baðýmsýz bilim insanlarý ve bilim kuruluþlarý tarafýndan incelemeye alýnmalý, doðaya verdiði zararlar raporl
ve iddialar gerçekse üreticilerin zararýný karþýlamasý saðlanmalý, Kýþladað altýn madeni kapatýlmalýdýr.

# TARÝÞ v.b kooperatifler gerek siyasiler, gerekse de yöneticiler tarafýndan anti demokratik bir þekilde yönetilmektedir,
buda yetmezmiþ gibi þimdide þirketleþtirip tasfiye edilerek mal varlýklarý satýlmak, az da olsa var olmaya devam eden piyasayý
dengeleme iþlevleri tamamen yok edilmek istenmektedir.
2017 yýlýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn talimatý ile TMO üreticiden kýsa bir süre 3,85 TL den kuru üzüm alým
aldýðý kuru üzüme dýþ pazar arama yerine 4.18 TL den TARÝÞe devretmiþtir. Yani TMO üreticiye destek olmak yerine tüccarlýk
Yapmýþ olduðu bu tüccarlýkla üreticinin sýrtýndan para kazandýðý gibi aldýðý üzümü TARÝÞe devrederek TARÝÞin ortaklarýnd
satýn alabilmesini de engellemiþtir.
Çözüm önerilemiz.
TARÝÞten öncelikle siyasiler elini çekmelidir. Ve TARÝÞin üreticilerin söz ve karar sahibi olarak yönettiði, denetlediði bir kooper
haline gelmesini saðlamak için kooperatiflerin demokratikleþmesini saðlayacak yasalar çýkartýlmalýdýr. Üretimden pazara kadar
zinciri üreticiler lehine kurmak için kooperatifleþme teþvik edilmeli ve taban fiyat belirlenmesi ve destekleme alýmlarýnýn yapýlma
uygulamasýna geri dönülmelidir.

# Üzüm üreticilerinin sofralýk yaþ üzümlerini depolayarak koruyabilecekleri ve parça parça pazara sunabilecekleri soðuk h
depolarý olmadýðý gibi, kuru üzümlerini de saklayabilecekleri depolarý yoktur. Bu nedenle hasat dönemlerinde tüccarlarýn belirle
fiyatlardan ürünlerini elden çýkarmak zorunda kalmaktadýrlar.
Çözüm önerilerimiz:
Devlet ve yerel yönetimler üreticilerin ürünlerini depolayabilecekleri tesisler kurmalý üreticilerin bu tesislerden yararlanabilmesini
saðlamalý, Soðuk hava depolarýna veya kuru üzüm depolarýna üzümünü yatýran üreticilerin yatýrdýðý ürün oranýnda düþük faiz
saðlanmalýdýr. Soðuk hava veya kuru üzüm deposu tesis etmek isteyen üreticilerin kooperatifleþmesi teþvik edilmeli, kurduklarý
kooperatiflerin de kredi kullanabilme olanaklarý kolaylaþtýrýlmalýdýr.
# Þaraplýk üzüm yetiþtiren üreticilerin de fiyat belirleme hakký yoktur. Yýllardýr þarap fabrikalarý aldýklarý üzümün fiyatýný belirl
Þaraplýk üzüm üreticilerinin de ayný sofralýk üzüm üretiminde olduðu gibi her geçen gün girdileri artmakta ama yýllardýr sattýkla
artmamaktadýr.
Çözüm önerilerimiz:
Þarap fabrikalarýnýn kendi aralarýnda anlaþýp fiyat belirlemelerini engellemek için üreticilerle tekil sözleþmeler yapmalarý
engellenmeli, üreticilerin örgütlenmelerinin önündeki her türlü engel kaldýrýlmalý, þarap fabrikalarýnýn þaraplýk üzüm üreticilerini
sendika, kooperatif, köy derneði v.b örgütleriyle sözleþme yapmalarý zorunlu kýlýnmalýdýr.Üreticilerin kendi üzümlerinden üretim
katma deðer kazanabilecekleri butik ve ev þarapçýlýðý teþvik edilmeli, önündeki yasal engeller kaldýrýlmalý, yasal düzenlemeler
ve böylelikle þaraplýk üzüm üreticilerinin þarap fabrikalarýna baðýmlýlýðý azaltýlmalýdýr. Þaraptan alýnan ÖTV oraný düþürülme

# Üzüm sadece saf haliyle, yani yaþ ve kuru üzüm haliyle tüketilmemekte iþlendiði zaman þarap, saf alkol, pekmez, peksim
koruk þerbeti, üzüm þerbeti v.b þekilde de tüketilebilmektedir. (Hatta asmalarýn yapraðý da yemeklerde kullanýlabilmekte üreticil
gelirler saðlayabilmektedir.) Ancak bu ürünler için üzümün iþlenebileceði, iþlenmiþ ürünün korunmasý için paketlenebileceði tes
vardýr. Küçük üreticilerin kendi baþlarýna bu tesisleri kurabilecekleri ekonomik güçleri yoktur.
http://www.uzumsen.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 20 July, 2018, 21:03

Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

Çözüm önerimiz.
Devlet ve yerel yönetimler bu tür tesisleri kurup üreticilerin kullanýmýna açmalýdýr. Kendileri tesis kurmak isteyen üreticilerin
araya gelip kooperatifleþmeleri teþvik edilmeli, devlet hibe ve düþük faizli kredi olanaklarýný bu kooperatiflere sunmalýdýr.
Devlet sadece okul üzümü deðil, iþlenerek elde edilmiþ peksimet, koruk þerbeti, üzüm þerbeti, üzüm lokumu gibi yiyecekleri de
okullarda daðýtarak çocuklarýn damak tadý alýþkanlýklarýnýn oluþmasýna yardýmcý olmalýdýr.
Çocuklarýn damak tadýný ve üzüm yeme alýþkanlýðýný geliþtirmek için okul üzümü kalitesiz üzümlerden ve özel þirketlerden ted
kaliteli ve farklý üzüm çeþitlerinden oluþan üzümlerden ve kooperatiflerden tedarik edilmelidir.

# Üzüm üreticilerinin en büyük problemlerinden birisi de alýcý kýlýðýndaki kiþiler tarafýndan dolandýrýlmalarý, sattýklarýný d
ürünlerinin parasýný alamamalarýdýr. Tüccarlar ve ihracatçýlar çoðu zaman yazýya bile dökmeden tek tek üreticilerle sözleþme y
üreticileri tek yanlý baðlamaktadýr. Bu yöntem ayný zamanda dolandýrýcýlýðý da kolaylaþtýrmaktadýr.
Çözüm önerimiz:
Üreticilerin alýcýlarla saðlýklý pazarlýk yapabilmesini saðlamak ve dolandýrýcýlýðý engelleyebilmek için tüccarlarýn ve þirke
üreticilerle sözleþme yapmasý engellenmelidir. Þirketlerin ve tüccarlarýn üreticilerin demokratik olarak örgütlendikleri örgütleriyle
sendika, ister kooperatif isterse köy derneði adýyla olsun) sözleþme yapmalarýný zorunlu kýlan ve devletin garantör olmasýný sa
yasalar çýkartýlmalýdýr.
# Hükümetler köylülere/çiftçilere eðitim ve teknik destek vermekten vazgeçmiþtir. Halbuki üreticilerin ekolojik dengeyi bozma
nasýl saðlýklý ürün yetiþtireceklerini bilmeleri, saðlýklý ürün yetiþtirmelerine engel olan problemleri (sanayi, enerji, maden v.b yat
dahil) öðrenmeleri, çözüm önerileri sunmalarý önemlidir.
Çözüm önerimiz:
Üreticilerin uygulanan sanayi, enerji, maden, tarým v.b politikalarýnýn ne olduðunun bilgisini alacaklarý, tartýþacaklarý, çözüm
sunacaklarý, nasýl saðlýklý ürün yetiþtirebileceklerine dair teknik eðitim alacaklarý Agroekoloji eðitimi için gerekli maddi ve mane
destekler verilmelidir.

# Küresel iklim deðiþikliði tarýmsal ürün yetiþtirilmesinde de olumsuz sonuçlar yaratmaktadýr.
Çözüm önerilerimiz .
Ýklim deðiþikliðine neden olan enerji, maden v.b yatýrýmlardan vazgeçilmeli, topraðýn canlýlýðýnýn ölmesine neden olan kimyas
kullanýmýndan üreticilerin vazgeçmesi saðlanmalý, doðanýn doðal döngüsüyle topraðýn canlýlýðýnýn korunmasý için gerekli ola
geleneksel aile tarýmý desteklenmeli, endüstriyel tarýmý destekleyen politikalardan vazgeçilmelidir.

# Tarýmsal ürünler içinde ihracat geliri en fazla olan ürünlerden birisi üzümdür. Uygulanan Dýþ Politikalar tarýmsal ürün ihra
da zarar vermektedir. Komþularla yaþanan her gerilimin faturasý üreticilerimize ve gýda ticareti ile uðraþanlara çýkmaktadýr.
Çözüm önerimiz:
Yaþ ve kuru üzüm ihracatýnýn sürekli olabilmesi için komþu ülkelerle barýþ içinde yaþayabilmeyi saðlayacak diyaloglar geliþ
yanlýþ dýþ politika tercihlerinden vazgeçilmeli, Yurtta Barýþ, Dünya da Barýþ! þiarýna uygun politikalar izlenmelidir.

# Hâllerdeki hâl mafyasý ve üreticiler aleyhine olan Hâl Yasasý nedeniyle üreticiler hâllere ürün götürememekte bu nedenle d
ürünlerini aracýlara satmak zorunda kalmaktadýrlar. Bu durum dolandýrýlmalarýný kolaylaþtýrmakta, ürünlerini sattýklarý kiþi ve
þirketlerden paralarýný tahsil edebilseler bile ellerine geçen para tüketicilerin satýn aldýðý fiyatlarýn çok altýnda kalmaktadýr. Ara
farkýn büyük bir kýsmý aracýlarýn cebine girmektedir.
Çözüm önerilerimiz:
Üreticiler aleyhine olan Hâl Yasasý üretici lehine yeniden düzenlenmeli, üreticilerin hallere ürün gönderebilmesi kolaylaþtýrý
teþvik edilmelidir.
Yerel pazarlarda üreticiler için pazar yerleri ayrýlmalý ve üreticilerin ürünlerini bu pazarlara getirmesi teþvik edilmelidir. Bu pazarla
da üreticilerin tüketicilerle buluþmasý kolaylaþtýrýlmalýdýr.
Büyük þehirlerde tüketicinin saðlýklý ve aracýsýz gýdaya ulaþmasý için tüketicilerin de örgütlenmesi teþvik edilmeli, üreticilerle ar
buluþmasýnýn kanallarý açýlmalýdýr.

# Üretimin en önemli girdilerinden birisi mazottur. Çiftçilerin kullandýðý mazottan yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alýný
yatlarda kullanýlan mazottan ÖTV alýnmamaktadýr.
Çözüm önerimiz:
Çiftçilerin kullandýðý mazottan da ÖTV alýnmamalýdýr.

# Çiftçilerin kredi ihtiyacýný karþýlayan Tarým Kredi Kooperatiflerinin, ve üreticilerin sermayesiyle kurulmuþ olan Ziraat
Bankasýnýn son yýllardaki tutumu üreticileri korumaktan ve desteklemekten çok uzaktýr.
Ziraat Bankasýnýn kuruluþ tarihi Cumhuriyetin kuruluþundan daha eskidir. Mithat Paþa 1863 tarihinde üreticilerin imece kültüründ
yararlanarak çiftçilerin oluþturduðu kaynakla zorda kalan üreticileri kredi desteði saðlamak için Memleket Sandýðý adý altýnda ilk
dayanýþma sandýðýný kurmuþtur. Sandýk yönetimi de o günkü koþullara göre oldukça demokratik bir þekilde oluþturulmuþtur. Z
Memleket Sandýklarý çoðalmýþ,1867 yýlýnda Memleket Sandýklarý Nizamnamesi nin yürürlüðe girmesiyle Osmanlý Devletinin h
yanýnda sandýklar faaliyete baþlamýþ ve 1888 yýlýnda da bu sandýklar Ziraat Bankasýna dönüþmüþtür. 1916 yýlýnda Ziraat Ba
bir yasa çýkarýlýr. Yasanýn 1. Maddesinde Ziraat Bankasý çiftçilere kolaylýk saðlamak ve tarýmýn geliþmesine yardýmcý olmak
kurulmuþtur denilmektedir.(Bknz.Ziraat Bankasý Tarihçesi) Bu gün Ziraat Bankasý gerek demokratik yönetiminden, gerekse de
çiftçilere kolaylýk saðlamaktan ve tarýmýn geliþmesine yardýmcý olmak tan uzaklaþmýþtýr. Çiftçilere verdiði kredi faizleri oldukça
olduðu gibi bir çok þirkete düþük faizli milyonlarca liralýk kredi olanaklarý sunmaktadýr. (Bknz. Son olarak haberlere konu olan
Demirören Medya grubuna 2 yýlý ödemesiz 10 yýllýk 700 milyon dolar verildiðine dair haberler.)
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Çözüm önerilerimiz:
Ziraat Bankasýnýn yönetimi OHAL koþullarýnda Bakanlar Kurulunun çýkarttýðý bir Kanun Hükmünde Kararname ile Varlýk F
devredilmiþtir. Ziraat Bankasý yönetimi, demokratik ve özerk bir yapýya kavuþturulmalý ve, siyasi iktidarlarýn etki alanýndan
kurtarýlmalýdýr.
Tarým Kredi Kooperatifleri de siyasi iktidarlarýn etki alaný içindedir, bu iki kurum da yeniden yapýlandýrýlarak özerk ve
demokratik hale getirilmeli kuruluþ amaçlarýna uygun bir þekilde iþlevlendirilmelidir.
Ziraat Bankasýnýn kuruluþ amacýna uygun olmayarak kullandýrýlmýþ krediler geri çaðrýlmalý ve Ziraat Bankasýnýn kuruluþ
uygun olmayan kredi kullandýrmasý yasaklanmalýdýr.
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