Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

2018 yýlý çekirdeksiz kuru üzüm maliyeti ve referans fiyatýmýz.

Basýna ve Kamuoyuna 2018 yýlý çekirdeksiz kuru üzüm maliyeti ve referans fiyatýmýz. Çok yýllýk bir bitki olan üzümü üretmek
tesis edilmeye baþladýktan 3-4 yýl sonra ürün vermeye baþlar. Üreticiler baðýný tesis etmek için harcadýðý parayý yýllar içinde
edebilir. Bu nedenle hiçbir baðcý &ldquo;bu yýl üzüm para etmedi, gelecek yýl bir baþka ürün ekeyim&rdquo; diyemez, o yýl ürün
etse de,etmese de bir umudunu daha sonraki yýllara taþýyarak üretmeye devam etmek zorunda kalýr. Þaraplýk üzüm üreten üre
de, sofralýk üzüm çeþitleri yetiþtiren üreticiler de gerek üretim aþamasýnda, gerekse de pazarlama aþamasýnda benzer sorunlar
uðraþýrlar.
Bu yýl iklim deðiþikliðinin üzüm üretimini olumsuz olarak fazlaca etkiledi. Bütün Ege Bölgesi baðlarýnda üzüm salkýmý doðuþu a
don, dolu vurgunu gibi hava koþullarýyla da karþýlaþýldý. Ayrýca özellikle JES&rsquo;lerin (Jeotermal Elektrik Santralleri) bulund
Salihli, Alaþehir ovalarýnda üzüm salkýmý doðuþu azlýðýnýn yaný sýra üreticiler diðer bölgelere nazaran daha fazla bað hastalýk
uðraþmak zorunda kaldýlar. 2018 yýlý çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi en iyimser rakamla 210-220 bin ton civarýnda olacaktýr.
Üreticiler olarak her yýl bir önceki yýla göre daha fazla problemle karþýlaþýyoruz. Yaþanan iklimsel deðiþiklikleri, çevre kirliliðini,
denge bozukluklarýný, bitki ve zararlýlarýnýn kullanýlan ilaçlara olan baðýþýklýk artýþlarýnýn oranýný v.b sorunlarý önceden ön
o yýl ne kadar ürün alacaðýmýzý da bilememekteyiz. Þirketler ise her yýl hangi ilaç ve gübreyi kaça satacaklarýný, ne kadar sata
ve kaç lira kâr edeceklerini planlamakta ve piyasaya sunmakta dövizdeki artýþlarý da hemen fiyatlarýna yansýtmaktadýrlar. Anca
döviz kurunun yükselip Türk lirasýnýn deðer kaybetmesi kuru üzüm ihracatý yapan firmalarýn ekstra kâr elde etmesini saðlarken
üreticisinin sattýðý kuru üzümün fiyatýna bu yansýmamaktadýr. Dünyanýn bir çok ülkesinde üreticilerin bu zorluðunu göz önünde
hükümetler üretimin sürebilmesi için destekleme alýmlarý yapmakta, üreticilere ürettikleri ürün oranýnda teþvikler vermektedir. 2
yýlýnda da sözde üzüm üreticisini piyasadan korumak amacýyla Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýlýðý TARÝÞ&rsquo;in depo
eksperlerini kullanarak TMO&rsquo;ya kuru üzüm aldýrmýþtýr. Ancak &ldquo;üreticiyi korumak&rdquo; amacýyla yapýldýðý söyle
uygulama üreticinin aleyhine iþlemiþtir. Çünkü TMO Tariþ&rsquo;in olanaklarýyla aldýðý kuru üzümleri dýþ pazar arama yerine,
3.85 TL ye aldýðý kuru üzümü hemen 4.15 TL ye Tariþ&rsquo;e devretmiþ, yani üreticilerin ve kooperatifin sýrtýndan para kazan
Tariþ bu kuru üzümleri TMO yerine üreticiden almýþ olsaydý üreticinin eline daha fazla para geçeceði gibi tüccarlar da ayný döne
daha yüksek fiyattan kuru üzüm almak zorunda kalacaklardý. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði baþkaný
TMO&rsquo;nun fýndýk ve kuru üzüm almasýndan övgü ile söz ederek sadece bu ürünlerde deðil kayýsý gibi stratejik ürünlerde
TMO&rsquo;nun alým yapmasýný talep etmiþtir. Bu durum TMO&rsquo;nun piyasayý üretici lehine deðil tüccar ve þirketler lehine
düzenleyen bir kurum haline geldiðinin göstergesidir. 2018 yýlý baþýnda TBMM&rsquo;nde 4 parti bir araya gelerek üzüm
üreticilerinin sýkýntýlarý olduðunu kabullenmiþ ve TBMM &ldquo; Baðcýlýk ve Üzüm Araþtýrma Komisyonu&rdquo; kurulmuþtu;
komisyon TMO&rsquo;nun kuru üzüm satýn alma ve pazarlamasýný yapma tarzýnýn piyasayý üretici lehine deðil tüccar ve þirke
lehine düzenlemeye yaradýðýndan da hiç bahsetmemiþtir. Anti demokratik bir þekilde yönetilen TARÝÞ&rsquo;in; Üretimden paz
kadar olan zinciri üretici lehine kurmasý için üreticilerin söz ve karar sahibi olarak yönettiði, denetlediði bir kooperatif haline
gelmesini saðlayacak yasalarýn çýkartýlmasý gerektiðinden de bu raporda hiç söz edilmemiþtir. Komisyon madencilik
faaliyetlerinden ve Jeotermal Enerji Santrallerinden zarar gören, küçük aile tarýmý yapan üreticilerin baðlarýný gezip inceleme b
yapmadan, sorunu yerinde görmeden oy çokluðu ile rapor hazýrlamýþ ve raporda üzüm üreticilerinin sorunlarýna iliþkin diþe do
bir konu bile yer almamýþtýr. Halbuki JES ve madencilik faaliyetleri üzümlerimizi hastalandýrarak, bizleri daha fazla ilaç ve naylon
örtü kullanmak zorunda býrakýyor bu da maliyetlerimizi arttýrýyor, biz yoksullaþýrken tarýmsal ilaç (kimyasal zehir) ve naylon ört
firmalarý karlarýný kar katýyorlar. &ldquo;Araþtýrma Komisyonu&rdquo; &ldquo;Rapor&rdquo;u bu konulara hiç deðinmemiþ,
&ldquo;yasak savma&rdquo; mantýðýyla hazýrlanmýþ, sorunlarý tespit ederek çözüm önerileri getirmemiþtir. Yeni kurulan ve adý
&ldquo;Tarým ve Orman Bakanlýðý&rdquo; üzüm üreticilerinin sorunlarýna hazýrlanan bu rapor çerçevesinde yaklaþacak olursa
da üzüm üreticilerinin sorunlarý çözümsüz kalacak demektir. Tarým ve Orman Bakanlýðý çekirdeksiz kuru üzüm maliyetini hesap
bilmiyoruz. Ancak ÜZÜM-SEN olarak biz her yýl olduðu gibi bu yýl da en ince ayrýntýsýna kadar maliyet hesabýmýzý yaptýk ve
gereken &ldquo;Referans Fiyatý&rdquo; mýzý da sizlerle paylaþýyoruz. Eðer ki hükümet üzüm üreticisinin üretmeye devam etme
istiyorsa, önümüzdeki yýllarda mercimek de, buðday da, hayvan yemin de v.b de olduðu gibi kuru üzüm ithal eden bir ülke haline
gelmemizi istemiyorsa gerekli önlemleri almalý ve ortaya koyduðumuz maliyet+ kâr+ insanca yaþam payý: referans fiyatý
denklemine uygun biçimde TARÝÞ&rsquo;e geçmiþte olduðu gibi destekleme alýmý yaptýrmalýdýr. 2018 yýlýnda 1 kg kuru üzüm
üreticilerin kendilerinin ve ailelerinin harcadýðý emeði saymazsak en iyimser hesapla 6,45 TL yi bulmaktadýr. Harcanan emeði
ücretlendirdiðimizde ise bu maliyet 7,94 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 %20
faizini hesapladýðýmýzda ise 1 kg kuru üzümün üreticiye maliyeti 14,19 TL yi bulur. Üzüm üreticilerinin insanca yaþayabilmesi v
üretimlerini devam ettirebilmeleri için en azýndan (tesis masraflarý amortisman payý ve çýplak arazi deðerinin faizi hesaba
katýlmadan oluþan) kuru üzüm maliyeti olan 7.94 TL nin üzerine %25 kar payý+%10 insanca yaþam payý eklenerek fiyat
belirlenmelidir. Bu da 10,70 TL dir. Herhangi bir iþletmenin kar etmesi demek ürettiði ürünün maliyetinin üzerine %25 kar payý v
%10 insanca yaþam payýnýn eklenmesi demektir. Ama üzüm üreticisinden alým yapýlýrken kuru üzüm maliyetinin üzerine kar p
insanca yaþam payý eklenmesi þöyle dursun üreticinin emeðinin gerçek deðeri bile eklenmemekte, açlýk ve yoksullukla yaþamay
devam etmesi istenmektedir. Biz bu haksýzlýða Hayýr! diyoruz. Üzüm Üreticileri için Adalet istiyoruz. Ürünlerimizi yok pahasýna s
alarak emeðimizi sömürmeye çalýþanlara karþý durmak için örgütlenmeye çalýþýyoruz. Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu (ÇÝF
baðlý Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak küçük üreticilerin haklarý için mücadele etmeye ve bu konuda hükümeti ve
uyarmaya devam edeceðiz. Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz

Masraf Unsurlarý Dýþarýya parayla yaptýrýlan Emek Ýþlem sayýsý Kullanýlan ekipman ve materyal adý Masraf
Toplamý TL/da 300 TL
A)GÜBRELEME(Not. Hesaplama yapýlýrken yoðun bir þekilde damlama sulamada kullanýlan
kimyasal gübreler üzerinden hesap yapýlmýþtýr. Organik gübre kullanýldýðýnda genelde 2 yýlda bir 1 dekara 1 traktör gübre atý
35 TL 5 (da) 210 TL Gübre 245 TL (Damlama sulama için) (Toprak altý gübresi) 55 TL
( 1 traktör hayvan gübresi 300 TL
) 2 yýlda bir atýldýðýnda Dekar baþýna masraf 150 TL + EMEK
B)ÝLAÇLAMA 8 KEZ Traktör ve deðiþik ilaçlar Ýla
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ve ilaçlama Ýþçiliði toplu gideri 850 TL
C)SULAMA Damlama sulama için 170 TL
D) BAKIM (Çapalama,Budama,Ot
temizliði,Ot toplama v.b) Ýp kesimi 1 Elle
50 TL Budama 1 Elle
80 TL Çubuk baðlama 1 Elle
50 TL
Sürme 2 Traktör
100 TL Diskaro 1 Traktör
45 TL Çapalama 1 Traktör
45 TL Aralama 1 Elle
50 T
Yaprak alýmý 1 Elle
50 TL
E) HASAT VE PAZARLAMA Kesme ve sergi yerine taþýma 1 El ve traktör
180 TL
Bandýrma iþçiliði 1 Makine ile
35 TL Elle
Serme,kurutma iþçiliði 1 Elle
35 TL
Savurma,çöp ayýklama
Makine ve iþçilik
120 TL
Çuvallama ve Ambara taþýma 1 Traktör ve iþçi
50 TL
Taþýma ve pazarlama 1 Trak
20 TL
Podasa ve yað 1 Torba podasa 150 TL 1 Teneke YAÐ 40 TL
65 TL
F) DÝÐER DEÐÝÞEN
MASRAFLAR Direk,tel onarýmý v.b
40 TL Ürün sigortasý
Sadece dolu sigortasý 125 TL ( Dolu, don v.b kapsam
sigorta) (450 TL) G)DEÐÝÞEN MASRAFLAR TOPLAMI(A+B+C+D+E+F)
2.570 TL
G.1) Sermaye Faizi (%20 )
0.514 TL
H) TOPLAM DEÐÝÞEN MASRAFLAR (G+G.1)
3084 TL
I) SABÝT MASRAFLAR 1.1 Genel idari
Giderler (H x 0,3)
92,5TL
1.2 Çýplak Arazi Deðerinin %20 den Faizi
2,000 TL 1.3 Tesis Masraflarý Amortisman
Payý (BÇAD/ EÖ)
500 TL
TOPLAM SABÝT MASRAFLAR (1.1+1.2+1.3+)
2592 TL
J) TOPLAM ÜRETÝM
MASRAFLARI (H+I)
5676 TL
K)Verim (Alýnan kuru üzüm miktarý kg/da)
400 KG
L) ORTALAMA KURU ÜZÜM
MALÝYETÝ (TL/KG)
14.19 TL M)OLMASI GEREKEN TABAN REFERANS FÝYATIMIZ (Maliyet +%25 kar payý + insanc
yaþam payý(%10)
19.15 TL
1.2 Çýplak Arazi Deðerinin %20 den Faizi ve1.3 Tesis Masraflarý Amortisman Payý (BÇAD
ný hesaba katýlmadan oluþan kuru üzüm maliyeti Dekar maliyeti 3176,5 TL Kg maliyeti 7.94 TL
Tesis masraflarý
Amortisman Payý ve Çýplak arazi deðerinin faizi hesaba katýlmadan oluþan TABAN REFERANS FÝYATIMIZ (Maliyet +%25 ka
payý + insanca yaþam payý(%10) 10,70 TLEGE BÖLGESÝ 2018 YILI ORTALAMA ÇEKÝRDEKSÝZ KURU ÜZÜM MALÝYET
yýlý amele (Tarým iþçileri) yevmiye fiyatlarý (Dayýbaþý ve ulaþým giderleri de dahil) : Kesici : 80 TL, Kelterci: 105 TL, Bandýrma
TL , Serici: 90 TL Budama: 80 TL Ýp kesme: 50 TL, Çubuk baðlama : 50 TL
Toplam iþletme arazisi : 20 (dekar) Ürünün e
olduðu arazi: 20 (dekar) Baðýn omcalý deðeri (da TL) : 20.000 TL Baðýn çýplak arazi deðeri (da/TL): &hellip;10.000 TL Baðda
sayýsý:&hellip;3600 Baðýn yaþý: 20
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