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Türkiye Gıda ve Şeker
Sanayi İşçileri Sendika-
sı Genel Başkanı İsa
Gök, “25 kamu şeker
fabrikasının bulunduğu
tüm il ve ilçelerde 1 ay
boyunca 2 saat ücretsiz
fazla çalışma eylemi ya-
pacağız” dedi.

∂ Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi
İşçileri Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök ve Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu Genel
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat
düzenledikleri ortak basın top-
lantısı ile ilginç bir eyleme imza
atacaklarını açıkladı. Şeker fab-
rikasında çalışan işçiler, üreti-
min devamlılığını sağlamak ve
tüm şeker işçilerinin sesini ka-
muoyuna duyurmak amacıyla
1 ay boyunca ücret almadan her
gün 2 saat fazladan çalışma ey-
lemi yapacak.         ¥ 8. Sayfada

Kamalak: Sizlerin yanındayız
∂Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak,

Türkiye'de alışılmışın ötesinde bir eylemle hükümete seslerini
duyurmaya çalışan seker isçilerini ziyaret ederek, destek
verdi. Ankara Seker Fabrikası'na giden Kamalak, Cuma na-
mazını fabrika içindeki camide isçilerle birlikte kıldı. Seker

pancarının stratejik
bir tarım ürünü ol-
duğunu belirten
Kamalak, seker
fabrikalarına ve se-
ker pancarına sa-
hip çıkmak için
başlatılan eylemi,
Saadet Partisi ola-
rak önemsedikleri-
ni kaydetti.

¥ 8. Sayfada

Maliye Bakanı Ağbal’a 
Şeker Sektörü brifingi verildi

∂Türkiye Gıda ve
Şeker Sanayi İş-
çileri Senidkası
Genel Başkanı
İsa Gök ve Mer-
kez Yönetim Ku-
rulu Maliye Ba-
kanı Naci Ağ-
bal’a şeker sek-
törüne ilişkin
brifing verdi.

¥ 20. Sayfada

Şeker işçilerinden ‘2 saat
fazla çalışma’ eylemi

İsa Gök, “Bu mücadele, ülkemize karşı sorumluluğun, 3 milyar dolara yakın katma değer yaratan bir tarımsal endüstrinin dimdik

ayakta tutulmasının, şeker üretiminde Türkiye’yi şeker ithal eden bir ülke haline dönüştürerek şeker sektörünün sırtına ihanet han-

çerini saplamak isteyenlere karşı verilen mücadelenin adıdır” dedi.

BU MÜCADELE İHANETE DUR DEME MÜCADELESİ
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Temmuz, kırk senedir vatan hainlerinin
sürdürdüğü kirli hesapların yerle bir edil-
diği,  ilahi müdahalenin ve halk dinami-
ğinin vuku bulduğu tarihi bir gecedir.

15 Temmuz,  toplumumuzun darbe gi-
rişimine karşı parti, ideoloji, etnik ya da
mezhebi farklılıklarını kenara ittiği, “bir
olma duygusunu iliklerinde hissederek”
verdiği mücadele ile dünya demokrasi
tarihine geçen önemli bir dönüm nokta-
sıdır.

15 Temmuz 2016 tarihi, bir milletin va-
tanına ve devletine olan bağlılığını kalbi
duygularla nasıl harekete geçirebildiğini
gösteren, uzun yıllar konuşulacak çok de-
ğerli bir tecrübedir. 

On yıllardır, değişmeyen hedefin adre-
sidir Türkiye..

Türkiye ne vakit kendi kazanımlarına
sahip çıksa, ne vakit Batı’da var olan Tür-
kiye imajına kafa kaldırsa, Batı kirli araç-
larını kullanmaktan vazgeçmemiştir. Terör
silahı her daim ateşlenmiştir. İlk etapta
ayrılıkçı kimlik siyasetini güden terör ör-
gütleri, ardından ermeni terör örgütleri,
akabinde PKK ve radikal sol örgütler,
nihai olarak da FETÖ sahneye çıkarılmıştır.
Üstelik Ortadoğu’yu dizayn etmede kul-
lanılan IŞİD’in de Türkiye’ye yönlendiril-
mesi, ülkemizin gerek içeriden gerekse
de dışarıdan kuşatılan çoklu bir kirli sistem
içerisinde kalması amacına yöneliktir. 

Ülkemizde iç savaş ortamının yaratılması,
Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması, uluslar
arası sistemin bağımlı bir ülkesi konumuna
getirilmesi, baskılanması, bölünmesi için
aynı paydada yer alan bu kanlı taşeronların
işbirliğinin gönüllü olduğu kuşkusuzdur.
Devletin kurumlarına yerleşen, içeriden
haince bilgi sızdıran FETÖ’nün, paralel
devlet yapılanması altında PKK’yla askeri
mücadeleyi  sekteye uğratması bunun
en somut örneklerinden biridir. Hal böy-
leyken, Birleşmiş Milletler  ve Avrupa
Birliği  gibi kurumların ilk tepkilerinin
zamanlaması da “birbiriyle ilişkili kilit bir
yapı” tarafından tasarlanan stratejinin
ipuçlarını rahat bir şekilde görmemizi sağ-
lamıştır. 

Batılı yetkililerin sözde demokrasi ve
hukuk devletine ilişkin seçilmiş hükümete
destek mesajları zamanlama olarak dar-
benin sivil güçler tarafından yerle bir edil-
mesinin emarelerinin belirmeye başla-
masına denk gelmektedir. Diğer yandan
da Türkiye’nin dört bir yanında süren de-
mokrasi nöbetleri ve Yenikapı demokrasi
ve şehitler mitinginde milletimizin birbirine

kenetlenmesi dahi kullanılarak  “ laiklik,
Erdoğan bağlılığı, radikal İslamcılık” üze-
rinden yayılan söylemler ile Batı medya-
sında halihazırda hakim olan Erdoğan
karşıtlığı empoze edilmeye devam edil-
miştir. 

Tüm bu sinsi, ikiyüzlü yaklaşımın bilin-
cinde olan milletimiz kendini yönetme
iradesine sadece seçim sandıklarında
sahip çıkmamamaktadır. Aynı zamanda
dün olduğu gibi her daim gerektiğinde
meydanlarda tankların önünde, gerekti-
ğinde de uluslararası mecrada dini ve
milli kimliğini, tek kaygısı vatanını el üs-
tünde tutarak sahip çıkacağını göstere-
cektir. Devletimiz de milletimizin ferasetini
arkasına alarak gerek içeride gerekse de
dış politikada sürdürdüğü milli ve yerli
tavrın törpülenmesine hiçbir suretle mü-
sade etmeyecektir.

Ortadoğu’da oynanan benzer oyunlar
ve yansımaları..

Müslüman coğrafyası olarak bugün gir-
diğimiz imtihanları göğüslerken elbette
dün yaşadıklarımızı unutmuyor; yaşanan
zülumleri, kaybedilen yaşamları, sahile
vuran küçük bedenleri, sessiz çığlığını
tüm dünyaya haykıran Ümran’ları hafıza-
larımızda ve yüreklerimizde taşıyarak yü-
rüyoruz. 

Neredeyse yüzyıldır Doğu Türkistan, Fi-
listin, Irak, Kırım, Afganistan’da yaşanan
karışıklıklar, zulümler, katliamlarla acıma-
sızlığın gölgesine itildiği acı bir gerçektir.
Yakın geçmişte Bosnalı Müslümanlar tüm
dünyanın gözü önünde, Avrupa`nın orta-
sında, soykırıma tabi tutulmuştur. Birçok
ülkede hapishaneler, düşüncelerinden ve
inançlarından tutuklanan Müslüman kar-
deşlerimizle doludur. Arap Baharı olarak
adlandırılan süreç ise her ülkeyi farklı bir
noktaya evirmiştir.  Uluslararası müdahale
ile devrilen Kaddafi sonrası Libya, yerel
güç odakları arasındaki mücadeleye sahne
olmuştur. Mısır’da ülkenin seçilmiş ilk
Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi
diktatörlük ile suçlanarak, tam 1 yıl sonra
Mısır Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesi ile
devrilmiş, idam cezasına çarptırılmıştır.
Yemen’de iç savaş ortamı mezhep çatış-
malarıyla harlanarak ülkede kaos ortamı
derinleşmiştir. Suriye halkı ve şehirleri,
iç savaş kurbanı olmaya devam etmekte-
dir.

Ortadoğu coğrafyasında demokrasi,
özgürlük ve insan hakları talepleri adı al-
tında yaşanan değişim hareketi üzerinden
geçen 6 yılın ardından, bölgesel, toplumsal,

siyasi, silahlı olayların izleri, yansımaları,
ardı sıra devam eden çatışmaları hemen
yanı başımızda tüm sıcaklığıyla sürmek-
tedir. Yaşanan iç savaşın kazananının ol-
maması, 600 bine yakın insanın hayatını
kaybetmesi ve 10 milyondan fazla insanın
mülteci konumuna düşmesi felaketin bü-
yüklüğünü gözler önüne sermektedir.

Yaşanan felaketler karşısında bugün ge-
linen noktada Rusya Akdeniz’deki önemli
üssünü kaybetmek istememe politikasını
sürdürmekte; ABD, Orta Doğu’da belirle-
diği aktörleri birbirlerine kırdırarak Suri-
ye’deki çatışmanın mümkün olduğunca
devam etmesinden yana tavrını sergile-
mektedir. Müttefiki Esad rejimini kaybet-
mek istemeyen Rusya ve İran bu rejimin
yaptığı katliamlara destek verirken, PYD’yi
çok kullanışlı bir araç olarak keşfeden
ABD ve diğer Batılı ülkeler bütün Suriye
stratejilerini bu örgütün geliştirilmesi üze-
rine kurmaktadırlar. Ülkemizin de dahil
olduğu gelişmeler, Suriye üzerinden oluş-
turulan bölge denklemi üzerinden yol al-
maktadır. Nitekim Türkiye’nin yaşadığı
kalkışma, bölge denkleminde kaos orta-
mının arttırılması argümanına hizmet
eden hain bir girişimdi. 

Batı’nın İslamofobide geldiği son nok-
ta..

ABD'nin İslam dünyasında darbeleri ve
otokratik yönetimleri destekleme politikası,
Suriye üstünden Ortadoğu’ya uzanan po-
litikalar, İslam karşıtlığı ve dolayısıyla AB
nin üç maymunu oynamaya devam et-
mesi, müslüman dünyasından hangi ülke
olursa olsun aynı temel enstrümanları
kullandıklarını gösterir ölçütlerdir. Özellikle
son dönemde, Suriye krizinin derinleşmesi
ardından ortaya çıkan “sözde mülteci krizi
Avrupa genelindeki Müslüman karşıtı ırk-
çılığı körüklemektedir. Birçok Avrupalı si-
yasetçi Müslümanlar tarafından Avrupa’ya
bir göç cihadı başlatıldığı, Avrupa’da Hris-
tiyan kimliğinin korunması önlemlerinin
alınması gerektiği gibi söylemleri kulla-
narak mültecilerin Avrupa’ya kabul edil-
mesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Hatta
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki bazı
siyasetçiler ülkelerine sadece Hristiyan
göçmen kabul edeceklerini ve Müslüman-
ların kabul edilmeyeceğini açıklayacak
kadar ileri gitmişlerdir. 

Bilinmelidir ki, AB deki çözülme süreci,
üst kimlik anlayışının tabana yayılması
ve iç çatışma ortamının yaratılması so-
nucunu er yada geç doğuracaktır. Bu coğ-
rafya da Osmanlı kültüründen gelerek,
her türlü kimliği bünyesinde barından
Türkiye’nin başardığı bütünlüğü, AB asla
ve asla başaramayacaktır. Tüm insanlığa
karşı bütünleştirici ve humanist bir politika
izlememeye devam etmesi durumunda
Avrupa Birliğinden ayrılmaların çok ciddi
sonuçlar doğuracağı su götürmez bir ger-
çektir. Dünyanın bir köşesinde yavrular
katledilirken, yurtlarından sökülüp atılırken
dünyanın başka yerlerinde yaşayan in-
sanların da huzur ve refah içerisinde ya-
şamasının mümkün olamayacağının, bu
çarpık uluslararası sistemin mimarlarının
yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka ve-
receklerinin anlaşılması gerekmektedir. 

İsa Gök
ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

BAŞYAZI

MİLLİ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF’İN DEDİĞİ
GİBİ, “TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER, ONU

TOP SİNDİREMEZ”
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası
(Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök ve Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim
Sekreteri Nazmi Irgat düzenledikleri ortak basın
toplantısı ile ilginç bir eyleme imza atacaklarını açık-
ladı. Şeker fabrikasında çalışan işçiler, şeker fabri-
kalarındaki üretimin devamlılığını sağlamak ve tüm
şeker işçilerinin sesini kamuoyuna duyurmak ama-
cıyla 1 ay boyunca ücret almadan her gün 2 saat faz-
ladan çalışma eylemi yapacak.

“TÜRKİYE MÜLTECİLER KONUSUNDA
DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VERDİ”

Şeker-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen basın top-
lantısında açıklama yapan Gök, konuşmasına son
zamanlarda yaşanan terör olaylarında hayatını kay-
bedenleri rahmetle andığını belirterek başladı. Terörün
içerideki ve dışarıdaki işbirlikçilerini lanetlediğini
dile getiren Gök, Türkiye’nin başta Suriye olmak
üzere Ortadoğu’da yaşanan savaş sonrası mülteci
krizinde dünyaya adeta insanlık dersi verdiğini söy-
ledi.

Pancar şeker sanayisinin Türkiye’nin sosyal ve ik-
tisadi gereksinimlerini karşılamak üzerine kurulu
olduğunu vurgulayan Gök, şekerde kamu sektörünün
ayakta tutulmasına yönelik yeterli bir çabanın gös-
terilmemesinden dolayı pancar sektörünün gelecekte
küçülmeye mahkum edileceği endişesini taşıdıklarını
belirtti. 16 yıl önce Türkiye Şeker Fabrikalarının
özelleştirme kapsamına alınmasıyla beraber Türki-
ye’deki şeker sektörünün sorunlar silsilesinin içine
itildiğinin altını çizen Gök şunları kaydetti:

“Sektörün içinde bulunduğu özelleştirme sürecinde
hem ekonomik hem de nitelikli işgücü kayıplarının
önlenmesi, eskiyen teknoloji yerine yeni teknolojilerin
kullanılması, teknik eleman eksikliğinin giderilmesi
için, pancar üreticisi, şeker işçisi ve devletin bir
arada yer alacağı yeniden bir yapılanma ile değer-
lendirilerek sektörün düzenlenmesinin büyük önem
arz ettiğini hazırladığımız raporlarla defalarca pay-
laştık. Ancak, 10 milyonu aşkın insanla doğrudan
ilişkili, milli menfaatlerimizin gereği bugün istihdam
sorununa önemli çözüm olabilecek sektörlerin başında
gelen şeker sektörünün ne yazık ki bir takım kom-
plolar, acizlikler ve küresel senaryolarla istikametinden
çevrilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Şeker fabrika-
larının özelleştirme kapsamına alındığı 2000 yılından
bu yana Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde
25 bin 922 işçi çalışmakta iken bu sayı 2015 yılı sonu
itibariyle 9 bin 541’e gerilemiştir.”
“15-20 YILLIK GEÇİCİ İŞÇİLER SÜREKLİ ÇALIŞ-

MA ALAMAZKEN, BURADAKİ İŞLER HİZMET
ALIMI YOLUYLA DENEYİMSİZ TAŞERON İŞÇİ-

LERLE GİDERİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR”
2000 yılında taşeron işçi sayısının 836 kişiden 2016

yılında yüzde 1200’lük bir artışla 11 binin üzerine

çıkmasının tahmin edildiğini aktaran Gök, “Yani
bugün özelleştirme kapsamındaki şeker fabrikalarında
toplam işçi sayısına denk bir taşeron işçi tablosuyla
karşı karşıya bulunmaktayız. Sayıştay raporlarında
dahi, ‘şeker fabrikalarında kalifiye personel ihtiyacı
günden güne artmaktadır’ vurgusu yapılmakta iken,
4046 sayılı Özelleştirme Kanunu hükümleri çerçeve-
sinde Türkşeker’in işçi alımı dahil tüm stratejik ka-
rarlarını almakla yükümlü olan Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı maalesef bu talepleri göz ardı etmiştir.
Özelleştirme İdaresi’nin katı tutumundan dolayı ih-
tiyaç olduğu halde fabrikalara yıllarını vermiş, işinin
ehli, uzmanlaşmış, 15-20 yıllık geçici işçiler sürekli
çalışma alamazken, buradaki işler hizmet alımı
yoluyla deneyimsiz taşeron işçilerle giderilmeye ça-
lışılmıştır” diye konuştu.

“BİZİM MÜCADELEMİZ ŞEKER ÜRETİMİNDE
TÜRKİYE’Yİ ŞEKER İTHAL EDEN BİR ÜLKE
HALİNE DÖNÜŞTÜRME MÜCADELESİDİR”
Gök, şeker fabrikalarındaki deneyim gerektiren

önemli işlerin temizlik elemanı olarak işe alınan de-
neyimsiz taşeron işçilere gördürülmesinin, üretimle
ölüm arasında tercih yapmak anlamına geldiğini
vurguladı. Gerekli tedbirlerin alınmadığı taktirde
önümüzdeki 2016-2017 Şeker Pancarı kampanya dö-
neminin kaybedilmesinin söz konusu olduğunu kay-
deden Gök şunları söyledi:

“Şeker-İş Sendikası’nın 16 yıldır şeker fabrikalarının
özelleştirme girişimlerine karşı sürdürdüğü mücadele
asla ve asla işçilerin işini kaybetmeme mücadelesi
değildir. Bu mücadele, ülkemize karşı sorumluluğun,
3 milyar dolara yakın katma değer yaratan bir tarımsal
endüstrinin dimdik ayakta tutulmasının, şeker üre-
timinde Türkiye’yi şeker ithal eden bir ülke haline
dönüştürerek şeker sektörünün sırtına ihanet han-
çerini saplamak isteyenlere karşı verilen mücadelenin
adıdır. Şeker sanayinin geleceğine sahip çıkmak,
Türkiye’nin varlığına ve geleceğine sahip çıkmak
anlamı taşımaktadır. Bugüne kadar ülkesinin milli
menfaatleri gereği devletine küsmeden, gecesini
gündüzüne katarak büyük bir fedakarlık örneği ser-
gileyen şeker işçisi tüm teknolojik yeterlilik ve
kalifiye işgücünden yoksun olduğu halde fabrikala-
rının bacasının tütmesi adına bir kez daha fedakarlık
yapmaya hazırlanmaktadır.”

Gök, “İşçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayarak iş
cinayetlerini görmezden gelen Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’nın özelleştirme furyasıyla başlattığı ta-
şeronlaştırmayla sektöre işçi alınamadığı gerçeğinden
hareketle eylem başlatıyoruz. Üretimin devamlılığı
ve bacaların tütmesi için görevini bir gün olsun ak-
satmayan, üç işçinin yapacağı işi tek başına üstlenen,
devleti ile didişmeyen, ülkesi ve ekmeği için canını
hiçe sayarak gecesini gündüzüne katan şeker işçisinin
sesini kamuoyuna duyurmak istiyoruz” dedi.

Bu sebeple ülke genelinde 25 kamu şeker fabrika-
sının bulunduğu tüm il ve ilçelerde bugünden itibaren
1 ay boyunca fabrikanın tüm bölümlerinde 2 saat
fazla çalışma eylem kararı alındığı açıklayan Gök
konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şeker sanayi işçileri yaşanması olası olumsuzlukları
bertaraf etmek, şeker sektöründeki olumsuzluklara,
yönetim boşluklarına, olası iş kazalarına ve had
safhaya ulaşan personel eksikliğine dikkat çekmek,
gıda güvenirliği çerçevesinde halkımızı doğal pancar
şekerine teşvik etmek, işçi sağlığı ve iş güvenliğine
dikkat çekmek, amacıyla fabrikasında yeterli teknik
bilgi ve tecrübeye sahip işçilerin sürekliliğinin sağ-
lanması ile sektörün devamlılığını sağlamak amacıyla
bugünden itibaren karar vericileri, siyasi partilerin
temsilcilerini, pancar üreticilerini, besicileri, taşıyıcıları,
esnafı ve tüm yöre halkını uyarmak ve bilgilendirmek
için hiçbir ücret talep etmeden bugünden itibaren 1
ay boyunca fabrikanın tüm bölümlerinde 2 saat fazla
çalışma eylem kararı almıştır."

“TÜRK-İŞ OLARAK BU EYLEMİ SONUNA
KADAR DESTEKLİYORUZ”

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da
geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda ‘taşeron’ olarak
adlandırılan alt işverenlik sorununu çözümüne yönelik
hükümetin eylem planı açıkladığını hatırlattı. Te-
mennilerinin tüm sosyal tarafların üzerinde mutabakat
sağlayacağı bir anlaşmanın yapılması olduğunu dile
getiren Irgat, taşeron işçiliğin yanında pek fazla gün-
deme getirilmeyen ve yıllardır sürekli çalışma bekleyen
mevsimlik geçici işçilerin kadro sorunu olduğunu
söyledi. Şeker-İş sendikasının eylemi hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Irgat şunları dile getirdi:

“Bu eylem planında bir alışılmamış yöntem izle-
necek. Bugüne kadar bilindiği gibi işçi eylemleri iş
bırakma şeklinde gerçekleşiyor. Ama bu eylemde
şeker-iş çalışanları 1 ay süreyle her gün fazla mesai
almadan ikişer saat fazla çalışacaklar ve gönüllü
olarak hiçbir kuruş fazla mesai ücreti talep etmeden
sendikanın aldığı karar doğrultusunda daha fazla
çalışacaklar. Bunu yaparken bir duyarlılığı sergilemek
istiyoruz. Bunu yaparken ülke ekonomisine katkı
sunacağız ve şeker sektörünün sorunlarını ortaya
koyacağız. Yetişmiş insan gücünün yetersizliğini de
ortaya koyacağız. Yıllardır bu sektöre işçi alınmıyor.
Her yıl ortalama bin kişi de emekli oluyor. Bununla
beraber bu yetersizlikten kaynaklı iş sağlığı güvenli-
ğinin yetersizliği ortaya konulacak. Milli sanayi de-
diğimiz şeker pancarının çeşitliliğine olan duyarlılı-
ğımızı da sergilemiş olacağız. Bu bakımdan biz Türk-
İş Konfederasyonu olarak Şeker-İş sendikamızın dü-
zenlemiş olduğu bu eylem şeklini tam anlamda des-
tekliyoruz. Bununla ilgili yapılabilecek, karşılaşıla-
bilecek engellerinde karşısındayız. Bu eylemi biz
yürekten destekliyoruz.”

Şeker işçilerinden ‘2 saat
fazla çalışma’ eylemi

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçile-
ri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök,
“Şeker sektöründeki olumsuzlukla-
ra, olası iş kazalarına ve had safhaya

ulaşan personel eksikliğine dikkat
çekmek amacıyla 25 kamu şeker

fabrikasının bulunduğu tüm il ve il-
çelerde bugün itibariyle 1 ay boyun-
ca 2 saat ücretsiz fazla çalışma eyle-

mi yapacağız” dedi.
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‘2 saat fazla çalışma’ eylemine şubelerimizden destek

Çarşamba Alpullu

Elazığ Elbistan

Erçiş Erzincan

Eskişehir Kastamonu

Afyon
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‘2 saat fazla çalışma’ eylemine şubelerimizden destek

Bor Ankara

Kırşehir Turhal

Ilgın Muş

Ağrı

Malatya
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‘2 saat fazla çalışma’ eylemine şubelerimizden destek

Susurluk KARS

Burdur

Ereğli

Çorum Uşak

Yozgat



7ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

Şeker-İş Sendikası Başkanlar
Kurulu’nu Ankara’da topladı. Top-
lantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay da destek verirken,
toplantının ardından Şeker-İş Sen-
dikası'nın geçici işçiliğe tepki ola-
rak 25 fabrikada yaptığı “her gün
ücretsiz, iki saat fazladan çalışma”
eylemine devam edileceği açıkla-
nırken, bu karara destek veren
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Ata-
lay, Meclis'ten geçen kiralık işçilik
yasasına ilişkin de Cumhurbaş-
kanı'ndan veto etmesini isteye-
ceklerini söyledi.  Başkanlar Ku-
rulu’nun ardından Ankara Şeker
Fabrikası’nda basın açıklaması
yapıldı.

Türk-İş’e bağlı Türkiye Gıda ve
Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'nın
(Şeker-İş) geçici işçilik sorununa
dikkat çekmek için yaptığı 2 saat
fazladan ücretsiz çalışma eylemine
devam edileceği açıklandı. Anka-
ra'da şeker fabrikası önünde Şeker-İş şube baş-
kanlarının katılımıyla yapılan açıklamaya Tük-İş
Genel Başkanı Ergün Atalay da destek verdi. Şe-
ker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “25 şeker
fabrikasında 1 ay boyunca günde 2 saat ücretsiz
fazladan çalışma eylemimiz başta siyasi partilerimiz
olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve toplumu-
muzun tüm kesimleri tarafından yakından takip
edilmiş ve önemli ölçüde destek görmüştür. Şüphe
yok ki bu tür eylemler, milli menfaatlerimiz adına
dün olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılık
ve yüreklilikle devam ettirilecektir” dedi. 

Gök, şöyle konuştu:
“Taşeronlaştırma üretimle ölüm arasında tercih

yapmaktır”
“Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Türk Şeker

Fabrikalarının 2000 yılında özelleştirme kapsamına
alınmasıyla Türkşeker karanlık çağa girmiş, uy-
gulanan akıl almaz poli-
tikalarla 16 yıl önce 25
bin 922 olan işçi sayısı
2015 yılında 9 bin 541 ki-
şiye kadar gerilemiştir.
2000 yılında 836 olan ta-
şeron işçi sayısında ise
2016 yılında yüzde
1200’lere varacak bir ar-
tışla bu sayının 11 bin’lere
ulaşacak olması bizleri
daha da endişelendirmek-
tedir. Söz konusu sıkıntı
artık şeker sanayinin asıl
faaliyetlerinin yürütüldü-
ğü bölümlerde üretimin
sürekliliğini tehdit eder
hale gelmiştir. Özelleştir-
me İdaresi’nin katı tutu-
mundan dolayı yıllardır
üç işçinin yapacağı işi tek
başına göğüsleyen, işinin
ehli, fabrikalardaki 25-30

yıllık geçici işçiler sürekli işçi statüsüne geçiril-
mezken, buradaki ihtiyaçlar hizmet alımı yoluyla
deneyimsiz 3-5 yıllık taşeron işçilerle giderilmeye
çalışılmıştır. Bizler, kalifiye işçi sayısının yeter-
sizliğinin, üretimin kısıtlı sayıdaki işçiler eliyle
üstelik hafta tatili yaptırılmadan sürdürülmesinin
bir taraftan iş kanununa aykırılık teşkil ettiğini,
her şeyden önemlisi fabrikalarda iş kazalarına
davetiye çıkarabileceğini sürekli gündemde tuttuk.
Şeker fabrikalarındaki deneyim gerektiren önemli
işlerin zamanında temizlik elemanı olarak işe alı-
nan deneyimsiz taşeron işçilere gördürülmesinin,
açıkça ‘üretimle ölüm arasında tercih yapmak’
anlamına geldiğine dikkat çekerek yıllar itibarı
ile yaşanan talihsiz iş kazalarının buna en somut
örnekler olduğunu gündeme taşıdık.” 

TÜRK-İŞ BAŞKANINDAN DESTEK
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Şeker-

İş Sendikası’nın fazladan ve ücretsiz çalışma ey-

lemine destek verdi. Türk-İş'in
kırmadan dökmeden alanlarda
olmaya devam edeceğini söyle-
yen Atalay, Şeker iş Yöneti-
mi'nin işçilere “Ben günde 2
saat fazladan çalışacağım. Şeker
fabrikaları kapanırsa bu ülke-
deki vatandaşları zehirlemeye
devam edeceksin” dediğini dile
getirdi. Atalay, GDO'lu ürünlerin
ortada, nişasta bazlı şekerin or-
tada olduğunu ve Et Balık Ku-
rumu özelleştirilirken de eleş-
tirilerinin olduğunu belirtti. Hü-
kümetin şekerle oynamaması
gerektiğini belirten Atalay, “Şe-
ker fabrikalarının özelleştirme
kapsamının dışına çıkartılmalı,
ülkeyi yönetenler şekerle ilgili
olumsuz politikalardan vazgeç-
meli” dedi. Yıllar önce 25 bin
kişinin çalıştığı şeker fabrika-
larında bugün 9 bin işçi kaldığını
belirten Atalay, özelleştirme po-

litikalarından vazgeçilmesini istedi. 
ERDOĞAN'A VETO RİCASI

Hükümete seslenerek kıdem tazminatıyla ilgili
olumsuz bir düzenleme yapılamayacağını ve buna
izin vermeyeceklerini savunan Atalay, kıdem taz-
minatını işçiler için 50 yıllık bir kazanım olduğunu
dile getirdi. Kıdem tazminatı alamayanlar konu-
sunda bir düzenleme yapılırsa destek verebile-
ceklerini ifade eden Atalay, mevcut düzenlemenin
değiştirmesine karşı olduklarını söyledi. 

Geçtiğimiz günlerce meclisten geçen kiralık
işçilik tasarısına ilişkin de konuşan Atalay, ya-
pılması gerekeni Cumhurbaşkanı'na havale etti.
Özel İstihdam Büroları yasa tasarısının komis-
yondan  geçerken kendi talepleri üzerine 4 mad-
desinin, Meclis genel kurulunda da 7 maddesinin
değiştirildiğini söyleyen Atalay, “Ancak yeterli
mi? Yeterli değil. Değiştirilmeyen 2 maddemiz

daha var. Bunlardan
biri öngörülmeyen iş-
lerle ilgili. Önümüzdeki
günlerde karar açıklan-
dıktan sonra sayın cum-
hurbaşkanımıza çekin-
celerimizi anlatacağız
ve veto etmesini iste-
yeceğiz. Anayasa Mah-
kemesi süreci de var.
Türk-İş olarak başvu-
racağız ve destek ver-
mek isteyen sendika-
larla ortaklaşabiliriz. Ki-
ralık işçilik bu ülkeye
bize yakışmıyor. Bazı
muhalefet partileri di-
yor ki bu yasayla ilgili
bize katkı sağlayın. An-
cak o muhalefet parti-
leri alt komisyondan üst
komisyona yasayı 3 sa-
atte geçirdiler” diye ko-
nuştu

Türk-İş ve Şeker-İş mücadelede kararlı
Şeker-İş'in geçici işçiliğe tepki olarak 25 fabrikada yaptığı “her gün ücret-

siz, iki saat fazladan çalışma” eylemine devam edileceği açıklandı.
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BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
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Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak Şeker işçisine destek verdi…

Kamalak: Sizlerin yanındayız
Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ka-

malak, Türkiye'de alışılmışın ötesinde bir eylemle hü-
kümete seslerini duyurmaya çalışan seker isçilerini zi-

yaret ederek, destek verdi. 
Ankara Seker Fabrikası'na giden Kamalak, Cuma na-
mazını fabrika içindeki camide isçilerle birlikte kıldı.
Seker pancarının stratejik bir tarım ürünü olduğunu

belirten Kamalak, seker fabrikalarına ve seker pancarı-
na sahip çıkmak için başlatılan eylemi, Saadet Partisi
olarak önemsediklerini kaydetti. Saadet Partisi Genel

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Ankara Şeker Fab-
rikası'nı ziyaret ederek, 2 saat fazla çalışma eylemini

başlatan şeker işçilerini tebrik etti. Cuma namazı sonra-
sı şeker işçileri ile birlikte olan Kamalak, şeker pancarı-
nın önemine vurgu yaptı. Kamunun elinde bulunan 25
şeker fabrikasının özelleştirilerek yok edilmek istendi-

ğini ancak şeker işçisinin haklı mücadelesi ile bunun
önlendiğine dikkat çeken Kamalak, şeker fabrikaları-
nın özelleştirilmesi durumunda bir çok fabrikanın ka-

panacağının altını çizdi. Hükümet tarafından bu gerçe-
ğin bilinmesine rağmen özelleştirmede ısrar edildiğini
dile getiren Kamalak, "Üretmeden, istihdam sorununu
nasıl çözeceksiniz? Üretmeden enflasyonu nasıl düşü-

receksiniz? Üretmeden ülkeyi nasıl kalkındıracaksı-
nız?" tepkisinde bulundu.

'Ot yerine kolunu biçti', 'eteği patoz makinesine takılan
kadın ağır yaralandı, 'ceketini pancar makinesine kap-
tıran işçi can verdi', 'tarım işçilerini taşıyan minübüs
şarampole uçtu…'şeklinde birçok üzücü haberlere son
günlerde sıkça rastlar olduk.

Elçi ya da Dayıbaşlarının 'hadi, hadi!' diyerek dürttüğü,
sabahın köründe yollara dökülen, açık kasalı kamyonet,
kara tren vagonları ya da traktör sırtında balık istifi, önce
ülkeyi sonra tarlaları bir uçtan bir uca arşınlayan, naylon
çadırı ev kılan, sulama kanallarını havuza, banyoya
dönüştüren, kazdıkları çukuru ise tuvalete... Yaşam kav-
gası için katlandıkları göçün yolları drama dönüştürmesi
de cabası. Böbrek rahatsızlığına, bel, baş ağrılarına, ayak
mantarına, alerjiye maruz kalan, kimi zaman kenelerin,
tırtılların ısırdığı, yılanların soğuk yüzüyle karşılaştığı
tarım işçisinden bahsediyorum.

Tarım, birçok ülkede inşaattan sonra en tehlikeli sek-
törlerden biri. ILO kayıtlarına göre, 1,3 milyar tarım işçisin-
den her yıl 170 bin kişi hayatını kaybederken, önemli bir
kısmı ciddi şekilde yaralanmakta veya iş hastalığına
yakalanmakta. Zirai böcek ilaçları, diğer kimyasallara
maruz kalma ile sağlıksız şartlarda çalışma sonucu tarım
makineleri kazaları sektördeki ölüm, yaralanma ve
hastalıkların başını çekiyor.

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde; İngiltere'de tarım,
endüstriyel sektörler içerisinde ölümcül kaza ve mesleki
hastalıklar açısından en kötü sektör. Tarımda çok iyi bir
sosyal güvenliğin bulunduğu Fransa'da kazalar genel
olarak azalmakta. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
ise durum çok daha kötü. Bugün tarımda çalışanların iş
güvenliği açısından yeterli bir seviyeye geldiği söylene-
mez. Çünkü çoğu sendikasız. Tarla yükünü omuzlarında
taşıyan mevsimlik tarım işçilerine yönelik Türk Hukuk
sistemi içerisinde özel bir yasanın bulunmayışı, sadece İş
Kanunu'nun bazı maddelerinde ve bazı diğer kanunlarda
mevsimlik işlere değinilmesi sorunlar yumağını daha da
büyütürken, uygulamada karşılaşılan sorunlar Yargıtay
içtihatlarıyla çözümlenmeye çalışılıyor.

Mevsimlik tarım işçileri ulaşım, beslenme, barınma,
eğitim ve sağlık alanlarında yaşadıkları sorunların yanı

sıra, haftanın yedi günü, günde on iki saate varan uzun
çalışma süreleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına açık
ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlerle yeterli yasal
korumadan yoksun durumdalar.

24 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hay-
atlarının İyileştirilmesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi,
yasadaki bu eksikleri gidermek için mevsimlik tarım
işçilerinin gidecekleri yörelere ulaşmalarında, barın-
malarında, çocukların eğitimlerinde alınacak önlemleri
ilgilendiren düzenlemeler yaparken, merkezi ve yerel
idarelere özel görevler yüklüyor.

Yukarıda yazıma girişte verdiğim kaza örnekleri
mevsimlik tarım işçilerinin insan onuruna yakışır, iş
güvenliğinin ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlana-
madığı ortamlar sebebiyle yaşanmaktadır. Olumsuzluk-
lar sadece bununla da bitmiyor. Yapılan araştırmalara
göre mevsimlik tarım işçileri; uygun konutlarda barına-
mamakta, sağlıklı içme ve kullanma suyu ile tuvalet ve
yıkanma yerlerinden yararlanamamakta, yeterli ve den-
geli beslenememekte, temiz giyinememekteler. Eğlence
ve spor gibi sosyal etkinliklerden faydalanmalarını hiç
katmıyorum bile.

2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu'nda mevsimlik işçilerin sendikaya üye olamay-
acaklarına, sendika kuramayacaklarına ya da sendikal
faaliyetlere katılamayacaklarına ilişkin bir düzenleme

yok. Yani önlerinde bir engel yok. Nitekim Yargıtay da
mevsimlik işçilerin işçi sendikasına üye olamayacak-
larına dair yasada bir hüküm bulunmadığını, aksine
mevsimlik işçilerin sendikaya üye olmalarının mümkün
olduğunu savunuyor.

Yine Yargıtay, “işçinin geçici olarak işsiz kalması
sendika üyeliğini etkilemez" derken, çoğunluk tespitinde
hizmet akdi askıda kalan işçilerin de nazara alınması
gerektiğine vurgu yapıyor. Kısaca İçtihatlar bu yönde.
(Yarg. 9. HD, 24.4.1992, 4433/4631 sayılı kararı). Bu
konuda Türkiye'nin onayladığı ILO sözleşmeleri bu-
lunuyor. Tarımda çalışanlar emek gücünü belirli bir ücret
karşılığında satmasına rağmen sendikal örgütlenme
hakkından fiili olarak yararlanamıyorlar. Son yıllara
kadar tarım işçiliğinin geçici bir iş olarak görülmesi ve
düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle tarımdaki
işgücünün büyük bir kısmı teşkilatlanamadı. Tarım İş
koluna uygun yasal düzenlemelerin olmaması, küçük
gruplar halinde çalışma, mevsimlik ve kısa süreli üretim
ile günlük çalışma sürelerinin çok uzun olması gibi
koşullar işçilerin teşkilatlanmasını baltalayan sebepler-
den bazıları.

Artık kavga ve kısır çekişmeleri bir tarafa bırakmanın
tam zamanı.

HAK-İŞ'e bağlı Öz Orman-İş ve TÜRK-İŞ'e bağlı Tarım-
İş sendikalarına bu konuda büyük görevler düşüyor.
Sendikaların işçi sayıları üzerinden birbirleriyle rekabet
etmek yerine önce sektörün sorunlarını masaya yatır-
maları arkasından büyük potansiyele sahip tarım sek-
törünün mağdur işçilerine kucak açmaları, mevsimlik
tarım işçilerinin ise mutlak surette emeklerinin
karşılığını başta sağlık ve sosyal haklar olmak üzere
sendikal çatı altında birleşerek almaktan başka yol
gözükmüyor.

Kısaca teşkilatlanma ile ölüm arasındaki tercihi iyi yap-
maları gerekiyor.

Önceki gün Tarım-İş Sendikasına yapılan silahlı saldırı
girişimi sebebiyle Genel Başkan İlhami Polat ve yönetimi
başta olmak üzere tüm çalışanlara geçmiş olsun diliyo-
rum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum…

Önsel ÜNAL
onselunal@gmail.com

Tarım i�çilerinin
te�kilatlanma 

ile ölüm 
arasındaki 

tercihi!



10 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) tarafından ilk
olarak 2001 yılında düzenlenen Ulusal Tarım ve
Gıda Kongrelerinin onbeşincisi 20-21 Ocak 2016 ta-
rihlerinde Ankara'da Gür Kent Oteli Toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi.

Tarım Orman ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
Pankobirlik, TMO, Et ve Süt Kurumu yetkililerinin
katıldığı kongreye Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül, Genel Teşki-
latlandırma Sekreteri İlhan Özyurt katıldı. Toplantının
açılış gününde konuşma yapan Türkiye Gıda ve
Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök, NBŞ’lerden yüksek yoğunluklu tatlandırıcılara,
Şeker Fabrikalarının özelleştirilme sürecine kadar
bir çok konuya değindi. 2017 yılı Avrupa Birliği
Şeker Reformu sektörümüz açısından büyük geliş-
melere sahne olacağının altını çizen Gök,  2000 yı-
lından bu yana özelleştirme kapsam ve programında
olan şeker fabrikalarının geleceğine yönelik yol ha-
ritasının bir an önce çizilmesi gerektiğine vurgu
yaptı. Tarım sektörünün, ülke kalkınmasının öncü
sektörü olması ve ülkelerin gıda arzı güvenliğini
sağlaması sebebiyle stratejik bir sektör olduğunu
belirten Gök, gerekli tedbirler alınmadığı taktirde
gelecek günlerde ülkelerin gıda ürünlerine erişiminde
çok büyük sıkıntılar yaşamasının kaçınılmaz olacağını
söyledi. Gök, Avrupa Birliği’ne üye olma yolunda
çalışmalarını ve adımlarını kararlılıkla sürdüren
Türkiye için, tarımın özellikle de stratejik bir ürün
olan şeker pancarı tarımının yeniden yapılandırıl-
masının büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı.

Gök’ün konuşmasından satır başları şöyle:
Şeker Fabrikaları kalkınma hamlesinin 

taşıyıcı unsurudur
Türkiye’de, hem tarımsal kalkınmanın, hem de

endüstriyel gelişmenin en önemli kurumsal yapı
taşlarından biri şeker sanayidir. Türkiye Şeker Fab-
rikaları, Cumhuriyetin kalkınma hamlesinin temel
taşıyıcı unsurları olarak ortaya çıkmış, kuruldukları
bölgelerde modern tarıma geçişe öncülük etmiş ku-
ruluşlar olarak büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. 

Bu yapı içinde şeker pancarının katkı verdiği yan
endüstriler kimya, kozmetik, ilaç, maya, yem sanayi
ve yarattığı katma değer ile stratejik bir öneme sa-

hiptir. Bu stratejik önemine rağmen ülkemizde
şeker pancarına hak ettiği değer maalesef verilme-
mektedir. Ülkemizde üretilen en önemli ürün olarak
lanse edilen buğday kadar şeker pancarı üretilmesine,
yarattığı istihdam ve katma değerle ekonominin lo-
komotifi olmasına rağmen şeker pancarı ikinci sınıf
ürün muamelesinden bir türlü kurtulamamıştır.
Nüfusa göre pancar şekeri üretiminde düşüş oldu
Bilindiği üzere sektörümüz özelleştirme baskısının

yanı sıra, pancar şekeri üretim kotası sorunuyla da
karşı karşıyadır. 67 milyon nüfusa sahip 2000 Türki-
ye’si 2.5 milyon ton pancar şekeri üretiyorken, bu-
günün 80 milyonluk Türkiyesi’nin 2 milyon ton
pancar şekeri üretmesi bir hayli düşündürücüdür.
Çünkü nüfusun ve kalkınma hızının arttığı bir dö-
nemde şeker tüketimine paralel şeker üretiminin
artması beklenirken, bugün kişi başı şeker tüketi-
minin 27 kilogram ile gerçekleştiği ülkemizde şeker
üretiminin 3 milyon tonlar civarında olması gerek-
mektedir. Nitekim, ülkemizde artan şeker tüketimi,
pancar şekeri üretiminin arttırılması yoluyla değil,
birçok kimyasal işlemden geçmiş nişasta bazlı şeker
ve tamamen laboratuvar ortamında üretilen yüksek
yoğunluklu tatlandırıcı tüketiminin dayatılması yo-
luyla karşılanmaktadır. Ülkemizde 2000-2013 yılları
arasında pancar şekeri üretiminde yüzde 6 oranında
düşüş yaşanırken, bu düşüş 2014-2015 yıllarında
yüzde 20’ye çıkmıştır. Aynı dönemde nişasta bazlı
şekerlerde yüzde 53, 2006-2013 yıllarını kapsayan 13
yıllık dönemde yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların
ithalatında yüzde 104 artış meydana gelmesi bu du-
rumu açıkça ortaya koymaktadır.  
Türkiye’de NBŞ oranı AB ülkelerinden 5 kat fazla
2001 yılından itibaren 4634 sayılı Kanunla şeker

tanımı kapsamına alınan Nişasta Bazlı Şekerler ve
bunlardan üretilen glikoz ve türevi olan yüksek
fruktozlu mısır şurupları pancar şekeri muadili
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde pancar
şekeri kotasının yüzde 10’u olarak belirlenen ve Ko-
taları Bakanlar Kurulu Kararları ile her yıl mütema-
diyen arttırılan Nişasta Bazlı Şekerler, bugün dün-
yanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan yüksek bir
kota ile ülkemizin adeta üretim üssü olmuştur. Oysa
ki pancar şekeri üreten AB ülkelerinde NBŞ üretimine

verilen izin oranı yüzde 2 ile yüzde 3 arasında sınırlı
kalmaktadır. Örnek verecek olursak, Fransa, İngiltere
ve Almanya NBŞ üretimi en düşük ülkeler arasın-
dadır. 

NBŞ kotasındaki artış 20 bin pancar 
işçisini işsiz bıraktı

Ülkemizde ise NBŞ üretiminin bu şekilde arttırı-
larak sürdürülmesi tarım sektörü ve pancar şekeri
sanayi başta olmak üzere desteklediği yan sektörleri
de olumsuz etkilemektedir. NBŞ kotasının bir pa-
zarlama yılında yüzde 50 oranında arttırılması, pancar
şekerinin üretim kapasitesinde de düşüşe neden
olurken, tarımsal istihdamda yaklaşık 20 bin tarım
işçisinin işsiz kalmasına ve milli ekonomide yıllık
yaklaşık 300 milyon TL kayıp oluşmasına neden ol-
maktadır. Pancar ve dolayısıyla şeker sektörünü
olumsuz etkileyen bu gelişmelerle birlikte ülkemizde
her yıl yaklaşık 500 bin ile 1 milyon ton arasında
mısır ithali yapılmaktadır. Ülkemizde mısır üretimi,
üretim alanı ve verimi giderek artmasına rağmen it-
halat artışı, mısırın doğrudan tüketiminden ziyade
NBŞ üretiminde kullanıldığını göstermektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimi
yapan ve sermayelerinin yaklaşık yüzde 70’inin çok
uluslu şirketlerden oluştuğu özel nişasta bazlı şeker
firmaları dünyanın en pahalı NBŞ’sini ülkemiz tü-
ketim pazarına sunarak elde ettikleri fahiş karlarını
yurtdışına transfer etmektedirler.      
YYT pazarı ülkemizde yüzde 29 oranında büyüdü
Ülkemiz şeker sektöründeki bir diğer önemli

sorun, insan sağlığına verdiği zararın tartışma konusu
olduğu yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT)
ithalatındaki korkunç artıştır. Şeker Kanunu kap-
samında tanımlanmayan Yüksek Yoğunluklu Tat-
landırıcıların ithalatında herhangi bir kısıtlama ol-
maması ve düşük maliyet-yüksek kar marjı nedeniyle
gıda üreticileri tarafından tercih edilmektedir. Ül-
kemiz tarafından ithal edilen yüksek yoğunluklu
tatlandırıcıların ithalat miktarları özellikle son yıllarda
büyük artış kaydetmekte, 2014 yılında ise rekor
artış yaşayarak yaklaşık 373 bin tona varan beyaz
şeker eşdeğeriyle piyasadaki payını her geçen gün
artırmaya devam etmektedir. Uluslararası Şeker Ör-
gütü’nün son verilerine göre, dünyada yılda yüzde 4

“Yol haritası bir an önce çizilmelidir”

Şeker-İş Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök:
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oranında büyüyen bu pazarın TÜİK ve Şeker Kurumu
verileri incelendiğinde, Türkiye’de 2014 yılında yüzde
29 oranında büyümesi dikkat çeken önemli konuların
başında gelmektedir. 

Ülkemizde özellikle gıda sektöründe besleyici ol-
mayan tatlandırıcılar olarak da adlandırılan Yüksek
Yoğunluklu Tatlandırıcıların tatlandırma kapasiteleri
dışında teknik bir rolleri olmadığı ileri sürülse de
raflardaki yüzlerce ürünün içeriğinde YYT bulun-
makta ve halkımız, özellikle de çocuklarımız bilinç-
sizce bu ürünleri tüketmektedir. Kas spazmları, yük-
sek tansiyon, obezite, kalp rahatsızlıkları, depresyon,
huzursuzluk, uykusuzluk, hatta kanser gibi birçok
hastalığın sebebinin yüksek yoğunluklu tatlandırı-
cıların ve Nişasta Bazlı Şekerlerin verdiği zararlardan
kaynaklandığı araştırmalarla uzmanlar tarafından
ortaya konulmaktadır. 

Sağlık konusunda soru işaretleri bırakan bu ürün-
lere yönelik iç piyasanın korunmasında ve milli
ürünümüzü korumaya yönelik tedbirlerin acilen
alınması gerekmektedir. Şeker-İş Sendikamız bu
konuda duyarlı yaklaşımlarını sürdürmektedir. Dü-
zenlediğimiz paneller, sempozyum ve çeşitli etkin-
liklerle de bu konudaki hassasiyetimizi göstermeye
devam etmekteyiz.

Halkımız gıda etiketlerini mutlaka okumalıdır
Bir diğer konu gıda etiketlerinin açık ve

anlaşılabilir olmasının gerekliliğidir. Tü-
keticiyle üretici ve ürün arasındaki en
önemli ve bilinçli iletişim aracı olan gıda
etiketleri başta sağlığımız olmak üzere ter-
cih edilebilirlik ve ülkemizdeki üretim
kapasitesi bakımından büyük önem arz
etmektedir. Günlük tükettiğimiz gıdaların
genelinde, tatlandırıcılar; renklendiriciler,
aroma vericiler, modifiye nişastalar, vs.
gibi bir çok katkı maddesi yer almaktadır.
Bir ürünün ambalajı üzerindeki “içinde-
kiler” listesinde ise aspartam, vanilin, glu-
koz, früktoz, gibi anlayamadığımız ibare-
lerin muhtevasına bakmadan, ya da ne
anlama geldiğini bilmeden bu ürünlerin
tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına davetiye
çıkartmaktadır. Bu sebeple halkımızın bu
tür ürünleri tüketmeden önce üzerlerindeki
etiketleri mutlaka okumaları gerekmektedir.

Biyoetanol petrolde dışa bağımlılığı azaltacak
Bilindiği üzere ülkemiz petrol tüketiminde yüzde

90'dan fazla dışa bağımlı bir ülkedir. Bu soruna al-
ternatif çözümlerden birisi de son yıllarda yıldızı
parlayan ve bir çok dünya ülkesinden önce 82 yıl
önce Gazi Mustafa Kemal tarafından gündeme geti-
rilen biyoetanoldür, Bizim olan, kendi öz kaynakla-
rımızla ürettiğimiz her damla biyoetanol dışa ba-
ğımlılığımızı azaltacak, enerji arz güvenliğimizi sağ-
lamasının yanı sıra ülkemizde pek çok sektörde is-
tihdam, tarımdan sanayiye, ulaştırmadan bankacılık
sigortacılık sektörlerine kadar pek çok alanda iş
hacminde genişleme ve katma değer yaratacaktır.
Ayrıca, oluşacak yeni vergi imkanlarını da unutma-
mak gerekir.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
2007 yılında yayınladığı “Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarımız ve Enerji Verimliliği” başlıklı “Yolu Açtık”
vurgulu raporunda da biyoetanol üretiminde şeker
pancarının stratejik önemine vurgu yapılmış iken
her nedense Bakanlığın daha sonraki raporlarında
bu vurguya yer verilmemesi manidardır. 

52 ülkede destek gören biyoetanol en fazla ABD
ve Brezilya’da üretilmekte ve tüketilmektedir. Ben-
zine Brezilya’da yüzde 25, ABD’nin pek çok eyaletinde
yüzde 15 biyoetanol katma zorunluluğu bulunmak-
tadır ve ülkemizde ise bu oran yüzde 3 olarak uygu-
lanmaktadır. Pek çok ülkede olduğu gibi AB ülke-
lerinde de biyodizel ve biyoetanol üretim ve tüketimi
çeşitli teşvik mekanizmalarıyla desteklenmektedir.
Bu stratejik önemi sebebiyle biyoetanol üretimine
yönelik yatırımlar bir an önce hayata geçirilmelidir. 

Şeker Fabrikaları destekten yoksun ayaklarının
üzerinde durmaya çalışıyor

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (T.Ş.F.A.Ş.) tara-
fından Dahilde İşleme Rejimi ile ihraç kayıtlı olarak
satılabilecek şeker stokunun bulunmadığı dönem-
lerde dahil, ithalata meydan vermemek için yurt
içine dünya fiyatından zararına satış gerçekleştiril-
mektedir. Ancak, bir gerçek var ki sürekli gözardı
edilmekte, hatta kamuoyunun dikkatlerinden kaçı-
rılmaktadır. Sözkonusu durum kurumu ekonomik
açıdan da içinden çıkılamaz bir dar boğaza sokmakta,
bu da sektörün devamlılığı açısından büyük bir teh-
like arz etmektedir. Şeker ihtiva eden ihracata konu
mamul üretimi yapan ihracatçılara dünya borsa fi-
yatları baz alınmak suretiyle şeker satışı yapılması
nedeniyle sözkonusu zarar, Türkşeker’in bünyesinden
karşılanmaktadır. Her şeye rağmen yaklaşık 12 yıldır
Türkşeker’in sübvanseden yoksun, 2 milyon 75 bin
ton şekere karşılık 1 milyar TL’yi aşan destek ile be-
sicisinden, taşıyıcısına, ihracatçısına kadar kısaca
tüm şeker sektörü kendi yoğurduğu hamurla ayakta
durmaya çalışmaktadır. 

Şeker Kanunu yeniden düzenlenmeli
Sektörümüzün önünde yığınla sorunlar yumağı

durmaktadır. Bugün ülkemizde çiftçilere ve tarıma
tam manasıyla hizmet etmeyen, şeker pancarı üre-

ticilerinin sorunlarının çözümünden uzak Şeker Ka-
nunu’nun yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz olmuş-
tur. Burada altını çizmemiz gereken en önemli
husus, Yeni Şeker Kanunu’nun sektörün temsilci-
lerinin dışlanmadığı, herkesin elini taşın altına ko-
yacağı bir sorumluluk anlayışıyla masaya yatırılma-
sıdır.

Ancak, 64. Hükümetimizin açıkladığı eylem pla-
nında 1 yıl içinde yapılacaklar arasında Yeni Şeker
Kanunu Tasarısının yasalaşacağı yer almaktadır.
Mecliste bekleyen bu tasarının sektörün beklentile-
rinden uzak, hatta sektördeki sorunları daha da art-
tıracak bir tasarı olduğunu, Türkiye Ziraatçiler Der-
neği ve Pankobirlik ile 9 Nisan.2014 tarihinde ya-
yınladığımız ortak basın bildirisi ile de ifade etmiştik.
Yaptığımız araştırma, yayınladığımız raporlarla Ni-
şasta Bazlı Şekerlerin insan sağlığı üzerindeki olum-
suz etkileri bir yana, her yıl kota oranlarının AB ül-
keleri ortalamalarının çok üzerinde artırılmasının
ileride pancar tarımını ortadan kaldırabileceği endi-
şelerimizi dile getirmiştik. Ancak tüm hassasiyetimize
rağmen Tasarının özü NBŞ üreticilerinin istek ve
taleplerini yansıtmıştır.

Şeker pancarı Stratejik ürün ilan edilmeli
Pancardan şeker üreten bir ülke olmamız sebebiyle

tasarı gerekçesinde ‘’stratejik ürün’’ ifadesinin yer
almasına karşılık şeker pancarı üreticileri ve şeker
sanayi çalışanlarını temsil eden bir belirlemeye yer
verilmemiştir. Ülkemiz şeker sektörünün özelliklerini,
sorunlarını, gelişimini ve sektördeki küresel bazda
eğilimleri çok iyi bilen, şeker sektörünün mevcudiyet
ve geleceği konusunu analiz edebilen, bizzat üretim

süreci içerisinde yer alan üretici ve çalışan temsilci-
lerine yer verilmesi sektörümüz açısından son derece
önemlidir. Bu nedenledir ki, Kurul’da, çiftçi birliklerini
temsilen pancar üreticileri temsilcileri ile şeker
sanayi çalışanlarının temsilcilerine mutlaka yer ve-
rilmelidir.  

Sektörde yapılacak beklentilerimizi 
sıralayacak olursak;

- Pancar şekeri ve NBŞ kotası AB normlarında
tespit edilmeli, diğer ülkelerdeki uygulamalar dikkate
alınarak NBŞ üreticilerinin kotalarının AB uygula-
malarında olduğu gibi yüzde 2 seviyelerine düşü-
rülmelidir.

- YYT’ler Şeker Kanunu kapsamında tanımlanmalı,
düşük maliyet-yüksek kar marjı nedeniyle korkunç
boyutlara ulaşan YYT ithalatı sağlık ve sektörün
korunması açısından sınırlandırılmalıdır.

- Ülkemiz üretim potansiyelini değerlendirebilmek
amacıyla ihracata imkan tanıyacak altyapı oluştu-
rulmalıdır.

- Şeker Kurulu’nun yapısı demokratikleştirilmeli
ve kamu kesimi yerine sektör temsilcilerinin ağırlığı
arttırılmalıdır. Bu çerçevede sektördeki en önemli
sosyal taraflardan biri olan ve her türlü gelişimden
doğrudan etkilenen çalışanların da Kurul’da temsil
edilmeleri sağlanmalıdır.

- Bugün sektörümüzün içinde bulunduğu
özelleştirme sürecinde; sektörün hem eko-
nomik hem de nitelikli işgücü kayıplarının
önlenmesi, eskiyen teknoloji yerine yeni
teknolojilerin kullanılması, teknik eleman
eksikliğinin giderilmesi, yarı yarıya düşen
kapasite kullanımının arttırılması ve buna
bağlı olarak maliyetlerin minimize edilmesi
için; pancar üreticisi, şeker işçisi ve devletin
bir arada yer alacağı bir yapılanma ile de-
ğerlendirilerek sektörün düzenlenmesi bü-
yük önem ve gereklilik arz etmektedir. 

Şeker fabrikalarının yol haritası 
çizilmelidir

Şeker sektörünün geleceği, şüphesiz ki
onu sağlam temeller üzerine oturtabildiğiniz
ölçüde kalıcı, sektörün tüm kesimleri tara-
fından kabul gören reformlara bağlıdır.

Bilindiği üzere 2017 yılı Avrupa Birliği
Şeker Reformu sektörümüz açısından büyük geliş-
melere sahne olacaktır. Bu bağlamda öncelikle
Avrupa Birliği üyeliğimiz gerçekleştiği takdirde, ül-
kemiz şeker sektörünün geleceği yeniden şekille-
necekken bazı kesimlerce 2017 yılı AB Şeker Refor-
munun ülkemizde de uygulanacakmış algısının ya-
ratılmasıyla aba altından sopa gösterilmektedir.
Şöyle ki, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye
olana kadar Reform çerçevesinde alınan kararların
ülkemiz açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
Yaratılmak istenen bu algının kimler tarafından, ne
amaçla yaratılmak istendiği dikkatlice sorgulanma-
lıdır. Bu doğrultuda hem 2017 Reformunun getire-
ceklerine hazır olmak, hem de sektörümüzü geleceğe
taşıyabilmek adına, 2000 yılından bu yana özelleştirme
kapsam ve programında olan şeker fabrikalarının
geleceğine yönelik yol haritası bir an önce çizilmelidir.
Sektörde yıldız bir ülke mi olacağız, yoksa diğer ül-
keler için bir pazar haline mi geleceğiz? sorusu ka-
falarda soru şüphe bırakmadan iyice sorgulanmalıdır. 

Şeker Fabrikalarında Devlet-Üretici-İşçi 
Modeli Olmalı

Sendikamızın bilimsel, toplumsal ve ekonomik
temelden yoksun özelleştirme uygulamalarına al-
ternatif önerisi; pancar üreticisi, şeker çalışanı, yan
sektör paydaşları ve kamu denetiminin içinde yer
aldığı ÜRETİCİ BAZLI YENİDEN YAPILANMA
MODELİDİR. Modelin, sektör paydaşlarının görüş,
eleştiri ve önerileri ile zenginleştirilerek uygulanabilir
hale gelmesi, ülke ve toplum yararını gözeten bir
siyasi iradenin varlığı ile yaşama geçirilebilmesi açı-
sından büyük önem arz etmektedir.
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Otomatik BES uygulamasını ge-
tiren yasa yayımlandı; yürürlük 1
Ocak 2017'de başlayacak.

Çalışanların otomatik olarak bi-
reysel emeklilik sistemine (BES)
dahil edilmesini öngören 6740 sayılı
Kanun Resmi Gazetede yayımlan-
dı. Kanun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe
girecek.

Bireysel emeklilik tasarruf ve
yatırım sistemi yasasına eklenen
bir maddeyle 45 yaş altı çalışanların
BES'e dahil olmasını öngören yasa
değişikliği  Resmi Gazete'nin bu-
günkü sayısında yer alıyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK
ZENGİNLERİ

Capital dergisinin haberine göre
bireysel emeklilikte en fazla para-
nın biriktiği ülke ABD. 

Zenginlik istihbaratı ve piyasa
araştırma şirketi Yeni Dünya Ser-
veti (New WorldWealth), dünya ge-
nelinde toplam bireysel zenginlik-
ler listesindeki 10 ülkeyi açıkladı.

Merkezi Güney Afrika'da bulu-
nan şirketin internet sitesinde yer
alan listeye göre, ABD toplam 48
milyar 900 milyon  dolar  kişisel
zenginlikle birinci sırada yer aldı.

ÇİN TAKİP ETTİ
Toplam bireysel zenginlikler üze-

rinden yapılan değerlendirmede
ABD'yi, 17 milyar 400 milyon do-
larla Çin takip etti. Japonya 15
milyar 100 milyon dolar kişisel
varlıkla üçüncü olurken, onu 9
milyar 200 milyon dolarla İngiltere
izledi.

İngiltere'yi 9 milyar 100 milyon
dolarla  Almanya  takip ederken,
listenin altıncı sırasında 6 milyar
600 milyon dolar kişisel zenginliğe
sahip Fransa yer aldı.

Hindistan 5 milyar 600 milyon
dolar değerindeki kişisel zengin-
likle listede yedinci sırada gelir-
ken, Kanada 4 milyar 700 milyon
dolarla sekizinci sıraya yerleşti.

İTALYA SON SIRADA
Avustralya 4 milyar 500 milyon-

luk kişisel zenginlikle listedeki
dokuzuncu, İtalya ise 4 milyar 400
milyon dolarla listede son sırada
yer aldı.  - REUTERS

Zorunlu bireysel emeklilik
resmen Ocak'ta başlıyor

Promosyon tutarını 2 kriter belirleyecek
Yaklaşık 11 milyon emekli dört gözle pro-

mosyonu beklerken, Çalışma Bakanlığı ile ban-
kalar arasındaki pazarlık da devam ediyor.
Emeklilere ödenecek promosyon tutarının 2
kritere göre belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Bu kriterlerden biri maaş tutarı, diğeri de emek-
lilerin paralarını bankada tutma süresi... Buna
göre; maaşı yüksek olan, parasının tamamını
hemen çekmeyen emekli, daha fazla promosyon
alacak.

Promosyon görüşmelerinde bankalar ödeme-
nin maaşlara göre yapılmasını istedi. Maaşa
göre 4 ayrı kademe oluşturuldu. Bu kademeler
de '500 liranın altında maaş alanlar', '500-bin
lira arası maaş alanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş
alanlar' ve '2 bin lira üstü maaş alanlar' şeklinde
belirlendi. Söz konusu kademelere göre öde-
melerin belirlenmesi benimsendi. Yani emekliler
için 4 ayrı promosyon tutarı tespit edilecek.
Emekli, maaşını kapsayan kademe için belirle-

nen promosyon ödemesini
alacak.

SÜREYE 
BAKILACAK

Emeklilerin promosyon
tutarında ayrıca maaşı
bankada tutma süresinin
de etkili olması bekleni-
yor. Çünkü bankalar,
emeklilerin maaşının ta-
mamını bankaya yatar yat-
maz çekmesini gerekçe
göstererek, promosyona
mesafeli yaklaşıyordu. Bu
nedenle maaşını hepsini
çekmekte aceleci olma-
yanlara avantaj sağlanma-
sı düşünülüyor. 

Kaynak : Takvim
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Meh-
met Selim Bağlı, "Engellilerin hak ve imkanları
konusunda geçmişle kıyaslanmayacak oranda ile-
riye doğru bir gidiş var." dedi. Bağlı, Türkiye En-
gelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK)
ve Sivil Memurlar Sendikası tarafından SGK Kon-
ferans Salonu'nda düzenlenen "Çalışma Hayatında
Engellilerin Sorunları" paneline katıldı.

Kavramların bakış açısı ve bilinç altını yansıttı-
ğını belirten Bağlı, bu nedenle "özürlü" kavramının
"engelli" olarak değiştirildiğini söyledi. Her yasama
döneminde engellilerle ilgili birçok düzenlemenin
hayata geçirildiğini ifade eden Bağlı, gelinen nok-
tada engellilerin hak ve imkanlarının Batılı ülkeler
seviyesine ulaştığını bildirdi. Gelinen seviyeye
rağmen daha yapılacak birçok düzenlemenin bu-
lunduğuna dikkati çeken Bağlı, "Kalkınma Planı
ile Öncelikli Dönüşüm Programında engellilerle
ilgili 40'a yakın eylem planı maddesi var. Bunların
bir kısmı kurumumuzun, bir kısmı Milli Eğitim
Bakanlığının, büyük bir kısmı da Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının sorumluluğunda. Bununla
birlikte engellilerin hak ve imkanları konusunda
geçmişle kıyaslanmayacak oranda ileriye doğru
bir gidiş var. Bundan sonraki süreçte, toplumun
engellilerle birlikte yaşamayı öğrenmesini ve en-
gellilere yönelik duyarlılığını artırmasını sağla-
malıyız." dedi.

"Engellilerin sorunlarını çözmek zor değil"
TEYVAK Başkanı ve  SGK  Yönetim Kurulu

Üyesi Salih Kılıç da  Türkiye'de nüfusun yüzde
12'sinin engelli olduğunu belirterek, bunun yak-
laşık 8 milyon kişiye denk geldiğini söyledi.
Sadece trafik kazaları nedeniyle 1 milyon 700 bin
kişinin engelli hale geldiğine dikkati çeken Kılıç,
şöyle konuştu: 

"Engellilerin başkasının bakımına muhtaç ol-
madan yaşamını sürdürmesini ve üreten bireyler

olmasını sağlamalıyız. Bu noktada engellilerin
sorunlarının çözüm adreslerinden biri de eğitim
kurumlarımızdır. Hayatın her alanında engellilere
öncelik tanınması anlayışını toplumun tüm ke-
simlerinde egemen kılmalıyız. Engellilerin so-
runlarını çözmek zor değil. Herkesin duyarlılık
göstermesi ve birlikte hareket etmesiyle sorunların
çözüleceğini inanıyorum." SGK'nın engelli istih-
damı konusunda örnek kurumlardan biri olduğunu
belirten Kılıç, bazı kamu kurumlarının çalıştırması
gereken engelli sayısından az engeli istihdam et-
mesini eleştirdi.
"Engelli istihdamını artıracak düzenlemelere ih-

tiyaç var"
Türk-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Koop-

İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar ise engellilerin
birey olarak insan onuruna yakışır biçimde sosyal
yaşamda herkesle birlikte yaşama hakkının ulus-
lararası sözleşmelerle garanti altına alınmış bir

hak olduğunu vurguladı.
Uluslararası bir hakkın kullanımının ülkede

uygulanan politikalarla uyumlu olması halinde
mümkün olacağını belirten Alemdar, engellilerin
açık, kapsayıcı ve erişilebilir nitelikteki iş piyasası
ve çalışma ortamında seçtikleri bir işte hayatlarını
kazanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de engellilerin iş gücüne katılma ora-
nının çok düşük seviyelerde olduğunu ifade eden
Alemdar, "Ülkemizde işletmelerin yüzde 98'inin
50'nin altında işçi çalıştırması ve engelli istihda-
mının 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde
zorunlu olması engelli istihdamının çok düşük
düzeylerde kalmasına yol açıyor. Engelli istihda-
mını artıracak düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç
var." dedi.

Konuşmaların ardından, TEYVAK Başkanı Kı-
lıç, SGK Başkanı Bağlı'ya engellilere yönelik des-
teklerinden ötürü takdir belgesi takdim etti.

Yılın Sivil Toplum 
Kuruluşu Şeker-İş

Sendikası
9.Eshab-ı  Kehf Başarı Ödüllerinde

Şeker-İş Sendikası Yılın Sivil Top-
lum Kuruluşu seçildi. Şeker sek-
törüne yönelik ülke menfaatlerini
gözeterek yaptığı istikrarlı çalış-
malarla kamuoyunun takdirini
kazanan Şeker-İş Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök adına plaketi
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
İlhan Özyurt aldı. 

“Çalışma Hayatında 
Engellilerin Sorunları”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Engellilerin hak ve
imkanları konusunda geçmişle kıyaslanmayacak oranda ileriye doğru bir gidiş var." dedi.
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tatlandırıcılara
YAPAY

HAYIR
Şeker – İş Sendikası Eskişehir

Şubesi imalathanelerinde doğal
pancar şekeri kullanan esnafa te-
şekkür plaketi  vererek yapay
tatlandırıcılara karşı kamuoyu
oluşturmaya devam ediyor.

1970 yılından beri Eskişehir’in
merkezinde esnaflık yaptığını be-
lirten İrfan ERDOĞAN  yapay
tatlandırıcılar ve mısır şurubunun
zararlarını öğrendikten sonra Do-
ğal Pancar Şekeri kullandıklarını
her şeyin daha fazla kar elde et-
mek olmadığını, Ahilik geleneği
gereği Halkın Sağlığını da dü-
şündüklerini belirterek Şeker –

İş  Sendikasının insanları bilin-
çlendirmek için yaptığı çabaları
takdir ettiklerini söyledi.

Şeker –İş Sendikası Eskişehir
Şube Başkanı Cengiz ÜNDER
ise sorumlu sendikacılık anlayı-
şımız gereği halk sağlığının baş
düşmanı genetiği değiştirilmiş
mısırdan elde edilen şuruplardan
imal edilen tatlılardan uzak du-
rulması, tatlı alırken doğal pancar
şekeri kullanılıp kullanmadığının
sorulmasının bile esnaf üzerinde
Yapay Tatlandırıcı kullanmamak
yönünde caydırıcılık yaratacağını
sözlerine ekledi.

Dünya nüfusunun 2050 yılı itibariyle 9 milyara
ulaşma beklentisi beraberinde tarım ve gıda ürünler-
ine kısacası beslenmeye olan talep gün geçtikçe art-
maya devam etmektedir. Üretken, sürdürülebilir ve
dirençli küresel gıda sistemine ulaşmayı sağlayacak
daha iyi politikalar da bu ilişki içerisinde şekillenmek-
tedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
[A/RES/70/1] kabul edilen yeni sürdürülebilir
kalkınma hedefleri, 2030 yılına kadar, özellikle açlığın
sonlandırılması, gıda güvenliğinin ve gelişmiş beslen-
menin elde edilmesi, sürdürülebilir tarımsal verimlilik
artışının teşvik edilmesi hususlarında çağrıda bulun-
maktadır. G20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
(APEC), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Expo
Milan 2015, Berlin’deki Gıda ve Tarım için Küresel
Forum 2016 ve birçok platformda da sürdürülebilir
verimlilik artışı, gıda israf ve kayıplarının azaltılmasına
yeniden odaklanmak için hükümetler tarafından
çağrılar yapılmaktadır. 

Gerek OECD gerekse de diğer uluslararası platform-
lar da masaya yatırılan birçok konunun ilişiğinde gıda
güvenliğinin sağlanması hususu karşımıza çıkmak-
tadır. Bu noktada öncelikle doğal kaynakların
sürdürülebilir yönetimini sağlama konusunu ele
almak gerekir. Doğal kaynaklardan yararlanma,
değişen sıcaklığa, yağış rejimine ve daha sık olağan
dışı hava olaylarına uyum, ekosistem hizmetlerinin
koşulları, hayvan hastalıkları riskleri, antimikrobiyal
direnç, bağlantılı olarak insan sağlığı ile ilgili bir dizi
konu küresel gıda güvenliğini arttırmaktadır. Hatta
İklim Değişikliği Paris Sözleşmesi gibi birçok ulus-
lararası belgeyle konular bütünün içerisinden
çıkarılarak her biri ayrı ayrı ele alınmaktadır. Mesela,
uzun vadeli bir hedef olarak ortalama küresel sıcaklık
artışının, sanayileşme öncesi dönemdeki seviyenin
2°C altında tutulması ve iklim değişikliğinin be-
raberinde getireceği risk ve etkileri ciddi oranda azal-
tacağı için, bu artışın 1.5°C ile sınırlandırılmasına
çalışılması üzerinde anlaşmaya varmıştır. Kalkın-
makta olan ülkeler için daha uzun zaman gerektire-
ceği gerçeğini de göz önüne alarak Anlaşma, küresel
emisyonların olabildiğince kısa süre içinde tavan yap-
ması ve akabinde de mevcut en gelişmiş bilimsel yön-
temlerle hızlı bir şekilde azaltıma gidilmesi çağrısında
bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen  OECD Tarım
Komitesi Bakanlar Toplantısı’nda da yine   iklim
değişikliğine karşı çözüm yollarının bulunmasından

bütün tüketicilerin güvenilir, besleyici ve sağlıklı gı-
daya erişimlerini sağlamak noktasına değin birçok
konu ele alındı. Tarım ve gıda sektörü için belirlenen
ortak hedefler genel çerçevede; üreticilerin, büyük ve
küçük, kadın ve erkek demeden her yerde mevcut
piyasa fırsatlarından faydalanarak yaşam standart-
larının gelişmesini sağlamak, sürdürülebilir verimlilik
ve kaynak kullanımına, risklere karşı direnç sağlan-
masına ve kamu malları ve ekosistem hizmetlerinin
tedarikine katkı sağlamak, bünyesindeki ve çevresin-
deki ülkelerde kapsamlı büyümeye ve kalkınmaya
katkı sağlamak olarak belirlendi.

Buradan hareketle tarım ve gıda sektörüne entegre
yaklaşımlar için politika gereksinimleri; büyüme,
gelişme, ticaret, yatırım, istihdam, refah ve çevre ile il-
gili olmak üzere, ekonomi genelinde alınacak önlemler
ile tutarlı olmalıdır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde, sek-
törün faaliyet gösterdiği çevre olanaklarını
geliştirmek, küçük işletmeler de dahil olmak üzere
bütün büyüklüklerdeki çiftlikleri etkinleştirmek,
büyüme yolunda onlara büyük fırsatlar sunmak için
özel çabalar gerekmektedir. Kıt kamu kaynaklarına
paranın karşılığını sağlarken, şeffaf, hedeflenmiş, is-
tenilen sonuca orantılı hale getirilmiş, zamanla ve
mekanla farklı durumları ve öncelikleri yansıtan, tu-
tarlı, içinde ve ülkeler arasında adil olmalıdır. Mevcut
su, arazi, orman, enerji, toprak ve biyolojik çeşitlilik
kaynaklarını sürdürülebilir kullanacak ve hayvan,
bitki ve insan sağlığını destekleyecek üretim sistem-
leri teşvik edilmelidir. İklimle ilişkili şoklar, salgın
hastalıklar ve piyasa dalgalanması gibi daha sık,
öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan risklere
karşı çiftçilerin daha fazla direnç kazanması geliştir-
ilmelidir.

Tabi ülkeler arasında ortak anlayış ve güven inşa

eden açık diyalogun değerini belirtmek ve özellikle
ticaret, yatırım, yenilik ve iklim değişikliği alanlarında,
gelişmiş uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamak
gerekir. Bu noktada OECD, önceliklerini belirlemiş ve
bu önceliklerin farkındalığının artması çalışmalarını
sürdürmektedir. Bunlardan biri; verimli, sürdürülebilir
ve dirençli gıda sistemlerinin gelişimini hedefleyen,
herkes için gıda güvenliğini sunma yeteneğine sahip,
farklı kalkınma aşamalarında ülkelerin ihtiyaçlarını
yansıtan ve farklı kaynaklardan gelir sağlayan, tarım
ve gıda sektörüne özgü önlemlerin yanı sıra ekonomi
çapında önlemler de içeren kapsamlı ve tutarlı politika
paketidir. Etkili bir şekilde iklim değişikliğine uyum ve
etkilerini azaltmanın yanı sıra; su, toprak, orman, en-
erji, toprak ve biyolojik çeşitlilik kaynaklarının
sürdürülebilir kullanımını destekleyen, ekosistem-
lerin geliştirilmiş ekonomik ve çevresel performans
ve korunmasını teşvik eden tarımsal verimliliği
geliştirecek entegre politikalar öncelikler arasındadır.
Diğerleri ise özel, piyasa ve kamu eylemleri arasında
uygun bir denge ile birlikte, hem bireysel hem de sek-
tör genelinde dayanıklılığını arttıracak risk yönetimi
politikaları, gıda arz zinciri boyunca insan, hayvan ve
bitki sağlığını destekleyen politikalar, küresel değer
zincirleri de dahil olmak üzere, iyi işleyen ve daha en-
tegre uluslararası ve yerli pazarları teşvik eden ve
daha yaygın kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir
kalkınma ve küresel gıda güvenliğine katkıda bulunan
ticaret politikaları ve iç politikalardır. Bilhassa düzen-
leyici işbirliği, ticaret, yatırım, açık veri, bilgi ve teknoloji
paylaşımı yoluyla artan uluslararası işbirliğini teşvik
edecek pratik eylemler de göz ününde bulundurula-
caktır. 

Ülkemizin de dahil olduğu, OECD Tarım komitesi
bakanlar toplantısında daha verimli, sürdürülebilir ve
esnek gıda sistemini elde edecek uygulama poli-
tikalarına yönelik ilerlemeleri değerlendirmek için 5-
6 yıl içerisinde OECD’de de tekrar bir araya gelme
kararı alındı. Tarım ve gıda sisteminin küresel çözüm-
lere çok önemli katkılar sağlayabileceğine olan
güvenle, küresel gıda güvenliğine katkı sağlayacak ve
şiddetli piyasa dalgalanmalarının üstesinden gelebile-
cek daha iyi çiftçi ve gıda sektörü ortamını oluşturacak
entegre politika yaklaşımlarının bir an önce hayata
geçirilmesi, birçok dünya ülkesi için tarım ve gıda sek-
törünün zorluklarını aşmak, uygun politika yanıtlarını
bulmak açısından tartışılmaz önemdedir.

Kaynakça: OECD Tarım Komitesi

Mehtap Biçer
AR-GE Uzmanı

Dünya ülkeleri,
Tarım ve Gıda

Sektörünün fırsat
ve zorluklarını
masaya yatırdı
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Gök: Güvenli gıdayı Türkiye’nin
gündemine taşıyoruz

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası
(Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, “Yüksek yoğun-
luklu tatlandırıcılar 500 bin ton pancar şekerine
ikame şeklinde Türkiye’ye giriyor. Nüfusumuz 2000
yılında 67 milyon ile 2.5 milyon ton şeker üretiyorduk.
Yıl 2016, nüfusumuz 79 milyon. Ürettiğimiz şeker
yine 2 milyon ton. Siz buna ister Kaçak, ister nişasta
bazlı deyin Türk insanının beslenmesine bir şekilde
sağlıksız tatlandırıcılar giriyor” dedi.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şubesi’nin 10. Genel
Kurulu’na katılan, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, pancar şekerinin doğal olduğunu ve insan
sağlığı için zararının bulunmadığını savunarak, ni-
şasta bazlı ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların
insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Şeker işçisinin, Türk halkının sağlıklı beslenmesi
için mücadele ettiğini savunan Gök, şeker fabrika-
larının kapatılmaması ve geçici işçilerin kadroya
alınabilmesi için başlattıkları 2 saatlik fazla mesai
eyleminin de amacına ulaştığını kaydetti.

Gök, “2 saatlik fazla çalışma eylemi, siyasilerin ve
halkın gündemine şeker fabrikalarını oturtmaktı.
Bizim amacımız şeker fabrikalarının sürdürülebi-
lirliğini gündeme getirmek, 2016-2017 kampanyala-
rının bazı fabrikalarda yapılmama ihtimalini göz
önüne taşımak, meydana gelebilecek iş kazalarına
ve işçi eksikliğine dikkat çekmek için yapılan bir
eylemdi. Belki de dünyada böyle bir eylemi şeker
işçisi gündeme aldı. Şeker işçisine ne kadar teşekkür
etsek azdır, yüzde 90’ların üzerinde katılımla ger-
çekleşti. Bana göre eylem gündeme oturdu. En azın-
dan genel müdürlük, özelleştirme idaresi, Maliye
Bakanlığı eylemle ilgili neden ve niçinleri için defa-
larca dinleme gereği duydular.

Fabrikalarımızdaki işçi arkadaşlarımız 3 kişinin
işini tek başına yapıyor. Hak ettiği övgüyü kamuo-
yunda da kazandı” dedi.

Avrupa Ülkeleri Nbş’ye Geçit Vermiyor
Fransa’da nişasta bazlı şeker üretiminin sıfır, Al-

manya’da ise 1,92 gibi çok küçük bir rakama sahip
olduğunu dile getiren Gök, bu ülkelerin pancardan
ürettiği şekerin ise, ihtiyaçlarının iki katı olduğunu
belirtti.

Gök, şunları söyledi:
“Beklentimiz çok, çalışma hayatımız zor günler

geçiriyor. Geçici işçi arkadaşlarımızın kadro alması,
taşeron işçilerin kadroya alınması gibi belirsizlikler,
şeker sanayiinin kendine özgü sorunları her zaman
Türkiye’nin gündeminde. Ama şeker işçisinin çabaları
var, halkımız için. En azından tatlandırıcılarla ilgili
mücadele yapıyor. Tatlandırıcılara karşı pancar şe-
kerinin doğal olduğunu savunuyor. Bizler sağlıkçı
değiliz ama şu bir gerçek. Meyveyi, pancarı yerseniz
ağzınıza tat gelir. Mısırı yerseniz ağzınıza bir tat gel-
mez. Eğer mısıra enzimler ve kimyasallarla müdahale
etmezseniz, tatlandırıcı olmaz, yani doğal değildir.
Onun için doğal şeker pancarını ön plana çıkarıyoruz.
Almanya ve Fransa’yı da örnek veriyoruz. Fransa’da
nişasta bazlı şeker üretimi sıfır, Almanya’da 1,92 ve
bu iki ülke kendi ihtiyacının iki mislinden fazla
şeker üretiyor. Bu da gösteriyor ki şeker işçisi ne
kadar doğru bir iş yapıyor. Güvenli gıdayı Türkiye’nin
gündemine taşıyor. Aynı zamanda tatlandırıcılar ile
ilgili bir mücadelesi var şeker işçisinin. Yüksek yo-
ğunluklu tatlandırıcılar 500 bin ton pancar şekerine
ikame şeklinde Türkiye’ye giriyor. Biz 2000 yılında
2.5 milyon ton şeker üretiyorduk. Nüfusumuz 67
milyon idi. Yıl 2016 ürettiğimiz şeker 2 milyon ton,
nüfusumuz 79 milyon. Siz buna ister kaçak, ister ni-
şasta bazlı deyin Türk insanının beslenmesine bir
şekilde sağlıksız tatlandırıcılar giriyor. Türkiye’nin
gündemine bunları taşıyan şeker işçisine teşekkür
ediyorum. Türkiye nüfusunda obez insan sayısı
hızla yükseliyor. Türkiye’deki obez insanların artmaya

başladığı tarihi iyi inceleyin. Şeker işçisi halkımızın
sağlıklı beslenmesi bakımından, sağlıklı pancar
şekeri üretilmesi bakımından ülke gündemine
taşıyor. Bir operasyon yapılmasının önüne geçiyor.
Bulunduğu coğrafya itibarı ile son derece avantajlı
bir ülke. Pancar şekeri bu ülkede üretilmeli ve dün-
yana ilk sıralarda yer almalı diyor, şeker işçisi.”

"Avrupa İle Yarışacak Fabrikalarımız Var"
Türkiye’deki şeker fabrikalarının şekeri pahalıya

ürettiği yönünde eleştiriler aldıklarını da aktaran
Gök, birçok fabrikanın Avrupa’daki fabrikalar ile
yarışacak kalite ve ucuz üretime sahip olduğunu
ifade ederek, “2000 yılında özelleştirme kapsamına
alınıyor ve şeker kurulunun 2001 yılı itibarı ile kapa-
nacağı öngörüldü. Şeker-İş sendikası şu tespiti iyi
yaptı. Türkiye uluslararası kartellerin pazarı haline
getirilmek istendi. Dünyadaki şeker sektörüne kimler
hakim bunu tespit etti. Buna göre kendine bir strateji
koydu ve bu yolda yürüdü. ABD daha önce özeldi,
sonra kamulaştırıldı çiftçiye verildi. Pancar üreticileri
hakim. Bu sektörün nasıl çalışacağı belli. Üreticinin,
yöre insanının içinde olduğu, herkesin elini taşın
altına koyduğu yeni bir yapılanma olsun, sağlıklı
şeker üretilsin diye düşünüyoruz. Çok sık eleştirilen
pahalı şeker üretiyorsunuz deniliyor. Bunu kabul
etmiyoruz. Birçok fabrikamız Avrupa ile yarışacak
kapasitede ancak, bunun yanı sıra sosyal amaçlı fab-
rikalarımız da var. Neden kurulmuş, işlevini tamam-
ladı mı? Tamamlamadı. Kars şeker fabrikasının göçü
ve terörü önlediğini söylemek mümkündür. Sosyal
amaçlı fabrikalarımız işlevini tamamlamamış. Bun-
ların kapanması doğru bir karar değil. 2003’ten bu
güne kadar sektör hazineden yardım almadan kendi
yağı ile kavruldu. Herkes bitirmeye çalışırken, işçinin
cansiperane çalışması ile ayakta kaldı. bugün siyasi
arenada tartışılıyor olması, şeker işçisi için bir gurur
meselesidir diyorum” diye konuştu.
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Yаpılаn gеnеl kurul tоplаntısınаŞеkеr-İş Gеnеl
Bаşkаnı İsа Gök, Şеkеr İş Gеnеl Sеkrеtеri Fеvzi
Şеngül, Muş Şubе Bаşkаnı Fikrеt Sаncаr, Elаzığ
ŞubеBаşkаnı Hаcı Yılmаz, Erciş Şеkеr Fаbrikаsı
Müdürü, kurum аmirlеri ilе çоk sаyıdа dаvеtli
kаtıldı.

Şеkеr-iş Gеnеl Bаşkаnı İsа Gök genel kurulda
birlik vеbеrаbеrlik mеsаjlаrı vеrdi. Sеndikа оlаrаk
şеkеr sаnаyidе çаlışаn tüm işçilеrinin hаklаrını
kоrumа mücаdеlеsindеn hiçbir zаmаn tаviz
vеrmеdiklеrini dеbеlеrtеn Gök; "Çаlışmаhаyаtının
çоk sоrunlаrı vаr, hеp birliktе yаşаyıp görüyоruz.
Hаk аrаmа mücаdеlеmizdе çеşitli çаlışmаlаr
yаpıyоruz. Ülkеmizin sоrunlаrı vаr. Dünyаnın
sоrunlаrı vаr. Bizlеr аynı tаbаktаn çеşitli siyаsı
görüşlеrlе vеyаkimliklеrlеbu ülkеnin vаtаndаşlаrı
оlаrаk аynı çаnаktа yеmеk yеmеyе dеvаm еdе?
cеğiz. Onun için biri birimizi kırmаdаn, dökmеdеn
еmpаti yаpаrаk biri birimizе bаskı yаpmаdаn
tаrtışmаmız gеrеkir. Bu vеsilе ilе yаpılаcаk 8.
оlаğаn gеnеl kurulu tоplаntımızın hаyırlаrа vеsilе

оlmаsını diliyоrum" şеklindе kоnuştu.
Hаydаrbеy Mаhаllеsi'ndе bulunаn Erciş Şеkеr

Fаbrikаsı'nın işçi yеmеkhаnеsindе yаpılаn 8.
оlаğаn gеnеl kurul tоplаntısı, sаygı duruşu vе İs-
tiklаl Mаrşı'nın оkunmаsıylа bаşlаndı. Ardındаn,
Gеçici Divаn Bаşkаnlığı'nа Şеkеr-İş Sеndikаsı
Gеnеl Bаşkаnı İsаGök sеçildi. Yönеtim vеDеnеtim
Kurulu fааliyеtlеrinin ibrа еdilmеsinin аrdındаn
bir kоnuşmа yаpаn Yаvuz Şаhin, birlik vе
bеrаbеrlik içеrsindе yönеtim kurulu üyеlеri ilе
birliktе аrkаdаşlаrının hеp yаnındа durduklаrını,
bundаn sоnrа dа durmаyа dеvаm еdеcеklеrini
bеlirtеrеk, "Arkаdаşlаrımızın sоrunlаrını çözmе
nоktаsındа hаyli gаyrеt sаrf еttik. Gеlеcеk 4 yıl
içindе dе birlik vе bеrаbеrlik içеrsindе bu
fаbrikаnın bаcаsının tütmеsi vе sizlеr için yönеti-
mim ilе birliktе hizmеt еdеcеğiz. Rаbbim bizlеri
sizlеrе kаrşı mаhcup еtmеsin" dеdi.

Kоnuşmаlаrın аrdındаn sеçimlеrе gеçildi.
Sеçimlеrе 111 dеlеgеdеn, 102'si kаtıldı. 96 dеlеgеnin
оyunu аlаn vе tеk bаşkаn аdаyı оlаrаk sеçimlеrе

kаtılаn Yаvuz Şаhin, ikinci kеz Şеkеr-İş Erciş
Şubеsi Bаşkаnlığınа sеçildi. 

Türkiyе Şеkеr Sаnаyi İşçilеri (Şеkеr-İş)
Sеndikаsı Erciş Şubеsi'nin 8. Olаğаn Gеnеl Kurul
tоplаntısı оlаysız bir şеkildе sоnа еrdi.

Yavuz Şahin yeniden Başkan
Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Erciş 8. Olağan 

Genel Kurul sonrası Şube Başkanlığına Yavuz Şahin yeniden seçildi.

Yаpılаn sеçim sоnucundа
yeni yönetim şu 

isimlerden oluştu:
BAŞKAN: 

YAVUZ ŞAHİN 
İDARİ SEKRETER: 
A.METIN ATAKUL 
MALİ SEKRETER:

A.BAKI VURAL
YÖNETİM KURULU:

KEMAL ÇİFTÇİ
AYDIN GÜR 

DENETİM KURULU 
SAVAŞ BARIŞ 

RECEP BAYRAM 
MURAT ALICI

DİSİPLİN KURULU 
RESUL ÇELİK 

NECDET KARADAĞ 
ABDURRAHMAN ELÇİ

ÜST KURUL 
YAVUZ ŞAHİN
YUSUF ÖZLEK 
KAMİL FİDAN 

ABDULLAH DUMAN 
EMRAH GÖK 

İSMAİL GÜRBÜZ 
MUSTAFA ÇAĞLAR 

NESİM SOLMAZ 
RAMAZAN POLAT
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Şeker-İş Sendikası Kas-
tamonulu çiftçilere “Pancar
üretimine dönün”, Kasta-
monulu siyasilere de “Üre-
tim ve istihdam sorunları-
nın çözümü için destek
olun” çağrısı yaptı. Çufadar,
açıklamasında şöyle dedi:

“Kastamonu Şeker Fab-
rikamızın Kastamonumuza
olan katkılarını saymakla
bitiremeyiz. Yıllık bazda
Kastamonu’ya gelen yakla-
şık 200 ila 250 milyon lira

tamamen halka dağıtılan,
patronun cebinde kalma-
yan; devlete ait son kale
Şeker Fabrikamızdır. Şu
son günlerde 5 bin ton şeker
satışıyla, başta TAŞIKO ve
esnaflar olmak üzere Kas-
tamonu’ya anında bir ha-
reketlilik getiren piyasaları
hareketlendiren Şeker Fab-
rikası’dır. Kastamonu şehir
merkezinden 13 kilometre
dışarıda, sessiz sedasız ça-
lışan ve besicisinden nak-
liyecisine, çiftçisinden es-
nafına, işçisinden memu-
runa yani tamamen Kasta-
monu ekonomisine en bü-
yük desteği sağlayan Şeker
Fabrikası. Dolayısıyla bu
yıl pancara verilen zam es-
kilere nazaran iyi olmasına
rağmen, ekim ve beklenti-
lerin altında kalmıştır. Di-
ğer illerde, komşularımızda
pancar ekiminde patlama
yaşanırken, Kastamonu ye-
rinde saydı. Kırşehir, Yoz-
gat, Çorum, Malatya, İç
Anadolu’daki fabrikalarda
zaten sıkıntı yoktu. Bu say-
dıklarım da neredeyse ge-
çen seneki ekimlerini ikiye
katladı, ama Kastamonu ye-
rinde saydı. Bunun sebebi
de, doğudaki bazı illerde
olduğu gibi ekim alanları-
nın küçük, çapa ve söküm
işçilik maliyetlerinin çok
yüksek olması ve bir de son

iki senedir taban fiyat ola-
rak açıklanan paranın çok
altında para olması çiftçi-
mizi pancardan soğutmaya
yetti. Her zaman söylediği-
miz gibi en azından bizim
durumumuzda olan fabri-
kalarda bölgesel olarak, di-
ğer tarım ürünlerine verilen
devlet desteğinin şeker pan-
carına da verilmesi ve Şeker
Fabrikamızda çalışan geçici
ve mevsimlik işçilerimiz
5620 sayılı kanun gereği
170 günden fazla çalıştıra-
madığımız için, eleman sa-
yımız hat safhada eksik ol-
duğu için diğer fabrikalar-
dan görevli getirerek işleri
yetiştirmeye çalışıyoruz,
ama bu da maliyetleri ar-
tırmakta hem de kendi fab-
rikamızın daha çok verim
aldığımız mevsimlik işçile-
rimizi çalıştıramamaktayız.
Ancak biz yerelde de, il ve
ilçe başkanlarımız ve mil-
letvekillerimiz düzeyinde
bu konular hakkında acil
desteklerini istiyor ve bek-
liyoruz. Yarın bu fabrika sı-
kıntıya girerse, kimse bu-
nun vebalini gelecek nesil-
lere veremez. Lütfen bu ko-
nulara başta siyasilerimiz-
den ve Kastamonu da ya-
şayan sözü geçen herkesten
rica ediyor ve saygılar su-
nuyorum.”

Kastamonu Milletvekillerimizi Mecliste ziyaret ederek Şeker Fabrikalarının ve şeker pancarının  Kastamonu ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu anlatarak 
desteklerini istedik ve geçici işcilerimizin acilen kadroya geçirilmesi  gerektiğini anlattık ve  bu konuda çalışmaların  hızlandırılması ricasında bulunduk.

Şeker-İş’ten yaşamsal çağrı
Sendikanın Kastamo-

nu İl Temsilcisi Ali
Çufadar, bu çağrılarını
dile getirdiği açıklama-
sında, pancar üretimi-

nin Kastamonu ekono-
misine çoklu yararını

hatırlattı.
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Türkiye İş Kurumu’nun işçi tarafı tem-
silcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliğini
yapan Türk-İş’e bağlı Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı İsa Gök, son günlerde ka-
muoyunda sıkça dile getirilen İşsizlik Si-
gortası Fonu ile ilgili yazılı bir açıklamada
bulundu. 

Açıklamasında 4447 sayılı İşsizlik Si-
gortası Kanunu’na göre işçi-işveren ve
devletin ödediği primlerle oluşturulan fon-
dan, anılan Kanun’un 53’üncü Maddesinde
öngörülen giderler dışında usulsüz har-
cama yapılmadığını belirten Gök, işsizlik
sigortası fonunda biriken kaynakların iş-
sizlikle mücadelede kullanılan aktif ve
pasif işgücü politikalarının finansmanında
değerlendirildiğini ifade etti. Fonun ama-
cının işsiz kalan sigortalıların karşılaştıkları
gelir kaybını bir nebze olsun tazmin etmek
ve çalışma hayatından uzaklaşmadan ye-
niden bir iş bulmalarını sağlamak oldu-
ğunu aktaran Gök, “İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan kanun dışı bir harcama yapıl-
ması söz konusu değildir. Biz bunun ta-
kipçisiyiz. Fondan işsizlik ödeneği, Kurum
tarafından uygulanan aktif istihdam poli-
tikalarına ait giderler ve Kanunda belirtilen
teşvikler dışında harcama yapılamaz” dedi. 

“Fonun Yağmalandığı Haberleri Gerçek
Dışı”

2016 yılının Haziran ayında yaklaşık
97,5 milyar lira fon varlığı bulunduğuna
dikkat çeken Gök, sözlerini şu şekilde
sürdürdü:

“Fonun yürürlüğe girdiği Mart 2002’den
Haziran 2016’ya kadar işsizlik ödeneği
için 7 Milyon 76 bin 376 kişi başvuruda
bulunmuş, 4 milyon 712 bin 281 kişi işsizlik
ödeneği almaya hak kazanmıştır. Mart
2002 tarihinden 30 Haziran 2016 tarihine
kadar toplam 12 milyar 223 milyon 856
bin TL işsizlik ödeneği verilmiştir. 2016
yılının ilk 6 ayında 1milyar 593 milyon
233 bin 839 TL işsizlik ödeneği verilmiş
olup, 2016 yılının Haziran ayında 412
bin792 işsiz vatandaşımız ödenekten ya-
rarlanmıştır. Yine 2016 yılının ilk 6 ayında
fondan yapılan diğer harcamalar; 148 bin
460 TL kısa çalışma ödeneği, 122 bin 475
yarım çalışma ödeneği, 8 milyon 675 bin
835 TL Ücret Garanti Fonu ödemesi, 3
milyar 825 milyon 980 bin TL aktif işgücü
programları için yapılan harcamalar ve
933 milyon 878 bin 17 TL Kanun’da belir-
tilen diğer giderlerdir.” 

Kamuoyunda fonun yağmalandığı gibi
yanlış ve kötü niyetli haberlerin yer aldı-
ğının altını çizen Gök, her ay düzenli
olarak İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni ya-
yınlandığını ve bu bültene İŞKUR’un in-
ternet sitesi üzerinden kolayca ulaşılabi-
leceğini belirtti. Başkan Gök son olarak,
vatandaşlara bilgi kirliliği yaratacak söy-
lemlere itibar etmeme çağrısında bulundu. 

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök:

“İŞÇİNİN FONU EMANETİMİZDİR
usulsüz harcama sözkonusu değildir”

Kayseri Şube’nin yeni 
başkanı İbrahim Dayı oldu

Şeker-İş Sendikası
Kayseri Şubesi’nin 18.
Olağanüstü Genel Ku-
rulu 20 Aralık 2015 ta-
rihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurul sonrası ya-
pılan oylamada İbrahim
Dayı, yeni şube başkanı
olurken, şube yönetimi
şu isimlerden oluştu:

Şube Başkanı: 
İbrahim Dayı

İdari Sekreter: 
İbrahim Eryolu
Mali Sekreter: 

Okan Yaşar
Yönetim Kurulu 

Üyeleri
Nart Eyigün

Muhsin Yılmaz
Denetim  Kurulu
Veysel Karakurt

Ahmet Özbek
Turgay Özener

Disiplin Kurulu
Hacı Dalaslan

Tacettin Dönmez
Selim Savaşçı

Üst Kurul Delegeleri
Abbas Alpaslan

Safa Akgün
Ömer Uz

Ali Akbulut
M. Çetin Altunbaş

Fatih Çalışkan
Hakan Özsoy

Okan Yaşar Elbaşı
Yusuf İnerci
Atıf Akbıyık

Mehmet Aksoy
Melikşah Çolak

Murat Türkmenoğlu
Mustafa Tahmaz

Gani Timurkaynak
A. Bülent Sezer

İbrahim
Dayı
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Şeker İş'ten Başkan 
Asya'ya Ziyaret
Şeker İş Sendikası Muş Şube Başkanı Fikret
Sancar ve üyeleri, Belediye Başkanı Feyat 
Asya’yı makamında ziyaret etti.

Şube Başkanı Fikret Sancar, ziyarette yap-
tığı konuşmada, “Muş’un en büyük sorun-
larından biri olan ulaşım sorununun çözüme
kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
Kar yağışının etkili olmasının ardından ekip-
lerinin yaptığı çalışmaları vatandaş olarak
yakından takip ediyoruz. Vatandaşların has-
sasiyetini düşünerek koordineli ve titiz bir
çalışma yürütüyorlar. Emeklerinizden dolayı
teşekkür eder, başarılı hizmetlerin devamını
dilerim.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Belediye Başkanı Feyat Asya ise “Yap-
tığımız hizmetlerin sizler tarafından takdir
edilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Daha iyi
hizmetleri hayata geçirebilmek için sürekli
arayış içerisinde olduğumuzu belirtmek is-

terim. Ulaşımdaki aksaklıkları gidermek
için gerçekten çok ciddi emekler verdik. Al-
lah’a sonsuz şükürler olsun ki uzun uğraşlar
sonucunda başarılı bir sonuca vardık. İnşallah
sorunsuz bir şekilde sürdüreceğiz. Yoğun
bir yaz sezon geçirdik. Planladığımız çalış-
maların hemen hemen tamamını hayata ge-
çirdik. İnşallah projelendirdiklerimizi de
gerçekleştiririz. Şu anda sert bir kış mevsimi
geçiriyoruz. Belediye olarak sorumlulukla-
rımızı yerine getirmek için yoğun çaba sarf
ediyoruz. Ekiplerimiz 24 saat kesintisiz hiz-
met veriyor. Vatandaşlarımızın hak ettiği
hizmeti sunmak için elimizden geleni yap-
maya devam edeceğiz.” Yapılan konuşma-
ların ardından Sancar, ziyaret anısına Başkan
Asya’ya hediye takdim etti.

Ilgın Şeker Fabrikası İşletme Müdürü ve ustaların fabrikamızı ziyareti...

“Kamuda c�alıs�an bu�tu�n gec�ici ve tas�oren is�c�ilere kadro verilsin” basın ac�ıkla-
ması Samsun Atatu�rk anıtı meydanında bu�yu�k katılım ile gerc�ekles�tirildi...

KIRS�EHI�R 2016 Yılı Birimler Arası Voleybol Yaz Turnuvası Elektrik Ato�lyesi
Tu�rbinl 1., Muhasebe Personeli 2. oldu

Kırşehir Şeker-İş İl Temsilcisi Işık Şimşek, geçici işçilerle Kırşehir Ak Parti İl
Başkanı Mustafa Kendirli ve İl Yönetimini ziyaret ederek geçici işçi ve şeker

fabrikasının genel sorunları hakkında bilgi aktardılar.  
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Şeker-İş Sendikası tarafından organize edilen
yürüyüşte Mehmet Uzun Kapalı Spor Salonu
önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk
bayrakları ile terör örgütü PKK aleyhine sloganlar
atarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhu-
riyet Meydanı'na doğru hareket ettiler. 'Şehitler
ölmez, vatan bölünmez', 'her Türk asker doğar',
'askere uzanan eller kırılsın', 'kahrolsun PKK"
sloganları ile yürüyüş yapanlara çevreden geçen
araçlar korna çalarak, vatandaşlar alkışlayarak
ve balkonlardan el sallayarak destek verdi.

Cumhuriyet Maydanı'nda son bulan yürüyüşte
şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal
Marşı okundu. Kuran-ı Kerim okunmasının ar-
dından Turhal İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar
tarafından dua edildi. Yürüyüşe Turhal Belediye
Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal Şeker Fabrikası
çalışanları, sivil toplum örgütü temsilcilerinin
yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları ile çok
sayıda vatandaş katıldı.

Sivil toplum örgütleri adına Türk-İş Tokat İl
Temsilcisi Mehmet Elvan Yılmaz, yaptığı açık-
lamada, "Sözde barış çağrıları yapanlar, bağımsız
devlet olma ütopyası ile ülkemize saldıranların
gerçekleştirdiği terör eylemleri artık bardağı
taşırmıştır. Türkiye her gün yeni bir şehit ha-
berine uyanırken halen mecliste anlamsız cüm-
lelerle aynı nakaratları tekrar eden bazı kişilerin,
kimlerin elinde maşa olduğunun sorgulanması,
dokunulmazlıklarının da kaldırılması artık ka-
çınılmaz bir hal almıştır. Askerimize, polisimize,
sivil vatandaşlarımıza yani kısaca milli irademize
yapılan saldırılar tahammül sınırını çoktan geç-
miştir" dedi. 

Türkiye’nin son günlerde gerek içeriden, gerek
dışarıdan emeli ve arzusu terör olan ve bu
sayede ülkemizi bölmeyi amaçla-
yan bazı kesimler tarafından bir
savaş ortamına sürüklenmek is-
tendiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle
devam etti: 

“Terör eylemleri bardağı taşır-
mıştır”

“Sözde barış çağrıları yapanlar,
bağımsız devlet olma ütopyası ile
ülkemize saldıranların gerçekleş-
tirdiği terör eylemleri artık bardağı
taşırmıştır. Türkiye her gün yeni
bir şehit haberine uyanırken halen
Meclis’te anlamsız cümlelerle aynı
nakaratları tekrar eden bazı kişi-
lerin, kimlerin elinde maşa oldu-
ğunun sorgulanması, dokunulmaz-
lıklarının da kaldırılması artık ka-
çınılmaz bir hal almıştır. Askerimize, polisimize,
sivil vatandaşlarımıza yani kısaca milli irademize
yapılan saldırılar tahammül sınırını çoktan geç-
miştir. Terör örgütü ve yandaşları, başta Kürt
vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza
karşı işlediği bu kıyım politikalarından derhal
vazgeçmelidir. Dış güçlerin kirli amaçlarına hiz-
met eden sözde demokrasi savunucuları asla
emellerine ulaşamayacaklardır.” 

Artık laf yarıştırma hallerini bir kenara bıra-
karak, milli bir bakış açısıyla hareket etmek
zamanının geldiğini hatırlatan Yılmaz, Türki-
ye’nin tarihine bakıldığı zaman çok açık bir
şekilde görülmektedir ki, yedi düvele karşı
mücadele vererek kazandığımız destansı sa-
vaşlar, bizim gerçek birlikteliğimizin kanıtıdır.
Suriye’den gelen mültecileri almamız konu-
sunda yapılan baskılar halihazırda devam et-
mektedir. Türkiye 3 milyonun üstünde mülte-
ciye kapılarını açmış, dünya tarihinde görül-

memiş bir ev sahipliği rolü üstlenmiştir. Bunun
karşılığında yine AB ülkelerinin ‘Daha çok
mülteci alın’ gibi anlamsız bir tavrı ile karşıla-
şılmıştır. Bunu bizlere yaptırmak isteyen AB
ülkelerinin ki, aralarında Fransa, İngiltere, Al-
manya gibi güçlü ülkeler bulunmaktadır. Sa-
yıları binlerle telaffuz edilen göçmenlere kapı
açmadığı ise bariz bir şekilde görülmektedir.”
dedi. Yılmaz, şunları söyledi:

“Türkiye Büyük bir Devlettir Bölünemez”
“Yani milyonları alan biz binleri almayan bir

AB topluluğu sözkonusudur. O zaman sözde
insan hakları savunucularının ne derece samimi
olduğunun bir kez daha sorgulanması gerekmek-
tedir. Rusya ile yaşanan ve haklı olduğumuz
açıkça ortada olan hava sahamızı ihlal sonucunda
düşürülen uçak hadisesi, PKK’nın bir uzantısı
olan PYD’nin stratejik müttefikimiz olan ABD
tarafından terör örgütü kapsamı dışında tutulmaya
çalışılması gibi konular da yine terörün ve kanla

beslenenlerin ekmeğine yağ sürmektedir.
Ülkemiz bu bağlamda, stratejik birlikte-
liklerini yeniden gözden geçirmeli ve
kendi stratejisini de tekrar düzenlemelidir.
Yeni dünya mimarlarının hedefi olan ül-
kemiz, oynanan oyunları geçmişte olduğu
gibi bugünde bozacaktır. Tarihimizden
aldığımız güç ve kudretle birçok defalar
ispat ettiğimiz bütünlüğümüzü kimsenin
bozmaya gücü yetmeyecektir. Bölgesinde
lider bir rol üstlenen Türkiye’nin istikrarını
yok etmek, demokrasisine darbe vurmak
isteyenler, her kim olursa olsun gereken
cevabı alacaktır. Bizlerde Turhal’dan bu
meydanlardan sesleniyoruz; Vatanımızın
bölünmez bütünlüğüne her kim göz diker
ise bu topluluk gereken cevabı en sert şe-
kilde verir. Bundan kimsenin endişesi ol-

masın. Yine bu meydandan sesleniyoruz. Ülke-
mizin her yanında görev yapan özellikle Güney-
doğu Anadolu bölgemizde terör ile mücadele
eden kahraman asker ve polislerimizin yanında
olduğumuzu ve onlar için sürekli dua ettiğimizi
haykırıyoruz. Özetle Türkiye’nin gücünü test et-
mek isteyen bu gafillerin yine yeniden öğreneceği
tek bir şey olacaktır, Türkiye büyük bir devlettir
ve bölünemez.”

Tokat'ta “Şehitlere Vefa, Bayrağa
Saygı, Teröre Lanet” yürüyüşü

Tokat’ın Turhal ilçesinde faa-
liyet gösteren sivil toplum ör-
gütleri tarafından "Şehitlere
vefa, bayrağa saygı, teröre la-
net yürüyüşü" düzenledi.
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Türkiye Gıda ve Şeker Sa-
nayi İşçileri Senidkası Genel
Başkanı İsa Gök ve Merkez
Yönetim Kurulu Maliye Ba-
kanı Naci Ağbal’a şeker sek-
törüne ilişkin brifing verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı’nda gerçekleştirilen top-
lantıya Türkşeker Genel Mü-
dür Vekili Sami Ölmeztoprak,
ÖİB Başkanı Mehmet Bostan
ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay katıldı.  Toplan-
tıda özelleştirme süreci, mev-
simlik işçilerin kadro sorunu
ve Nişasta Bazlı Şekerler ko-
nusunda 1.5 saate yakın bil-
gilendirme yapıldı. Maliye Ba-
kanı Ağbal, Türkiye genelinde
tarihe bir ilk olarak adını yaz-
dıran 2 saatlik ücretsiz fazla
çalışma eyleminden dolayı Şe-
ker-İş Sendikası Genel baş-
kanı İsa Gök ve tüm şeker iş-
çilerine teşekkür ederek, “Siz-
leri alınlarınızdan öpüyorum”
ifadesini kullandı. 

Maliye Bakanı Ağbal’a Şeker
Sektörü brifingi verildi

Harb-İş Sendikası’ndan destek
Şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamından çı-

karılması için 1 ay süresince fabrikaların tüm bölüm-
lerinde günde 2 saat fazla çalışma eylemi yapan işçilere
destek vermek amacıyla Harb-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Bayram Bozal,
Genel Başkan Yardımcısı Yüksel İlbeyli
ve Genel Sekreter Yavuz Koçak, 12
Mayıs 2016 tarihinde Şeker-İş Sendi-
kası’nı ziyaret ettiler.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa GÖK ve
Yönetim Kurulu tarafından ağırlanan
Yöneticiler, ülke ekonomisi için büyük
bir öneme sahip olan şeker fabrikala-
rının özelleştirilmesinin fabrikaların
kapısına kilit vurulması anlamı taşıdı-
ğını belirterek, çalışanların şeker fab-
rikanın özelleştirme kapsamından çı-
karılması yönündeki haklı taleplerinin
yanında olduklarını ifade ettiler. Şe-
ker-İş Yönetimi ise desteklerinden do-

layı Harb-İş Yönetimine şükranlarını dile getirdi. Gö-
rüşmede, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi Aydın Başbuğ da bulundu.
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Şeker-İş Sendikası Genel Mer-
kez Denetimi 22 Şubat-5 Mart ve
22 Ağustos-3 Eylül 2016 tarihleri
arasında Başkan Veli İlkay, Üye

İsmail Çelik ve Raportör İbrahim
Buğday tarafından gerçekleştiril-
di. Denetim sonrası tutulan tuta-
nakta bütün kayıtların incelene-
rek kayıt ve kararların yönetme-

lik ve tüzüğe uygun olarak zama-
nında yapıldığı, kayıt ve evraklar-
da herhangi bir eksikliğe rastlan-

madığına vurgu yapılarak yöne-
tim kurulunun yaptığı çalışmala-

ra teşekkür edildi.

Keskinkılıç’a bağlı Aksaray Balküpü Şeker Fab-
rikasında işçiler toplu sözleşme için gün sayıyor. 

Hatırlanacağı üzere Türkiye Gıda ve Şeker Sa-
nayi İşçileri Sendikası’nın 2012 yılında, Aksaray-
Balküpü Şeker Fabrikası’nda sendikaya üye ol-
dukları gerekçesiyle işten çıkarılan 47 işçi adına
başlatmış olduğu hukuk mücadelesi Aksaray İş
Mahkemesi’nin işçiler lehine sendikal tazminat
ödenmesi yönünde kararıyla noktalanmış, Yargıtay
22. Dairesi de işçilerin sendikal faaliyetler nede-
niyle işten çıkarılmalarını haksız fiil bularak İş
Mahkemesi’nin kararını onamıştı. Ayrıca işçinin
sendikal faaliyetlerini tehdit ve baskıyla engelleme
suçundan adı geçen fabrikada birden çok üst
düzey yöneticiye 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay arasında
hapis cezası verilmişti.

Şeker-İş Sendikası, Keskinkılıç Gıda San. Ve Tic.
A.Ş.’de 2012 yılından bu yana örgütlenme çalışmaları
yapmakta iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nca yetkili sendika olarak ilan edilmesine
rağmen bu tespite karşı işveren teşkilatlanmayı
baltalamak için yeniden dava yoluna başvurmuş,
İstanbul Anadolu 21.İş Mahkemesinin 2013/1324
E. sayılı dosyasında verilen 21.10.2015 tarihli karar
ile de işverenin itiraz davası yetkiden reddedilmişti. 

Gerek yetki davası dosyasına sunulan bilirkişi
raporları gerekse de işçinin Anayasal bir hakkı
olan sendikalılığı akıl almaz ve çağdışı yaklaşımlarla
engellemeye çalışan, örgütlenme sonrası dönemde
pek çok işçiyi işten çıkardığı gibi asıl iş olan bazı
işleri de alt işverene ihale yoluyla havale eden Bal-
küpü yönetimi burada da şark kurnazlığına baş-
vurdu. Taşeron firmada çalışan ve sendikaya üye
olan işçilerin başka bir iş kolunda çıkmasıyla Şe-
ker-İş Sendikası yeni bir iş kolu tespiti yaptırarak
konuyu mahkemeye taşıdı. 

Tüm bu gelişmeler paralelinde Şeker-İş Sendi-
kası’nın yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü mücadelede
sona yaklaşıldı. Ancak, 250’nin üzerinde işçiyi ilgi-
lendiren toplu sözleşmeden geriye dönük haklardan
yararlanılması için işçilerin bir an önce sendikaya
üye olmaları gerekiyor. 

Balküpü Şeker İşçileri Toplu
Sözleşme için gün sayıyor

Şeker-İş Genel Merkez Denetimi yapıldı

Şeker-İş Ölüm ve Yardımlaşma
Vakfı Denetimi yapıldı

Şeker-İş Sendikası Ölüm ve Yardım-
laşma Vakfının denetimi 9-12 Şubat 2016
ve 16-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında
Başkan Kenan Piynar, Raportör Nuri
Murat ve Üye Sefer Kahraman tarafın-
dan gerçekleştirildi. Hazırlanan raporda
şöyle denildi:

“ 9-12 Şubat-16-19 Ağustos tarihleri
arasında Şeker Anadolu Mutfağı, Şe-
ker-İş Sıhhiye Misafirhanesi, Vakfın iş-

tiraki olan Şeker-İş Sigorta Aracılık Hiz-
metleri Ltd. Şti ve Anadolu Şeker Turizm
Ltd. Şti., Merkez ve Grand Şeker Hotel
Şubesi’ne ait bütün kayıtlar incelenmiş
olup, kayıt ve evraklarda herhangi bir
eksikliğe rastlanmamıştır. Denetim Ku-
rulu olarak Yönetim Kuruluna yapmış
olduğu başarılı çalışmalardan dolayı te-
şekkür eder, başarılarının devamını di-
leriz.”

Vali Salih Işık’a ziyaret
Şeker İş Sendikası Amasya Şube Başkanı Hasan Batak ve

yönetim kurulu üyeleri Vali Salih Işık’a hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular. Ziyarette misafirleri Vali Salih Işık’a görevi-
nin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar dilerken;
Vali Işık ise ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür etti.

İşitme Engelli Milli
Voleybolcular 
Dünya Şampiyonu

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol
Takımı, ABD'de yapılan Dünya Şampi-
yonası'nda altın madalya kazandı.

ABD'de 7-15 Temmuz tarihlerinde ya-
pılan İşitme Engelliler Dünya Voleybol
Şampiyonası'nda, final maçında Ukray-
na'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, altın
madalya kazandı.

Şampiyon takımın milli voleybolcusu
Amasya Şeker Fabrikası muvakkat En-
gelli işçilerinden Mehmet Kuzucu, bu
şampiyonluğu tüm Türkiye’ye hediye
ettiklerini söyledi. Şeker-İş Sendikası
Amasya Şube Başkanı Hasan Batak,
Kuzucu’yu kabul ederek milli voley-
bolcuya ödüllendirdi ve bu gururu ül-
kemize yaşattığı için teşekkür etti.
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Elbistan’da yeni Başkan Mehmet Kılıç
Türkiye Gıda ve Şeker Sa-

nayii İşçileri (Şeker İş) Sen-
dikası Elbistan Şubesi'nde

10. Genel Kurulu gerçekleş-
tirildi. Yapılan oylamada

Mehmet Kılıç Elbistan
Şube’nin yeni başkanı oldu.
Şeker-İş Sendikası Elbistan Şubesi'nde genel

kurul seçimleri yapılıyor. Şeker Fabrikası Ye-
mekhanesi'nde gerçekleştirilen seçimde 400 üye,
16 yönetim kurulu üyesini belirlemek için oy
kullandı.

Elbistan'da Şeker İş Şubesinin 10. Genel Kuru-
luna katılan Genel Başkan İsa Gök, burada yaptığı
konuşmasında şunları söyledi: " Şeker fabrikalarının
sürdürebilirliğini gündeme getirmek istedik. Bunun
içinde bir aylık günlük 2 saat fazla çalışma eylemi
yaptık. Yoğun ülke gündemine şeker fabrikalarının
da alınmasını sağladık. 2016-2017 şeker pancarı
alım kampanyasının bazı fabrikalarda yapılamaması
ihtimali vardı. Ayrıca üretim esnasında meydana
gelebilecek iş kazalarına, iş güvenliğine ve işçi
eksikliğine dikkat çekmek, şeker fabrikalarında
üretimin devamlılığına dikkat çekilmesi amacıyla
yapılan bu eylem amacına ulaşmıştır. Dünyada
bu şekilde kanunla işçiler fazla çalıştırılmıştır.
Ama kendi isteğiyle eylem yaparak çalışan sadece
şeker işçisidir. Bu şekilde şeker fabrikalarını ka-
muoyunun gündemine taşımayı başarmıştır. Bu
eyleme işçiler yüzde 90'ın üzerinde katılım sağla-
mıştır" dedi.

Gök: "Özelleştirme İdaresi ve Maliye Bakanlığı
yaptığımız eylem sonrası işçilerin ve sektörün so-
runları ile ilgili bizleri defalarca dinlediler. Bugün
şeker sektöründe geçici işçilerin kadro alabilme-
lerinden tutunda 3 kişinin yapacağı işi tek başına
yapan şeker işçisi var. Çalışma hayatı zor zamanlar
geçiriyor. Geçici işçi arkadaşlarımızın kadro alması,
taşeronlarla ilgili belirsizlikler, şeker sanayinin
kendisine özgü problemleri her zaman Türkiye'nin
gündemindedir" dedi.

Gök: "Halkımız için şeker işçisinin özel çabaları
var. En azından tatlandırıcılarla ilgili mücadele
ediyor. Meyveyi ve pancarı yerken ağzınıza şeker
tadı gelir. Ama mısırı yerken, ağzınıza mısır tadı

gelir. Ağzınıza bir tat gelmez. Eğer mısıra emzimler
ve kimyasallarla müdahale etmezseniz tatlandırıcı
olmaz. Doğal değildir. İnsanlar için zararlı olduğunu
düşünüyoruz. Bizler doğal pancar şekerini ön
plana çıkarıyoruz. Bunu yaparken de Almanya ve
Fransa'yıda örnek veriyoruz. Fransa'da nişasta
bazlı şeker üretimi sıfırdır. Almanya'da yüzde
1,92'dir. Bu iki ülke kendi ihtiyacının iki katı şeker
pancarı üretimi yapıyor. Türkiye'ye yaklaşık 500
bin ton pancar şekerine takabül edecek şekilde
tatlandırıcı girdiriliyor. Türkiye'de şeker fabrikaları
2000 yılında 2,5 milyon ton şeker üretimi yapıyordu.
Nüfus o zaman 67 milyondu. 2016 yılında ürettiğimiz
şeker 2 milyondur. Nüfusumuz ise 79 milyondur.
Bu rakamlara göre Türkiye'de kaçak veya nişasta
bazlı sağlıksız şekerler insanların tüketimine su-
nuldu. Yeni doğan bebeklerin sağlıklı beslenmesi
çok önemlidir. Türkiye nüfusunda obez insan
sayısı hızla yükseliyor. Bu durumun ne zaman
başladığına bakmak lazım. Halkımızın sağlıklı
beslenmesi açısından pancar üretiminin artırıl-
masını, şeker işçileri yaptıkları eylemlerle gündeme

taşımaya çalışıyor" dedi.
Türkiye'nin, bunuduğu coğrafi bölge bakımından

şeker pancarı üretimi için son derece avantajlı bir
ülke konumunda olduğunu kaydeden Şeker İş
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Bu avantajı
değerlendirmeli ve şeker pancarı üretiminde söz
sahibi bir ülke olunmalıdır" diye konuştu.

Elbistan’da şube 
başkanlığı el değiştirdi
Şeker-İş Elbistan Şubesi 10. Olağan

Genel Kurulu 21 Mayıs 2016 tarihinde ger-
çekleştirildi. Genel Kurul’da Mehmet Kılıç,
Elbistan Şube’nin yeni başkanı seçildi.
Yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden
oluştu:

Şube Başkanı: Mehmet Kılıç
İdari Sekreter: Hasan Kıroğlu
Mali Sekreter: Şaban Tecirli

Yönetim Kurulu Üyeleri
Denetim  Kurulu Disiplin Kurulu
Cesur Çimen Fatih Göçmen
Şahin Kuyucu Mevlüt Yavaş
Ömer Yalçınöz Doğan Ünal
Üst Kurul Delegeleri
Mehmet Mustafa Adsal
Cemil Memişoğlu
Metin Yılmaz
Mustafa Akbaba
Mehmet Kılıç
Cevdet Şahin
Mehmet Yılmaz
Mehmet Kılıç’ın özgeçmişi:
Kahramanmaraş doğumlu olan Mehmet

Kılıç, 1987 yılında Elbistan Şeker Fabri-
kası’nda işe başladı. Elbistan Şeker Fabri-
kası’nda halen Kazan Dairesi Ustabaşı
Yardımcısı olarak görev yapan Kılıç, 10.
Olağan Genel Kurul’da Başkanlığı İsmail
Şahin’den devraldı. Kılıç, evli ve 4 çocuk
babasıdır.
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Gök: Türkiye onların istediği gibi 
YAT KALK MANGASI olmayacak

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İş-
çileri (Şeker-İş) Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök, Türk Silahlı Kuv-
vetleri içindeki bir grup FETÖ üye-
sinin Türkiye'nin anayasal düzenine,
halk tarafından seçilmiş Cumhur-
başkanına ve hükümetine karşı ger-
çekleştirdikleri darbe girişiminin
başarısızlığa uğratılmasından haz
duyan kendini bilmez bir İngiliz ga-
zetecisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve medya kuruluşlarına yönelik söy-
lemlerini nefretle kınadıklarını söy-
ledi. 

Türkiye'de gerek halkın gerekse
muhalefet partilerinin ve sivil toplum
kuruluşlarının demokratik değerlere
ve hukukun üstünlüğüne göster-
dikleri ortak destek ve dayanışmanın
İngiltere dahil bir çok Avrupa ülke-
sine örnek olacağına dikkat çeken
Gök, İngiliz Sky TV  eski Dış Politika
Editörü Tim Marshall ‘ın “Darbeciler
iki büyük hata yaptılar. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı öldürmediler. Bu
yapılması gereken ilk şey. Bunu sa-
vunmuyorum ama darbenin ilk ku-
ralı, ülkenin liderini öldürmek ya
da yakalamaktır. İkinci kural ise
medyayı kapatmaktır. TRT’ye git-

tiler. NTV, CNN Türk yayındaydı,
sosyal medyayı kapatmadılar.” yö-
nündeki açıklamalarına sert tepki
gösterdi. 

Gök şunları söyledi: “Artık onların
istediği gibi bir Türkiye yok karşı-
larında. Artık Yat kalk mangası gibi
Türkiye’nin önlerinde diz çökecek-
lerini sananlar bundan sonra büyük
hayal kırıklığı yaşayacaklardır. Aca-
ba aynı darbe bu meczup gazetecinin
kendi ülkesinde yapılsaydı kendi
Meclisine bomba atılıp, kendi va-
tandaşına, Başbakanına kurşun sı-
kılsaydı aynı temennilerde buluna-
bilecek miydi? Ağzı salyayla dolu
bu gazeteci bozuntusuna en büyük
cevabı Kökleri Anadolu’da, Geleceği
Demokrasi’de olan Büyük Türk Mil-
leti 15 Temmuz gecesi meydanlarda
vermiştir. Bu sınav, Türkiye’ye nefret
besleyen, Türkiye içiresinde çıkacak
iç kargaşa ortamından nemalanmak
isteyen tüm haçlı zihniyetine karşı
verilmiş en ciddi sınavdır. Bundan
tüm ülkeler ders çıkarmalıdır. Artık
Türkiye’nin, ne masa oyunlarıyla,
ne de tankla, uçakla, tüfekle çöker-
tilebileceğini beyinlerine kazımala-
rının zamanı gelmiştir”.  

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ten “Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
öldürmediler. Bu yapılması gereken ilk şey…” diye konuşan İngiliz Gazeteciye tepki…

Kısımlar arası Voleybol Turnu-
vası  oynanan final müsabakaları
ve ardından düzenlenen ödül tö-
reni ile sona erdi. Turnuvanın
şampiyonu Muhasebe  takımı oldu.
Turnuvada oynanan müsabakalar
ile başlayan turnuvada nefesleri
kesen mücadeleler ortaya koyul-
du.  Organize edilen ve 16 takımın
yaklaşık 90  çalışanın spor yapma

imkanı bulduğu turnuva bu  Fab-
rikanın üst düzey yöneticilerinin
yanı sıra, Seker-İs Sendikası Şube
Başkanı Metin Keskin ile fabrika
çalışanlarının izlediği final müsa-
bakalarının sonunda, muhasebe
takımı Voleybol Turnuvasında
şampiyonluk kupasının sahibi
olurken, idare  takımı ikinci, Gü-
venlik üçüncü oldu.

Erzurum Şeker Fabrikasında 2016 yılı 
Voleybol Şampiyonu Muhasebe Takımı

Sanayide istihdam yüzde 0,5 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi

sektöründe faaliyet gösteren orta ve
büyük ölçekli girişimlerin çalışanlar
sayısı ve çalışılan
saat sayısında ve
brüt ücret-maaş ya-
pısında meydana ge-
len gelişmelerin be-
lirlenebilmesi, dö-
nemler ve yıllar ara-
sındaki değişimlerin
izlenebilmesi için Üç
Aylık Sanayi İstih-
dam, Çalışılan Saat
ve Brüt Ücret-Maaş
Endeksleri hesapla-
maktadır.

Gıda ve şeker sanayisinin dahil ol-
duğu imalat sanayisinin de içinde bu-
lunduğu sanayi kuruluşlarının gös-
tergeleri üzerinden hesaplanan Sanayi
İşgücü Girdi Endeksi’ne göre Nisan-
Haziran döneminde, bir önceki üç
aylık dilime oranla istihdamda yüzde
0,5 azalış gözlendi. Takvim etkisinden
arındırılmış sanayi istihdam endeksi
ise bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre yüzde 1,1 azaldı.

Sanayide brüt ücret -
maaş %2,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arın-

dırılmış sanayide brüt ücret – maaş
endeksi 2016 yılı II. çeyreğinde bir
ö n c e k i

çeyreğe göre yüz-
de 2,7 arttı. Takvim etkisinden arın-
dırılmış sanayide brüt ücret – maaş
endeksi ise bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre yüzde 17,1 arttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nın her yılın Ocak ve Temmuz
ayında yayınlanan istatistiklerine göre,
Sendikamız Şeker-İş’in faaliyet gös-
terdiği 2 numaralı Gıda Sanayi işko-
lunda 2015 yılının Temmuz ayında
585 bin 304 işçi çalışırken; bu sayı
2016 yılının Ocak ayında 573 bin 633’e,
Temmuz ayında ise 564 bin 728’e kadar
düştü.

Kaynak: TÜİK-ÇSGB
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CHP Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz, 12 Ağustos 2016 tari-
hinde Sendikamız Şeker-İş’e zi-
yaret gerçekleştirdi. Durmaz’ı
Genel Başkan İsa Gök ile birlikte
Genel Sekreter Fevzi Şengül,
Genel Mali Sekreter Eyüp Şen,
Genel Eğitim Sekreteri Hasan
Basri Güzel ve Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri İlhan Özyurt
karşıladı.

Şeker sektörünün ve sendika-
ların sorunları üzerine konuşulan
ziyarette, Milletvekili Kadim Dur-
maz’a sektörün Türkiye ekono-
misi bakımından arz ettiği öne-
mi, yaşanılan sorunlar ve bu so-
runların işçilere ve tüm topluma
olan yansımaları anlatıldı. Pancar
şekerinin hem toplum sağlığı
hem de ülke ekonomisi açısın-
dan ciddi bir öneme sahip oldu-
ğunu ve bu şekerin üretiminin
yapıldığı şeker fabrikalarının

kamu eliyle işletilmesi ve üretim
kapasitesinin arttırılarak kulla-
nılması gerektiğinin altını çizen
Gök, bunun için de her şeyden
önce üretimin en önemli girdisi
olan işgücünün verimli bir şe-
kilde kullanılması, şeker fabri-
kalarında çalışan geçici işçilerin
sürekli olarak istihdam edilmesi
ve stratejik önemi yadsınamaz
boyutta olan şeker fabrikalarında
taşeron işçiliğe son verilmesi ge-
rektiğini belirtti.

Yönetim Kurulu adına Kadim
Durmaz’a nazik ziyaretlerinden
dolayı büyük bir memnuniyet
duyduğunu ifade eden Gök, ülke
ekonomisinin kalkınması ve mil-
letimizin refah ve mutluluk için-
de bir yaşam sürmesi için iktidar,
muhalefet ve tüm sivil toplum
kuruluşlarıyla fikir alışverişinde
bulunmanın önemine dikkat
çekti. 

Kadim Durmaz’dan Şeker-İş’e ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı
Ataç’dan Şeker-İş ziyareti

NEDİR ÇEKTİKLERİM YILLARIM GEÇTİ

BİTİRDİM ÖMRÜMÜ VAY MUVAKKATLIK

DÜNYADA ŞANSIZLIK TEK BİZİ SEÇTİ

BİTİRDİN ÖMRÜMÜ VAY MUVAKKATLIK

YILLAR ÖNCE SİYAH SAÇIM TARARDIM

GELECEĞE NE HAYALLER KURARDIM

SİYAH ÜZÜM GİBİ SOLDUM KARARDIM

BİTİRDİN ÖMRÜMÜ VAY MUVAKKATLIK

YAŞIM GİTTİ SİYAH SAÇIM AK OLDU

GÜN GEÇTİKÇE RENGİM SARARIP SOLDU

MAZİYE BİR BAKTIM GÖZLERİM DOLDU

BİTİRDİN ÖMRÜMÜ VAY MUVAKKATLIK

YAZAR BU ŞİİRİ BESTELER NİHAT 

BENDE BU DÜNYADA GÖRMEDİM HAYAT

KADRO ŞİRİN OLDU BEN OLDUM FERHAT

BİTİRDİN ÖMRÜMÜ VAY MUVAKKATLIK

NİHAT ÇETİN
ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI

MUVAKKATLIK
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’dan Şeker-

İş Ziyareti
Eskişehir Şeker Fabrikasının bağlı bulun-

duğu Tepebaşı Belediye Başkanı  Dr. Ahmet
Ataç işçileri ziyaret etti. 

Şeker Fabrikasında  ki  Baş Temsilcilikte
işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ah-
met Ataç yurt dışında bulunduğum için yapmış
olduğunuz anlamlı eyleme destek ziyaretinde
bulunamadığını, belirterek, her zaman Şeker
Fabrikasının sorunları ve işçilerinin yanında
olduğunu sözlerine ekledi.

Şeker–İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı
Cengiz Ünder de ziyaretinden dolayı hatıra
olarak Başkan Ahmet Ataç’a teşekkür ederek
hatıra olarak fincan takımı hediye etti.
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Ziyaretler... Ziyaretler...

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi
Şengül, Genel Mali Sekreter Eyyup Şen ve Genel Eğitim Sekreteri Hasan Basri Güzel Maliye
Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret ederek şeker fabrikalarında çalışan muvakkat işçilerin kadro so-

runlarına ilişkin bir dosya sundular. Verimli geçen görüşmede Şeker-İş Sendikası heyeti ileri
ki günlerde Maliye Bakanı’na kapsamlı bilgi aktarmak üzere Bakanlıktan ayrıldılar.

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Halim Çakır Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök’ü makamında ziyaret etti. Kırşehir İl Temsilcisi Işık Şimşek’in de katıldığı gö-

rüşmede şeker sektörünün sorunları dile getirildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ü makamında ziyaret etti. Erzurum Şeker Fabrikası’nda çalı-
şan geçici işçilerin kadro sorunu ve şeker sektörünün ele alındığı görüşmeye Şeker-İş Sendi-

kası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Genel Mali Sekreter Eyyup Şen, Genel Eğitim Sekreteri
Hasan Basri Güzel ve Erzurum şube Başkanı Metin Keskin de eşlik etti.  Milletvekili Ilıcalı’ya

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök tarafından kahve takımı hediye edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’e
ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Genel Mali
Sekreter Eyyup Şen, Genel Eğitim Sekreteri Hasan Basri Güzel, Ilgın Şube Başkanı Yusuf

Yazır ile Erzurum Şube Başkanı Metin Keskin de yer alırken, Milletvekili Ceylan’a şeker sektö-
rünün sorunlarına ilişkin bir dosya takdim edildi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı ve Tür-
kiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gök’e ziyaret gerçekleştirdi. Çağırıcı, yapılan gö-
rüşme kapsamında özel güvenlik görevlileri hakkında genel bilgilendirmede bulunurken,

Türkiye genelinde Şeker Fabrikalarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin sorunları ve  ça-
lışma hayatında ki genel sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın, Türkiye Gıda ve
Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve yönetimini ziyaret etti. 



Muş Şeker Fabrikası Müdürü Nizamettin Güler,
bu yıl 78 bin dekarda ekimi yapılan şeker panca-
rıyla, kentin ekonomisine 100 milyon lira girdi
sağlanacağını söyledi.

Merkeze bağlı Çatbaşı köyündeki pancar tarla-
sında çiftçilerle bir araya gelen Güler, Muş, Bitlis,
Bingöl illeri ile Bulanık, Güroymak, Hasköy ilçeleri
ve bağlı 74 köyde, 4 bin 39 çiftçinin 78 bin dekarda
pancar ekimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Güler, 2016-2017 kampanya döneminde fabri-
kalarına 472 bin 500 ton kota verildiğini ve bu
miktarın 4 bin 39 çiftçi tarafından karşılanacağını
ifade ederek, 'Bazı bölgelerimizde ekim dekarı
beklentimizin altında kaldı. Ancak pancara ve-
rilen 194 lira fiyat olumlu etki yarattı. Bedeli
ödenen ekili alanlardan fireli olarak yaklaşık
360 bin ton pancar tesellüm edilecek. Fabrikada
bu yıl işleyeceğimiz 290 bin ton pancar karşılı-
ğında, 40 bin ton kristal beyaz şeker, 10 bin ton
melas ve 80 bin ton yaş küspe üretmeyi hedefli-

yoruz” diye konuştu.
Havaların sıcak geçmesinden dolayı kotada bir

düşüş yaşandığını bildiren Güler, bu nedenle çift-
çilerin 10 günde bir pancar tarlasını sulamak zo-
runda kaldığını anımsattı.

Güler, sulama yapılmaması nedeniyle pancarda
kalitenin düştüğünü vurgulayarak, şunları söyle-
di:

“Bu yıl fabrika olarak 19 Eylül'de pancar alımına
başlayacağız. Kampanyamız 75 gün sürecek. Bu
kampanya döneminde Muş'a 100 milyon lira eko-

nomik girdi sağlayacağız. Şeker fabrikası bu böl-
genin şah damarıdır. Muş'un nefes alan pencere-
sidir ve olmazsa olmazıdır. Dolasıyla hep birlikte
sahip çıkmamız gerekiyor. 2 ile 3 yıldır çiftçileri-
mizle çalışıyoruz. Ekibimle sürekli pancar tarla-
larını geziyorum. Çiftçinin evine gidip sorunlarını
dinliyorum. Çamurla mücadele konusunda büyük
hedef aldık. Fabrika olarak çamurun olmadığı
yerlerde pancar ekimini yoğunlaştırıyoruz. Çünkü
çamurlu gelen pancar hem fabrikaya zarar veriyor
hem de kotanın düşmesine neden oluyor.”

Muş Şeker Fabrikası Müdü-
rü Güler: 'Bu kampanya dö-
neminde Muş'a 100 milyon

lira ekonomik girdi sağlaya-
cağız. Şeker fabrikası bu böl-
genin şah damarıdır. Muş'un
nefes alan penceresidir ve ol-

mazsa olmazıdır'
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Pancar, Muş ekonomisine
ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Part-time çalışanlara müjde 
Part-time çalışanlara müjde torba yasadan çıktı.

Sosyal güvenlik yazarı Cem Kılıç yeni düzenlemenin
ayrıntılarını yazdı. Part-time çalışanların gelir testine
girme zorunluluğu kaldırıldı. Üniversite öğrencileri
ev hanımları  artık kayıt dışı çalışmak zorunda kal-
mayacak. Geçen hafta TBMM'den geçen torba yasa,
hayatımızı yakından ilgilendiren düzenlemeler ba-
rındırıyor. İşte onlardan bazılarını Milliyet yazarı
Cem Kılıç köşesinde böyle paylaştı:

15-24 YAŞA TEST YOK
Part-time çalışanların yüzde 23’ü 15-24 yaş arası

gençler. Yani, part-time çalışan yaklaşık her dört
kişiden biri üniversite eğitimine devam etmesi
halinde ailesi üzerinden sağlık hizmeti alabilir du-
rumda. Diğer yandan, 15-24 yaş arası part-time ça-
lışan kişilerin yüzde 29’u sigortasız çalışıyor. Mec-
listen geçen Torba Kanun ile bu gruptaki kişilerin
kayıt dışı istihdamının önüne geçilmesini sağla-
yacak çok önemli bir düzenlemeye imza atıldı.
Düzenleme ile özellikle bu yaş grubundaki kişilerin
“sağlık hakkımı kaybederim” endişesiyle sigortasız
çalışmayı kabul etmesi son bulacak.

Ev hanımları da düzenleme sonrası gönül ra-
hatlığıyla part-time çalışacak. Köşedeki mantıcıda

haftanın iki günü çalışan bir kadın, bu çalışması
nedeniyle gelir testine girmek zorunda olmayacağı
ve sigortalı eşinin üzerinden sağlık hizmeti almaya
devam edebileceği için kayıt dışı çalışmayacak. 

Diğer yandan, part-time çalışan ancak bir sigor-
talının bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ol-
mayanların gelir testine girmeleri ve sağlık sigortası
primlerini 30 güne tamamlamaları gerekecek. Bak-
makla yükümlü olmayan kişiler eğer ay içerisinde
20 gün ve daha az süreyle çalışıyorlarsa ceplerinden
sağlık sigortası primi ödemeye devam edecekler.

GENÇLER KAYITSIZ ÇALIŞIYOR ÇÜNKÜ!
Part-time istihdam edilen kişiler arasında kayıt

dışılığın bu kadar yaygın olmasının en önemli ne-
deni, part-time çalışan kişilerin sağlık hakkından
yararlanmaları konusundaki düzenleme. 20 ya-
şındaki bir üniversite öğrencisi, sigortalı çalışan
babasının üzerinden sağlık hizmeti alabilir du-
rumdayken, harçlığını çıkarmak için haftanın 3
günü çalışmaya başlarsa, gelir testine girmek ve
adına çıkan prim borcunu ödemek zorunda. Yani,
harçlığımı çıkarayım derken, borçlu çıkıyor. 

Part-time çalıştığı için anne babası üzerinden
sağlıktan yararlanmaya devam edemeyen öğrenciye

ebeveynlerinin geliri üzerinden prim borcu çıka-
rılıyor. Yeni düzenleme ile bu garabet son bulacak.
Artık part-time çalışanlardan, bir sigortalının bak-
makla yükümlü olduğu kişi statüsünde olanlar,
gelir testine girmek zorunda kalmayacaklar. 

SON DURUM NE?
Bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler

temel olarak eşi ve çocuklarıdır. 18 yaş üstü
çocuklar anne  babaları üzerinden sağlık hizmeti
almaya devam edemezler. Ancak lise eğitimine
devam eden çocuklar 20, yüksek öğrenime devam
eden çocuklar ise 25 yaşına kadar anne  babası
üzerinden sağlık hizmeti alabilirler. Diğer yandan,
eşi çalışan bir kişi yaş fark etmeksizin eşi üzerinden
sağlık hizmeti alabilir. İstisnai durumlarda, sigor-
talının anne  babasının da sigortalı üzerinden
sağlık hizmeti alması mümkündür.



28 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

Kıdem Tazminatı İçin Kuruma 
Verilecek Dilekçe Örneği

Aşağıdaki dilekçe, taşeron işçisi olarak çalışmakta iken iş
sözleşmesi kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde
sona eren işçilerce kıdem tazminatı almak için çalıştıkları
kamu kurumuna vermeleri gereken dilekçenin bir örneği-
dir.

Bu dilekçeyle birlikte taşeron işçisi; iş sözleşmesinin
kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olması
kaydıyla, kıdem tazminatını direkt olarak kamu kurumundan
talep edebilecek ve alabilecektir.

Taşeron işçisinin kıdem tazminatını, çalışmış olduğu kamu
kurumundan nasıl alabileceğinidaha önce anlatmıştık. Ay-
rıca alt işveren işçisinin kıdem tazminatını devletten almasının
hukuki dayanaklarını da bir başka yazımızda açıklamıştık.
Bu yazılara göz gezdirmeniz halinde konu hakkında daha
iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.

……/……/201…

………………………………(buraya kamu kurumunun adı yazılacak)
Kurumunuzla imzalamış olduğu hizmet alım ihalesi kapsamında faaliyet gösteren alt

işveren ............ şirketinde ………… tarihinden bu yana çalışmaktayken …………. tarihinde
bu şirketle olan iş sözleşmem sona erdi.  Taşeron ………….. şirketinden almış olduğum ve
iş sözleşmemin kıdem tazminatı alacak şekilde sona erdiğini ve şu ana kadar çalıştığım
kamu kurumlarının listesini gösterir yazı ektedir.

Hesaplanacak kıdem tazminatı tutarımın 4857 sayılı İş Kanununun 112. Maddesi ve
“Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazimatlarının Ödenmesi Hakkında Yönet-
melik” hükümleri kapsamında aşağıda gösterilen IBAN numaralı banka hesabıma ödenmesi
hususunu saygılarımla arz ederim.

İmza
Adı Soyadı
T.C No
IBAN Numarası: 
Ek: 1 adet yazı

Şeker-İş vatandaşı ülke genelinde bilgilendirdi…

imza kampanyası büyük ilgi gördü
‘Taşeron işçiliğe hayır’ 

Meclis’te Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu’nun özel istihdam büroları
aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve
uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini
öngören tasarı kapsamında “İş Kanunu ile
Türkiye iş Kurumu Kanunu’nda değişiklik
yapılmasına dair Kanun Tasarısı’nın kabul
edilmesi Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (TÜRK-İŞ)’i harekete geçirdi. Türk-
İş Konfederasyonu tarafından eş zamanlı
olarak başlatılan ‘Taşeron İşçiliğe Hayır’
imza kampanyası ülke genelinde devam edi-
yor.  Türkiye çapında tüm şubeleri ile imza
kampanyasına destek veren Şeker-İş Sen-
dikası da, Genel Merkez önünde kurduğu
stant ile vatandaşları konu hakkında bilgi-
lendirdi.  

Şubeler tarafından yapılan ortak basın
açıklamasında, sivil toplum kuruluşlarının
asli görevinin işçinin menfaatlerini korumak
olduğunu hatırlatarak, demokratik zemin-
lerde bu hak arayışının sürdüreceğini, sosyal
sorumluluk anlayışı ile böyle bir kampanya-
nın yaşama geçtiğini belirttiler. TBMM’de
ele alınan yasa tasarısının tarafların görüş-
lerinin alınmasının büyük önem taşıdığına
atıf yapan yetkililer, imza kampanyasının
atılan ilk adım olduğunu ve dikkate alınması
gerekliliğini vurguladılar.

Ülkemizin hassas bir dönemden geçtiğini
de belirten yetkililer, kaostan uzak, olması
gerektiği gibi bir mücadele sergilediklerinin
altını çizerek,  “Bizlerin amacı sadece ve sadece
çalışanların hak ve menfaatini korumaktır.
Bir yanlış varsa düzeltilmelidir. Şartlar ne
olursa olsun milyonlarca işçiyi ilgilendiren ta-
şeron işçilik konusuna sessiz kalmamız bek-
lenemez.12 yılda 14 bin işçi iş kazaları nedeniyle
yaşamını kaybetti…İşçi sağlığı, güvenliği, hak-
ları, yaşamlarının devamı için bizler taşeron
işçiliğine hayır diyoruz” yorumunu yaptılar. 

Ankara

Kırşehir

Eskişehir

Yozgat

Muş

Turhal
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VEFAT

Turhal Merkez
Bölge Şefliği

çalışanlarından
Duran Çengel,
yakalandığı amansız hastalık sebebiyle ve-
fat etmiştir. Merhuma ALLAH'TAN RAH-

MET, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve
sabırlar dileriz.

Muş Şeker
fabrikası
Makinistlik
kısmında

çalışan üyemiz Selahattin Akman geçirdiği
ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmiş-
tir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
tüm yakınları başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Şeker-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı değerli
mesai arkadaşımız Metin Keskin’in değerli oğlu İl-
ker Keskin, geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını
kaybetmiştir. Merhuma Allah´tan rahmet, ailesi ve
tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. He-

pimizin başı sağolsun.

ŞAHİN TUNCER: 03/02/1965 yılında doğdu.
04/10/1985 yılında Ağrı Merkez bölge şefliğinde işe
başladı. 02/08/2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlı-

ğı ve sabırlar dileriz.

Eskişehir Şeker
Fabrikası Maki-
ne Atölyesi Usta-
başı Coşkun Ge-
riş, 12 Mayıs 2016 tarihinde işbaşında geçir-
diği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve tüm ya-
kınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Ağrı Şeker Fabri-
kası Laboratuar
kısmında çalışan
üyemiz ve Şeker

İş Sendikası Üyesi Üst kurul delegemiz La-
borant Erol Yılmaz, 06/04/2016 tarihinde vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

BEHMAN GÜNEŞ : 01/12/1961 doğumlu.
13/09/1985 yılın da Iğdır Pancar bölge şefliğinde

işe başladı. 17/06/2016 tarihinde vefat etti. Merhu-
ma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm se-

venlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Çorum Şeker
Fabrikası Ölçü
kontrol Atelyesi
çalışanı Murat
Amarat yakalandığı amansız hastalık sebebiy-
le 01.08.2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhum
arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm
sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Muş Şeker Fabri-
kası Ziraat teşki-

latında çalışan
Üyemiz Hikmet

Dalkes yakalandığı amansız hastalık sonucu
13.01 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma

Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve tüm yakın-
larına başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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29.04.2016
Yazıcı Dostu Ekran

AĞRI ŞEKER‐İŞ ŞUBESİ ÜYELERİ
ÜCRETSİZ FAZLA MESAİ YAPACAK
Şekerİş Sendikası Ağrı Şubesi, genel merkez tarafından alınan ortak karar doğrultusunda, AğrıŞeker Fabrikasında ücretsiz fazla mesai yapmaya başladı.28 Nisan 2016 Perşembe 20:14
Şeker‐İş Sendikası Ağrı Şubesi, genel merkez tarafından alınan ortak karar doğrultusunda, Ağrı ŞekerFabrikasında ücretsiz fazla mesai yapmaya başladı.

Ağrı Şeker Fabrikası Şeker‐İş Şube Başkanı Ağit Arslan, fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada,Türkiye'de 25 şeker fabrikası olduğunu ve bu fabrikalarda bir ay boyunca her gün iki saat fazla çalışmaeylemine Ağrı Şeker Fabrikası olarak destek verdiklerini dile getirdi.
Arslan, "Şeker pancarı tarımı ve şeker üretimi yarattığı istihdam ve yerli katma değeri ile ülkemizinekonomisine yön veren sektörler arasındadır." dedi.
Arslan, şöyle konuştu:

"Fabrikasında yeterli teknik bilgi ve tecrübeye sahip işçilerin sürekliliğinin sağlanması ile sektöründevamlılığını sağlamak amacıyla bugünden itibaren karar vericileri, siyasi partilerin temsilcilerini, pancarüreticilerini, besicileri, taşıyıcıları, esnaf ve tüm yöre halkını uyarmak ve bilgilendirmek için hiçbir ücrettalep etmeden bir ay boyunca fabrikanın tüm bölümlerinde, günde 2 saat fazla çalışma eylem kararıalınmıştır."



ŞEKER-İŞ YÖNETİM KURULU
İsa GÖK Fevzi ŞENGÜL Eyyup ŞEN Hasan Basri GÜZEL İlhan ÖZYURT

Genel Başkan Genel Sekreter Genel Mali Sekreter Genel Eğitim Sekreteri Genel Teşkilatlandırma Sekreteri 

ŞEKER-İŞ GENEL MERKEZİ 
Karanfil Sok. No: 59 Bakanlıklar-Ankara 

Tel: (312) 418 42 73–74 Faks: (312) 425 92 58
web:www.sekeris.org.tr 

AFYONKARAHİSAR: Murat KARAMOÇU 

Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Afyon 

Tel: (272) 2483318 Faks: (272) 2483318 

e-posta: afyon@sekeris.org.tr

AĞRI: Agit ARSLAN Ağrı Şeker Fabrikası / Ağrı 

Tel: (472) 2154924 Faks: (472) 2154924 

e-posta:agri@sekeris.org.tr 

ALPULLU: Orhan SALTIK 

Ordu Cad. No:14 Alpullu/ Kırklareli 

Tel: (288) 5231014 Faks: (288) 5231014  

e-posta: alpullu@sekeris.org.tr 

AMASYA: Hasan BATAK 

Atatürk Bul. No: 270 Şeker Fab. 

Karşısı/Suluova/Amasya 

Tel: (358) 4171059 Faks: (358) 4171059  

e-posta: amasya@sekeris.org.tr 

ANKARA: Murat TAŞLIYURT 

Fabrika Cad. Şeker Fabrikası İçi 06790 

Etimesgut /Ankara 

Tel: (312) 2448417-18 Faks: (312) 2443780 

e-posta: ankara@sekeris.org.tr 

BOR: Celal TUĞRUL

Bor Şeker Fabrikası Bor/Niğde 

Tel: (388) 311 93 39 Faks: (388) 311 93 39 

e-posta: bor@sekeris.org.tr 

BURDUR: Mustafa ONAY 

Burdur Şeker Fabrikası/Burdur 

Tel: (248) 2331520 Faks: (248) 2322818 

e-posta: burdur@sekeris.org.tr 

ÇARŞAMBA: Sinan TÜRE (İl Temsilcisi) 

Tuzcular Yokuşu Belediye Arkası No: 2 

Çarşamba/Samsun Tel: (362) 8334258 

Faks: (362) 8334258 

e-posta: carsamba@sekeris.org.tr 

ÇORUM: Sefer KAHRAMAN 

Üçtutlar Mah.Albayrak 6. Sok. 

No:19140 /Çorum Tel: (364) 2244685 

Faks: (364) 2244685 

e-posta: corum@sekeris.org.tr

ELAZIĞ: Hacı YILMAZ 

Elazığ Şeker Fabrikası/Elazığ 

Tel: (424) 2512407 Faks: (424) 2512407 

e-posta: elazig@sekeris.org.tr 

ELBİSTAN: Mehmet KILIÇ 

Nuhak Yolu Üzeri Şeker Fabrikası 

46301 Elbistan/K. MARAŞ 

Tel: (344) 4191498 Faks: (344) 4191498 

e-posta: elbistan@sekeris.org.tr 

ERCİŞ: Yavuz ŞAHİN

Erciş Şeker Fabrikası Erciş/Van 

Tel: (432) 3544609 Faks: (432) 3544609 

e-posta: ercis@sekeris.org.tr 

EREĞLİ: Yüksel İLASLAN 

Ereğli Şeker Fabrikası Ereğli/Konya 

Tel: (332) 7345297 Faks: (332) 7345297 

e-posta: eregli@sekeris.org.tr 

ERZİNCAN: Bülent BULUT 

13 Şubat Cad. No:20 Kat:3 Erzincan 

Tel: (446) 2236886 Faks: (446) 2236886 

e-posta: erzincan@sekeris.org.tr 

ERZURUM: Metin KESKİN 

Erzurum Şeker Fabrikası Ilıca/Erzurum 

Tel: (442) 6313895 Faks: (442) 6313895 

e-posta: erzurum@sekeris.org.tr 

ESKİŞEHİR: Cengiz ÜNDER

Sakarya Cad. Birlik İşhanı No:19/1 Eskişehir 

Tel: (222) 2215063 Faks: (222) 2200139 

e-posta: eskisehir@sekeris.org.tr

ILGIN: Yusuf YAZIR 

Hükümet Cad. Ziraat Bankası Karşısı ŞEKOP Binası 

Kat 21 No:105 Ilgın/ Konya 

Tel: (332) 8857102 Faks: (332) 8857103 

e-posta: ilgin@sekeris.org.tr 

KARS: Yaver Kop (İl Temsilcisi)  

Kars Şeker Fabrikası/ Kars 

Tel: (474) 2135688 Faks: (474) 2135688 

e-posta: kars@sekeris.org.tr 

KASTAMONU: Ali ÇUFADAROĞLU (İl Temsilcisi)

Cumhuriyet Cad. Belediye Karşısı/ Kastamonu 

Tel: (366) 2427513 Faks: (366) 2427513 

e-posta: kastamonu@sekeris.org.tr 

KAYSERİ: İbrahim DAYI

Kayseri Şeker Fabrikası/Kayseri 

Tel: (352) 3319717 Faks: (352) 3319717 

e-posta: kayseri@sekeris.org.tr 

KIRŞEHİR: Işık ŞİMŞEK (İl Temsilcisi) 

Ortaköy Yolu Üzeri 17. km. Kırşehir Şeker 

Fabrikası/Kırşehir Tel: (386) 2216142 

Faks: (386) 2216141 

e-posta: kirsehir@sekeris.org.tr 

KONYA: Saim ÖZEL

Selçuk Mah.Tekke Cad. No:43 Konya 

Tel: (332) 3239813 Faks: (332) 3240023 

e-posta: konya@sekeris.org.tr 

KÜTAHYA: Kenan PIYNAR 

Atatürk Bulvarı 4.Bölge Karşısı No:3 Kütahya 

Tel: (274) 2248064 Faks: (274) 2248064 

e-posta: kutahya@sekeris.org.tr 

MALATYA: Nuri MURAT 

Malatya Şeker Fabrikası /Malatya 

Tel: (422) 2121055 Faks: (422) 2121055 

e-posta: malatya@sekeris.org.tr 

MUŞ: Fikret SANCAR 

Atatürk Çocuk Parkı Karşısı No:18 Muş 

Tel: (436) 2151490 Faks: (436) 2151490 

e-posta: mus@sekeris.org.tr 

SAKARYA: Oğuz KALAY (İl Temsilcisi)  

Yazlık Cad. Zarif Sok. No:1 Sakarya 

Tel: (264) 2772357 Faks: (264) 2772357 

e-posta: sakarya@sekeris.org.tr 

SUSURLUK: İsmail KARADAYI 

Okullar Cad. Şeker Pasajı No:10 Susurluk/

Balıkesir Tel: (266) 8653873 Faks: (266) 8653873  

e-posta: susurluk@sekeris.org.tr 

TURHAL: Mehmet Elvan YILMAZ

Zille Cad. No:1 Turhal/Tokat 

Tel: (356) 2751001 Faks: (356) 2751001 

e-posta: turhal@sekeris.org.tr 

UŞAK: Yaşar TAYLAN

İsmet Paşa Cad. Şeker İşhanı İstasyon Cad No:97 

Uşak  Tel: (276) 231 34 00 Faks: (276) 231 34 00 

e-posta:  usak@sekeris.org.tr 

YOZGAT: Turgut GÖZÜBÜYÜK

Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun/ Yozgat 

Tel: (354) 4411002 Faks: (354) 4411001 

e-posta: yozgat@sekeris.org.tr 

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

Şeker-İş Sendikası Adına Sahibi:
İsa GÖK

Genel Yayın Yönetmeni: 
Hasan Basri GÜZEL

Editör:
Önsel ÜNAL

Yönetim Yeri: Karanfil Sok. No: 59 Kızılay-ANKARA 
Tel: (0312) 418 42 73-74 Faks: (0312) 425 92 58 

web:www.sekeris.org.tr

Hazırlık ve Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş.
Saracalar Mahallesi 57. Cadde No: 21/A

Akyurt / ANKARA
Tel: 0312.351 83 10

Baskı Tarihi: 04.09.2016
Yayın Türü: Yaygın Süreli Bu gazete basın 
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