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İTÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

BAKAN AĞBAL

YERİNDE İNCELEDİ
ŞEKERİ ∂ “Özelleştirilmesinde 40 yıl

düşünmek lazım” diyerek
şeker fabrikalarının önemine
dikkat çeken Maliye Bakanı
Naci Ağbal, Eskişehir Kazım
Taşkent Şeker Fabrikası’nı
ziyaret ederek inceleme-
lerde bulundu.

∂ Şeker fabrikalarına Cumhu-
riyet tarihi boyunca en fazla
önem veren Bakanlardan
olan Ağbal, fabrikaların bu
haliyle verimli çalışamaya-
cağı, mutlak suretle moder-
nizasyonunun yapılması ge-
rektiği görüşünde. > 3’TE

Eskişehir Kazım 

Taşkent Şeker Fabrikası’nı

gezen Ağbal, fabrikaların

mutlak suretle modernizas-

yonunun yapılması 

gerektiği görüşünde.

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk... Ağbal:

Bakan Ağbal’ın anı defterine yazdığı yazı

“İşçimizin fabrikasını nasıl sahiplendiğine şahit olduk”
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lkemiz siyasetine ve toplumumuza
yönelik kirli saldırıların yaşandığı bir
yılı geride bıraktık. Asıl sınavımız;
Türkiye’nin bu süreçte birliğini, dir-
liğini muhafaza ettiğini görmekti; bu
sınav, ay yıldızlı bayrağımız ve ima-
nımızdan aldığımız güçle cansiperane
bir şekilde başarı ile verildi.  Çok
yönlü saldırılar karşısında çok boyutlu
ve kapsamlı bir mücadele sürdür-
mekten başka bir yolumuzun olma-
dığı çok net görüldü. Net olarak oku-
nan ikinci argüman ise, Türkiye’nin
elde ettiği tecrübe ve geldiği nokta
itibariyle, dünyanın içinde bulunduğu
kaotik ortamda, uluslararası aktör-
lerce rahatsızlık duyulan bir ülke ko-
numunda olduğuyla ilgilidir. 

Terör saldırıları, finansal şoklar ve
uluslararası mecrada yalnızlaştırma
politikası sarmalında hareket alanımız
kısıtlanmak istenmektedir. Türkiye’yi
sindiremeyenlerin nihai hedefleri el-
bette, ülkemiz istiklaline yöneliktir.
Bu amaçlarını başaramayacakları ise
gün gibi ortadadır. 

Nitekim, millet ve devlet olarak 15
Temmuz ile birlikte yönümüzü kendi
takdirimiz doğrultusunda tayin etmiş
bulunuyoruz…

Bu mücadelede, iki husustan asla
imtina edilmemelidir: ülkesel güven-
liğimizi kontrol altında tutmak ve
verilen psikolojik savaşta direnç gü-
cümüzü korumak. Bu temelde, da-
vamızın, ülkemiz/bölgemiz kazanım-
larının ve İslam coğrafyasını ilgilen-
diren tüm savunularımızın üzerine
gitmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Bugün Ortadoğu’da kurgulanan se-
naryolar ve aktörlerinin, Avrupa ül-
keleri tarafından uluslar arası hukuk
normları ve evrensel ilkeler ihlal edi-
lerek korunması, iki yüzlü Batı dev-
letlerinin alçak planlarını gözler önün-
de sermektedir. Ne Demiş Aşık Yu-
nus, “Zulüm ile abad olanın akıbeti
berbad olur” . Yeni dünyanın elinde
tuttuğu terör maşası vasıtası ile siyasi
ve ekonomik stratejilerle kaos yaratan
zalimler, yeryüzünde uyguladıkları
zulmün bedelini elbet ödeyeceklerdir. 

Yaşadığımız konjonktür, Türkiye’nin
yeni bir yol haritası çizme gerekçesini
ortaya koymaktadır. Anayasa deği-
şikliği süreci başta olmak üzere atı-

lacak tüm adımlar, milli bir duruşla
güçlü bir Türkiye ortamında, her
türlü tehdide karşı bölünmez bütün-
lük içerisinde yeni stratejiler belirle-
mek suretiyle inşa edilmelidir. Bu
vesileyle, Nisan ayında gerçekleşmesi
planlanan anayasa değişikliği refe-
randumunun ülkemiz için hayırlı so-
nuçlar getirmesini temenni ediyo-
rum.

Milletin Bekası İçin Her
Alanda Seferberlik Şart 

Mevcudiyetini vatanın bölünmez
bütünlüğüne adamış olan Türk milleti,
her koşulda devletin bekası uğruna
elini taşın altına koymaktan asla yıl-
mamıştır. Üzerine vazife düştüğünde
seferberlik etmekten geri durmamış-
tır. Son günlerde yaşadığımız menfur
ekonomik hamlelerle ülkemiz üze-
rinde yaratılmak istenen üretim ve
istihdamı baltalama, ülkemizi hedef-
lerinden uzaklaştırma ortamında da
aynı bilinçle milletimiz; işçisi, esnafı,
çiftçisi, sanayicisi, tüccarı ile bir bütün
olarak hareket etmeye devam etme-
lidir.

İktisadi gidişatımızın olumlu yönde
seyretmesi, işsizliğin azaltılarak yok-
sulluğun önlenmesi ve milletimizin
refah düzeyinin yükselmesi için her
kesim sorumluluk almalı, devletin
de desteğiyle işsizlikle aktif ve pasif
istihdam politikaları aracılığıyla mü-
cadelede herkes rolünün gereğini
yerine getirmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın işbaşı eğitim programları
ile öncelikle genç işsizliği önleme,
kayıt dışılıkla mücadele ve dolayısıyla
güvenceli istihdamı artırarak işsizliği
azaltma çabalarının karşılığını 2017
yılı içerisinde alacağını ümit etmek-
teyiz.

Şeker İşçisinin Meselesi,
Memleket Meselesidir.

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi açı-
dan karşı karşıya kaldığı tehditlere
karşı, gelişmiş ekonomilerde olduğu
gibi yeni stratejiler geliştirmesi ve
bu kapsamda şeker üretiminin sahip
olduğu hayati önemin göz ardı edil-
memesi kaçınılmaz ve karşı konula-
maz bir gerçekliktir. 

Türkiye’nin artan nüfusu ve genç
nüfusun fazlalığına dayalı tüketim
potansiyeli ile Türkiye’nin ihraç pa-
zarlığına yakınlığı aşikardır. Bunun
yanında kota sisteminin getirdiği üre-
tim ve satış garantisi, bazı fabrikaların
kışlık pancar üretimine uygun olması,
ürün çeşitlendirme ve entegrasyon
suretiyle büyüme imkanı ve Doha
Turu müzakerelerinde mümkün olan
maksimum koruma yaklaşımı gibi
dünya karşısında sanayimizi ilgilen-
diren fırsatlar söz konusudur. Bütün
bunların gerisinde kalınması, her ge-
çen gün kamu fabrikaları başta olmak
üzere sektörü dış pazardaki rakiple-
rinden daha da uzaklaştırmaktadır.
Gelişim ve değişim süreci şeker sek-
törü için önümüzdeki dönemde yeni
kapılar açacaktır.

Avrupa Birliği’nde 1 Ekim 2017 son-
rası dönemde kotaların kaldırılmasıyla
ürünler bazında piyasa dengelerinin
nasıl kurulacağı birçok kurumsal ça-
lışma ile değerlendirilmektedir.  Ekim
ayı sonrası hayata geçecek olan bu
politika değişikliği, AB ve dolayısıyla
dünya pazarını etkileyen birçok ge-
lişmeyi beraberinde getirecektir. AB
iç fiyatlarının dünya fiyatı ile arasın-
daki farkın daralmasıyla, sektörün
dünya karşısındaki rekabet gücü ar-
tacaktır. Yeni  şeker rejiminin yürür-
lüğe gireceği AB’nde, şeker ve izog-
lukozda agresif politikalarla yeni dış
pazarlara erişim dönemi başlayacak-
tır. AB ile Gümrük Birliği’nin gözden
geçirilmesinin gündemde olduğu bu
dönemde, AB’nin Türkiye’yi, özel ta-
vizler almak suretiyle potansiyel pazar
olarak değerlendirmek isteyeceği
açıktır. Dünya ülkelerinin sektörü çı-
karlarınca dizayn etme çalışmaları
karşısında, Türkiye geleceği için kendi
pancarından şeker üretmesinin, güçlü
bir yapıyı hayata geçirmesinin yolunu
açmalıdır.

Önümüzdeki dönemde şeker fabri-
kalarında yeniden yapılanma mode-
linin bilimsel araştırmalar süzgecin-
den geçirilip, fabrikaların teknolojik
modernizasyonu tamamlanarak şeker
sektörü ve milli ekonomi modeli le-
hine yatırımlar yapılması konusunda
zaman kaybına mahal verilememesi
zaruridir.

Bu bakış açısını özümseyen, dünden
bugüne şeker sanayinin tüm zorluk-
larını göğüsleyen ve emeğinin her
zerresini sonuna kadar feda etmekten
kaçınmayan şeker çalışanlarına bu
vesileyle özverili çalışmalarından do-
layı teşekkürü bir borç bilir, önümüz-
deki dönem görüşmeleri başlayacak
olan toplu iş sözleşmelerimizin, ül-
kemiz işçi sınıfına örnek teşkil edecek
düzeyde kazanımlar getirerek camia-
mıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını
dilerim.

İsa Gök
ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

BAŞYAZI

Ülkemiz bekasını güçlendiren
yolda ilerlerken...

Ü
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“İşçimizin fabrikasını nasıl
sahiplendiğine şahit olduk”

Maliye Bakanı Ağbal Eskişehir Şeker Fabrikası’nı ziyaretinde çok önemli mesajlar verdi…

Maliye Bakanı Naci Ağbal Eskişehir Kazım
Taşkent Şeker Fabrikasını ziyaret etti. Basına
kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Eskişehir
Valisi Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen, Özelleştirme İdaresi Başkanı
Ahmet Aksu, Türkşeker Genel Müdür Vekili
Ergin İçenli, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül, Panko-
birlik Genel Müdürü Taner Taşpınar, Şeker-İş
Eskişehir Şube Başkanı Cengiz Ünder ve yö-
netimi ile Eskişehir Pankobirlik Başkanı Halil
Ünal hazır bulundu.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök,
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Eskişehir Şeker
Fabrikası’na ziyaretinden büyük mutluluk duy-
duklarını söyledi.  Bakan Ağbal’ın şeker sektö-
rünün tüm kesimlerini dikkatle dinlediğinin altını
çizen Gök, "Sayın Bakanımız, Eskişehir Şeker
Fabrikası’nda yıllar sonra bir tarihe imzasını attı.
Makine Fabrikasını, İspirto
Fabrikasını, Dökümhane
ve Modelhaneyi ziyaret
etti. İşçileri, işvereni ve
sendikayı dinledi. Fabri-
kada Türk işçisi ve mü-
hendisinin bu özgüveni ve

kabiliyetinin olduğu sürece daha nice başarılı
ve güzel bir geleceğin bizleri beklediğini söyle-
yerek ortaya konulan çalışmalardan gurur duy-
duğunu dile getirdi. Kendisi fabrikaların bu haliyle
verimli çalışamayacağını, mutlak suretle moder-
nizasyonunun yapılması gerektiği görüşünde.
Bu bizim için umut verici bir durum" diye konuştu. 

Fabrikada çalışan taşeron ve geçici işçilerin
kadroya alınması ile ilgili Bakan’a bilgi verdik-
lerini aktaran Gök, "Sayın Bakan’a taşeron iş-
çilerin sorunlarının çözülmesi için gerekli bilgiyi
ilettik. Fabrikayı rekabet ortamında güçlendirecek
unsurlar yaratmak istediğini söyledi.” diyen
Gök, şu bilgileri verdi:

“Sayın Bakan Naci Ağbal göreve geldiği gün-
den bugüne şeker fabrikaları için kimsenin
mağduriyeti olmadan bir çözüm arayışı içeri-
sinde. Şeker fabrikalarıyla çok ilgileniyor, alı-
şılmışın dışında işçilerin ve fabrikanın sıkıntılarını

dikkatle dinliyor. Kısaca
Milli fabrikalarımıza bir çare
arıyor. Özellikle fabrikanın
hatıra defterine yazdığı te-
mennileri bizleri daha da
gururlandırdı ve umutlan-
dırdı"
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Alpullu'da yeni dönem başlıyor 4 yıllık hasret sona
eriyor Boş geçen bir dönemin ardından Atatürk'ün
kurduğu Alpullu Şeker Fabrikası eski günlerine geri
dönecek mi? Bundan yıllar öncesinde, yani 2013 yı-
lında değiştirilen tasarı sonrası kapanan fabrika, uy-
gulamanın kaldırılmasının ardından tekrar çalışma-
larına başlayacak. Uygulanan 35 bin kota engelinin
kaldırılmasının ardından son 3 yıldır kapalı tutulan
dev tesisin yeniden açılmasına imkân tanındı. Aradan
geçen 4 yılın ardından çiftçiler tara-
fından başlatılan seferberlik ya-
nıt vermeye başladı. 

1926 yılında ülkede yaşa-
nan şeker ihtiyacının karşı-
lanması amacıyla Mustafa
Kemal Atatürk tarafından ve-
rilen direktifler neticesinde
üretimini başlatan Alpullu Şe-
ker Fabrikası, bölgemizdeki çift-
çilerin pancar yerine daha farklı
ürünlere yönelmesi nedeniyle
2013 yılında üretimine ara vermek
zorunda kalmıştı. Üretimine iti-
mizde 1926 yılında başlayan Al-
pullu Şeker Fabrikası'nın kapan-
masının ardından, aradan geçen
4 yılın sonrasında Trakya çiftçisinin
başlattığı seferberlik nihayet yanıt
verdi. Çiftçilerin bu yıl yemden pan-

car üretimine yönelmesi, fabrikanın yıl içerisinde
üretimine başlamasına öncü olacak. Yaşanan olumlu
gelişmelerle ilgili çalışmaların sonuca ulaştığını açık-
layan AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler konu
ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "4
yıl aradan sonra Alpullu Şeker Fabrikası yeniden
üretime geçiyor. Son bir haftadır çiftçilerimizden 190
bin ton pancar üretimi taahhüdü alındı. Şubat ayı

içerisinde çiftçilerimiz ekimlerine baş-
layacak. Alınan bu taahhütler inşallah

gerçekleşir ve önümüzdeki yıl yeterli
olan pancarımızı üretiriz. Başta Bölge

Milletvekillerimiz ve Valimiz Esengül
Civelek olmak üzere emeği geçen tüm

çiftçilerimize teşekkürler. 

Her şey Yeni Kırklareli Yeni
Türkiye için

Şeker-İş Şube Başkanı Or-
han Saltık da yaptığı açıkla-
mada, fabrikanın 4 yıl aradan
sonra çiftçiler tarafından baş-
latılan seferberlik sonucunda
yeniden ekim ayı içerisinde
üretime başlayacağını söyledi.
Fabrikanın yeniden faaliyeti
için 150 bin ton şart Fabrika-
nın 4 yıl aradan sonra yeniden

üretime geçmesi için özellikle çift-

çilerin yoğun çaba sarf ettiğini aktaran Saltık,
“Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünce Al-
pullu Şeker Fabrikası’nın yeniden faaliyete geçmesi
için 150 bin ton pancar üretimi yapılması şart
koşuldu. Son 1 bir haftadır ise çiftçilerimizden 190
bin ton pancar üretimi taahhüdü aldık. Şubat ayı
içerisinde çiftçilerimiz ekimlerine başlayacak. Bu
aldığımız taahhütler inşallah gerçekleşir. Önümüzdeki
yıl yeterli olan pancarımızı üreteceğiz. Uyuyan devi,
bu yıl içerisinde uyandıracağız. Uyuyan devin uyan-
masıyla çiftçi kazanacak. Trakya halkı kazanacak,
çiftçimizin yüzü gülecek inşallah.” diye konuştu. 

Kota sisteminin kaldırılması ve pancar fiyatlarının
iyileştirilmesinin çiftçiyi yeniden pancar üretimine
yönelttiğini dile getiren Saltık, fabrikanın çalışması
için herkesin elini taşın altına koyduğunu vurguladı.
Bölgede istihdama katkı sağlanacak fabrikanın ça-
lışmasının bölgeye katma değer sağlayacağını an-
latan Saltık, şöyle devam etti: 

"Fabrikamızda en az 500 kişi çalışacak. Özellikle
Kırklareli Valimiz Esengül Civelek bölge milletvekil-
lerimiz, fabrikamızın müdürü Fikret Cömert ile çift-
çilerimiz çok yoğun çaba harcadılar. Fabrikamızın
açılacak olması herkesi çok mutlu etti. Fabrikamız
20 yıl önce 700 bin ton pancar işlerken bölgedeki
pancar ekimi 2013 yılında 15 bin tonlara geriledi.
Fabrikamız 2013 yılında üretimini durdurmak zorunda
kaldı. Çiftçimizin desteği ile ekim ayında fabrikamız
200 bin ton pancar işlemeye başlayacak" dedi.

Alpullu Şeker Fabrikası’nda yeni dönem

Susurluk Şeker Fabrikası’nın yeniden
faaliyete geçirilmesi için girişimler sürüyor.
CHP’li Balıkesir Milletvekilleri Mehmet
Tüm, Ahmet Akın ve Namık Havutça, ko-
nuyla ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’i zi-
yaret etti.

Ziyarette Bakanlık’tan destek sözü al-
dıklarını belirten CHP’li Vekiller, konunun
takipçisi olacaklarını ve siyasi, bürokratik
anlamda gerekli adımları atacaklarını ifade
etti. 

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada şu
ifadeleri kullandı;

“Güney Marmara Ekonomisinin can damarı ko-
numunda bulunan ve son yıllarda atıl durumdaki
şeker fabrikasının tekrar revize edilerek hayata
geçmesi, çiftçimiz için büyük bir öneme sahiptir.
Bu noktada üzerimize ne düşüyorsa yapmaya ha-
zırız. Susurluk Şeker Fabrikasının tekrar açılarak
bölgenin tarımına, hayvancılığına ve istihdamına
katkı sağlaması adına Ankara’daki bürokratik ve
siyasi büyün kapıları çalmaya, gereken bütün gi-
rişimleri yapmaya hazırız.”

Gelecek Nesiller Tehdit Altında 
Türkiye’deki tarımın en önde gelen ilçelerinden

olan Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve
İnegöl’ün yanı sıra, Balıkesir ve Susurluk çiftçileri
açısından da hayati öneme sahip Susurluk Şeker

Fabrikası’nın tekrar faaliyete geçirilme çalışmaları
tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan da, mısır şurubundan
elde edilen nişasta bazlı şekerin insan sağlığına
olumsuz etkilerinden bahsetti. Özkan, "Gelecek
nesillerimiz NBŞ denilen ürünün tehdidi altındadır.
En başta insan sağılığı korumak adına, bölge is-
tihdamına katkı sağlamak adına, sütçülük ve hay-
vancılığın gelişimi adına, alternatif bir ürün olan
pancar kotalarının artırılarak şeker fabrikasının
çalıştırılması gerekiyor. Bunun yanında, gıda ala-
nında kartel haline gelmiş güçlü, devasa uluslar-
arası şirketlerin Türkiye’deki baskıları dolayısıyla,
sessiz çoğunluğun sesi olan çiftçilerin ve üreticilerin
duygularına tercüman olmak zorundayız” şeklinde
konuştu.

Fabrikadan Herkes Yararlanacak
Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem

ise, Susurluk Şeker Fabrikası'nın açılması ko-
nusunda mutlu sona yaklaşıldığını söyledi.
Erhan Erdem "Bu fabrikanın çalışması sadece
çiftçiler için değil, küçük ve büyükbaş hayvan-
cılık yapanlar içinde önemli olacaktır dedi. Ko-
nuyla ilgili Bursa'nın en çok pancar eken ilçe-
lerinden Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yeni-
şehir, İnegöl ve Susurluk'un Belediye Başkanları
ve AK Parti ilçe başkanlarıyla ilk teşebbüsü
Karacabey'de düzenlenen toplantıyla yaptıklarını
söyleyen Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem;
"Karacabey'deki toplantının ardından bu kez

Susurluk'ta bütün siyasi partilerin belediye baş-
kanları ve ilçe başkanlarının ve Bursa ile Balıkesir
ilçelerinin ziraat odaları başkanlarının iştirakiyle
daha geniş bir toplantı yaparak Ankara'ya gitme
kararı aldık. Kararın ardından Ankara'ya giderek,
Türkiye Şeker Kurulu'nda görüşlerimizi bildirdik"
dedi.

Erhan Erdem, toplantıda Susurluk Şeker Fab-
rikası'nın, bölgenin denge unsuru olduğunu söy-
lediğini belirterek, "Bu fabrikanın çalışması sadece
çiftçiler için değil, küçük ve büyükbaş hayvancılık
yapanlar içinde önemli olacaktır. Onlar da bu fab-
rikadan yararlanacaklardır. Fabrikada çalışan iş-
çiler kadar, nakliyecilik yapan bölge insanımıza
da ekmek kapısı olacak" şeklinde konuştu. 

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI’nın
açılması için girişimler sürüyor
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TBMM KİT Komisyonu’nun CHP’li üye-
lerinden Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer ve Adana Milletvekili Zülfikar İnönü
Tümer, Şeker-İş Sendikası’na ziyarette bu-
lundu. Milletvekillerini Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu
üyeleri karşıladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
şeker pancarı ve şeker üretiminin önemine
değinerek mecliste bu konudaki çalışma-
larını anlattı.  Niğde Bor Şeker Fabrika-
sı’nda asıl işi yapan geçici işçilerin durumu,
fabrikada emeklilik ile oluşan boşalmaların
mevcut geçici işçilerle doldurulmaması ile
doğan işçi açığı, olası iş kazalarını, fabrikada
teknolojik yenileşmenin sağlanamamış ol-
ması, üretim kayıpları, şeker pancar üreti-
cisinin sorunları üzerinde değerlendirme-
lerde bulundu.

Gürer, “Stratejik bir ürün olan pancar
ülkemizin gelecekte de önemli bir ürünü
olabilecek durumdadır. Özellikle nişasta
bazlı ürünlerle doğan sorunların aşılması,
işçilerin çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesi
önemlidir.Sendika, çiftçiler ve kuruluşları
ile sorun çok boyutludur. Çözüm çiftçinin,
işçinin lehine değerlendirmeler ile ele alın-
malıdır. Şeker Fabrikalarının teknolojileri
yenilenmeli, kadrosuz işçilerkadroya alın-
malıdır. Bu konuyu Mecliste de dile geti-
riyorum. Sesini duyurmak için iki saat
fazla çalışma protestosunu da Mecliste söz
alarak gündeme getirdim. Çiftçinin de her
aşamada devlet desteği ile korunması ge-
reklidir. Biz işçimizin çiftçimizin sorunla-
rının çözümü konusunda her zaman yan-
larında olduk olmaya da devam edeceğiz
”dedi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü
Tümer de konunun önemine dikkat çekti
ve ziyarette şeker ile ilgili kapsamlı değer-
lendirmelerinin önemli ve yararlı olduğunu
söyledi. Tüm dünyada gıdaya erişimin zor-
laştığını, şeker ve şeker pancarı üretiminin
de bu özelliğiyle ele alınması gerektiğini
ifade eden Tümer, tarım paydaşlarının so-
runların çözümü için mutlak suretle bir
araya gelmesinin önemini vurguladı.

Nazik ziyaretlerinden büyük mutluluk
duyduklarını ifade eden Gök, şeker sektö-
rünün yapısı hakkında kendilerini bilgi-
lendirdikten sonra, sektörün genel sorun-
ları, Türkşeker’in özelleştirilmesinin Tür-
kiye ekonomisine getireceği zarar ve geçici
işçilik sorunu gibi yaşanılan birçok sorunu
milletvekillerine aktardı. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nda taslak halindeki
Üretim Reform Paketi Tasarısı’nda Şeker
Kanunu ile ilgili değişikliklerin pancar şe-
keri üretiminde çöküşü getireceğini vur-
gulayan Gök, sendika olarak şeker fabri-
kalarının özelleştirme sürecinden nişasta
bazlı ürünlere değin kapsamlı bilgi verdi.
Şekerin geleceği üzerine düzenlenen sem-
pozyumlarla konunun her yönü ile ele
alındığını ifade eden Genel Başkan Gök,
liberal ekonominin ve siyasetin hakim ol-
duğu ABD’de devlet eliyle özel fabrikaların
devrini  üretici ve  çalışanlara sağlayarak
ABD genelinde pancardan şeker  üretiminin
tamamının çiftçi  birliklerine teslim edil-
diğine dikkat çekti.

KİT Komisyonu üyelerinden Şeker-İş’e ziyaret

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi
İşçileri Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, gıda sektörü ile ilgili
yayıncılık yapan bir dergide yer
alan şeker kotaları ile ilgili habere
ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu.

Gıda üzerine kapsamlı araş-
tırmalar yapan ve konuyla ilgili
bürokratların, sivil toplum ör-
gütlerinin, sanayici diğer sosyal
tarafların takibinde olan bir der-
ginin, NBŞ üreticilerinin söylem-
leri üzerinden saptamalarda bu-
lunarak algı operasyonu yarat-
masının yakışık kalmadığını ifade
eden Gök, bu tür haberlerin pan-
car şekerini karalayarak, Türkiye’de sektörü ta-
mamen NBŞ lobilerine teslim etme amacına hiz-
met ettiğini söyledi.

Türkiye’nin NBŞ sektörünün kar marjında dün-
ya ortalamasının üstünde bir konumda olduğunu
aktaran Gök, AB ülkelerindeki gerçek NBŞ ko-
taları gündeme getirilmemesine rağmen Türki-
ye’de yüzde 15’i bulduğuna işaret etti. Gök
şöyle devam etti;

“Gelişmiş ülkelerin insan sağlığını öncelikli
bir konumda tutan anlayış içerisinde pancar
şekerine yönelmelerin ağırlık kazandığını gör-
mekteyiz. Buna karşın Türkiye’de gözünü kar
hırsı bürümüş odakların milletimizi zehirleyerek
gücüne güç katmayı arzuladıklarını, bunun için
de pancar şekerine umarsızca saldırdıkları aşi-
kardır. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz.”

Şeker sektörüne gözünü dikmiş olan lobilerin
kar maksimizasyonu uğruna milletin sağlık du-
rumunu görmezden geldiğini belirten Gök; “Milli
birlik, ulusal ekonomik menfaatler, ülke sanayi
ve tarımının kalkınması doğrultusunda maddi
ve manevi hiçbir değere saygısı olmayan yayıl-
macı anlayıştaki bu çevrelerin tek kaygıları kendi
parasal menfaatleridir. Bugün Türkiye’nin içinde

bulunduğu durum, kalkınmada
stratejik öneme sahip olan ve bu
vatanın bizlere bahşettiği kusur-
suz bir nimet olan pancar şekeri
sektörünün onlar için hiçbir anlam
ifade etmediği anlaşılmıştır. İn-
sanlığa dair tasaları bulunmayan
ve insanlığı kar uğruna peşkeş
çekebilecek kadar alçalmış olan
bu güruhun tüm düşünceleri kar-
zarar endekslidir. Türkiye’nin si-
lahlı, bombalı ve ekonomik yol-
larla uğratıldığı terör saldırıları
ile bölünmek istendiği koşullarda
dahi kar odaklı düşünebilenler
de ülkemiz üzerinde yaratılmak
istenen ekonomik, siyasi ve kül-

türel operasyonun bir parçasıdır. Ancak bu mil-
letin feraseti ve asaleti, onların bu amaçlarına
ulaşmalarının önünü daima kesecektir” diye ko-
nuştu.

Japonya’dan sonra dünyanın en pahalı şeke-
rinin Türkiye’de kullanıldığı yönündeki iddialara
da yanıt veren Gök, Türkiye’de üretimine elverişli
iklim koşulları bulunmasına rağmen pancara
verilen teşviklerin AB ortalamasının 8’de 1’ine
tekabül ettiğinin altını çizerek şöyle konuştu; 

“Şekerpancarı üretimi için dikensiz bir gül
bahçesi konumunda olan Anadolu coğrafya-
sında, pancarın Milli Tarım Projesi kapsamına
alınmayarak, birçok teşvikten mahrum bırakıl-
masına rağmen bu sektörde halen gelişmiş
Avrupa ülkelerinin perakende şeker satış fiyatları
ile rekabet edebilecek seviyedeyiz. Uygun ik-
limsel koşullar sayesinde şeker sektöründe
dünya yıldızı olabilecek olan Türkiye, bölgeler
arası gelişmişlik düzeylerini göz önünde bu-
lundurup fabrikaların modernizasyonunu sağ-
ladığı takdirde kuşkusuz dünya pazarında ilk
sıralara yükselecek, gelişmiş ekonomiler arasına
girme hedefi yolunda mühim bir atılımda bu-
lunmuş olacaktır.”

NBŞ Lobisi = Faiz Lobisi”
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Özdemir UÇAK- 5 Aralık 1933’te üretime başlayan
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası, son 20
yılın üretim rekorunu kırdı. En son 1997-1998 yılında
1 milyon 300 bin tona yakın şeker pancarı işleyen
fabrika 2016-2017 kampanya döneminde bu rakamı
yakaladı. Günlük 7 bin 500 tona çıkan pancar işleme
kapasitesinin 10 bin tona çıkarılması hedefleniyor.
150 bin ton kristal şeker, yan ürün 45 bin ton melas,
230 bin ton yaş pancar posası, 7 milyon litre etil
alkol üretimine ulaşan fabrika kent ekonomisinin
de imdadına yetişti. Ekonomide yaşanan gelişmelere
ve Eskişehir’deki sıcak para sıkıntısına çözüm olacak
para bu yıl 500 milyon lira oldu. Üretici Mart başında
pancar paralarının tamamını almış olacak. Tarlada
ise şeker pancarı rekoltesi zirve yaptı. Geçmiş yıllarda
dekarda 6-7 ton aralığında kalan şeker pancarı
üretimi bu yıl 10 tonun üzerine çıkarak üreticinin
de yüzünü güldürdü. Ancak çiftçinin tek isteği, ko-
taların açılması…

ÜNAL:  KAPASİTE ARTACAK
85 bin üyeli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı

Halil Ünal, Eskişehir’in pancar üretimi ve işlemede
çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Es-
kişehir ekonomisine olan katkısı, çiftçiden, esnafa
kadar herkese inanılmaz bir ekonomik döngü yara-
tıyor. Biz üretim olmazsa olmaz diyoruz. Dünyada
şeker pancarı hep desteklenir. Biz Eskişehir olarak
yüksek polar oranlı pancar, kaliteli şeker üretmeye
devam ediyoruz. Ancak kotalarla ilgili görüşmelerimiz
sürüyor. Şeker Kurumu ile görüşüyoruz. Önümüzdeki
günlerde fabrikamız tam kapasite çalışacak noktaya
ulaşacak. Ayrıca taban fiyat 210 liraydı. Bu yıl 1.90
gibi bir rakam açıklandı. Bunun 200 lira olarak
ödenmesini istiyoruz. Pancar altındır. Şekerinden,
melasına kadar bulunmaz bir nimet. Fabrikamızla,
üreticimiz omuz omuza üretmeye, çalışmaya devam
edeceğiz. Rekolte çok iyi. Eskişehir şeker pancarında
her zaman öndedir” diye konuştu.

ÜNDER: ŞEKERSİZ OLMAZ
Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Cengiz Ünder

ise, Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası’nın
84 yıllık serüveninde her zaman üretim dediğini be-
lirterek, “Şeker bir ülkenin can damarı. Bu yılda
Eskişehir Fabrikamız işlemede, çiftçimiz üretimde
zirve yaptı. Şeker Fabrikamıza sahip çıkmamız

lazım. Biz çalışanlar olarak üretimin yanındayız.
Üretmezsek olmaz. Bakın Orta Anadolu’da Şeker
Pancarına alternatif ürünler de denendi. Ama hiçbiri
devam etmedi. Bugün şeker pancarı destek verilmese
bile üreticinin hem iklim hem toprak hem de eko-
nomik olarak kendisine en uygun üründür. Bu yıl
fabrikamız yine başta şeker sanayisi, ilaç, kozmetik,
maya ve biyoetanol gibi alanlara da katkımız var.
Şeker Fabrikası hem ülkemizin hem de Eskişehir’in
kalbidir. Bugün sadece işçi, çiftçi değil kamyoncu-
sundan bakkalına kadar herkes bu paradan nasibini
alıyor. Şeker Fabrikamıza sahip çıkalım. Özellikle
bunu vurgulamak isterim. Bu yılda işlemede çok
önemli bir başarıya imza atıldı. Aynı şekilde çiftçimiz
de yüksek verim aldı. Kazanan Eskişehir, kazanan
tarım ve Türkiye oldu” dedi.

SAVAŞ: YA OLMASAYDI?
Eskişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yasin

Savaş, Eskişehir’deki kamyoncu esnafının Şeker
Fabrikası sayesinde nefes aldığını belirterek, “Fab-
rikamız bizim için çok önemli. Bizim en durgun dö-
nem dediğimiz aylarda 3 ay boyunca 900 esnafımız
şeker pancarı taşıdı ve hala taşıyor. Zaten ekonomik
durgunluk var. Ama burada Eskişehir’in esnafına
nefes aldıran bir fabrikamız var. Eğer Eskişehir
Şeker Fabrikası olmasa kamyoncu esnafımız çok
sıkıntı yaşardı. Bakın sadece fabrikanın kooperati-
fimize olan katkısı 8 milyon lira. Bu para nereye gi-
diyor? Bu para kamyoncu esnafına, ondan sanayide
tamirciye, bakkala, eğitime harcanan para kısacası
bu kentte kalıyor. Ya diyoruz fabrikamız olmasaydı?
Bu gerçekten önemli. Çiftçi ayrı faydalanıyor, biz
ayrı, bu kentte ticaret yapan ayrı. O yüzden kimse
fabrika koku yapıyor, şu oluyor falan gibi şeyler
söylemesin. Yok öyle bir şey. Bunlara itibar edilmesin.
Burası ekmek kapısı” diye konuştu.

GÜLER: TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
“Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri

olan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası, aynı
zamanda Yapı Kredi Bankası’nın da kurucusu olan
Kazım Taşkent’in adını yaşatmaktadır” diyen Ticaret
Odası Başkanı Metin Güler, “Şeker fabrikası sayesinde
hem Eskişehir hem de bölgemizde diğer illerde tarıma
dayalı gelir kaynağı artmıştır.   Bünyesinde faaliyet
gösteren makine ve döküm bölümleri de Eskişehir’in
sanayi kabiliyetinin ve birikiminin oluşmasına katkı
sağlamıştır. Bu sayede Türkiye’deki birçok şeker fab-
rikasına destek ve tedarik sağlanmıştır. Eskişehir
ekonomisine 400 milyonu aşkın gelir getiren şeker
fabrikası, şehrimizin hem sanayi kültürünün oluş-
masına hem de nitelikli iş gücünün sağlanmasına
öncülük etmiştir. Zira burada çalışan işçiler zamanla
ustalaşmış, hatta kendi atölyelerini kurarak şehrin
yan sanayisinin gelişmesine vesile olmuştur. Şeker
Fabrikası’nın Eskişehir bir başka katkısı da sosyal
donatıları, imkanları ve sportif faaliyetleridir. Düğün
salonu ve Şekerspor ile şehrin sosyal ve kültürel ya-
şamında da Eskişehir Şeker Fabrikası’nın önemli bir
yeri olmuştur. Öte yandan Şeker Fabrikası’nın bugün
için sahip olduğu arsa şehrin en değerli alanlarından
biri durumundadır. Bütün bunların neticesinde şeker
fabrikasının yalnızca Eskişehir için Türkiye için de
çok önemli bir rolü vardır” dedi.

BİRSEN: KENTİN PARASI
Eskişehir ekonomisine olan katkısının esnafa olumlu

yansıdığını belirten Esnaf Odaları Birliği Başkanı
Ekrem Birsen, “Eskişehir Şeker Fabrikamız yıllarda
bu kentte üretilen pancarı işlemesi, Eskişehir ekono-
misine sağladığı katkı ortada. Yılda 400-500 milyon
gibi bir paranın kentte harcanması çok önemli. Eskişehir
Fabrikamız aslında ülkemizin de incisi. Pancar parasını
alan üretici parasını bu kentte harcıyor. Esnafımız
elbette bu işten her zaman fayda görmüştür. Hem üre-
timin hem işlemenin hem de ortaya çıkan sıcak paranın
Eskişehir’de olması elbette paha biçilmez bir durum.
Özellikle ilçelerimizde esnafımıza bu manada en büyük
katkı üreticiye aktarılan paradır. Bu sıcak paranın kent
ekonomisinde yer alması elbette bizlerin de devamını
isteyeceği bir şey. O yüzden şeker sanayisinin Eskişehir’e
olan katkısından bu kentteki herkes faydalanıyor. Biz
de bu üretimin devamından yanayız” diye konuştu.

skişehir Şeker Fabrikası
son 20 yılın işleme rekoru-
nu kırarak 1 milyon 300

bin tona ulaştı. Bu yıl fabrika-
nın Eskişehir ekonomisine kat-
kısı 500 milyon lirayı bulacak.

E
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Abbas Süeri 
Kırşehir’de…

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür
Yardımcısı Abbas Süeri, Kırşehir Şeker
Fabrikası ziyareti sonrası Şeker-İş Sendikası
Temsilciliğini ziyaret ederek Kırşehir İl
Temsilcisi Işık Şimşek ve yönetimiyle bilgi
alışverişinde bulundu.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Metin Uysal, kampanya
döneminde çalışan yüzlerce mevsimlik
işçiye sınavla kadro vereceklerini açıkla-
dı.

Amasya Şeker Fabrikasının, Suluo-
va'daki tesislerinde düzenlenen 63. pancar
alım kampanyası açılış töreninde açıkla-
malarda bulunan Metin Uysal, çalışan
mevsimlik işçilere kadro müjdesi verdi.

Tüm işçiler ile aileleri tarafından se-
vinçle karşılanan kadro konusunda açık-
lamalarda bulunan Amasya Şeker Fabri-
kası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal şunları
kaydetti: “Fabrikada çalışan işçimiz revizyonla birlikte
en fazla 6 ay çalışabiliyor. Diğer 6 ay ise çalışamıyor
ve sigortası da yatmıyor. Burada çalışan işçilerimizin
emekli olabilmesi için de 70 yaşını beklemesi lazım
bu durumda. Eğer birazda geç girdiyse işe herhalde
80 yaşında ancak emekli olabilir. Burada çalıştığı
içinde başka yerde düzenli iş bulamıyor. Yani diğer 6
ay boş. Dolayısı ile buranın en büyük sorunlarından
birisi bu durumda çalışmaktır. 60 Yıldır çalışma kuralı
gereği bu durum devam ediyor maalesef. Biz bu
konuda hesaplamalar yapıyoruz. Bir nebze olsun iyi-

leştirmek adına hesaplamalarımızı yapıyo-
ruz. Tabi bunlar para ile alakalı. Sendikamız
ile bu konuda görüşmelerimizi ve istişare-
lerimizi yaptık” dedi.

Yüzlerce işçiyi ilgilendiren konu ile alakalı
Şeker İş Sendikası yetkilileri ile görüşerek
istişarelerde bulunduklarını anlatan Metin
Uysal, açıklamasının devamında; “Allah na-
sip ederse sezon bittiği Ocak ayında buranın
yıllardır kanayan yarası olan bu konuyu
çözeceğiz. Konu kadro; burada çalışan işçi-
lerimizin 12 ay boyunca daimi çalışabilmeleri
konusudur. Sendikamız ile bu konuda gö-

rüşmelerimizi ve istişarelerimizi yaptık. Geçtiğimiz
yıl içerisinde bu konu bizim yaptığımız sözleşmemizde
içerisinde yer alıyordu. Ancak ne var ki asgari ücretin
artışı bizi bir miktar durdurmuştu. Allah nasip ederse
sezon bitiminde Ocak ayında imtihan ile belirli böl-
gelere fabrikanın işletme adına ihtiyacı olduğu kadarı
ile yani yavaş yavaş olmak kaydı ile kadro işini başla-
tacağımızı sizlerin huzurunda işçi kardeşlerimize
müjde olarak veriyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur.
Bu kadro meselesini de halledeceğiz. Fabrikamızın
bu günlere gelmesinde emeği olan işçi kardeşlerimize
teşekkür ediyorum” dedi.  Kaynak: AA

Amasya Şeker Fabrikası'nda çalışan mevsimlik işçilere kadro müjdesi

Gıda güvenliği, neredeyse yaşantımızın her anında
karşımıza çıkan bir konudur. Tüm dünya da kaygıyla
takip edilen genetik yapıları değiştirilmiş organiz-
malar yani GDO lar ise insanlığın öz yaşamıyla doğru-
dan ilintili olan bir tercih alanı halini almış durumdadır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre, başka bir or-
ganizmanın geninin eklenmesi gibi doğal olmayan
yollarla DNA sı değiştirilmiş olan organizmalara
genetik yapıları değiştirilmiş organizma (GDO) de-
nilmektedir. Bu yeni teknoloji ürünü tohumlarının,
tarımsal verimliliği arttıracağı, mahsullerin raf öm-
rünü uzatacağı, kimyasal ilaç kullanımını azaltacağı,
tarım zararlılarına karşı direnç oluşturacağı, iklim ve
hava koşullarına karşı dayanıklılığı arttıracağı ve daha
birçok vaat sunması, mevcut yetersizlikler karşısında
tercih nedeni sayılmaktadır.

Yeni arayışlar neticesinde ilk genetiği değiştirilmiş
tohum, 1996 yılında ABD de satışa sunulmuştur. 

Bugün ulaşılan teknoloji sayesinde de, gen aktarımı;
agrobacterium bakterisi aracılığıyla gerçekleşebile-
ceği gibi, lazer ışınları, fiberler, polen tüpleri, mikroen-
jeksiyon gibi birçok yöntemle doğrudan
yapılabilmektedir. Gen aktarım teknolojisinin kul-
lanım alanları bitki tohumlarından gıda endüstrisine,
hayvan yemlerine değin oldukça geniş bir yelpazeye
hakim olmuştur. Bu geniş aralıkta hedefler de sektör-
lere bağlı olarak daha da farklılaşmıştır. Örneğin,
transgenik yemlerde besin değeri yüksek olana
öğeleri arttırıp, özellikle kanatlı hayvanlarda hızlı
büyüme sağlamak, nesiller arası süreyi kısaltmak ve
metabolizmayı hızlandırmak hedeflenmektedir. 

GDO nun insan sağlığı açısından zararları, çevreye
verdiği olası tahribat, geleneksel tarıma olumsuz etk-
ileri, doğallıktan uzaklaşma gibi kaygıların yüksek
derecede seslendirildiği göz önünde bulundurul-
duğunda, asıl üzerinde tartışılması gereken konu bu
organizmaların kullanımda mutlaka gerekli olup ol-
madığıdır. Bu konuda net olan bir husus vardır ki o da,
gün geçtikçe çeşitlenen genetik modifikasyona karşı
sınırların net olarak çizilmesi gerektiğidir. Diğer
taraftan tekelleşme önemli bir sorun olarak
karşımızda durmaktadır.Tohum şirketlerinin önemli
bir bölümü, aynı zamanda tarım ilacı şirketlerini de
sahiptir. Hatta bunların bir kısmının aynı zamanda
beşeri ilaç şirketleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla, en
bilinen üç alan yani tohum, tarım ilacı ve beşeri ilaç üz-

erinde tekelleşmenin olduğu ve bu alanlarında her
birinin diğerinin tüketimini arttırdığı iddia edilmekte-
dir. 

Toplumların ne ile besleneceği konusunda kendi-
lerinin tercihte bulunma özgürlükleri vardır ve tüket-
tikleri her ürününde içeriğini bilmek haklarıdır. İşte bu
nedenle, transgenik mahsullerin ve bunlardan elde
edilen katkı maddelerini içeren ürünlerin etiketlen-
mesi zorunlu hale gelmelidir. Kaldı ki, etiketleme
konusu organik ürünler ile diğer ürünlerin arasındaki
farkın bilinmesi, fiyat farkının yönlendirici olmaması
açısından önemlidir. Aynı durum nişasta bazlı şekerler
ve diğer kimyevi şekerler için de geçerlidir. Tüketilen
ürünlerin içindekiler kısmında yer alan şeker ibaresi
doğal pancar şekerini mi yoksa kimyasal ve enzimatik
metotlarla üretilen nişasta bazlı şekeri mi kapsamak-
tadır açıkça belirtilmelidir. 

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü, insan sağlığı üz-
erindeki risklerde göz önünde bulundurularak, biyolo-
jik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği üzerinde
olumsuz etkilerde bulunabilecek tüm değiştirilmiş
canlı organizmaların sınır ötesi hareketi, transit geçişi,
muamelesi ve kullanılması için 163 ülkenin taraf
olduğu evrensel düzeyde bağlayıcı il hukuk belgesidir.
Ülkemiz 2000 yılında bu sözleşmeyi imzalamış, 2003
yılında da onaylamıştır. İhtiyat ilkesi, bu anlaşmanın
en yaşamsal maddesini oluşturmaktadır. Güvenlik
konusunda bir bilimsel bilgi ya da uzlaşı eksikliği
olduğunda ülkelerin genetiği değiştirilmiş organiz-
maların ithalatını ve kullanımını yasaklama ya da
sınırlandırma hakkı olduğunu belirtmektedir.

Hal böyleyken dünya haritası üzerinde GDO
tarımının yapılıp yapılmadığı bölgelere baktığımızda,

Amerika kıtasının hemen hemen tamamı, Güneydoğu
Asya da geniş bir bölge, Avrupa ve Afrika da oldukça
sınırlı sayıda ülke bulunmaktadır. Genetiği değiştir-
ilmiş tohumların ekim alanları büyük bir artış göster-
erek son verilere göre 181.5 milyon hektara ulaşmıştır.
Bugün tüm dünyada 19 u gelişmekte olan ve 8 i
gelişmiş olmak üzere 27 ülkede toplam 18 milyon çiftçi
genetiği değiştirilmiş tohumlarla tarım yapmaktadır.
Dünya da ekilen genetiği değiştirilmiş ürünlerin yüzde
73 ünün gelişmiş biyoteknolojisi ile tohumları üreten
Amerika kıtasında bulunması dikkat çekicidir.
Genetiği değiştirilmiş tohumları üreten en önemli fir-
malar bu kıtada yer almaktadır. Bunların başında ise
Monsanto gelmektedir.Yıllar itibariyle bu firma, birçok
doğal ve genetiği değiştirilmiş tohum şirketini satın
alarak kendi bünyesine katmıştır. Ve sonunda da,
dünyadaki genetiği değiştirilmiş tohumların büyük
çoğunluğunun satıcısı konumuna gelmiştir. Nerdeyse
20 yılı aşkın süredir Amerika kıtası, genetiği değiştir-
ilmiş tohumlarla ekim yapmaktadır. Fakat istatistiki
veriler göstermektedir ki, inanıldığının tam tersine
kimyasal ilaç kullanımında beklenen azalmanın ol-
madığı görülmektedir.Bir diğer önemli konu da, ABD
ve Kanada da gıdaların GDO içerdiğine dair etiketleme
zorunluluğunun olmadığıdır. Daha henüz,  Temmuz
2016’dan itibaren firmaların ABD’nin Vermont
eyaletinde satış yapabilmesi için belli ürünlerine GDO
içeriğiyle ilgili bilgi yazmaları şartı getirilmiş, ülke
çapında ise yaygınlaşması beklenmektedir.

Bugün yaygın olarak görülen şudur ki, gerek bilimsel
gerekse de teknolojik ilerlemelerin olanaklı kıldığı tüm
yeniliklerin bir an evvel hayatımıza geçirilmesi,
gerçekleştirilmesi yönündedir. Bu durum, bilim veya
teknolojiyi istenmeyen/tehlikeli olabilecek kimi
zaman etik dışı bir yöne doğru sürükleyebilmektedir.
Fakat unutulmaması gereken asli bir konu vardır ki, o
da, insanlık ve geleceğimiz için bırakacağımız en
değerli miras sağlıklı yaşam hakkı ve onun
sürdürülebilirliğidir.

Kaynakça: ETC Group, 2011.   ISAA,2013
Gdo ve Biyogüvenlik, Ank. Üni. Haspolat,2012
GDO ile ilgili etik ve hukuki tartışmalar ve Kıta-

lararası durum değerlendirmesi, 2016, Tarım
Ekonomisi Dergisi

Genetiği değiştirilmiş gıdalara genel bir yaklaşım,
Pamuk, 2010

Mehtap Biçer
AR-GE Müdürü

Dünya, 
GDO tarımına
dur diyemiyor

Metin 
Uysal
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Çorum Şeker Fabrikası'nın 2016 yılı
kampanya dönemi açılış töreninde ya-
pılan protokol konuşmalarının ana
gündem maddesi Şeker Fabrikalarının
özelleştirme sorunu oldu. Maliye Ba-
kanı Naci Ağbal, özelleştirmenin devlet
politikası olduğunu dile getirerek, an-
cak şeker fabrikalarının özelleştiril-
mesinin mevcut özelleştirme anlayışla
yapılmayacağını, içinde çiftçi ve çalı-
şanlarında olacağı bir formül üzerinde
çalışıldığını söyledi.

Hükümetin şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesiyle ilgili strateji değişikli-
ğini Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı.
Çorum Şeker Fabrikası'nın 2016-2017
pancar alım kampanyasının açılış tö-
renine katılan Ağbal, şeker fabrikala-
rının özelleştirilmesinin TÜPRAŞ ve
Türk Telekom'dan ayrı tutulması ge-
rektiğini belirterek, “Şeker fabrikala-
rının özelleştirilmesini 40 kere dü-
şünmemiz lazım" dedi. 

Bakan Şeker-İş Sendikası'na ve
Pankobirlik’e Teşekkür Etti

Özelleştirme konusunda Şeker-İş Sendi-
kası ile PANKOBİRLİK yöneticileriyle gö-
rüşmeler yaptığını da anlatan Ağbal, "Ba-
kanlık görevine ilk başladığım andan itiba-
ren özelleştirme uygulamaları konusunda
bizlerle görüşlerini ve önerilerini paylaştılar.
Bundan çok memnuniyet duydum, çok da
faydalandım. Eğer bugün Türkiye'de şeker
özelleştirmesi yapacaksak, üretici ve işçiler
olmaksızın hiçbir şeye imza atamayız" diye
konuştu.

“Şeker üretiminde dünyayla 
rekabet edebiliriz”

Törende konuşan Şeker İş Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök, Maliye Bakanı Naci Ağ-
bal'ın sektörün sorunlarını bildiğini ve çö-
zümü noktasında ise her türlü yardımı yap-
tığını dile getirerek teşekkür etti.

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök, Çorum Şeker Fabrikasının 2016 yılı
kampanyasının başlaması nedeniyle ger-
çekleştirilen törende yaptığı konuşmada
2000’li yıllarda 2.5 milyon ton olan şeker
üretiminin 2 milyon tona gerilediğini belir-
terek 3 milyon ton olması gereken şeker
üretimi sektörüne bakıldığında Türkiye’nin
üretim konusunda gerilediğinin görüldü-
ğünü vurguladı. İsa Gök, "Arada ki fark

nasıl ikame ediliyor? Yapay tat-
landırıcılar şekerin muadili olarak
kullanılıyor. Nişasta Bazlı Şekerler
doğal değildir doğal şeker, şeker
pancarından üretilen şekerdir. NBŞ
üreticileri son günlerde kota artı-
rımı için çalışma yapıyorlar ve Sa-
nayi Bakanlığı da bununla ilgili
bir yasa taslağını yayınladı. Eğer
bu yasa hayata geçerse şeker pan-
carından şeker üretimi daha da
düşer" dedi.

Şeker Fabrikalarının modernize
edilmesi gerektiğini de ifade eden
Gök, "Biz teknik elemanlarımızı
yetiştirip teknolojiye yatırım ya-
pabilirsek dünyada rekabet ede-
meyeceğimiz yer yok" diye belirtti.
Konuşmasında Şeker Fabrikaları-
nın özelleştirme konusunda da de-
ğinen Gök, "Dönemin Başbakanı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan önceki yıllarda Şeker Fabrikalarının
satışlarını durdurarak işçinin çiftçinin ya-
nında olduğunu gösterdi.  Bundan dolayı
teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Üretimin azalmasının sebebinin nişasta
bazlı şeker olduğunu anlatan Gök, NBŞ’in
şeker pancarının muadili olarak görüldüğünü
ve doğal olduğunun iddia edildiğini ancak
NBŞ’in doğal olmadığını söyledi. Bakanlar
kurulu kararı ile NBŞ üretiminin sürekli
artırıldığını dile getiren Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı İsa Gök, Şeker-İş Sendikası
olarak bu konuda açılan 10 davadan 9 tane-
sini kazandıklarını ancak uygulatma fırsatı
bulamadıklarını söyledi. 

İsa Gök yaptığı konuşmada şunları dile
getirdi: “Son zamanlarda Türkiye olağanüstü
durumlardan geçiyor biliyoruz ancak NBŞ
üreticilerinin yabancı sermaye olduğunu gö-
rüyoruz. Bu sermayenin kotasının serbest
bırakılması ile ilgili yeni bir taslak koydular.
Bu taslak çıkarsa fabrikaların pancardan
şeker elde etme imkanı kalmayacaktır. Tür-
kiye şeker fabrikaları olarak 10 milyon ton
yılda şeker elde ediyoruz. Teknolojik üretim
yapar ve teknik eleman yetiştirirsek dünyayla
rekabet etmek konusunda sorunumuz kal-
mayacak. Şeker işçisi olarak üretimden yana
tavrımızı koyduk. İşçinin olduğu bir yönetim
var dünyada. Hazırladığımız raporlarda var.
Türk halkı demokrasiye sahip çıktığını gös-

“Şeker Fabrikaları 
özelleştirilmesinde

40 yıl düşünmek lazım”

Maliye Bakanı Ağbal’dan şeker fabrikaları için stratejik açıklama…
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terdi sizler de Türk işçisine sahip çıkın. Özel-
leştirme ile ilgili de kazandığımız ve kaybetti-
ğimiz davalar oldu. Biz şeker üretiminin yeni-
den yapılanması işçi sermaye ve üreticinin bir
arada olduğu bir yapı istiyoruz”

Nbş'de Kotaya Dikkat!
Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri

Tufan Köse de konuşmasında Şeker Fabrika-
sı'nın kentte ki tek kamu yatırımı olduğuna
dikkat çekerek, "Şeker Fabrikası kar eden bir

kuruluş ve güçlendi-
rilmesi halinde Ço-
rum'da güçlenecektir.
Şeker Fabrikasındaki
geçici işçilerin kadro
sorunu çözülmelidir"
dedi.

Şekerin düşmanı-
nın Nişasta Bazlı Şekerler olduğuna vurgu ya-
pan Milletvekili Köse,  "NBŞ'ler sağlığa da za-
rarlıdır. NBŞ'de kota sürekli artırılıyor.  Buda
daha az alanda şeker pancarı ekilecek demektir.
Bu soruna kısa süre çözüm bulunmalıdır.
Şeker Pancarı üretimi 10 milyon insanı ilgi-
lendiriyor. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi
devlet politikasıdır. İlla da özelleştirilecekse
Danıştay'ın konu hakkında ki kararı dikkat
alınmalıdır" şeklinde konuştu. 

Üreticiler Ve Çalışanlarında Yer Aldığı
Yeni Bir İşletme Kurulabilir

Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri
Salim Uslu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Şeker
Fabrikalarının satışını iptal ettirdiğini hatır-
latarak, "Bu fabrikaları böyle devam ettirmekte,
özelleştirmekte yanlıştır. Bu işletmelere üçüncü
bir model oluşturmalıyız. Üreticiler ve çalı-
şanlarında yer aldığı yeni bir işletme kurulabilir.
Arazimiz geniş yeni fabrikalar kurma imkanı
da var. Özel sektör mantığı ile yönetildiğinde
yeni yatırımlar yapılabilir. Böyle olursa şeker
şirketlerinin devlete yük olduğuna yönelik ka-
rar kampanyadan da kurtuluruz. Un yağ ve
şeker var helva yapmak sayın bakanımıza dü-
şüyor" diyerek sözlerini tamamladı. 

Uzun yıllar Türk siyasetinde yer
edinmiş, zamanında Devlet Bakanlığı
ve Çalışma Bakanlığı görevlerini üst-
lenmiş olan Murat Başesgioğlu, Şe-
ker-İş Sendikası’na ziyarette bulundu.
BAŞESGİOĞLU’nu Şeker-İş Sendi-
kası Genel Başkanı İsa GÖK ve Mer-
kez Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. 

Şeker-İş Sendikası Merkez Yönetim
Kurulu adına, kendisinin ziyaretinden
büyük bir memnuniyet duyduklarını
ifade eden Gök, şeker fabrikalarının
özelleştirme süreci, geçici ve taşeron
işçiler sorunları ile nişasta bazlı ürün-
lere değin bilgi verdi. Şeker-İş’in sen-
dikal faaliyetlerden, toplumsal sorum-
luluk projelerine kadar birçok sendi-
kaya öncülük yaptığını ve milli kal-
kınma stratejisinin içerisinde daima
var olmaya devam edeceklerini belirtti. 

Kendisini ağırladıkları için Şeker-
İş Sendikası Merkez Yönetimi’ne şük-
ranlarını ileten Başesgioğlu, özelleş-
tirmelere karşı ezberbozan politikalar
izleyerek sendikal camiada çığır açan
Şeker-İş Sendikası’nın ülke sorunla-
rına olan duyarlılığı ve işkolundaki
sorunları başta ülke menfaatini esas
alarak hareket etmesinden dolayı tak-
dir topladığını ifade etti.

2007 yılında Şeker Fabrikaları’nda
çalışan 4 bin 700’ün üzerinde geçici
işçinin kadroya alınmasında büyük
emeği olan Başesgioğlu ile başta ge-
çici işçiler ve Türkşeker’e ait Şeker
Fabrikaları’nın özelleştirme süreci
ile ilgili sorunların masaya yatırıldığı
ziyarette, çalışma hayatının, sendi-
kaların ve şeker fabrikalarının so-
runları konuşuldu. 

Başesgioğlu’ndan 
Şeker-İş’e ziyaret

Başesgioğlu’ndan 
Şeker-İş’e ziyaret

Başesgioğlu’ndan 
Şeker-İş’e ziyaret

Başesgioğlu’ndan 
Şeker-İş’e ziyaret

Başesgioğlu’ndan 
Şeker-İş’e ziyaret

Başesgioğlu’ndan 
Şeker-İş’e ziyaret
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası
Şeker-İş, 15 Temmuz Darbe gecesi milli bir duruş
sergileyerek objektif çekim ve haberleriyle kamuo-
yunu doğru bilgilendiren Türkiye Haber Kamera-
manları Derneği üyesi kameramanlara bir plaket
verdi.

7-9 Ekim tarihleri arasında Side Grand Şeker
Otel’de düzenlenen ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün
Atalay’ın da katıldığı törenin ilk konuşmasını yapan
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, konuş-
masına haber kameramanlarını Grand Şeker Ote-
li’nde  ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirerek başladı. 

Televizyon haberciliğinin ana unsuru olan, ka-
muoyunun aydınlatılmasında toplumsal sorumluluk
bilinciyle hareket ederek siyasi gelişmelerden top-
lumsal olaylara kadar tüm gelişmeleri en doğru şe-
kilde görüntüleyen, kimi zaman başından ge-
çen talihsiz olayla yaralanan, hayatını kaybe-
den, kısaca habere giderken haber olan ka-
meramanların huzurunda mesleği uğruna ha-
yatını kaybeden tüm kameramanlara da rah-
met dileyen Gök, haber kameramanlarının
sendikal haklarına rağmen bir çok kurumda
iş güvencesinden yoksun çalıştıklarının altını
çizdi.

Gök, Türkiye tarihine geçecek en karanlık
günlerden biri olan 15 Temmuz’da darbeye
karşı açık ve net bir tavır sergileyen, milli ira-
denin gücünü en iyi yansıtarak örnek bir
tavır ortaya koyan, başta kameramanlar olmak
üzere tüm habercilerin büyük bir demokrasi
sınavından daha başarıyla çıkarak, şanlı geçm-
işlerine bir yenisini daha eklediklerini ifade
etti. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da

15 Temmuz darbe gecesinde bombaların patlatıldığı
bir ortamda canı pahasına kamerasını elinden bı-
rakmayarak çektikleri görüntüleri tüm dünyaya ak-
taran haber kameramanlarına teşekkür etti. 

Dünya Sendikalar Birliği ve Avrupa Sendikalar
Birliği’ne darbe girişimini anlatmakta zorlandıklarının
altını çizen Atalay, darbe girişimine görüntülerden
sonra da dudak bükenlerin hainlik yaptıklarına
vurgu yaptı. Dünya ülkelerindeki sivil toplum ku-
ruluşlarını bir mektupla Türkiye’ye davet ettiklerini
belirten Atalay şunları söyledi:

“Darbe girişimi anlamak istemeyen dünya ülke-
lerinin kanaat liderlerini, sivil toplum kuruluşu tem-
silcilerini bu görüntüleri yerinde görmeleri için
TBMM’ne davet ettik.  Bize verdikleri cevap; ‘bizim
işten atılmalar dışında zamanımız yok gelemeyiz’
dediler.  Ben de gelmeyeceklerse onlarla bundan

böyle bir arada oturmayı düşünmediğimi söyledim.”
Konuşmasında darbe gecesinde yaşadıklarını da

anlatan Atalay, Adapazarı halkının hiç düşünmeden
yaptıkları çağrıya cevap vererek meydanlara top-
lanmasıyla en büyük tepkiyi vermesinin bir şeref
gecesi olarak hafızalardan çıkmayacağına vurgu
yaptı. Atalay, “Bu ülkeye bizim bir can borcumuz
var. Benim çoluk çocuğum için de bir şeref gecesi
olan 15 Temmuz’da ve sonrasında İstanbul Yenikapı
duruşunun bundan sonra da devam ettirilmesi ge-
rekmektedir. Sağcısı solcusu, ilericisi gericisiyle ül-
kemizin kıymetini bilelim” dedi.

Atalay, 15 Temmuz gecesi ve akabinde sivil toplum
kuruluşları ve TÜRK-İŞ’in neler yaşadığını hazırla-
makta oldukları 250 sayfalık kitapla dünya sendika-
larına ve kanaat önderlerine göndereceklerini ifade
ederek, darbe girişiminden sonra zaman zaman bazı

kurumlarda cadı avcılığı yapıldığını iddia etti.
Atalay, “Bilgiden, belgeden yoksun işler ya-
pılıyor. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza uyarılarda bulunduk. Bedeli
hep Türkiye’de çalışanlar, emekliler, işsizler,
dar ve sabit gelirliler, fakir fukaralar ödüyor.
Artık bu böyle olmamalı.” diye konuştu.

Atalay, konuşmasının sonunda basında ör-
gütlenmelerin yüzde 2’lerden yüzde 10’lara
çıkmasını ümit ettiklerini ve bu konuda gayret
sarfedeceklerini de söyledi.

Konuşmaların ardından darbe gecesi çe-
kimleriyle kamuoyunu aydınlatan Türkiye
Haber Kameramanları Derneği kameraman-
larına plaketleri verildi. Dernek de TÜRK-İŞ
Başkanı Ergün Atalay ve Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı’na plaket ve darbe gecesini
konu alan bir fotoğraf albümlü kitap hediye
etti. 

“YENİKAPI RUHU bundan
sonra da devam etmeli”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay:
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Türkiye Haber Kameramanları Derneği kameramanlarına plaketleri verildi...
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Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın ha-
berine göre Nişasta bazlı şeker üreti-
cileri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’ye manidar bir teklifte bu-
lundular. Özelleştirmenin ardından şe-
ker fabrikalarının kapanması duru-
munda şeker pancarı eken çiftçilerin
kesinlikle mağdur olmayacağını iddia
eden nişasta bazlı şeker üreticileri,
buna gerekçe olarak da çiftçinin pan-
car yerine mısır ekeceklerini göster-
diler. 

25 Fabrikanın 18’i Kapanacak!
Bilindiği üzere kamunun elinde bu-

lunan 25 şeker fabrikası özelleştirme
kapsamında bulunuyor. Şeker fabri-
kaları ise üretimi esas almayan bir
modelle özelleştirilmek isteniyor. Bu
özelleştirme modelinin uygulanması
durumunda 25 şeker fabrikasının
18’inin kapanmasına kesin gözle ba-

kılıyor. İşte bu endişeden olsa gerek
Bakan Özlü, nişasta bazlı şeker üreti-
cilerinin ziyareti sırasında, “Özelleş-
tirmeler ile çiftçi mağdur olur mu?”
sorusunu yöneltti. Bu soruya NÜD
Başkanı Rint Akyüz, manidar bir ce-
vapla karşılık verdi. 

NİYETLERİNİ İTİRAF ETTİLER!
Akyüz’ün, Bakan Özlü’ye verdiği

manidar cevap, itiraf niteliği taşıyor.
Bu cevapla, şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesi ile asıl neyin amaçlandığı
net bir şekilde ortaya kondu.  ABD’nin
gıda devi Cargill başta olmak üzere,
üyesi bulunan 5 tane NBŞ firmasının
çıkarlarını korumak için lobi faaliyeti
yapan NÜD Başkanı’nın, şeker fabri-
kalarının özelleştirilmesinin çiftçiyi
mağdur etmeyeceğini ileri sürerek,
şunları kaydetti: “Pancar bir münavebe
ürünü. Topraktaki azotu azalttığı için

dört yılda bir pancar ekimi yapılabiliyor.
Üstelik ülkemizde pancar ekimi yapılan
alanların yüzde 95’i, nişasta bazlı şeker
üretiminde kullanılan mısırın yetişti-
rilmesine de uygun. Dolayısıyla çift-
çinin bir mağduriyeti söz konusu ol-
maz”

Milli Gazete Haklı Çıktı
İtiraf niteliği taşıyan bu cevap, Milli

Gazete’nin şeker fabrikalarına yönelik
üretimi esas almayan özelleştirme
modeline karşı yaptığı yayınlarda ne
kadar haklı olduğunu ortaya koydu.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi
ile üretim değil, Türkiye’nin NBŞ’cilerin
pazarı haline getirilmesi hedefleniyor.
NÜD heyetinin Bakan Özlü’ye yaptığı
ziyarette gündeme gelen ‘Çiftçi, pancar
yerine mısır eksin’ teklifi de bunu bel-
gelemiş oldu.

Sanayi Bakanı’na manidar teklif!...

ABD’nin gıda devi Car-
gill başta olmak üzere
üyesi bulunan 5 tane

NBŞ firmasının çıkarları-
nı korumak için lobi faa-
liyeti yapan NÜD, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü’ye ma-
nidar bir teklifte bulun-
du. Şeker fabrikalarının

özelleştirilmesinden son-
ra pancar çiftçisinin mağ-
dur olmayacağını ileri sü-
ren NBŞ’ciler  Bakan Fa-
ruk Özlü’ye çiftçi pancar

yerine mısır eksin’ öneri-
sinde bulundu.

‘Çiftçi pancar yerine mısır eksin!’

ESAM Genel Başkanı Recai
Kutan, şeker pancarının strate-

jik bir ürün olduğunu belirte-
rek, nişasta bazlı şekerlerin ko-
tasını artırmaya yönelik tartış-

maları kaygıyla izlediklerini
belirtti. En önemli sanayi ürün-
lerinden olan tütünün öldürül-

düğünü anımsatan Kutan,
“Şimdi de pancar öldürülmek

isteniyor" dedi.

Ekonomik Sosyal Araştırmalar
Merkezi (ESAM) Genel Başkanı
Recai Kutan, Pankobirlik Genel
Müdürü Taner Taşpınar ve Şeker-
İş Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök ile kahvaltıda bir araya geldi.
ESAM Genel Merkezinde yapılan
görüşmede, Taner Taşpınar ve İsa
Gök, Kutan'a nişasta bazlı şeker
üreten firmalara kota ayrıcalığı ge-
tirecek olan Üretim Reformu Pa-
keti Kanunu Tasarısı hakkında
bilgi verdi.

PANCAR ÜRETİMİNDEN
VAZGEÇECEĞİZ!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan Üre-
tim Reformu Paketi Kanun tasa-
rısında Şeker Kanunu'nun iki mad-
desinde değişiklik yapılmasının
öngörüldüğünü anımsatan Taşpı-
nar, şunları kaydetti:

“Üretim ve yatırımın önündeki
engelleri kaldırma hedefiyle ha-
zırlanan tasarı taslağında amaçla-
nan hedef gerçekleşirse, pancar
üretiminde Avrupa'da 3'üncü olan
Türkiye, üretimden vazgeçerek,
ABD'nin küresel şirketi Cargill ile
birlikte 5 NBŞ firması, şeker piya-
sasını tamamen ele geçirecektir.
Kar marjlarını katlayarak sürdür-
meye devam edecek olan bu şir-
ketlerin ürettikleri Nişasta Bazlı
Şekerlere dünyada önemli ölçüde
kısıtlamalar ve yaptırımlar getiri-
lirken, ülkemizde ise halkımız bu
ürünleri tüketmeye mahkum edi-
lecektir."

AB, TÜRKİYE'NİN ÜRET-
MESİNİ İSTEMİYOR

Şeker-İş Sendikası Genel Baş-
kanı İsa Gök, şeker pancarı üreti-
mine en müsait ülkenin Türkiye
olduğunu belirterek, “AB, Türki-
ye'nin şeker pancarını üretmesini
istemiyor. Çünkü Türkiye'nin çev-

resindeki ülkeler şekerde ithalatçı
durumdalar. Onun için Türkiye
ve bu ülkeleri kendileri için bir
pazar olarak görüyorlar" dedi. Tür-
kiye'de şeker fabrikaları ve şeker
pancarının aleyhine yürütülen bir
algı yönetiminin bulunduğunu bil-
diren Gök, bu algı yönetimi ile
fabrikaların yıpratılmaya çalışıldı-
ğını kaydetti.

“YANLIŞIN ÖNÜNE 
GEÇİLMELİ"

ESAM Genel Başkanı Recai Ku-
tan, şeker pancarının stratejik bir
ürün olduğunu belirterek, Türki-
ye'nin şeker pancarı tarımından
vazgeçme gibi bir lüksünün ola-
mayacağının altını çizdi. Doğu Ana-
dolu'da iki sanayi ürünü olduğunu
anımsatan Kutan, “Tütün ve şeker
pancarı. Tütünü öldürdük şimdi
de pancarı öldürmek istiyorlar"
dedi. Yerli sanayi ve yerli üretimin
korunması yönünde Pankobirlik
ve Şeker-İş Sendikası'nın müca-
delelerini ESAM olarak önemse-
diklerini vurgulayan Kutan, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından hazırlanan Üretim Refor-
mu Paketi Kanun Tasarısı ile şeker
pancarının aleyhine yapılmak is-
tenen yanlışlığın önüne geçilmesi
gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Milli Gazete

Recai Kutan: Tütünü öldürdük,
şimdi de pancarı öldüreceğiz!
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“ŞEKER SEKTÖRÜNDE 
OHAL VURGUNU MU?”

Okyanus Ötesi Lobi Milli Mutabakatı sarsıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanan “Üretim Reformu
Paketi Kanun Tasarısı Taslağı” nda izog-
likozların kotasının artırılmasına yönelik
ifadelere yer verilmesine Türkiye Gıda
ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel
Başkanı yazılı bir açıklamayla cevap ver-
di. İsa Gök imzalı açıklamada Türkiye’nin
15 Temmuz gecesi darbe girişimiyle milli
bir sınav vererek kara kabustan çıktığı
ve normalleşme sürecine girmeye çalış-
tığı bir dönemde okyanus ötesine hizmet
eden NBŞ kotalarının artırılmasına yö-
nelik taslağın bu haliyle kanunlaşması
halinde şeker sektörünün yeni bir ızdırap
yumağıyla kara bulutların içerisine yel-
ken açacağı dile getirildi.

Cargill’in Çıkarları Milli 
Çıkarlarımız mıdır?

Darbe girişimini alnının akıyla atlatan
toplumun önceliğinin milli mutabakat
olduğu bir dönemde, sanki ülkenin ve
şeker sektörünün tek derdi ve önceliğinin
NBŞ kotasıymış gibi bir algı oluşturul-
duğunu ve hazırlanan taslağın toplumun
istek ve çıkarlarını aldatan bir yapıya
sahip olduğunu vurgulayan Gök, “Sen-
dikamız tarafından 2005 yılında bu yana
açılan davalarda verilen Danıştay karar-
ları ile toplum tarafından kabul görme-
diği Şeker Kurumu tarafından yaptırılan
ama nedense (!) sonuçları kamuoyuna
açıklanmayan anket ile ortaya konulan
ve gıda ürünlerinde kullanılmasına sıcak
bakılmayan NBŞ üretiminin kısıtlanması
gerektiği açıkça ortaya konulmuştur.
Danıştay; gerçekte bir şeker ihtiyacı olup
olmadığı veya NBŞ kota artışlarının mev-
cut ülke stoklarına etkisi gözetilmeden,
her yıl sürekli ve düzenli bir şekilde
NBŞ kotası artışına gidilmesini açıkça
hukuka aykırı bulmaktadır. Öyle ise Car-
gill’in çıkarları milli çıkarlarımız mıdır?”
şeklinde açıklamada bulundu. 

NBŞ Kotası yüzde 5’e 
çekilmelidir

Şubat ayı ortalarında İstanbul’da ger-
çekleştirilen “Şeker Sektöründe Sektö-
rün Sorunları Toplantısı” ndan sonra
şeker piyasasını düzenlemekle görevli
bulunan Şeker Kurumu Başkanının,
NBŞ’nin bir parçası olan Glikozun kota
kapsamından çıkartılması gerektiğini,
bu konuda Hükümetle bizzat görüştük-

lerini ve Bakanı ikna ettiklerini söyle-
mesinin ardından “Glikoz kota kapsa-
mından çıkartılacaktır” ifadelerinin bir
rastlantı olmadığını ve bugün Bakanlığın
Üretim Reformu Paketi Kanun Tasarısı
Taslağı” nda aynen kendisine yer bul-
duğunu hatırlatan Gök,  taslakta sıvı ve
kurutulmuş bazda tüm glikoz ürünlerinin
kapsam dışına çıkartılması yani serbest
bırakılmasının Türk Şeker Kurumu’nun
düzenleme ve denetleme yetkisini ta-
mamen ortadan kaldırdığını, merdiven-
altı üretimi ve kayıtdışı istihdamı ise
teşvik edeceğini vurguladı.

OHAL’den mal kapma 
yarışındalar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanan taslağa göre gli-
kozun kota kapsamından çıkartıldığı
taktirde 2016-2017 pazarlama yılı için
NBŞ’lere tahsis edilen 265 bin tonluk
kota miktarının yüzde 50 oranında artı-
rılması halinde 397 bin tondan 600 bin
tona çıkacağını, bu kotanın olduğu gibi
izoglikozlara ayrılacağını ifade eden Gök,
NBŞ kotasının ise kendi başına buyruk
olacağına dikkat çekti. Gök şunları kay-
detti:

“Sözkonusu durum Cargill gibi küresel
işletmelerin ekmeğine yağ sürerken,
pancar üreticilerinin dolayısıyla şeker
fabrikalarının sonunu getirecektir.
NBŞ’de kota hakkı bulunmayan ve kota
tahsisi olmayan 344 bin ton kapasiteli 5
şirket bugün sadece ihraç amaçlı üretim
yaparken, glikoz kapsam dışı kaldığında
ise yurtiçine de ürün arz etme hakkını
da elde etmiş olacaklardır. Çalışmayla
ayrıca bugün 1 milyon 350 bin ton olan
glikoz ve izoglikoz kurulu kapasitesi
olan ve büyük bir bölümü yabancı ser-
mayeli NBŞ şirketlerine kapasitelerinin
tamamının kullanılmasının da önü açı-
lacaktır. Endişemiz, zorlu bir süreçten
geçtiğimiz bu günlerde OHAL’in oluş-
turduğu konjonktürden yararlanılarak
yangından mal kapma yarışının bir pa-
zarlık masasına dönüştürülmesidir.”

İzoglikoz arzındaki artışın pancar şekeri
pazarını başta Türk Şeker Fabrikaları
olmak üzere pancardan şeker üreten
yerli şirketlerin üretimini daraltacağını
da belirten Şeker-İş Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök, yapılması gerekenin,
glikoz ve izoglikozun kota kapsamında

kalması ve yüzde 10’luk kotanın yüzde
5’e çekilmesi olduğunun altını çizdi.

Yüksek Tansiyonlu Taslak
Hazırlanan Taslağı Yüksek Tansiyonlu

‘Artçı Şok’ olarak niteleyen Gök,  bu ha-
liyle yasalaşması halinde yıllardır kendi
ayakları üzerinde durmaya çalışan milli
çınar şeker fabrikalarının enkaza dönü-
şeceğini, pancar üreticisinin ise hazin
sonunun kaçınılmaz olacağını iddia etti.
Gök, “Son 14 yılda NBŞ’ye uygulanan
yüksek kotadan dolayı 407 bin hektar
alanda 22 milyon ton pancar ekiminin
yapılamaması, 75 bin tarım işçisinin işsiz
kalması, yan sektörlerle birlikte Türki-
ye’nin toplam kaybının 5.3 milyar doları
bulması bunun en bariz göstergesidir.
Nişasta bazlı şekerlerin üretim kotasının
tamamen kalkması demek, pancar çift-
çisinin kotalı üretime talim ederken, şe-
ker pancarı tarımı ve şeker sektörünün
yeni bir büyük risk ve tehdit dalgasıyla
karşı karşıya kalması anlamını taşımak-
tır.” dedi. 

Bakanlıklar arasında 
çelişki var

Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında
NBŞ kotalarına ilişkin karmaşa, çelişki
ve bilgi kirliliğinin bir başka boyuta
ulaştığına değinen Gök, “Her ne olursa
olsun ikircikli ve tutarsız olduğu kadar
hastalıklı bu tür taslaklar acilen tedavi
edilmelidir. Aksi taktirde önceki örnek-
lerinden ders çıkarmaya çalıştığımız ve
bir elin parmaklarını geçemeyen milli
kurumlarımızı mumla arar hale geliriz”
diye konuştu. Gök, Milli tankımızı, milli
uçağımızı, milli gemimizi üretmekle
övündüğümüz bir dönemde dünya coğ-
rafyası ve iklim şartları gereği doğal bir
pancar şekeri üreticisi olan ülkemizde,
milyonların ekmek ve gelecek kapısını
okyanus ötesi lobilerin güç ve telkinle-
riyle yıkmaya çalışmanın akıl ve mantığa
aykırı olduğunu da söyledi. Gök açıkla-
masının son bölümünde “Milli vicdan-
lardaki kan kaybının önüne geçilmesinin
yolunun, yüreğinde millet ve ülke sevgisi
taşıyan başta hükümet yetkilileri olmak
üzere tüm siyaset kurumu ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarının konuya stratejik
pencereden bakmasından geçtiğini ifade
etti.
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Şeker Fabrikası’nda 54’üncü 2016 Kampanya Dö-
nemi dün yapılan görkemli açılış ile başladı. Şeker
Fabrikası’nın önünde düzenlenen kampanya açılış
törenine Vali Mesut Yıldırım, AK Parti Milletvekilleri
Metin Çelik, Murat Demir, Taşköprü Kaymakamı
Deniz Kılınç,  Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taş-
köprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Şeker-İş
Sendikası Başkanı Ali Çufadaroğlu, Şeker Fabrikası
Müdürü Uğur Karabaltaoğlu, Emniyet Müdürü Mus-
tafa Yoldan, AK Parti İl Başkanı Halil Uluay, CHP İl
Başkanı Muzaffer Bıyıklı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Osman Yaman ve çok sayıda üretici ka-
tıldı.

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü Uğur Kara-
baltaoğlu, bu kampanya döneminde tahmini olarak
36 bin 730 dekar ekim alanından 180 bin ton bedeli
ödenecek pancar beklenmektedir. 2016-2017 üretim
kampanyası yaklaşık 50 gün sürecektir. Bu sene iş-
lenecek pancardan, 21 bin ton kristal şeker, 7 bin
ton melas ve yaklaşık 40 bin ton küspe elde edileceğini
söyledi.

“ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI ZORLU
ŞARTLAR ALTINDA SÜRMEKTEDİR”

Şeker Fabrikası 2016 Kampanya Dönemi’nde açılış
konuşmasını yapan Şeker-İş Başkanı Ali Çufadaroğlu;
“Global politikalara gözlerin kapalı olması, ülkemiz
Şeker Fabrikaları’nın bilinçsizce özelleştirilmesi ça-
lışmaları, nişasta bazlı şekerler ve yüksek yoğunluklu
tatlandırıcı piyasasını hakim kılma uğraşıları, fiyat,
maliyet ve stok parametrelerinin spekülatif amaçlı
kullanılması ile şeker çalışanlarının istihdam hac-
minin küçültülmesi karşısında gerek hukuki, gerekse
siyaseten verdiğimiz mücadele, beraberinde şeker
sektörünün gerçek sahipleri olan şeker çalışanları
her kampanya dönemi üretimin devamlılığını bu
zorlu şartlar altında sürdürmektedir. Böylesine büyük
özveri ve fedakârlık gölgesinde, ülkemizde, şeker
sektörünün topyekûn ayakta kalmasını sağlayan en
önemli etken, şeker çalışanlarının tabana yayılmış
azimli mücadelesi ile ekmek yediğimiz bu sektörün
kutsallığına olan inancımızdır” dedi.

“SÖYLEYE SÖYLEYE TABİRİ CAİZSE
DİLİMDE TÜY BİTTİ”

Şeker Fabrikası’nın Kastamonu’nun can damarı
olduğunu söyleyen Çufadaroğlu; “Her zaman her
ortamda söylediğimiz gibi Şeker Fabrikamız Kasta-
monu’muzun can damarı, kalbi, şeker pancarı ise;
tarım ile sanayi entegrasyonunu sağlayan en yüksek
yerli katma değeri yaratan, dünyanın bile daha al-
ternatifini bulamadığı çoğu Avrupa ülkesinde stratejik
ürün ilan edilen ve çiftçisi desteklenen bir tarım
ürünüdür. Yıllık bazda pancar üretimine bağlı olarak
200-250 milyon lira Kastamonu’muza girdi sağlayan
ve bu para tamamen halka dağılan, çiftçisinden,
nakliyecisine, besicisinden, esnafına, işçisinden me-
muruna varana kadar her kesime katkı sağlayan
fabrikamızın bacasının tütmesi için dün olduğu gibi,
bu gün ve yarında gelecek nesillerimize miras bı-
rakmak için, elimizden geleni sonuna kadar yapmaya
hazırız ve siyasilerimizden de bu desteği bekliyoruz.
Tatlandırıcılar konusunda artık söyleye söyleye tabiri
caizse dilimde tüy bitti. Fakat ben gene söylemeye
devam edeceğim çünkü çocuklarımızın geleceği söz
konusu lütfen yapay tatlandırıcılı yani GDO’lu ürün-
leri kullanmayın, ülkemizdeki kanser sayısının ne-
relere ulaştığını, herkesin bir yakınında kanser ol-
duğunu ve bunun çoğunlukla sebebinin yapay tat-
landırıcılar ve GDO’lu ürünler olduğunu artık herkes
biliyor” ifadelerini kullandı.

“BU ÜRÜNDEN VAZGEÇMEMİZ DE
ASLA MÜMKÜN DEĞİL”

Pancar bitkisinin önemli endüstriyel tarım sektör-
lerinden biri olduğunu 1963 yılında kurulan fabrikanın
Kastamonu’nun ekonomik ve sosyal hayatını etkile-
diğini, kurulduğu günden bu yana, üretim teknikleri
ve pazar anlamında da önemli değişimler yaşandığını
aktaran Vali Yıldırım: “Bugün burada önemli bir olaya
tanıklık ediyoruz. Pancar işleme sezonu açılışının,
hem ilimize hem de ülkemize hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Üretmeden gelişmemiz mümkün değil.
Üretime dayalı olmayan hiç bir ekonomi kalıcı da
değil. Bu çerçeveden baktığımızda özellikle geçmişte,
bizim çocukluğumuzda dünyada tarımsal üretim an-
lamında kendi kendine yeten yedi ülkeden biri iken,
bugün sanıyorum bu yedi ülke içerisinde olmayabile-
ceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü hızla alın terine
dayalı, emeğe dayalı üretimden vazgeçme gibi tema-
yüllerimiz var. Bu alışkanlığımızı da bir an önce bı-
rakmamız gerekiyor. Ben bu manada bugün tarlasına
pancar eken, çapalayan, söken ve onların getirdikleri
bu pancarları burada işleyen işçi ve emekçi kardeşlerimi
hem tebrik ediyorum,   hem şahsım adına ve sizler
adına da şükranlarımı sunmak istiyorum.” dedi.

“İŞ BEĞENMEMEZLİK VAR”
AK Parti Milletvekili Murat Demir kalifiyeli eleman

sıkıntısına değinerek;“Bir sanayici olarak kalifiye ele-
man sıkıntısını tüm Türkiye genelinde yaşıyoruz.
Kastamonu’da öyle bir durum var ki fabrikalarda,
özel sektörde çalışmaktan daha çok kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışma tercih ediliyor. Bundan dolayı
kalifiye eleman sıkıntısı doğuyor. Biz siyasilerden
tabi ki beklenti çok. Özellikle Kastamonu’ya sanayi
alanında bir şeyler katalım, sanayici üretici getirelim
diye düşündüğümüz ve bunun çalışmasını da yaptı-
ğımız şu günlerde, bir taraftan beni kara kara düşün-
düren başka bir konu daha var. Buraya getireceğimiz
bir yatırımcı acaba burada kalifiye eleman bulabilecek
mi? Gerçekten bu sıkıntı oldukça büyük. O yüzden
sanayide çalışmanın yeri olmaz, kamu kurum ve ku-

ruluşlarda takım elbise ile güzel bir şekilde oturup
çalışmaktan daha ziyade ben, tabi ki diğer arkadaşla-
rımda alınmasın, şöyle paslı, yağlı elbiseleri giyip de
çalışmanın kazancının daha bereketli olacağını düşü-
nüyorum. Mutlaka tüm kazançlar bereketlidir ama
bunu da tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Türkiye üretimle kalkınacaksa üretimi fabrikalarla,
sanayiyle yapacaksak bu anlamda da bizlerin gayret
göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ben buradan Kas-
tamonu halkına sesleniyorum, özel sektöre de değinin
ve oralarda da çalışmaya başlanılsın. Çünkü özel sek-
törde aranan işçiler şu anda bulunamadığından dolayı
Kastamonu’da bana göre işsizlik sıkıntısı da çok fazla
yok gibi gözüküyor. İş beğenmemezlik var. Buna da
herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Yeni kampan-
yanın hayırlı olmasını diliyorum, emekçilerimi ve bu-
rada çalışan yöneticilerime de başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.

“BİR DAHA Kİ YIL HEDEFİMİZ BU KO-
TAYI DOLDURMAK HATTA AŞMAK OL-
MALIDIR”

AK Parti Milletvekili Metin Çelik, fabrikanın Kas-
tamonu’ya birçok şey kattığını ifade ederek; “Çiftçisi
başta olmak üzere burada çalışan işçisi, buradan
ekmek kazanan taşıyıcılarımız yine buradan şeker
pancarının işlenmesinden arta kalan küspe ile hayvan
besleyen besicilerimiz ve tabi bütün bunlar Kastamo-
nu’ya bir şeyler katıyor. Bu Şeker Fabrikası Kastamonu
için çok şey demek. Biz bunu başından beri söylüyoruz.
Şeker Fabrikalarının özelleştirme kararı AK Parti’den
önce alınmış bir karardır ve bu şekilde bazı fabrikalar
özelleştirildi. Kastamonu Şeker Fabrikası’nın da özel-
leştirilmesi gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanımız
bir toplantı düzenledi. Orada bu konu çok uzun
tartışıldı. Cumhurbaşkanımız ‘her şey para değil, bu
baca tütecek’ dedi. Bizim bakışımız budur. Sonuçta
bu özelleştirmeyi imzalamadı. Bugün belli bir noktaya
geliyoruz. Şeker pancarının önemi noktasında belli
bir noktaya zaten gelmiştik ve önümüze bakmaya de-
vam ediyoruz. Fabrika özelleşmedi ve bize düşen
şeyler var. Çiftçi bu günkü fiyatlarla emeğinin karşılığını
tam istenen düzeyde alamasa da bir şekilde tatmin
oluyor. Artık yapılması gereken ekim sahalarını biraz
daha artırmak. Ekimle ilgili bir engel varsa sayın mü-
dürümüzle görüşerek bu engelleri kaldırmaya çalıştık
ama gücümüz 238 bine yetti. Bir daha ki yıl hedefimiz
bu kotayı doldurmak hatta aşmak olmalıdır. Devre-
kani’de sulama arazisini açtık. Bize ne düşüyorsa
bunu yapalım ve makineyi alalım. Sökmeyi makine
ile yapalım. Makineli çözüme geçtiğimiz anda bu işi
çözeriz. Bazı bölgelerimizi ilgilendiren barajlar ve Ob-
rucak Barajı önümüzdeki yıl inşallah bitecek” şeklinde
konuştu.

“BARAJ FAALİYETE GİRDİĞİ ZAMAN
BU KONU TAMAMEN KAPANACAKTIR”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Ne gibi spekü-
lasyonlar olursa olsun biz fabrikamızın yanındayız.
Ben işçi kardeşlerime çalışmalarından dolayı çok te-
şekkür ediyorum. Umarım bu çalışmalar devam eder
ve bunun için yatırımlar yapmak gerekiyor. Biz çok
uğraşlar veriyoruz ve Kırık Barajı ihalesi bitmek üzere.
Kısa zamanda da temeli atılıp bitirilecek. O barajda
faaliyete girdiği zaman bu konu tamamen kapana-
caktır” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol
üyeleri fabrikaya sezonun ilk ürünlerini getiren şeker
pancarı üreticilerine çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Törende kurban kesilerek yapılan açılıştan sonra
pancar alımı başlatıldı ve tartım işlemlerinin ardından
bantlara boşaltılarak fabrikaya taşındı.

Kastamonu Şeker Fabrikası üretime kapılarını açtı
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın kabir ziya-
retine, AK Parti Niğde Milletvekili TBMM İdari Amiri
Erdoğan Özegen, Türk Yol-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Ramazan Ağar, Şeker-İş Sendikası Genel Baş-
kanı İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül ve sen-
dikaların il başkanları eşlik etti.

Karayoluyla Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu
beldesine gelen Atalay, önce Ömer Halisdemir’in
babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in evine geçti.
Basına kapalı ziyaret sırasında Atalay, başsağlığı
dileklerini iletti. Ailenin acısını paylaşan Atalay daha
sonra beraberindeki heyetle birlikte Çukurkuyu Şe-
hitliği’ne geldi. Başkan Atalay, şehit Halisdemir’in
kabri başında dua etti.

Şehitlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Ata-
lay, Ömer Halisdemir’in ülkenin kaderini ve geleceğini
değiştirdiğini söyledi. Atalay, "Allah’ım ailesine sabır
versin. Şehitlerimiz ülkenin kaderini ve geleceğini
değiştirdi. Biz bu ülkede 80 milyonluk bir topluluğuz,
cennet bir vatanda yaşıyoruz. Bu işgal girişimini
döndüren Ömer Halisdemir kardeşimiz. Biz Ömer
Halisdemir’e ve ailesine minnettarız" dedi. Türk - İş
adına geldiklerini dile getiren Başkan Atalay, "Gönül
isterdi ki herkesi getirelim. Önümüzdeki
günlerde nasıl ki Çanakkale’ye turlar
düzenleniyorsa bizim işçi arkadaşları-
mızın talebi Ömer Halisdemir’in mezarına
dua etmek için buraya turlar düzenle-
yeceğiz. Bu Darbe girişimini ülkemiz
lehine çevirdiği için ona Türkiye olarak
ve Türk – İş’e bağlı Sendikalar olarak
minnettarız. Söylenecek bir şey yok me-
zarı başındayız sözün bittiği yerdeyiz"
diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın
konuşmasından sonra bir açıklama da
Ak Parti Niğde Milletvekili TBMM İdari
Amiri Erdoğan Özegen yaptı. Özegen,
şunları söyledi:

"Ülkemizin dört bir yanında 15 Tem-
muz’dan sonra şehitlerimizin sembolü
haline gelen Ömer Halisdemir kardeşi-
mizi, bugün Türk - İş Genel Başkanımız

Ergün Atalay bey ve şube başkanlarımız, şehrimizi
şereflendirerek şehidimizi unutmadılar. Kendilerine
teşekkür ediyorum."

Atalay, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, Yol-İş
Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve AK
Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Şeker-İş
Bor Şubesi Başkanı Celal Tuğrul'u ziyaret etti.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un
darbe girişiminden ziyade, bir işgal girişimi olduğunu
söyledi. Bu hain saldırıdan en çok işçilerin etkilediğine
dikkati çeken Atalay, "15 Temmuz'dan evvel taşeron
işçiyi, 5 ay 29 gün çalışan geçici işçiyi, kıdem taz-
minatını, örgütlenmeyi konuşuyorduk. Şimdi bunların
hiçbirini konuşmuyoruz. 15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin bedelini Türk halkı ödüyor ama en önemlisi
fakir, fukara, dar gelirli işçi, işsiz ödüyor." diye ko-
nuştu.

NBŞ’ler Bu Ülkeyi Zehirliyor
Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin

Atalay, Bor Şeker Fabrikasının önemli sanayi kuru-
luşlarından biri olduğunu belirterek, "Biz bu fabrikaları
özelleştirmeyiz. Bu fabrikalara ülkemizin ihtiyacı

var. Nişasta bazlı şeker bu ülkeyi zehirliyor, bunu
her yerde ifade ediyorum. Nişasta bazlı şeker
organiği bozulmuş ürünler gibidir. Burada doğal
pancar varken, bundan istifade etmek lazım. Bu
kurumda bu şehrin göz bebeklerinden bir tanesi.
Bu güne kadar bunlara fırsat vermedik. Şu an bölge
vekillerinin de, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da bakış
açısı daha iyi, yani biz bunları burada özelleştirmeyiz."
dedi.

Atalay,  Türkiye'de şeker fabrikaları çalışıyorsa
burada ki yöneticilerin, sendikaların, işçinin sayesinde
çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Bu işçi sayısıyla bu fabrikayı çalıştırmak mümkün
değil. Tablo ortada. Onun için bir an evvel taşeron
ve 5 ay 29 gün çalışın işçi arkadaşlarımızın mese-
lesini çözersek biz bu fabrikalarda daha rantabl
çalışırız, daha iyi yönetiriz. Gündemde sürekli bir
kıdem tazminatı konusu var. Kamuoyu ve işçi ar-
kadaşlarımız rahat olsun, geriye dönecek hiç bir

şey olmaz. Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Başbaka-
nımız  Binali Yıldırım’ın sözü var.
'İşçinin ve sendikaların istemediği,
geriye gidecek hiçbir işi benim
önüme getirmeyin' diye. Onun için
herkes rahat olsun kıdem tazmi-
natında bir sıkıntımız, problemimiz
olmaz."

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, "Şeker
sektörünün, Türk şekerinin özel-
leştirilmesiyle ilgili sayın Maliye Ba-
kanı Naci Ağbal'ın, işçinin ve üreti-
cinin olmadığı bir özelleştirme şek-
lini onaylamadığını söylemesi bu-
güne kadar verilen emeklerin ne
kadar doğru olduğunu göstermiştir."
ifadelerini kullandı.

KABRİ 
BAŞINDA
ANILDI
Türk-İş Genel Başkanı Er-
gün Atalay, darbeci general
Semih Terzi’yi öldürdükten
sonra şehit edilen Astsubay
Başçavuş Ömer Halisde-
mir’in Niğde’nin Bor ilçesin-
deki mezarını ziyaret etti.

ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR
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29
Eylül 4 Ekim 2016 tarihleri arasında ger-

çekleştirilen toplantının açılış konuşmasını
yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, başta ülke gündemi olmak üzere,

sendikal ve sektörel sorunlar, gıda ve şeker sanayine
yönelik hususlara değindi. Türk-İş Genel Başkanı
Ergün Atalay’ın da katıldığı toplantıda 15 Temmuz
gecesi yaşanan darbe kalkışmasının yanı sıra geçici
işçiler ve taşerona kadro konuları da masaya yatırıldı. 

Şeker-İş’in davetinden büyük bir memnuniyet duy-
duğunu ifade eden Atalay, Genel Başkan İsa Gök ve
tüm Başkanlar Kurulu’na hitaben bir teşekkür ko-
nuşması yaptı. 12 Eylül öncesini, “Kardeşin kardeşe
pusu kurduğu, hür demokratik rejimin saldırıya uğ-
radığı, acımasız cinayetlerin işlendiği bir dönem”
olarak nitelendiren Atalay, Türkiye’de yeniden 12
Eylül öncesinin yaşatılmak istendiğini belirtti.

Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok ciddi bir saldırıya
uğradığını hatırlatan Ergün Atalay, FETÖ’nün hain
bir topluluk olduğuna vurgu yaptı. Yıllarca vatandaş-
larımızın hayır dualarını aldığını, çocuklarını okullarına
gönderdiklerini, kurban vekaleti verdiklerini, ama bu
terör örgütünün devlete ve millete ihanet etmeyi
tercih ettiğini ifade eden Atalay, iktidar-muhalefet ve
kitle örgütlerinin tamamının söz konusu ihaneti erken
göremediklerini vurguladı.

Şeker-İş camiasının 2 şehidini de saygı, rahmet ve
minnetle andığını belirten Atalay, “240 insanımızı
şehit edenlerle Muhammed Ali Clay’in cenazesinde
Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapanlar “aynı şir-
ketin” mensuplarıdır. Türkiye üzerindeki oyun planları
hala devam etmektedir. İki ay önce Türkiye’ye olumlu
puan veren uluslararası kredi derecelendirme kuru-
luşları, ülkemizin istikrar kazanmaya başladığı şu dö-
nemde bir tavır değişikliği içinde iseler bu da yine o
terör örgütüne verilen desteği gösterir” dedi. 

15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte tüm siyasi
parti ve sivil toplum yetkilileriyle oturma imkanı bul-
duğunu aktaran Atalay, Türk-İş’in 1 milyon üye ve
ailelerle birlikte 4 milyonluk büyük bir camia olduğunu
ve tamamının bu hain darbe girişiminin karşısında
olduğunu söyledi. 

Hain darbe girişiminin yaşandığı sürece kadar geçici
işçilik, taşerona kadro verilmesi gibi konularda önemli
derecede yol aldıklarını belirten Atalay, 15 Temmuz
sürecinin her şeyi rafa kaldırdığını kaydetti. Atalay,
tüm bu konularda yol almak için sıfırdan başlamak
gerektiğini, ancak ülke yangın yerine dönerken ön-
görülen değişiklikleri gündeme getiremeyeceklerini,
birinci önceliğin vatan olduğunu da vurguladı. Başkan
Atalay, vatan meselesinden sonra başta geçici işçi so-
runu ve taşerona kadro meselesinin öncelikleri oldu-
ğunu da ifade etti. 

Başkanlar Kurulu toplantısına Ergün Atalay’ın yanı
sıra Konfederasyona bağlı olarak K.K.T.C’de faaliyet
gösteren Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Baş-
kanı Yakup Latifoğlu da katıldı. Latifoğlu, Şeker-İş
Sendikası’nı Kıbrıs’ta ağırlamanın kendilerini onur-
landırdığını belirterek, Şeker-İş’i ağırlamaktan her za-
man mutluluk duyacaklarını ifade etti. Konuşmasında
esnek çalışma gibi çalışma hayatının sorunlarına da
değinen Latifoğlu, Türk-İş ile birlikte tüm olumsuz-
lukların daima karşısında duracaklarını vurguladı.

Konuşmasının başında,  kalleşçe yapılan darbe gi-

rişiminde yaşamını yitiren cesur milletimizin tüm
onurlu yiğitlerine ve güvenlik mensuplarına rahmet
dileyen Gök, Türkiye’nin gerçekten zor bir dönemi
geride bıraktığını söyledi. 

FETÖ terör örgütüne Türkiye'nin siyasi istikrarını
yok etmek, devleti sömürgeci ülkelerin hizmetine
sunmak için çalıştığının altını çizen Gök, 15 Temmuz’da
hain planlarını devreye sokarak kalkışma hareketini
gerçekleştiren vatan hainlerinin 40 yıldır yürüttüğü
kirli operasyonun akamete uğratıldığına vurgu yaptı.
Gök’ün konuşmasından satır başları şöyle:

Milli İrade gücünü gösterdi
“Milletimiz ordusu, polisi, medyası, siyasi partisi,

sivil toplum kuruluşlarıyla devletinin arkasında dur-
muş, asker elbisesi giymiş teröristlere karşı mücadele
eden güvenlik güçlerine elinden gelen desteği vermiş,
milli iradesine sahip çıkmıştır. Yazılan direniş destanı,
7 Ağustos 2016 tarihinde 5 milyon kişinin katıldığı
tarihi Yenikapı mitingi ile tüm dünyanın hafızalarına
kazınmıştır.

“Ülkemiz, adeta uluslar arası camianın ve kirli iş-
birlikçilerinin hedef tahtası konumundadır. Bugün
yaşananlar da yazılan senaryonun bir parçası olarak
halen 2016 Türkiye’sinin siyasi, sosyal, ekonomik ha-
yatının önünde bir tehdit unsuru olarak durmaya de-
vam etmektedir. Nitekim 15 Temmuz’da FETÖ tara-
fından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından
PKK terör örgütü Doğu ve Güneydoğu’da sansasyonel
terör eylemleri gerçekleştirmiştir. Bu olaylar iki terör
örgütünün birbirleriyle dolaylı ve doğrudan işbirliği
içerisinde olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki
dönemde FETÖ’nün benzer bir sal-
dırıyla karşımıza çıkacak bir kapasi-
tesinin bulunmadığı fakat diğer terör
örgütlerinde olduğu gibi bir dönüşüm
içerisine girebileceği söylenebilir. Bir
yandan da DAEŞ ve PKK’nın Suriye
kolu YPG gibi terör örgütlerinin ül-
kemiz toprak bütünlüğü önünde tehdit
oluşturması, aynı amacın farklı kol-
lardan Türkiye’yi odak haline getirdi-
ğini göstermektedir.

İşte, milletimizin sağduyusu, devle-
timizin kararlığı, 24 Ağustos’ta başlayan
Fırat Kalkanı harekatıyla uluslararası
düzleme taşınan mücadelemiz ile de
bu ülkeye “baş eğdirmek ne demek”
cevaben verilmiştir, verilmeye de devam
edecektir. PKK’nın Kuzey Suriye’de
oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu
yerle bir etmek büyük bir başarıdır. Bu-
nun yanında,  Cerablus’un, sivillerin gü-
ven ve emniyet içerisinde yaşayabile-
cekleri bir yere dönüşmesi, Suriye’deki
600 bini aşan ölüm sayısı göz önünde
bulundurulduğunda bölgemiz açısından
önemli bir gelişmedir.

Irak’tan, Afganistan’a, Filistin’e, Lib-
ya’dan, Mısır’a, Yemen’e bugün de Suri-

ye’de maruz bırakılan resim aynıdır. Fakat kiminin
adı iç savaş, kiminin adı Arap Baharı, kiminin adı da
uluslararası müdahaledir. Bu noktada 15 Temmuz ta-
rihine döndüğümüzde, Batı’da hüküm süren “Türki-
ye’de demokrasinin sonuna gelindi” savunusunun
üstünün çizilmesi, yani Türkiye üzerinden Ortadoğu’yu
dizayn projesinin baltalanması, büyük bir makas oluş-
turmaktadır. Türkiye'den beklenen, sınırlar içerisine
hapsolmuş bir pozisyonu kabul etmek ve buna göre
davranmaktır. Aslında son üç yıllık sürede, Türkiye'nin
yaşadığı birçok acının sebebi, işte bu beklenti ile Tür-
kiye'nin duruşu arasındaki farklılıktan kaynaklan-
maktadır. 

Türkiye devleti ve milleti ile şaha kalkmıştır
Bilinmelidir ki Türkiye artık devleti ve milletiyle

şaha kalkmıştır. Ülkemiz, ezbere dayalı yöntemlerle
siyaset mühendisliği yapılabilecek bir ülke değildir.
Türkiye geldiği aşamada siyasi ve ekonomik açıdan
tek ortağının ABD ve AB olmadığını, farklı seçenekler
ve alternatifler geliştirebileceği mesajını dünyaya ver-
mektedir. Bu eksende Rusya ile ilişkilere yön veril-
miştir. Türkiye'nin bölgede güçlü bir aktör olmasını
engellemek isteyenlere karşı, bölgesel dinamiklerde
Türkiye'siz oyun kurulamayacağının bilinmesi ge-
rekmektedir. 

Bu doğrultuda,
• Türkiye uluslararası düzlemde hem kendi ulusunu

hem de İslam coğrafyasını temsil edebilen resmiyle
dik duruşunu muhafaza eden, milli menfaatlerini has-
sasiyetle gözeten siyasi mücadelesine de-

vam etmelidir.
• Bu ortamda, güçlü Türkiye’yi inşa etme gerekliliğini

doğuran imkan ve kabiliyetlerini geliştirmekten geri
kalmamalıdır. 

• Gerek terör, dış politika gerekse de üretim,
teknoloji, eğitim sağlık, sosyal güvenlik gibi kilit alan-
larda temel hedeflerine ulaşmada aksaklığa meydan
vermemelidir.

• Yaşanan kalkışma ile devletimiz kendi zafiyet
alanları ve kadrolaşma gibi bürokratik zayıflıklarından
ders çıkarma olgunluğunu göstermelidir. 

15 Temmuz sonrası, ekonomi de güven unsurunun
her zamankinden daha fazla ön plana çıkması nedeniyle
ülkemiz aleyhine yürütülen dezenformasyon algısını
tamir etmek için iktisadi aktiviteye ivme kazandırmak
mecburi görünmektedir. Ayrıca kuşku yok ki, ülke-
mizin köklü tedbirler alması gereken 

•  yüzde 10 a yaklaşan işsizlik sorunumuz,
•  30 milyar dolara yaklaşan on iki aylık cari açığı-

mız,
•  yüzde 8 lerde seyreden enflasyon ve 
• borçlanma yapımızda yaklaşık 29 milyar dolar ile

yabancı bankalar ve uluslararası sermaye piyasalarının
yer alması

Öncelikle son zamanlarda ülkemiz gündeminde ya-
şanan hızlı seyrin bir hatırlatmasını yapmak, şeker
sanayimizin bu süreç içerisindeki yerine atıfta bulu-
narak bir değerlendirmede bulunmanın gerekli olduğu
kanaatindeyim.

Geçici işçiler sorunu
Bildiğimiz gibi, 25 Şubat 2015 tarihinde TÜRKŞEKER

için sürekli işçi statüsünde 480 kişinin alımını içerir
ilanın yayımlanmasının ardından kısa bir süre sonra
yapılan görüşmeler ve Şeker-İş teşkilatının çalışma-
larıyla dışarıdan alımın iptali sağlanmıştır. En temel
mücadele alanlarımızdan olan kadro sorunumuzun
açıktan alım yapılarak giderilmesi yerine geçici işçi-
lerimize kadro verilerek karşılanmasının gerekliliği
ve gerekçelerini ortaya koyan çalışmalarımız ve gö-
rüşmelerimiz hız kesmeden sürdürülmüştür. Özellikle
30 Mayıs 2015 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında
imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma
protokolünde yer alan 5620 sayılı Kanun kapsamında
bulunan geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili olarak,
“180 günden az çalıştırılan geçici işçilerin aynı mali
yılda ihtiyaç duyulması halinde bu işçilerin çalıştırıl-
malarını temin edecek yasal çalışmaların başlatılacak
olması” düzenlemesine istinaden görüşlerimiz, başta
Konfederasyonumuz Türk-İş olmak üzere gerekli tüm
mercilere iletilmiştir.

Bugün, halen somut bir adım ile aydınlanamayan
sanayimiz adına elzem bu konunun bir an evvel
çözüme ulaştırılması gerekliliğini katılım yaptığımız
her çevrede anlatarak, ilgilileri konunun tüm yönleriyle
bilgilendirmeye devam ediyoruz.

Tabi, 7 Haziran 2015 genel seçimleri, 20 Temmuz
2015 Suruç Saldırısı, 10 Ekim Ankara Garı patla-
ması, 1 Kasım erken genel seçimleri,  13 Mart
2016 Güvenpark patlaması, 19 Mart İstiklal caddesi
patlaması, 24 Mayıs’ta 65. Hükümetin kurulması,
7 Haziran’da veznecilerde yaşanan saldırı, 28 Ha-
ziran Atatürk Havalimanı saldırısı, 15-16 Temmuz
darbe girişimi, 15 Temmuz sonrası PKK’nın
yurtiçi saldırıları, 20 Ağustos Gaziantep’te yaşanan
saldırı ve 24 Ağustos Fırat Kalkanı Harekatı ile
devam eden terör olayları ağırlığında ülke gün-
demi bu gelişmelere kilitlenmiştir.  

2 saat ücretsiz çalışma eylemi
Bu kronoloji içerisinde sektörümüz aleyhine

işleyen lobi faaliyetleri sürerken, kamuoyunda
ve siyasiler nezdinde şeker sanayimizin sorun-
larını anlatmaya, çözüm yolları bulma girişim-
lerimizden asla ödün vermedik. 28 Nisan 2016
tarihinde başlattığımız 1 ay boyunca günde 2
saat ücretsiz fazla çalışma eylemimiz ile şeker
sanayinin geleceği, kadro ihtiyacı, yaşadığımız
yönetim boşluğu, iş kazaları riski gibi olum-
suzluklara dikkat çekmeyi başardık. Şeker
üretiminin korunması ve sürdürülebilirliğini
garanti altına alma davamızda 25 fabrikamızın
bulunduğu il ve ilçelerde siyasi partiler, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, medya ku-
ruluşları başta olmak üzere ilgili her kesim
kaygılarımızı paylaştı, desteklerini esirgeme-
diler. Bu sektörün usta ellere, yeni yatırımlara,
kalkındıran politikalara, geleceğine yön ve-
recek canlı beyinlere ihtiyacı olduğunu hafı-

zalara kazıdılar. Bu vesileyle, siz değerli dava arka-
daşlarıma ve bu uğurda hizmet veren herkese bir kez
daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Taşeron Sistemin zararları
Diğer taraftan belirlenen kriterler ışığında, işgücünün

kalifikasyonunda zaman içinde yaşanan erozyon da
Sanayimiz açısından önem taşıyan bir konu olarak
karşımızda durmaktadır. 2015 yılı itibariyle TÜRK-
ŞEKER bünyesinde 6 bin 112 daimi, 2 bin 692 geçici
ve 8 bin 182 taşeron işçi çalıştırılmıştır. Yani çalışan
işgücünün yarısı taşeron işçiler eliyle götürülmektedir.
Halbu ki TÜRKŞEKER’in yürüttüğü tarımsal ve pro-
sesle ilgili faaliyetlerde hiçbir şekilde taşeron işçi ça-
lıştırılması söz konusu olmamalıdır. Bunların dışında;
bakım onarım, atölyeler, hassas aletler birimlerinde
ise taşeron işçi bir yana, en az beş kampanya dönemini
geride bırakmış tecrübeli işgücüne ihtiyaç duyulmak-
tadır. İşçilik maliyetlerinin düşürülmesine ve özelleş-
tirme portföyünde olması nedeniyle giderek kadrolu
işçi sayısının azaltılmasına yönelik olduğu düşünülen
bu tercih, şeker sektörü de dahil olmak üzere tecrübe
gerektiren tüm sanayi sektörlerinde aslında kazanç
yerine zarar getireceği gözden kaçırılmaktadır.

Reform Paketi ve Şeker Sektörü
Yine hepimizin bildiği üzere, geçtiğimiz günlerde,

sektörümüzü dar bir makas altına alan ve geleceğini
adeta karanlığa mahkum eden bir reform paketi
kanun taslağıyla karşı karşıya bırakıldık. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
gündeme getirilen bu reform paketinde nişasta bazlı
şekerlerle ilgili olarak son derece talihsiz iki düzenle-
meye yer verilmiştir. Glikoz tüm formlarıyla kota
dışına çıkarılmış ve şeker tanımının içinden çıkarılan
tüm glikoz ürünleri Şeker Kanunu’nun düzenleme
ve denetleme yetkisinin dışına itilmiştir. Başta Ame-
rikan sermayesine hizmet eden lobi faaliyetlerinin,

• bugün ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü
hal uygulamalarından faydalanarak oldu bittiye ge-
tirme, 

• NBŞ kota artışı iptalini sağlayan Danıştay karar-
larına rest çekme, 

• glikoz adı altında izoglikoz satışlarını arttırma, 
• “kuru madde bazında ağırlık itibariyle yüzde 10 ve

daha fazla oranda fruktoz içeren nişasta kökenli izog-
likoz..” tanımlamasıyla kamuoyunda olumsuz olan
NBŞ çağrışımını teknik tanımlamalarla çarpıtma ve 

• kuru madde bazında ağırlık itibariyle yüzde 10
dan az olan izoglikozu  serbestleştirme talepleri so-
mutlaştırılmış ve bürokrasi bir kez daha yanıltılarak
bir reform paketinin içerisine pazarlık konuları ser-
piştirilmiştir.

Yapılan düzenlemelerle açıktır ki mevcut NBŞ
kotası tamamen izoglikoza tahsis edilmiştir. İzoglikoz
kotasındaki ve dolayısıyla arzındaki artış, başta TÜRK-
ŞEKER olmak üzere pancardan şeker üreten tamamı
yerli tüm şirketlerin üretimini daraltacak, pancar üre-
ticimizin üretimini ve ülkemiz insanının kullanımına
sunulan yerli katma değerimizi azaltacaktır. Pancar
şekeri sanayimizin zincirleme tüm ilgili alanları mül-
kiyetinin çok önemli bir bölümü başta Amerikan
Şirketi Cargill olmak üzere yabancı sermayeli şirketler
uğruna feda edilerek, yabancı mülkiyeli NBŞ sektörü
kapasitesinin tamamının kullanılmasının önü açıla-
caktır. Glikozun tüm formlarıyla kota kapsamı dışında
bırakılması ile bugüne kadar 60 bin-100 bin ton düze-
yindeki üretim tamamen kontrol dışı kalmış olacaktır.
Glikoz adı altında ortaya çıkacak kayıt dışı uygulama
ile toplam izoglikoz arzı yaklaşık yüzde 200 ün üzerinde
artacaktır. Ayrıca, NBŞ sektöründe kota tahsis edil-
meyen ve kota hakkı bulunmayan beş şirket, yurtiçine
glikoz arz etme hakkını elde etmiş olacaktır.

Kısacası, ülkemiz şeker pancarı tarımı ve şeker sa-
nayimize adeta darbe vuracak bu gelişmeler iki madde
üzerinden kurgulanmış bulunmaktadır.

ÖNcELİğİMİz VATAN
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay:

Türkiye Gıda ve Şeker
Sanayi İşçileri Sendikası
Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, Ergün 
Atalay'ın katılımıyla 
gerçekleştirildi
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Eylül 4 Ekim 2016 tarihleri arasında ger-

çekleştirilen toplantının açılış konuşmasını
yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, başta ülke gündemi olmak üzere,

sendikal ve sektörel sorunlar, gıda ve şeker sanayine
yönelik hususlara değindi. Türk-İş Genel Başkanı
Ergün Atalay’ın da katıldığı toplantıda 15 Temmuz
gecesi yaşanan darbe kalkışmasının yanı sıra geçici
işçiler ve taşerona kadro konuları da masaya yatırıldı. 

Şeker-İş’in davetinden büyük bir memnuniyet duy-
duğunu ifade eden Atalay, Genel Başkan İsa Gök ve
tüm Başkanlar Kurulu’na hitaben bir teşekkür ko-
nuşması yaptı. 12 Eylül öncesini, “Kardeşin kardeşe
pusu kurduğu, hür demokratik rejimin saldırıya uğ-
radığı, acımasız cinayetlerin işlendiği bir dönem”
olarak nitelendiren Atalay, Türkiye’de yeniden 12
Eylül öncesinin yaşatılmak istendiğini belirtti.

Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok ciddi bir saldırıya
uğradığını hatırlatan Ergün Atalay, FETÖ’nün hain
bir topluluk olduğuna vurgu yaptı. Yıllarca vatandaş-
larımızın hayır dualarını aldığını, çocuklarını okullarına
gönderdiklerini, kurban vekaleti verdiklerini, ama bu
terör örgütünün devlete ve millete ihanet etmeyi
tercih ettiğini ifade eden Atalay, iktidar-muhalefet ve
kitle örgütlerinin tamamının söz konusu ihaneti erken
göremediklerini vurguladı.

Şeker-İş camiasının 2 şehidini de saygı, rahmet ve
minnetle andığını belirten Atalay, “240 insanımızı
şehit edenlerle Muhammed Ali Clay’in cenazesinde
Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapanlar “aynı şir-
ketin” mensuplarıdır. Türkiye üzerindeki oyun planları
hala devam etmektedir. İki ay önce Türkiye’ye olumlu
puan veren uluslararası kredi derecelendirme kuru-
luşları, ülkemizin istikrar kazanmaya başladığı şu dö-
nemde bir tavır değişikliği içinde iseler bu da yine o
terör örgütüne verilen desteği gösterir” dedi. 

15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte tüm siyasi
parti ve sivil toplum yetkilileriyle oturma imkanı bul-
duğunu aktaran Atalay, Türk-İş’in 1 milyon üye ve
ailelerle birlikte 4 milyonluk büyük bir camia olduğunu
ve tamamının bu hain darbe girişiminin karşısında
olduğunu söyledi. 

Hain darbe girişiminin yaşandığı sürece kadar geçici
işçilik, taşerona kadro verilmesi gibi konularda önemli
derecede yol aldıklarını belirten Atalay, 15 Temmuz
sürecinin her şeyi rafa kaldırdığını kaydetti. Atalay,
tüm bu konularda yol almak için sıfırdan başlamak
gerektiğini, ancak ülke yangın yerine dönerken ön-
görülen değişiklikleri gündeme getiremeyeceklerini,
birinci önceliğin vatan olduğunu da vurguladı. Başkan
Atalay, vatan meselesinden sonra başta geçici işçi so-
runu ve taşerona kadro meselesinin öncelikleri oldu-
ğunu da ifade etti. 

Başkanlar Kurulu toplantısına Ergün Atalay’ın yanı
sıra Konfederasyona bağlı olarak K.K.T.C’de faaliyet
gösteren Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Baş-
kanı Yakup Latifoğlu da katıldı. Latifoğlu, Şeker-İş
Sendikası’nı Kıbrıs’ta ağırlamanın kendilerini onur-
landırdığını belirterek, Şeker-İş’i ağırlamaktan her za-
man mutluluk duyacaklarını ifade etti. Konuşmasında
esnek çalışma gibi çalışma hayatının sorunlarına da
değinen Latifoğlu, Türk-İş ile birlikte tüm olumsuz-
lukların daima karşısında duracaklarını vurguladı.

Konuşmasının başında,  kalleşçe yapılan darbe gi-

rişiminde yaşamını yitiren cesur milletimizin tüm
onurlu yiğitlerine ve güvenlik mensuplarına rahmet
dileyen Gök, Türkiye’nin gerçekten zor bir dönemi
geride bıraktığını söyledi. 

FETÖ terör örgütüne Türkiye'nin siyasi istikrarını
yok etmek, devleti sömürgeci ülkelerin hizmetine
sunmak için çalıştığının altını çizen Gök, 15 Temmuz’da
hain planlarını devreye sokarak kalkışma hareketini
gerçekleştiren vatan hainlerinin 40 yıldır yürüttüğü
kirli operasyonun akamete uğratıldığına vurgu yaptı.
Gök’ün konuşmasından satır başları şöyle:

Milli İrade gücünü gösterdi
“Milletimiz ordusu, polisi, medyası, siyasi partisi,

sivil toplum kuruluşlarıyla devletinin arkasında dur-
muş, asker elbisesi giymiş teröristlere karşı mücadele
eden güvenlik güçlerine elinden gelen desteği vermiş,
milli iradesine sahip çıkmıştır. Yazılan direniş destanı,
7 Ağustos 2016 tarihinde 5 milyon kişinin katıldığı
tarihi Yenikapı mitingi ile tüm dünyanın hafızalarına
kazınmıştır.

“Ülkemiz, adeta uluslar arası camianın ve kirli iş-
birlikçilerinin hedef tahtası konumundadır. Bugün
yaşananlar da yazılan senaryonun bir parçası olarak
halen 2016 Türkiye’sinin siyasi, sosyal, ekonomik ha-
yatının önünde bir tehdit unsuru olarak durmaya de-
vam etmektedir. Nitekim 15 Temmuz’da FETÖ tara-
fından gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından
PKK terör örgütü Doğu ve Güneydoğu’da sansasyonel
terör eylemleri gerçekleştirmiştir. Bu olaylar iki terör
örgütünün birbirleriyle dolaylı ve doğrudan işbirliği
içerisinde olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki
dönemde FETÖ’nün benzer bir sal-
dırıyla karşımıza çıkacak bir kapasi-
tesinin bulunmadığı fakat diğer terör
örgütlerinde olduğu gibi bir dönüşüm
içerisine girebileceği söylenebilir. Bir
yandan da DAEŞ ve PKK’nın Suriye
kolu YPG gibi terör örgütlerinin ül-
kemiz toprak bütünlüğü önünde tehdit
oluşturması, aynı amacın farklı kol-
lardan Türkiye’yi odak haline getirdi-
ğini göstermektedir.

İşte, milletimizin sağduyusu, devle-
timizin kararlığı, 24 Ağustos’ta başlayan
Fırat Kalkanı harekatıyla uluslararası
düzleme taşınan mücadelemiz ile de
bu ülkeye “baş eğdirmek ne demek”
cevaben verilmiştir, verilmeye de devam
edecektir. PKK’nın Kuzey Suriye’de
oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu
yerle bir etmek büyük bir başarıdır. Bu-
nun yanında,  Cerablus’un, sivillerin gü-
ven ve emniyet içerisinde yaşayabile-
cekleri bir yere dönüşmesi, Suriye’deki
600 bini aşan ölüm sayısı göz önünde
bulundurulduğunda bölgemiz açısından
önemli bir gelişmedir.

Irak’tan, Afganistan’a, Filistin’e, Lib-
ya’dan, Mısır’a, Yemen’e bugün de Suri-

ye’de maruz bırakılan resim aynıdır. Fakat kiminin
adı iç savaş, kiminin adı Arap Baharı, kiminin adı da
uluslararası müdahaledir. Bu noktada 15 Temmuz ta-
rihine döndüğümüzde, Batı’da hüküm süren “Türki-
ye’de demokrasinin sonuna gelindi” savunusunun
üstünün çizilmesi, yani Türkiye üzerinden Ortadoğu’yu
dizayn projesinin baltalanması, büyük bir makas oluş-
turmaktadır. Türkiye'den beklenen, sınırlar içerisine
hapsolmuş bir pozisyonu kabul etmek ve buna göre
davranmaktır. Aslında son üç yıllık sürede, Türkiye'nin
yaşadığı birçok acının sebebi, işte bu beklenti ile Tür-
kiye'nin duruşu arasındaki farklılıktan kaynaklan-
maktadır. 

Türkiye devleti ve milleti ile şaha kalkmıştır
Bilinmelidir ki Türkiye artık devleti ve milletiyle

şaha kalkmıştır. Ülkemiz, ezbere dayalı yöntemlerle
siyaset mühendisliği yapılabilecek bir ülke değildir.
Türkiye geldiği aşamada siyasi ve ekonomik açıdan
tek ortağının ABD ve AB olmadığını, farklı seçenekler
ve alternatifler geliştirebileceği mesajını dünyaya ver-
mektedir. Bu eksende Rusya ile ilişkilere yön veril-
miştir. Türkiye'nin bölgede güçlü bir aktör olmasını
engellemek isteyenlere karşı, bölgesel dinamiklerde
Türkiye'siz oyun kurulamayacağının bilinmesi ge-
rekmektedir. 

Bu doğrultuda,
• Türkiye uluslararası düzlemde hem kendi ulusunu

hem de İslam coğrafyasını temsil edebilen resmiyle
dik duruşunu muhafaza eden, milli menfaatlerini has-
sasiyetle gözeten siyasi mücadelesine de-

vam etmelidir.
• Bu ortamda, güçlü Türkiye’yi inşa etme gerekliliğini

doğuran imkan ve kabiliyetlerini geliştirmekten geri
kalmamalıdır. 

• Gerek terör, dış politika gerekse de üretim,
teknoloji, eğitim sağlık, sosyal güvenlik gibi kilit alan-
larda temel hedeflerine ulaşmada aksaklığa meydan
vermemelidir.

• Yaşanan kalkışma ile devletimiz kendi zafiyet
alanları ve kadrolaşma gibi bürokratik zayıflıklarından
ders çıkarma olgunluğunu göstermelidir. 

15 Temmuz sonrası, ekonomi de güven unsurunun
her zamankinden daha fazla ön plana çıkması nedeniyle
ülkemiz aleyhine yürütülen dezenformasyon algısını
tamir etmek için iktisadi aktiviteye ivme kazandırmak
mecburi görünmektedir. Ayrıca kuşku yok ki, ülke-
mizin köklü tedbirler alması gereken 

•  yüzde 10 a yaklaşan işsizlik sorunumuz,
•  30 milyar dolara yaklaşan on iki aylık cari açığı-

mız,
•  yüzde 8 lerde seyreden enflasyon ve 
• borçlanma yapımızda yaklaşık 29 milyar dolar ile

yabancı bankalar ve uluslararası sermaye piyasalarının
yer alması

Öncelikle son zamanlarda ülkemiz gündeminde ya-
şanan hızlı seyrin bir hatırlatmasını yapmak, şeker
sanayimizin bu süreç içerisindeki yerine atıfta bulu-
narak bir değerlendirmede bulunmanın gerekli olduğu
kanaatindeyim.

Geçici işçiler sorunu
Bildiğimiz gibi, 25 Şubat 2015 tarihinde TÜRKŞEKER

için sürekli işçi statüsünde 480 kişinin alımını içerir
ilanın yayımlanmasının ardından kısa bir süre sonra
yapılan görüşmeler ve Şeker-İş teşkilatının çalışma-
larıyla dışarıdan alımın iptali sağlanmıştır. En temel
mücadele alanlarımızdan olan kadro sorunumuzun
açıktan alım yapılarak giderilmesi yerine geçici işçi-
lerimize kadro verilerek karşılanmasının gerekliliği
ve gerekçelerini ortaya koyan çalışmalarımız ve gö-
rüşmelerimiz hız kesmeden sürdürülmüştür. Özellikle
30 Mayıs 2015 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında
imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma
protokolünde yer alan 5620 sayılı Kanun kapsamında
bulunan geçici işçilerin çalışma süreleri ile ilgili olarak,
“180 günden az çalıştırılan geçici işçilerin aynı mali
yılda ihtiyaç duyulması halinde bu işçilerin çalıştırıl-
malarını temin edecek yasal çalışmaların başlatılacak
olması” düzenlemesine istinaden görüşlerimiz, başta
Konfederasyonumuz Türk-İş olmak üzere gerekli tüm
mercilere iletilmiştir.

Bugün, halen somut bir adım ile aydınlanamayan
sanayimiz adına elzem bu konunun bir an evvel
çözüme ulaştırılması gerekliliğini katılım yaptığımız
her çevrede anlatarak, ilgilileri konunun tüm yönleriyle
bilgilendirmeye devam ediyoruz.

Tabi, 7 Haziran 2015 genel seçimleri, 20 Temmuz
2015 Suruç Saldırısı, 10 Ekim Ankara Garı patla-
ması, 1 Kasım erken genel seçimleri,  13 Mart
2016 Güvenpark patlaması, 19 Mart İstiklal caddesi
patlaması, 24 Mayıs’ta 65. Hükümetin kurulması,
7 Haziran’da veznecilerde yaşanan saldırı, 28 Ha-
ziran Atatürk Havalimanı saldırısı, 15-16 Temmuz
darbe girişimi, 15 Temmuz sonrası PKK’nın
yurtiçi saldırıları, 20 Ağustos Gaziantep’te yaşanan
saldırı ve 24 Ağustos Fırat Kalkanı Harekatı ile
devam eden terör olayları ağırlığında ülke gün-
demi bu gelişmelere kilitlenmiştir.  

2 saat ücretsiz çalışma eylemi
Bu kronoloji içerisinde sektörümüz aleyhine

işleyen lobi faaliyetleri sürerken, kamuoyunda
ve siyasiler nezdinde şeker sanayimizin sorun-
larını anlatmaya, çözüm yolları bulma girişim-
lerimizden asla ödün vermedik. 28 Nisan 2016
tarihinde başlattığımız 1 ay boyunca günde 2
saat ücretsiz fazla çalışma eylemimiz ile şeker
sanayinin geleceği, kadro ihtiyacı, yaşadığımız
yönetim boşluğu, iş kazaları riski gibi olum-
suzluklara dikkat çekmeyi başardık. Şeker
üretiminin korunması ve sürdürülebilirliğini
garanti altına alma davamızda 25 fabrikamızın
bulunduğu il ve ilçelerde siyasi partiler, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, medya ku-
ruluşları başta olmak üzere ilgili her kesim
kaygılarımızı paylaştı, desteklerini esirgeme-
diler. Bu sektörün usta ellere, yeni yatırımlara,
kalkındıran politikalara, geleceğine yön ve-
recek canlı beyinlere ihtiyacı olduğunu hafı-

zalara kazıdılar. Bu vesileyle, siz değerli dava arka-
daşlarıma ve bu uğurda hizmet veren herkese bir kez
daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Taşeron Sistemin zararları
Diğer taraftan belirlenen kriterler ışığında, işgücünün

kalifikasyonunda zaman içinde yaşanan erozyon da
Sanayimiz açısından önem taşıyan bir konu olarak
karşımızda durmaktadır. 2015 yılı itibariyle TÜRK-
ŞEKER bünyesinde 6 bin 112 daimi, 2 bin 692 geçici
ve 8 bin 182 taşeron işçi çalıştırılmıştır. Yani çalışan
işgücünün yarısı taşeron işçiler eliyle götürülmektedir.
Halbu ki TÜRKŞEKER’in yürüttüğü tarımsal ve pro-
sesle ilgili faaliyetlerde hiçbir şekilde taşeron işçi ça-
lıştırılması söz konusu olmamalıdır. Bunların dışında;
bakım onarım, atölyeler, hassas aletler birimlerinde
ise taşeron işçi bir yana, en az beş kampanya dönemini
geride bırakmış tecrübeli işgücüne ihtiyaç duyulmak-
tadır. İşçilik maliyetlerinin düşürülmesine ve özelleş-
tirme portföyünde olması nedeniyle giderek kadrolu
işçi sayısının azaltılmasına yönelik olduğu düşünülen
bu tercih, şeker sektörü de dahil olmak üzere tecrübe
gerektiren tüm sanayi sektörlerinde aslında kazanç
yerine zarar getireceği gözden kaçırılmaktadır.

Reform Paketi ve Şeker Sektörü
Yine hepimizin bildiği üzere, geçtiğimiz günlerde,

sektörümüzü dar bir makas altına alan ve geleceğini
adeta karanlığa mahkum eden bir reform paketi
kanun taslağıyla karşı karşıya bırakıldık. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
gündeme getirilen bu reform paketinde nişasta bazlı
şekerlerle ilgili olarak son derece talihsiz iki düzenle-
meye yer verilmiştir. Glikoz tüm formlarıyla kota
dışına çıkarılmış ve şeker tanımının içinden çıkarılan
tüm glikoz ürünleri Şeker Kanunu’nun düzenleme
ve denetleme yetkisinin dışına itilmiştir. Başta Ame-
rikan sermayesine hizmet eden lobi faaliyetlerinin,

• bugün ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü
hal uygulamalarından faydalanarak oldu bittiye ge-
tirme, 

• NBŞ kota artışı iptalini sağlayan Danıştay karar-
larına rest çekme, 

• glikoz adı altında izoglikoz satışlarını arttırma, 
• “kuru madde bazında ağırlık itibariyle yüzde 10 ve

daha fazla oranda fruktoz içeren nişasta kökenli izog-
likoz..” tanımlamasıyla kamuoyunda olumsuz olan
NBŞ çağrışımını teknik tanımlamalarla çarpıtma ve 

• kuru madde bazında ağırlık itibariyle yüzde 10
dan az olan izoglikozu  serbestleştirme talepleri so-
mutlaştırılmış ve bürokrasi bir kez daha yanıltılarak
bir reform paketinin içerisine pazarlık konuları ser-
piştirilmiştir.

Yapılan düzenlemelerle açıktır ki mevcut NBŞ
kotası tamamen izoglikoza tahsis edilmiştir. İzoglikoz
kotasındaki ve dolayısıyla arzındaki artış, başta TÜRK-
ŞEKER olmak üzere pancardan şeker üreten tamamı
yerli tüm şirketlerin üretimini daraltacak, pancar üre-
ticimizin üretimini ve ülkemiz insanının kullanımına
sunulan yerli katma değerimizi azaltacaktır. Pancar
şekeri sanayimizin zincirleme tüm ilgili alanları mül-
kiyetinin çok önemli bir bölümü başta Amerikan
Şirketi Cargill olmak üzere yabancı sermayeli şirketler
uğruna feda edilerek, yabancı mülkiyeli NBŞ sektörü
kapasitesinin tamamının kullanılmasının önü açıla-
caktır. Glikozun tüm formlarıyla kota kapsamı dışında
bırakılması ile bugüne kadar 60 bin-100 bin ton düze-
yindeki üretim tamamen kontrol dışı kalmış olacaktır.
Glikoz adı altında ortaya çıkacak kayıt dışı uygulama
ile toplam izoglikoz arzı yaklaşık yüzde 200 ün üzerinde
artacaktır. Ayrıca, NBŞ sektöründe kota tahsis edil-
meyen ve kota hakkı bulunmayan beş şirket, yurtiçine
glikoz arz etme hakkını elde etmiş olacaktır.

Kısacası, ülkemiz şeker pancarı tarımı ve şeker sa-
nayimize adeta darbe vuracak bu gelişmeler iki madde
üzerinden kurgulanmış bulunmaktadır.

ÖNcELİğİMİz VATAN
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2016 yılının son Başkanlar Kurulu Toplantısı ile
İdari ve Mali Sekreterler Toplantısı Yavru Vatan
KKTC’de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuş-
masını yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök, alçak terör saldırısında hayatını kaybeden em-
niyet mensuplarına ve vatandaşlara Allah’tan rahmet,
gazilere acil şifa, millete başsağlığı dileyerek konuş-
masına başladı. 

Gök, “Yaşanan terör olayları karşısında İstiklal
Marşımızın “Korkma!” diye seslendiği bu şanlı mil-
letin, bu kirli emeller karşısında asla korkmayacak,
asla sinmeyecektir.. Aziz milletimiz, sahip olduğu
şanlı tarihini ve büyük güçlüklerle emanet aldığı bu
toprakları aynı tek soluk ve aynı tek yumrukla ko-
rumaya devam edecektir” dedi.

Gerek ülkemiz gerekse de içinde bulunduğumuz
küresel düzlemde seyreden hararetli gelişmelerin
ortasında zor bir sistemin içerisinde yol alındığını
ifade eden Gök, toplum olarak, hayatın her alanında
denge, tedbir, güven ve gelecek algısını yönetmeye
çalıştıklarını söyledi. Bugün, Ortadoğu’nun yeniden
şekillenme sürecinin devam ettiğine değinen Gök
şöyle konuştu:

Milli seferberlik terörün kökü kazınıncaya
kadar sürmeli

“Türkiye’nin 2016 yılı içerisinde Suriye’de konum-
lanan iç savaşta askeri hamlelerini kademeli olarak
arttırması ise bölge üzerinde aktif bir misyon üst-
lendiğimizi göstermektedir. Türkiye, IŞİD’i geri püs-
kürterek sınır güvenliğini koruma, göçmen dalgasını
durdurma, PYD’nin ittifakları üzerindeki etkisini
azaltma politikalarını yürütmektedir. Caydırıcı bir
güç unsuru olmasının yanında fiili güç olma kanadını
da devreye sokmaktadır. Son süreçte de, Misak-ı
Milli sınırları çerçevesinde Musul da dengeleyici
güç olma dilini bu kritik döneme dahil edebilmiş,
Halep’te ateşkes sağlanmasında aktif rol almıştır.
Bu ve 15 Temmuz girişimi beraberinde yaşanan ge-
lişmeler göstermektedir ki, devlet ve millet olarak
milli iklimimizi, iç ve dış dinamikler karşısında mu-
hafaza etmeyi başarabilen bir ülkeyiz.  Fakat terör
olaylarının yarattığı bilanço, ülkemizin halen taşımaya
devam ettiği ağır bir bedel olarak karşısında dur-
makta. ABD ve yandaş ülkelerin terör konusunda
Türkiye’de yarattığı alan ise çok açık bilinmekte.
ABD yönetimi ile ilişkiler, diğer dış politika gelişmeleri
karşısında Türkiye, IŞİD ve PKK/PYD terör örgüt-
leriyle mücadelesini yeni dönemde daha etkin me-
kanizmaları devreye sokarak bütüncül bir politika
içerisinde devam ettirmelidir. Teröre karşı ilan edilen
milli seferberlik, terörün kökü kazınana dek sürdü-
rülmelidir.”

15 Temmuz sonrası, Batı’nın Türkiye demokrasisini
eleştirmesi ve ABD’nin FETÖ konusunda minimum
hassasiyet göstermesinin hem halk nezdinde hem
de hükümet nezdinde büyük bir sorgulama konusu
geliştirdiğinin altını çizen Gök, “Söz konusu tarihsel
olayın kalıcı bir yeniden yapılanma dönemini baş-

lattığı düşünüldüğünde, Türkiye’nin ulusal stratejik
vizyonunu açıkça ilan etmesi son derece yerinde bir
hamledir” diye konuştu. Gök’ün konuşmasından
satır başları özetle şöyle:

“15 Temmuz darbe girişimi yalnızca ülkemizin
son yılına değil, siyasi ve sosyal yaşantısına da uzun
süreli damga vuran bir gelişme olmuştur. Bu girişim
yasama, yürütme ve yargı sisteminde ciddi çapta
bir tasfiye mekanizmasını devreye sokmuştur. Türk
Silahlı Kuvvetlerinde, hukuk merciinde ve eğitim
kurumlarında FETÖ ilişkisi nedeniyle yapılan ihraçlar
bu mekanizmanın en önemli ayaklarından birini
oluşturmaktadır. 

15 Temmuz bir dönüm noktası
15 Temmuz darbe girişimini, demokrasinin tüm

kurum, kurallarıyla gerçekleşmesi ve demokratik
denetim için bir dönüm noktası olarak görmek ge-
rekir. Ne var ki Türkiye’ye yönelik iç ve dış güvenlik
risklerinin hali hazırda devam ettiği düşünüldüğünde
yeniden yapılanma döneminin ilk ayağında anayasal
reformlar hayata geçirilmelidir. 

Esasen, 15 Temmuz sonrası siyasal ve toplumsal
katmanlardaki uzlaşma imkanı bu anlamda bir fırsat
yaratmaktadır. Siyasi partiler arasındaki diyalog ka-
pılarının aralanması, siyasal sistemin çerçevesi ve
başta anayasa değişikliği olmak üzere sorunların
daha gerçekçi olarak ele alınmasına imkan vermek-
tedir.

Başkanlık Sisteminde halkın   tercihi
önemli

Dünden bu yana, başkanlık sistemine ilişkin ye-
terince tartışma yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte
iki hususa eğilmek gerekmektedir. Bunlardan ilki,
sistem dizaynında tercih edilen başkanlık modelinin
tam içeriğinin birçok yönden somut olarak tartışılması

gerekliliğidir. Diğer bir konu ise, bir siyasal sistemden
diğer bir siyasal sisteme geçişte yaşanması muhtemel
riskler, zorluklar veya fırsatların değerlendirilmesidir.
Bu bakımdan, bürokrasinin yeni sisteme geçişte
karşılaşılacağı güçlükler tartışılmalı, yönetimsel
artılar ortaya konularak zaman kaybına mahal ver-
meden sahici bir anlayışla ele alınmalıdır. Nihai
olarak da, siyasal sistem değişikliği her halükarda
referandumla kabul edileceği için halkımızın tercihi
hayata geçirilmiş olacaktır. 

Ülkemiz siyasi gündeminde yer alan bu konular
önemini korurken, işleyen ekonomi takvimi içerisinde
yer alan bir o kadar mühim gelişmeler de son
günlerde kamuoyunun yakın takibindedir. Siyasi
ve ekonomik güç dengelerinin değiştiği süreç içeri-
sinde ülkemiz ekonomisinin izlediği seyre dair de-
ğerlendirme yapmak gerekirse; 

• Başarısız 15 Temmuz darbe girişimi ve yaşanan
jeopolitik gelişmeler ardından ülkemiz büyümesi
üçüncü çeyrekte gerilemiştir. 

• Azalan turizm girişleri nedeniyle ihracatın da-
ralması ve ithalatın artış hızının zayıflaması, net ih-
racat katkısını negatif yönde etkilemektedir.

• 2017 yılında küresel petrol fiyatlarının yüksel-
mesinin gelecek yıl enerji açığını arttırması beklen-
mektedir. 

• Gıda fiyatları enflasyonunun 2016 yılında oldukça
dalgalı bir seyre sahip olması, önümüzdeki dönem
enflasyon görünümünü yukarı yönde olumsuz etki-
leyeceğini işaret etmektedir. 

• Son zamanlarda ise ABD seçimlerinden çıkan
sürpriz sonuç, gelişen ülkelerin para birimlerini
baskı altına almıştır. Bu bağlamda Türk Lirasında
yaşanan değer kaybı, güven ve yatırım görünümünü
olumsuz etkilemektedir. 

• İşsizlik oranındaki artış ise yüzde 11 i aşmamıza
neden olmuştur.

2016 yılının son

KKTc’de gerçekleştirildi
Başkanlar Kurulu
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Şeker Sektörü
Ülkemiz nasıl ki “sahip olduğu tüm imkanları

kullanabilmelidir” argümanını yaşadığı iç ve dış
tehditler üzerinden hayata geçirme çabası içeri-
sinde ise bu durumun bir yansımasını da esasen
ülkemiz şeker sektöründe yaşanmaktadır. Dış
faktörlü etkilerden,  

• Dünyadaki rakip şeker sanayilerinde tarım,
teknoloji, lojistik imkanlar, ar-ge vb alanlarda
sağlanan ilerlemeler nedeniyle ülkemiz şeker
sanayi karşısındaki karşılaştırmalı üstünlükle-
ri,

• Dünya şeker fiyatlarındaki oynaklığın oluş-
turduğu riskler ve ithalat ürünlerinin iç pazara
erişme riski bu konunun en önemli yanlarını
oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan iç faktörlü tehditlere baktığı-
mızda,

• Pancara alternatif ürünlerde yüksek fiyat politikası
nedeniyle, üreticinin pancar üretiminden uzaklaşma
riski,   

• İç talep büyümesinin dünya ortalamasının altında
kalması, hatta bazı yıllarda iç pazarda daralma,

• Kamu fabrikalarının dünyadaki tarımsal tekno-
lojik ve endüstriyel gelişmelere ayak uyduramaması, 

• Destek ve teşvikler konusunda sektöre, dünyada
olduğu gibi özel önem atfedilmemesi,

• NBŞ ve yapay tatlandırıcıların iç pazarda pancar
şekerine yönelik oluşturduğu tehditler ön plana çık-
maktadır.

Her biri ayrı inceleme alanına sahip olan tüm bu
hususlar konusunda tedbir alınması ve önlem nite-
liğinde olan politikaların hayata geçirilmesi gerek-
mektedir. Coğrafyamızın sunduğu elverişli iklim,
rakım ve toprak özelliklerinin hakkıyla değerlendi-
rilmesi, dış dünya karşısında milli menfaatlerimizi
gözeten bir pozisyon alınması, kendine has yapısı
gereği şeker sektörü faaliyetlerinin dikey entegrasyon
içerisinde yürütülmesi son derece önemlidir.

Tek ürüne odaklı üretimden dünya vazgeç-
ti

Nitekim, bugün dünya şeker sektörü artık, tek
ürüne odaklı üretim modellerinden çoktan vazgeç-
miştir. Ürün, yan ürün ve hatta atıklarının değer-
lendirilmesi suretiyle rekabet gücü yüksek entegre
tesislere dönüşebilir bir altyapı kurmuştur. Kaldı ki
şeker, son yıllarda, kimyasal ve biyoteknolojik pro-
seslerle katma değeri yüksek birçok kimyasal mad-
denin üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz
kamu fabrikalarının tamamı bugün, tek ürüne odaklı
üretim yapmakta, ürün çeşitlendirmeye yönelik ola-
rak daha önce çalıştırılmakta olan tesisler dahi ça-
lıştırılamamaktadır. Kamu fabrikaları bir başka de-
yişle, şekerli mamul sanayine ve küp şeker üretici-
lerine “ara malı” üretir duruma dönüşmüştür.   

Şeker sanayinde stratejik ve operasyonel
kararlar alınmalı

TÜRKŞEKER’in özelleştirme programına alınma-
sıyla birlikte, gerek yatırımların özelleştirme sonrasına
bırakılmasına yönelik yaklaşım, gerekse bünyede
meydana gelen motivasyon eksikliği, şirketin dün-
yadaki gelişmelere kayıtsız kalmasına neden ol-
maktadır. Oysa ardımızda bıraktığımız takriben 16
yıllık zaman zarfında, kamu şeker fabrikalarının re-
formlar aracılığıyla rehabilitasyonu, yapılandırılması
ve kalkınması başarılabilseydi bugün karşımızda
dünya ile yarışır; “kamu fabrikaları, makine fabrikaları
ve diğer entegre tesisleri”yle şaha kalkmış milli, de-
vasa bir kuruluş yapısı inşa edilmiş olacaktı. Bu de-
ğerlendirmenin yapılmamış olması, birçok getirinin
heba edilmesinin yanında devletin giderek artan
vergi kayıplarına uğramasına ve dahilde işleme
rejimi kapsamındaki ithalat yoluyla döviz kaybına
da neden olmaktadır. Üstelik dahilde işleme rejimi
kapsamında yapılan ithalat vergisinden muaf olun-

duğundan bu işlemden devlet bir vergi geliri de
elde edememektedir. Kamu fabrikalarının önünde
duran birçok fırsatın değerlendirilmesi için bir an
evvel sanayimize ilişkin stratejik ve operasyonel ka-
rarların alınması gerekmektedir.

Nişasta Bazlı Şekerler
Konuşmamda özellikle yer vermek istediğim diğer

bir konu da, yine sektörümüzle yakından ilintili
olan nişasta bazlı şekerler ve olumsuz etkilerinin,
son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medya da geniş
yer alması neticesinde kamuoyunda yarattığı yankıdır. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Star gazetesi
yazarı Sayın Yiğit Bulut’un yıllar önce TV progra-
mında ele aldığı nişasta bazlı şekerler hakkında
yaptığı değerlendirmeleri tekrar bugün gündeme
taşıması, ülkemiz adına çarpıcı bir o kadar da ülke
sevdalısı bir çıkış olmuştur. “Çocuğunuzu kendi eli-
nizle zehirliyorsunuz, ben Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı ve T.C. vatandaşı kimliğiyle, hükümetten,
NBŞ kotasının dünyadaki minimum düzeye indiril-
mesini talep ediyorum” çağrısında bulunması, bazı
dünya toplumlarının kendi nesilleri dışındaki tüm
toplumları sağlık yoluyla zayıflatma hatta neslini
tüketme savaşlarını hatırlatmıştır. Sağlıklı bir toplum
olabilme savaşımızın halen sürdüğünü çok net ifa-
delerle dillendirmiştir.

Şeker Kurumu Bakanlar Kurulunu halen
yanlış bilgilendiriyor

Hepimizin bildiği gibi 10 yılı aşkın süredir, katma
değer üretmeyen, istihdama katkı sağlamayan ve
doğallıktan uzak yapısı ile tartışmalı olan NBŞ
üretim kotalarının Bakanlar Kurulu kararları ile de-
ğişen oranlarda arttırılmasına dair işlemler Sendi-
kamız tarafından dava konusu yapılmaktadır. Nite-
kim, 2001 yılından itibaren kullanılmaya başlayan
nişasta bazlı şekerler ve bunlardan üretilen glikoz
ve türevi olan izoglikoz, o günden bugüne yüzde 4.1
oranında büyüme göstermiştir. Halbuki kalori bazında
kişi başına tüketim seyrine bakıldığında, ABD’de
son on yılda yüzde 29 oranında bir gerileme olduğu
görülmektedir. Bu önemli dünya örneği karşısında,
Türkiye’de sektör otoritesi olan Şeker Kurumu halen
Bakanlar Kurulu’nu maddi ve hukuki gerçeklere
uygun düşmeyen bilgilerle yanlış yönlendirmeye
devam etmekte ve NBŞ kotasının sürekli olarak
arttırılmasına sebep olmaktadır. Bu büyük yanlışa
dur deme cesaretini büyük bir yüreklilikle gösteren
Sendikamız, açtığı dava ve yürüttüğü kamuoyu bi-
linçlendirme çalışmalarıyla güçlerini sermayelerinden
alan lobilere ve onların yaltakçılarına karşı doğru
bildiklerini anlatmış, ülkemiz çıkarlarını savunmuş-
tur.  Bundan sonra da aynı anlayışla savunmaya de-
vam edecektir..

Çalışma Hayatı
Gıda ve şeker sektöründe olduğu gibi şüphesiz,

ülkemiz çalışma hayatı da çözülmeyi bekleyen önemli
sorunlarla 2017 yılına girmektedir. Bu yıl, 

• kamuoyunda ‘kiralık işçi yasası’ olarak adlandı-
rılan düzenlemenin yürürlüğe girmesi, 

• kıdem tazminatında yeni sistemle ilgili tartışmalar, 
• personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında

toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının
ödenmesine dair yönetmelik değişikliği,

•  bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımın
kademeli geçişle hayata geçirilecek olması, 

• asgari ücretlilerde yıl sonu net asgari ücretin al-
tında kalınması durumunda farkın ilave asgari geçim
indirimi yoluyla telafisi, 

• analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak
kısmi süreli çalışmalar hakkındaki düzenleme 

gibi birçok alanda yeni uygulamalar çalışma ha-
yatımız içerisinde yerini almıştır.

Çalışma hayatında kuralsızlık olmamalı
Bu düzenlemelerde ve hayata geçirilmeye çalışılan

yeni politikalarda; toplumun tüm kesimlerine eşit
ve insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması, örgüt-
lenme ve toplu pazarlık hakkının sağlanması, işgü-
cünün niteliğinin yükseltilmesi, iş sağlığı ve güvenliği
şartlarının iyileştirilmesinin gözetilmesi halen öne-
mini korumaktadır. İş süreleri ve diğer çalışma ko-
şulları belirlenirken iş-yaşam dengesi mümkün ol-
duğunca korunmalıdır. Yeni ihtiyaçlar ve yeni üretim
ilişkilerinin ortaya çıkardığı esneklik ihtiyacı asla
bir kuralsızlaştırma olmamalıdır. Alt işverenlik uy-
gulamalarından kaynaklanan sorunların giderilme-
sine yönelik gerekli adımlar atılmalıdır. 

Diyaloga açık sosyal taraflara her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu süreçte, sosyal ta-
rafları etkileyecek tüm düzenlemelerde tarafların
görüşlerinin alınması, konunun tüm boyutlarının
ele alınması açısından faydalı olacaktır. 

Diğer yandan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunun yeni olmasına rağmen, geçmişin
izlerini tamamen üzerinden atabilmiş değildir. Bil-
diğimiz gibi, sendikal haklar ve toplu sözleşme dü-
zeninin en önemli unsuru yetkidir. Ülkemizde sen-
dikalaşmayı, çalışanların ekonomik ve sosyal hakları
geliştirmesinin önünde en büyük engel yetki so-
runlarında toplanmaktadır. Bu sorunun sarih bir
düzenleme ile basit ve çabukluk esası üzerine yeniden
ele alınması gerekmektedir. 

Önümüzdeki yıl, Sendikamız yoğun bir gündemle
çalışmalarına devam edecektir. Gerek örgütlenme
faaliyetlerimizdeki yetersizlik gerekse de çözüme
ulaştırmaya çalıştığımız diğer sorunlarımızı başarıyla
nihayetlendirme, sağlıklı bir yapı içerisinde sendikal
çalışmalarımızı yürütme çabamız sürecektir. Nitekim,
ülkemizin ve şeker sanayimizin içinde bulunduğu
zorlu koşullar altında, ekmek yediğimiz bu sektör
için, sorumluluğumuz gereği her birimiz elimizden
gelenin daha da fazlasını yapma mecburiyetindeyiz.
Bu bakış açısıyla her daim; çalışmak, attığımız her
adımın altını doldurmak, karşımıza çıkan zorluklara
geniş perspektiften bakabilmeyi başarmak, örnek
bir sendika olma sorumluluğuyla çalışmalarımızı
ülkenin gerçekleriyle harmanlamak gayretinde ol-
malıyız.
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Başkanlar Kurulu Toplantısı
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İdari ve Mali Sekreterler Toplantısı
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Şeker Fabrikasının 62. nci Kampanya döneminin açılışı
fabrika içerisinde yapıldı. Açılışa Ak Parti MKYK Üyesi
Yaşar Karayel, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
Kayseri Şeker Fabrikasının Yönetim ve Denetim Kurulu
üyeleri, Çiftçiler ve çalışanların katılımıyla yapıldı. 62 nci
kampanya döneminde pancar işleme yanında şeker, melas
ve küspe üretiminde rekorların yaşanacağından dolayı 62
nci kampanya dönemi “Rekorlar Yılı” ilan edildi.

Açılış töreninde konuşan Ak Parti MKYK Üyesi Yaşar
Karayel, ” Kayseri Şeker’in 62.Kampanya dönemi açılışını
yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Burada
çiftçinin çalışanın ve yöneticilerinin alın teri var. Kayseri
Şeker Fabrikası 50 bin kişiye ekmek vermektedir. Kayse-
rinin ana dinamolarından biridir. Kurulduğu günden beri
Kayseri’nin ticaretine ekonomisine hep katkıda bulun-
muştur. Bunları yapanlar hep şerefli namuslu insanlar

olacaktır. Şunu unutmamak
lazım ki bazen da kenara
çekilen aslanları görmezden
gelen çakallar olacaktır. On-
lar Ülkelerini ve kurumla-
rını istila etmeye çalışırlar
ama sonuçta aslanlar ortada
çakallar kodesteler. Bizler
her zaman namuslu şerefli
yöneticilerin yanındayız. Bu
ülkede CHP’li, MHP’li ve
AK partili her kesimden in-
san birlik içinde olarak ül-
kesine sahip çıkmışlardır.
Onun için millet olarak
ayaktayız. Bugün de bu şe-
ker fabrikasının çalışkan ve
güvenilir yöneticileri 50 bin

kişinin ekmeğine katkı sağladıkları için sahip çıkıyoruz.
Bu dürüstlüklerini sürdürdükleri sürece biz yanlarındayız.
Çakallara meydan vermeyeceğiz dedi.

Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay da 62. nci kampanya ile ilgili olarak yapmış olduğu
konuşmada, Kayseri Şeker’in Finans çevrelerindeki kre-
dibilitesinin arttığı ve borçlarını bitirerek ipoteklerden
kurtulup kendi öz kaynakları ile yeni yatırımlara başladığını
belirtti.   Başkan Akay; “Kayseri Şeker 62. Kampanya ve
Boğazlıyan şekerde 10. Kampanyası ile pek çok ilke ve re-
korlara imza atıyor. Kayseri şeker bu sene tarihinde ilk
defa 2 milyon 700 bin ton pancar işleyecek. Bunun brüt
tutarı 3 milyon ton. Bu bizim açımızdan rekoru ifade
ediyor. Biz 2011 yılında kampanyamızı başlatırken 1 milyon
965 bin ton pancar almıştık. Boğazlıyan ve Kayseri fabri-
kalarımız 78 gün çalışabilmişti. 1 ya da 2 yıl sonra eski
enerji bakanımız Taner Yıldız'ın katıldığı kampanyada
şöyle bir pankart açmıştık. ‘Kayseri şeker daha fazla üret-
mek, çiftçisi daha fazla kazanmak, çalışanı daha fazla ça-
lışmak istiyor. Onun için kotaya ihtiyacımız var’ demiştik.
Biz bu kotayı 5 yıl mücadele ederek 192 bin tondan 329
bin tona çıkarttık. Çiftçimiz bu şirketin yönetimine inandığı
için, kayseri şekere güvendiği için ve kayseri şekerin alın
terinin karşılığını vereceğine inandığı için fazla pancar
ekti. Bu sene kotamızdan yüzde 20 daha fazla üretim ger-
çekleştireceğiz. Türkiye de bunun başka bir örneği yok.
Geçen sene 6 şeker fabrikası kotasını dolduramazken
Kayseri Şeker kotasını dolduran tek fabrika oldu. Bu sene
de Allah’ın izni ile bunu gerçekleştirmiş olacağız. Pancardan
elde edeceğimiz şeker yaklaşık 400 bin ton olacak. Bu bir
rekordur. Bu kadar şeker üreteceğimiz için şeker silolarımız
ve melas tanklarımız yetersiz hale geldi. Onun için ilave
yatırımlar yapma mecburiyeti ortaya çıktı. Bunun sonu-
cunda 120 bin ton melas, 540 bin ton küspe üretimi ger-
çekleşecek. Bunların hepsi birer rekordur”  diye sözlerini
tamamladı.

Konuşmaların ardından Fabrikaya ilk pancar getiren üç
çiftçiye hediyeler verildi. Yapılan dua eşliğinde kesilen
kurban ile birlikte 62. Kampanya dönemi açıldı.

Başkan Hüseyin Akay:

“Çakallara meydan vermeyeceğiz”

Kayseri Şeker Fabri-
kasının 62. nci kam-

panya döneminin açı-
lışı geniş katılım ile
yapıldı. Düzenlenen

açılış töreninde konu-
şan Kayseri Pancar

Kooperatifi Yönetim
Kurulu başkanı Hü-

seyin Akay, 62. Kam-
panya döneminin

“Rekorlar Yılı” oldu-
ğunu belirtti.

Eskişehir ve Uşak'ta pancar alımları başladı
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabri-

kası, 91. pancar alım kampanyası
için açılış töreni düzenlendi. Tür-
kiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı
olarak 1926 yılında faaliyete geçen
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrika-
sı'nın  kampanya döneminde yak-
laşık 25 bin ton şeker üretilecek.

Törene Uşak Valisi Ahmet
Okur, Ak Parti Uşak Milletvekil-
leri Mehmet Altay ve Alim Tunç,
CHP Uşak Milletvekili Özkan Ya-
lım, Uşak Belediye Başkanı Nu-
rullah Cahan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet
Nacar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet
Ecemiş, Uşak İl Müftüsü Fuat Altındaş, CHP
Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, Banaz Belediye
Başkanı Zafer Arpacı, Nuri Şeker’in torunu
Mehmet Şeker, Şeker İş Uşak Şube Başkanı
Yaşar Taylan, fabrika yetkilileri ve üreticiler
katıldı

Şeker pancarı alımlarının 7 merkezde ger-
çekleşeceğini, 106 gün boyunca fabrikada, 24
saat kesintisiz çalışılarak günde ortalama bin
800 ton şeker pancarı işleneceğini ifade eden
Erdoğmuş, "Yaklaşık 190 bin ton şeker pancarı
işlenecek, üretim döneminde 25 bin ton şeker,
8 bin ton melas, 60 bin ton yaş pancar posası
elde edilmesi planlanıyor." dedi.

Uşak Valisi Ahmet Okur, şeker fabrikasının
kent ve bölge ekonomisine önemli katkı sağ-
ladığını belirtti.

Türkiye'nin her alanda önemli gelişim gös-
terdiğinin altını çizen Vali Okur, "Türkiye'nin
büyümesinden rahatsız olanlar her zaman de-
ğişik oyunlarla bu ülkeyi karıştırmayı, zarar
vermeyi amaçladılar. 15 Temmuz'da yeniden
ülkemizi karanlığa mahkum etmek için çaba-
ladılar. Ancak milletimiz buna izin vermedi.
Biz tüm bu oyunları boşa çıkarmaya, üretmeye
büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir'de şeker pancarı alımı başladı
Eskişehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ek-

rem Meydanlı, "Bu kampanya döneminde, Es-
kişehir Şeker Fabrikası yöre ekonomisine 400
milyon lira katma değer sağlayacak." dedi.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda
düzenlenen 84. Dönem Pancar Alım Kampan-
yası'nın açılışında konuşan Meydanlı, içinde bu-
lundukları fabrikanın 1933 yılından beri hizmet
verdiğini söyledi. Pancar alımlarının 136 gün
süreceğini belirten Meydanlı, 20 Mart'ta başlanan
şeker pancarı ekimlerinin 191 bin 800 dekar
alanda gerçekleştiğini vurguladı.

Meydanlı, fabrikanın günlük pancar işleme
kapasitesinin 7 bin 200 ton olduğunu dile geti-
rerek, şunları kaydetti: "Eskişehir'de 155 köyde
4 bin 255 çiftçi ailesiyle 1 milyon 220 bin ton
üretim kotası sözleşmesi yapıldı. Bu yıl fabrika-
mızda 980 bin ton civarında pancar işlenecek.
Yaklaşık 120 bin ile 130 bin ton civarında kristal
şeker ile yan ürün olarak maya ve yem sanayi
için önemli olan 42 bin ton melas, ayrıca 210 bin
ton yaş pancar posası üretiminin gerçekleştiril-
mesi hedefleniyor. Bu kampanya döneminde,
Eskişehir Şeker Fabrikamız yöre ekonomisine
400 milyon lira katma değer sağlayacak."

Fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere hediye
verilmesinin ardından dua edilerek kurban ke-
sildi.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Malatya Şeker Fabrikası’nın 61. dönem pancar
alım ve şeker üretim kampanyasının açılış tö-
renine katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
"Dünya şeker üretiminde Türkiye, yüzde 7'lik
payla Rusya, Fransa, ABD ve Almanya'nın ar-
dından 5'inci sırada gelmektedir." dedi.

Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasında dü-
zenlenen "Pancar Alım ve Şeker Üretim Kam-
panyası" açılış töreninde, yeni kampanyanın
hem Malatya'ya hem Türkiye'ye hayırlı olmasını
diledi.

Katma değeri ve tarımda, sanayide sağladığı
istihdamıyla Türkiye'de üretilen stratejik öneme
sahip temel gıda maddelerinden birinin şeker
olduğunu belirten Tüfenkci, "Ülkemizde üretilen
şeker miktarı 2 milyon 58 bin ton civarındadır. Aynı
dönemde dünya şeker üretimi yaklaşık 173 milyon
ton civarındadır. Üretimin yüzde 79'u şeker kamışından,
yüzde 21'i ise pancardan karşılanmaktadır. İlkim ko-
şulları dolayısıyla ülkemiz yalnızca şeker pancarından
üretim yapan ülkeler arasındadır. Dünya şeker üreti-
minde Türkiye yüzde 7'lik payla Rusya, Fransa, ABD
ve Almanya'nın ardından 5'inci sırada gelmektedir.
Şeker kamışından şeker üreten ülkelere bakıldığında
Türkiye'nin şeker üretiminin daha üst sıralara çıktığının
görüyoruz." diye konuştu.

Şeker sektörünün ithalata gerek kalmadan kendi
kendine Türkiye'nin yeterliliğini sağladığı üretim
alanlarından biri olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "An-
cak Türkiye'de şeker üretiminin maliyetleri hesap-
landığında ülkemizdeki şeker maliyetlerinin dünyayla
rekabet etme noktasında gerilerde kaldığı da bir
gerçek." ifadesini kullandı. Tüfenkci, şeker fabrikasında
çalışan müdüründen işçisine şoföründen taşıyıcısına
kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, "Herkes
maksimum verimi alma noktasında bütün gayretlerini
ortaya koyuyorlar. Ama maalesef örneğin Ağrı Şeker
Fabrikası bu yıl kampanya dahi yapamıyor. İşçilerini
başka şeker fabrikalarına transfer etmek zorunda
kaldı. Kars Şeker Fabrikası 40 bin ton üretim yapıyor.
Elazığ 40-50 bin ton üretim yapıyor. Şeker fabrikaları
içerisinde Malatya Şeker Fabrikası kampanya uzunluğu
ve çalışma süresi itibarıyla belki de Türkiye'de ilk 5'in
veya 6'sının arasında yer alan fabrikalarımızdan birisi.
Gerek çevre dostu ve gerekse teknolojisiyle gerek de
işçi kalitesiyle gerek ürettiği şekerin kalitesiyle Malatya
Şeker Fabrikası şeker fabrikaları arasında fark gösteren
fabrikaların başında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Şeker pancarı tarımının özellikle sosyo ekonomik
yaşantıda önemli rol oynadığını dile getiren Tüfenkci,
şunları kaydetti:

"Şeker pancarı yalnızca sanayi maddesi değil aynı
zamanda posası ile bir yem bitkisidir. Üretici ve yetiş-
tiriciler için et ve süt üretiminde de şeker fabrikaları
önemli bir katkı sağlamaktadır. Şeker pancarı tarımı
ekim yapılan alanı eş değer bir ormana kıyasla 3 kat
daha fazla oksijen vermektedir bu memlekete. Yani
bir dekar alanda 6 kişinin bir yıl kullandığı kadar
oksijen üretmektedir. Şeker pancarı kendinden sonra
ekilecek ürünlerde de verim artışı sağlamakta, kırsal
kesimde ayçiçeğine göre 4,4 kat, buğdaya göre de 18
kat fazla istihdam oluşturmaktadır. Ülkemizin şeker
politikası yurt içi talebin öncelikle yurt içi üretimle
sağlanması temeline dayanmaktadır. Bunun için de
mümkün olduğu kadar Türkiye şeker kamışından
üretilen şuruplara ve diğer üretim tekniklerine dayanan
diğer mamullerin ithalatına kısıtlamalar getirmekte,
belli kotalar koymakta. Rekabetçi koşulların oluşması
adına biz yurt dışından şekerin girmesine müsaade
ediyoruz ama yurt içinde ülkemizdeki insanların
yaygın kullanılmasına adına yurt içi üretimle şeker
ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz."

Ticaretin üretim ve tüketimden bağımsız olmadığını
bildiklerini belirten Tüfenkci, "İşçi arkadaşlarımızın
birtakım sıkıntıları var bunları çok iyi biliyoruz çözme
noktasında bütün sektör ve sendikalarla adım atmaya
çalışıyoruz. Biz şeker fabrikalarımızın üretime devam

edebilmesi, rekabet koşullarını sürdürebilmesi için
azami noktada gayret sarf ediyoruz. Özel sektör de
şeker üretimi yapmaktadır. Onların çalışma verimli-
liğine ve kilogram şeker maliyetine baktığımızda hala
Türk şekerinin maliyetinin üzerinde olduğunu görü-
yoruz ama biz istiyoruz ki buralarda arkadaşlarımız
mağdur olmadan teknoloji yenileyerek buradaki ar-
kadaşlarımızın istihdamı sürdürülerek üretime devam
edelim." diye konuştu.

Tüfenkci, fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda tek-
nolojileri yenilemeye devam edeceklerini de söyledi.

Malatya'da pancar ekim alanlarının artırılması ge-
rektiğini dile getiren Tüfenkci, ama kentin daha çok
kayısı üretimine döndüğünü belirtti. Malatya'da kotaları
artırarak üretim alanlarını genişletmek istediklerini
vurgulayan Tüfenkci, işçilerin de kadroyla ilgili talepleri
olduğunu bildiklerini söyledi. Tüfenkci, "İnşallah genel
anlamda taşeron işçi kadrolarını görüştüğümüzde bu
konuları da tekrardan ele alıp genel bir düzenlemeyle
bu konuda neler yapabiliriz bakanlarımızla görüşüp
bunu bir çözüme kavuşturacağız. Bunu da buradan
söylemiş olalım. Hiçbir arkadaşımızı mağdur etmek
istemiyoruz çünkü 15 Temmuz'dan sonra her yerde
ifade ettiğimiz nokta şudur; patron millettir. Biz bu
milletin duruşunu 15 Temmuz'da gördük. Nasıl milli
iradeye sahip çıktıklarını gördük. Ben bu vesileyle
bütün milletimize, Şeker İş'in bütün mensuplarına
duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kampanyanın
şeker tadında geçmesini diledi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da
sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, Malatya
Şeker fabrikasının geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Fabrikanın çevre illerden pancar alımı yaptığını ak-
taran Çalık, "Bugün şeker pancarlarının alımının ve
şeker üretiminin açılışını yapıyoruz. Bu alımların art-
masını ve şeker üretiminin devam etmesini diliyorum.
İşçi kardeşlerimizin kadro taleplerini de biliyoruz.

Biz şeker ve pancar üreticilerimizin, onun
taşıyıcısı nakliyeciler dahil olmak üzere
üretime katılan tüm etkenlerin haklarını
hep beraber savunuyoruz. İktidar partisi
mensubu olarak şeker politikalarımızı be-
lirlerken de yaşanılan sıkıntıların bertaraf
edilmesi için mücadele ediyoruz. Tekno-
lojik yenilenmenin yapılması, geçici işçi-
lerin kadro talepleri ve nişasta bazlı şe-
kerlerin oranlarının düşürülmesi dahil ol-
mak üzere hepsi gündemimizde, adım
adım gidiyoruz." değerlendirmesinde bu-
lundu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise şe-
kerin temelinde pancar üreticileri ve şeker
işçilerinin olduğunu bildiklerini anlatarak,
emeği geçenlere teşekkür edip, kampanya

döneminin hayırlı olmasını diledi.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Genel Müdürü

Ahmet Aksu ise dünya pancar şekeri üretiminde Tür-
kiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek,
Türkiye'nin üretimde Rusya, Fransa, ABD ve Alman-
ya'nın ardından beşinci sırada yer aldığını söyledi.

Aksu, Türkiye'deki şeker sanayisinin 7,5 milyar li-
ranın üzerinden ekonomik bir boyuta sahip olduğunu
ve sektörün ithalata gerek duymaksızın kendi ihtiyacını
karşıladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türk şeker olarak 54 il 2 bin 297 yerleşim biriminde
yaklaşık 70 bin üretici tarafından sözleşmeli olarak
şeker pancarı tarımı yapılmakta ve yılda yaklaşık 10
milyon ton civarında pancar üretilmektedir. Ülkemizin
yüzde 50-60 civarındaki ihtiyacı Türk şeker tarafından
karşılanmaktadır. Şeker fabrikalarında üretim demek
öncelikle pancar demektir. Değerli üreticiler ülke ge-
nelinde pancar alımına başlamış olup yeni bir şeker
üretim dönemine girdik. Üreticilere bereketli, bol ka-
zançlı bir ürün yılı diliyorum. Şirketimiz 2016-2017
pazarlama yılında 1 milyon 361 bin 700 ton ağ şeker
üretimi kotasına tahsis edilmiştir. Bu şekeri üretebilmek
için 10 milyon 500 bin ton civarında bir pancar işlemesi
uygun görülmektedir."

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de kam-
panyanın fabrikaya, çalışma hayatına ve ülkeye ha-
yırlarda vesile olmasını diledi. Fabrikalardaki teknolojik
yenilenmenin önemine dikkati çeken Gök, üretimden
yana olduklarını ancak yaşanılan aksaklıkların gide-
rilmesini istediklerini söyledi. Türkiye'de şeker dışı
maddelerin gıda sektörüne girdiğini belirten Gök,
gıda sektöründe insan sağlığıyla oynandığını ifade
etti. Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, fabrikaya
ilk pancarı getiren üreticilere hediyeler verdi ve bera-
berindekilerle kurdele keserek pancarların üzerine
su döküp sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Tüfenkçi: Hem Malatya’ya hem Türkiye’ye hayırlı olsun

Amasya Şeker Fabrikası'nın
63. pancar alım kampanyası, Su-
luova'daki tesislerde düzenlenen
törenle başladı.

Amasya  Şeker Fabrikası'nın
63. pancar alım kampanyası, Su-
luova'daki tesislerde düzenlenen
törenle başladı. Vali Salih Işık,
fabrikada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kam-
panya döneminin ülkeye, çiftçilere ve çalışanlarına hayırlı
olmasını diledi. Amasya'nın tarıma dayalı ciddi bir ekonomisi
olduğunu vurgulayan Işık, "Tarım sektörünün ekonomi içe-
risindeki ağırlığı yüzde 21 civarında. Bu tarım ürünlerinin
başında Amasya elması, bamyası, kirazı kadar pancarı
da gelir." dedi. Suluova'nın buradaki fabrika sayesinde
ilçe olduğunu, ilçedeki pek çok insanın fabrika çalıştığını
anlatan Işık, "Bu güzel faaliyeti başlatan merhum Adnan
Menderes'ten bugüne kadar tesise emek veren herekse
teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir üretim yılı diliyorum."
ifadesini kullandı.

Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Me-

tin Uysal da fabrika bölgesinde belirlenen
kota kadar pancar üretilemediğini, bu
nedenle alınan izinle dış bölge olan İç
Anadolu Bölgesi'nde pancar ekimi yap-
tırıp kotayı doldurduklarını anlattı.

Fabrikanın genel müdürü Hasan Çap-
raz ise 12 bölgede 4 bin 610 pancar
üreticisine 107 bin 500 dekar alanda

ekim yaptırıldığını belirterek, "Üreticiden 700 bin ton pancar
alınacak. Firesi düşüldükten sonra 636 bin ton karşılığında
pancar üreticisine 133 milyon lira ödeme yapılacak. Böl-
gemizde bulunan pancarların taşınması için nakliyecilere
de 14,2 milyon lira ödenecek. Bu yıl 70 bin ton kristal
şeker, 26 bin ton melas ve 210 bin ton yaş küspe üretimi
hedefleniyor." diye konuştu. Konuşmaların ardından fabri-
kaya pancarını ilk teslim eden 12 çiftçiye  Vali Işık  ve
protokol üyeleri, çeşitli hediyeler verdi. Törene Vali Işık'ın
yanı sıra CHP Amasya Milletvekili  Mustafa
Tuncer,  Suluova  Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye
Başkanı  Fatih Üçok, Şeker-İş Sendikası Amasya Şube
Başkanı Hasan Batak ve yönetimi ile çiftçiler katıldı.

Vali Işık: Kampanya dönemi hayırlı olsun
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Konya Şeker A.Ş.'nin 2016-2017
yılı pancar alım kampanyası bu
yıl bayramlaşma ile birlikte Çum-
ra  Şeker Yerleşkesinde gerçek-
leştirildi.

Pancar alım merkezinde kam-
panya açılış töreni AK Parti Ka-
raman Milletvekili, TBMM Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu
Başkanı  Recep Konuk'un üreti-
cilerle çalışanların bayramlarını
kutlaması ile başladı. Törene
Çumra Kaymakamı Uğur Kalkar,
Garnizon Komutanı Halil İşler,
İlçe Belediye Başkanı  Mehmet
Oğuz, İlçe Müftüsü Bekir Yücel,
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi
Şengül, Genel teşkilatlandırma
Sekreteri İlhan Özyurt ve mahalle
muhtarları da katıldı.

Bayramlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
konuşan  AK Parti  Karaman  Milletvekili, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu yıl
farklı iki ayrı heyecanı aynı günde yaşadıklarını be-
lirtti. Kurban Bayramı kutlaması ile pancar alım kam-
panyasının açılışını üreticilerle ve çalışanlarla birlikte
yaptıklarını ifade eden Başkan Konuk, "Birlik ve be-
raberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde birlik
ve beraberliğin en güzel örneğini bugün  Konya
Şeker'in Çumra Kampusu'nda üreticilerimizle ve ça-
lışanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bugün burada iki
bayramı birlikte kutluyoruz" dedi.

Konya Şeker'in üreticilerle birlikte bir destan yaz-
dığını ve ülke ekonomisinin gelişimine Konya üreti-
cisinin büyük katkısı olduğunu anlatan AK Parti Ka-
raman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk, "Size çok net bir örnek vermek
istiyorum. Dünyanın en kaliteli şeker pancarı Konya'da
üretiliyor. 60 yıldır Konya çiftçisi pancar ekiyor. 60
yıldır da biz bu pancarı alıp işliyoruz. O pancardan
ürettiğimiz şekeri de daha 6-7 yıl öncesine kadar çu-
vallara, kamyonlara, doldurup ekseriyetini sanayiye
geri kalanını da perakendeciye gönderiyorduk" dediği
konuşmasında şunları söyledi;

"O şeker bir mamul ürünün içine girip tekrar Kon-
ya'ya geliyordu, başka başka illere hatta yurtdışına
gidiyordu. Yani süreci biz başlatıyorduk, aslan payı
başkalarında kalıyordu. Niçin? Çünkü o şekeri,
kekin, gofretin, bisküvinin, fındık kremasının içine
başkaları sokuyordu. Biz sadece kristal şekerin ge-
liriyle iktifa ediyorduk. Bunu sadece Konya Şeker
için söylemiyorum. Konya için söylüyorum. Konya'ya
daha az kaynak giriyordu. Mesela biz bugün aynı
şekilde devam etseydik, yani iki şeker fabrikasının
kristal şeker üretimiyle yetinip, o şekeri sıvı şeker
yapmasaydık, o şekeri kekin, bisküvinin, gofretin,
fındık kremasının içine katmasaydık, o şekerin me-
lasından biyoetanol, sıvı organik gübre, sıvı karbon-
dioksit üretmeseydik, pancar münavebesindeki pa-
tatesi dondurulmuş parmak patates haline
getirip  Konya  dışına katma değerli mamul ürün
olarak pazarlamasaydık, ayçiçeğini Konya'nın ürün
desenine dahil etmeseydik ya da Panplast'ı kurup il
bazında en çok sulama ekipmanı kullanılan Konya'da
sulama boruları üretmeseydik Konya Şeker'in Kon-
ya dışına ihraç ettiği tek kalem ürün kristal şekerden
ibaret olacaktı. Bizim ürettiğimiz yaklaşık 450 bin
ton şekerin yine yaklaşık 40 bin tonunu Konyalı
hemşehrilerimiz ve Konya sanayisi kullanacak, geri
kalanını il dışına satacak ve Konya  ekonomisine
yaklaşık 1 milyar 215 milyon TL civarında bir kaynak

girişi sağlayabilecektik. O'nun da zaten önemli bir
kısmı mamul ürün yani çikolata, gofret, bisküvi
bedeli olarak, sulama borusu parası olarak yine
geldiği gibi dışarıya gidecekti.  Konya'da üretilen
ve Konya'dan çıkış fiyatı 2,68 lira olan şekere mamul
ürün içine girince 2-3 kat bedel ödememizden bah-
setmiyorum bile."

Recep Konuk, Konya Şeker'in gerçekleştirdiği ya-
tırımlar sayesinde üreticilere olan katkısının yanında
bölge ve ülke ekonomisine de çok büyük katkılar
verdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Bizim 2015 yılı için toplam ciromuz 6 milyar 842
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı toplam
ciro hedefimiz ise 8 milyar 505 milyon TL olarak ön
görülmektedir. 2016 yılı için ön görülen bu ciro
içinde şekerden başlayarak, çikolata, yoğurt, süt,
peynir, salam sosis, sucuk, sulama borusu, yem,
yani ürettiğimiz tüm ürünler dahil olmak üzere il
merkezi, ilçeleri, kasaba ve köyleriyle Konya içi sa-
tışımız 900 milyon TL'dir. Ülkemizdeki diğer iller ve
yurt dışına satışlarımız ise yaklaşık 5 milyar 942
milyon TL'dir.

Biz o şekeri sadece şeker olarak satmayacağımız,
Konya çiftçisinin ürettiği patatesi katma değerli hale
getirebileceğimiz, ayçiçeğini, mısırı işleyebileceğimiz,
üstelik de bu üretim prosesi sırasında çıkan yan
ürünleri ve atıkları nihai ürün haline getireceğimiz
yatırımları yaptığımız için Konya'ya her yıl yaklaşık
6 milyar lira yani aşağı yukarı 2,3 milyar dolar
kaynak girişine aracılık ediyoruz."

"Bozkır, Karapınar ve Çumra'da
yeni tesisler üretime başlıyor"

Son 18 yılda 2'si küresel olmak üzere 3
büyük ekonomik kriz yaşandığını ve Kon-
ya Şeker'in bu büyük krizlerin üçünden
de büyüyerek çıktığını vurgulayan Baş-
kan Konuk,Konya Şeker'in son 16 yılda
bir tane olan tesis sayısını 41'e çıkardığını
ve İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl ger-
çekleştirdiği Türkiye'nin en büyük dev
şirketleri sıralamasında 37.sıraya yük-
seldiğini söyledi. Konuşmasında Konya
Şeker'in yatırımlara devam ettiğini vur-
gulayan Başkan Konuk, Bozkır Sarıoğ-
lan'da Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Te-
sisi Karapınar'da Bulgur Tesisi ile Çum-
ra Kampusu'nda Un Tesisi'nin önümüz-
deki günlerde üretime başlayacağı müj-
desini de verdi. Konya Şeker'in üreten-

lerin, çalışanların ve yönetenlerin birlikte el ele
verdiği ve ortak aklı kullanarak büyümesini sür-
dürdüğünü, bugün 60 ülkeye ihracat yaptığını, ar-
pada, mısırda, ayçiçeğinde ise piyasada oluşan dip
fiyatın üstünde rakamlarla ürün alarak piyasada
üretici lehine fiyat regülasyonu görevini de yaptığını
ve üreticileri hem doğrudan hem de piyasa regü-
lasyonu ile dolaylı olarak desteklediğini belirten Re-
cep Konuk, "Konya Şeker2001 yılında üreticiye 72.6
milyon dolar ödeme yaparken, 2016 yılında bu
bedeli pancar, ayçiçeği, patates, arpa, kanola ve mı-
sır ile süt ve etle birlikte 450 milyon dolar'ın üzerine
çıkarmıştır. Yani bizim çiftçimiz bu zaman dilimi
içerisinde 6 kat büyümüş ve çiftçinin geliri de buna
endeksli olarak artmıştır. Yani Konya Şeker büyü-
dükçe çiftçinin işleri de büyümüştür. İnşallah Allah
bu kuruma üreticisinin gelirini daha da katlayarak
arttırmayı nasip edecek, çiftçinin işlerini ve ekono-
misini daha da büyütecek işler yapmaya devam et-
memizi nasip eder. Niyetimiz ve gayemiz budur"
şeklinde konuştu.

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Or-
man ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk'un konuşmasının ar-
dından Çumra Şeker'e pancar getiren ilk 50 üretici
arasında çekiliş yapıldı ve 5 şanslı üreticiye çeşitli
ödüller verildi. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilavetinin
ardından yapılan dualar ve kesilen kurbanla Konya
Şeker'in 63'üncü, Çumra Şeker'in ise 13'üncü pancar
alım kampanyası açıldı. 

Konuk: Hedeflerimizi hep yüksek tuttuk
Konya Şeker A.Ş.’nin 2016-2017 yılı pancar alım

kampanyası bu yıl bayramlaşma ile birlikte Çumra
Şeker Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

778 bin ton pancar işlendi
Türkiye  Şeker Fabrikaları

A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Mü-
dürü Hasan Altunkalem,  fabri-
kadaki törende, geçen yıl fabri-
kada 778 bin ton pancar işlendi-
ğini ve ülke ekonomisine 378
milyon lira katma değer sağlan-
dığını söyledi.

2015-2016 kampanya döne-
minde fabrika sahasında 725 bin
ton bedeli ödenen pancar üreti-
leceğini belirten   Altunkalem,
şunları kaydetti:

"Fabrikamızda 870 bin ton iş-
lenen pancar karşılığında 114
bin ton kristal, 260 bin ton pancar posası ve 33
bin ton melas üretimi hedeflenmektedir. 2015
yılında üreticilerden satın alınacak ve yüzde 16

polar şeker içeren 1 ton A kotası
pancarı avans alım fiyatı 157,50 lira,
C kotası polar şeker içeren pancar
alım avans fiyatı ise 90 lira olarak
belirlendi. Buna göre üreticilerimize
A ve C kotası pancarı olarak yaklaşık
118 milyon lira ödeme yapılacaktır.
Fabrikamız bu yıl ülke ekonomisine
sağlayacağı katma değer yaklaşık
400 milyon liradır."

Törene, Vali Yardımcısı Kamil Kıcı-
roğlu,  AK Parti Afyonkarahisar Mil-
letvekili Halil Ürün, CHP Afyonkara-
hisar Milletvekili Burcu Köksal,
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Meh-

met Parsak, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri
Sendikası (Şeker-İş) Afyonkarahisar Şube Başkanı
Murat Karamuçu ile pancar üreticileri katıldı.

Hasan Altunkalem
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Elbistan Şeker Fabrikası'nın 32.
dönem kampanya dönemi şeker pan-
carı alımı başladı. 

Kampanya alım döneminin başla-
ması nedeniyle Elbistan Şeker Fab-
rikası'nda düzenlenen törende ko-
nuşan Fabrika Müdürü Ahmet Bü-
yük, yeni sezonda toplam 415 bin
ton şeker pancarı işleneceğini belirtti.
Törene Elbistan kaymakamı Tuncay
Akkoyun, Fabrika müdürü ve yöne-
timi ile Şeker-İş Sendikası Elbistan
Şube Başkanı Mehmet kılıç ve yö-
netimi katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış ko-
nuşmasını ise Fabrika Müdürü Ahmet büyük
yaptı. Büyük, Elbistan Şeker Fabrikası’nın 32.
Alım Kampanyası döneminde 4 bölge, 60 mahalle
ve 2 bin 745 çiftçi ile sözleşme yaparak 70 bin 800
dekarda pancar ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Meh-
met Kılıç da konuşmasında personel açığına vurgu
yaptı. Kılıç, “Fabrikamızın sıkıntılarının başında
personel ve eleman sorunu gelmektedir. Muvakkat
personelimiz kadroya geçirilmeli veya 6 aydan

uzun çalıştırma yoluna gidilmelidir. Bu konuda
genel merkezimizin ve genel müdürlüğümüzün
ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu biliyoruz.
Bizler de bu konunun yakın takipçisi olacağız”
diye konuştu. Kampanya sonunda 54 bin ton
kristal şeker üretmeyi hedeflediklerini ifade eden
Büyük, fabrikanın 1985 yılından bu yana bölge
ve Türkiye ekonomisine katkı sağladığını bildirdi.
70 köyde 2 bin 745 çiftçinin 70 bin 800 dekar
alanda pancar ekimi gerçekleştirdiğini anlatan
Büyük, şunları söyledi:

"Elbistan, Afşin, Göksun ve Adana'nın Tufanbeyli
ilçesindeki çiftçilerimizden toplam 415 bin ton
şeker pancarı alacağız ve 11 Eylül'den itibaren iş-
lemeye başlayacağız. Kampanyamız yaklaşık 110
gün devam edecek ve günde 3 bin 800 ton pancar
işlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şeker pancarını fabri-
kaya ilk teslim eden çiftçilere, fabrika yönetimi
ve Elbistan Ziraat Odası tarafından çeşitli hediyeler
verildi. Kurdele kesiminin ardından çiftçiler, fab-
rikaya şeker pancarını teslim etmeye başladı.

Van'ın Erciş Şeker Fabrikası'nda 29. dönem pancar
alım kampanyası yapılan törenle başladı.

Erciş Şeker Fabrikası alım sahasında düzenlenen
törene  Erciş  Cumhuriyet Başsavcısı İsmail
Mermerci,  Erciş  Şeker Farikası Müdürü Hüseyin
Avni Akça, Muş Şeker Fabrikası Müdürü Hakim Gün-
doğdu, Erciş Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar, Şeker
İş Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin, Panko Birlik Er-
ciş Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünal, AK
Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Erciş İlçe Em-
niyet Müdürü Murad Hoş,  Erciş  İlçe Milli Eğitim
Müdürü Erol Şimşek, kamu kurum amirleri, oda ve
dernek yöneticileri, şeker fabrikası işçileri ile diğer
davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını
yapan Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Hüseyin Avni-
Akça, şeker sektörünün önemine vurgu yaptı. Akça,
dünyada 2015-2016 döneminde üretimin yüzde 21'inin
şeker pancarından, yüzde 79 oranının ise şeker ka-
mışından elde edildiğini de belirterek, "Ülkemizde
bugün şeker sektöründe 25'i kamuya, 8'i özel sektöre
ait olmak üzere 33 şeker fabrikası bulunmaktadır.
Ayrıca, nişasta bazlı şeker üreten 6 fabrika bulun-
maktadır. Fabrikamız  Van Gölü  havzasının tarıma
dayalı en büyük sanayi kuruluşudur. 28 yıldır yöremize
ekonomik ve sosyal alanda büyük fayda sağlamış
olup, bu katkıları sağlamaya devam edecektir. Erciş Şe-
ker Fabrikası 2 bin 334 dekarlık alan üzerine kurulmuş,
hammaddesi tarım ürünü, ürettiği ürün sanayi ürünü
olan entegre bir tesistir. Fabrikamız 1988 yılında üre-
time başlamıştır. Şeker pancarı tarımı fabrikamıza
bağlı Erciş, Patnos, Tatvan, Van bölge şefliklerimiz
denetiminde sözleşmeli olarak yapılmaktadır. 4 adet
ziraat bölge şefliğimizde 51 köyde bin 687 çiftçi ile
252 bin ton pancar üretim sözleşmesi yapılarak 40
bin 300 dekarlık alanda pancar ekimi yapılmıştır.
Bedeli ödenen 200 bin ton pancardan 180 bin ton
pancar işlenecektir. Pancar işlenmesine 3 Ekim 2016
tarihinden itibaren başlanılacak ve takriben 90 gün
sürecektir. İşlenen pancardan ayrıca 27 bin ton şeker,
5 bin 800 ton melas, 55 bin ton küspe üretimi beklen-
mektedir. Teslim alınacak pancar bedeli yaklaşık 40
milyon TL olup, bugüne kadar bu bedelin yüzde 26'sı

ayni ve nakdi avans olarak üreticiye ödenmiştir. Fab-
rikamızın yöre ekonomisine katkısı yaklaşık 100 mil-
yon TL civarındadır. Memur ve  işçi  504 kişinin
istihdam edildiği fabrikamız, yörenin istihdam sağlayan
en büyük kamu kuruluşudur. Geçmişi başarılarla öz-
deşmiş olan fabrikamızın bu kampanya döneminde
de başarı olacağına inancım tamdır. 2016-2017 pancar
alım kampanyamızın kazasız ve başarılı geçmesini
diliyorum" dedi.

Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin ise, "Bu-
günkü kampanya açılış törenimizin öyle büyük bir
önemi var ki, eğer 15 Temmuz gecesi, dış güçlerin,
Yahudi lobisinin eli kanlı terör örgütlerinin ve en acı
tarafı yıllarca bu ülkenin ekmeğini yiyerek, sadaka-
larımızı ve zekatlarımızı, kurbanlarımızı ve canımız
ciğerimiz olan çocuklarımızı onların dershanelerine,
okullarına, yurtlarına teslim ettiğimiz müslüman kis-
vesi altında, bu ülkeyi bölüp parçalayıp, kan gölüne
çevirmek isteyen FETÖ terör örgütünün alçakça yap-
tığı darbe girişiminde amellerine ulaşsaydılar, vallahi
bugün burada bu açılışı yapamayacaktık. Belki ço-

ğumuz burada olamayacaktık. Ülkemiz Suriye'den, Lib-
ya'dan,Filistin'den, Arakan'dan ve Irak'tan daha kötü
olacaktı. Bu saydığım ülkelere  Türkiye  kucak açtı.
Fakat bizim gidecek hiçbir yerimiz olmayacaktı.
Çünkü 15 Temmuz gecesi, Kıbrıs Rum kesiminde, Su-
riye sınırında, Ermenistan'da, Yunanistan'da sabahı
bekleyen leş kargaları hazır kıta bekliyordu. Fakat
Allah'a binlerce şükürler olsun ki, 15 Temmuz gecesi,
etnik fark gözetmeksizin milletimiz birlik olup bu ül-
kenin birlik beraberliği bozulmasın diye, kendini
tankın, merminin, bombaların önüne atan bir ümmet
vardı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı misali, şahadet şerbetini
içip şehitlik mertebesine ulaşmak için o tankın, mer-
minin, bombanın önünde yarışıyorlardı. İnşallah
hepsi cennetliktir. Rabbim bütün şehitlerimize cennet
mekan nasip etsin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin.
Umuyorum bu zor günleri de Yüce Rabbim ülke
olarak, millet olarak ve güzelim Erciş olarak hep bir
arada huzur ve güven içerisinde kardeşçe, birbirimize
kenetlenmiş olarak yaşamayı nasip etsin. 2016 - 2017
yılı pancar kampanyalarının başladığı Türkiye şeker
fabrikalarında, 2 büyük sıkıntıyla karşı karşıyayız.
Birincisi özelleştirme ve pancar şekerinin Türkiye'de
yok edilmesi, ikincisi ve en büyük sorunumuz eleman
yetersizliğidir. Fabrikalar 2000 yılından beri özelleş-
tirilme idaresine devredildi. Özelleştirme dairesi fab-
rikaları gruplandırarak satışa sundu. Sendikamızın
yargı yoluyla, Danıştay kararlarıyla satışları durdu-
ruldu. Bu konuda çok büyük bir mücadele veren
Sendikamızın Genel Başkanı İsa Gök'e fabrikam
adına teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle
2016 - 2017 pancar kampanyasının ülkemize,  Er-
ciş'imize, fabrika çalışanlarına kazasız belasız olmasını
diliyorum. Rabbim minarelerimizden ezanları din-
dirmesin. Rabbim Erciş'imizin tek sanayi kuruluşu
olan fabrikamızın bacasını söndürmesin" şeklinde
konuştu.

Panko Birlik Erciş Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fa-
ruk Ünal'ın selamlama konuşmalarının ardından fab-
rikaya pancarı getiren ilk 6 üreticiye protokol üyeleri
tarafından çeşitli hediyeler verildi. Topluca dua edilip
kurban kesilmesinden sonra kampanya açılış kurdelesi
yine protokol üyeleri tarafından kesildi. - VAN

Şahin: Eleman yetersizliği var

Büyük: Kampanyamız 110 gün devam edecek
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Erzincan Şeker Fabrikasına 61’inci kampanyanın
ilk şeker pancarını getiren çiftçilere çeşitli hediyeler
verildi. Kurban kesimi ve duaların okunmasının ar-
dından 2016–2017 yılı şeker pancarı alım kampanyası
başladı.

Erzincan Şeker Fabrikasında, şeker pancarı alım
kampanyası başladı. Şeker Fabrikasında düzenlenen
kampanya törenine Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş,
AK Parti Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, Er-
zincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy,
Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Aytemur, çok sayıda
protokol mensubu ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının
okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını
yapan Erzincan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Ay-
temur, Türk Şeker sanayinin gözbebeği fabrikalardan
biri olan ve ilimizin en büyük sanayi tesisi konumunda
bulunan Erzincan Şeker Fabrikasının 2016-2017 dö-
nemi pancar alım kampanyasını başlattıklarını söyledi.
Konuşmasını sürdüren Aytemur; “Erzincan, Sivas
ve Gümüşhane olmak üzere 3 ilde bulunan Erzincan
Merkez, Suşehri, Kelkit ve Şiran Ziraat bölge şeflik-
lerimize bağlı 80 köyde toplam bin 956 çiftçimizle 315
bin ton pancar üretimi kotası karşılığı 40 bin 160
dekar saha da pancar ekimi yapılmıştır. Ekim yaptırılan
bu sahada elde edilecek ve bedeli ödenecek rekolte
miktarı yaklaşık 240 bin ton olacaktır. Pancar üretici-
lerimize teslim edecekleri pancar bedeli olarak toplam
47 milyon TL ödeme yapılacaktır. Bu bedelin yaklaşık
yüzde 32’sine tekabül eden 15 milyon TL avans öde-
mesi yapılmıştır” dedi

Ardından söz alan Erzincan Belediye Başkanı Sayın
Cemalettin Başsoy, AK Parti Milletvekili Sayın Se-
bahattin Karakelle, Erzincan’ın önde gelen sanayi
kuruluşlarından biri olduğunu belirterek; özelleştirme
kaygısı taşıyan Erzincanlıların bu konuda rahat ol-
malarını söyleyerek yarım asırdır hizmet veren Şeker
Fabrikasının bundan sonra da üretimine devam ede-

ceğini vurgulayarak, 2016-2017 kampanya döneminin
hayırlı olması temennisinde bulundular. 

Programda son olarak konuşan Erzincan Valisi
Sayın Ali Arslantaş; yeni kampanya döneminin hayırlı
olması temennisinde bulunarak konuşmasını şöyle
sürdürdü; “Dünyanın kilit öneme haiz birkaç coğrafi
noktasından birinde yer alan, iklimi ve fiziki özellikleri
sayesinde binlerce yıldır cazip bir yerleşim alanı olan
Anadolu topraklarının geçmişine göz attığımızda; ne
zaman güven ortamını tesis ederek halkının taleplerine
kulak veren bir yönetim anlayışı hakim olmuşsa, o
devirde mutlaka tarihte iz bırakan bir medeniyet ku-
rulduğunu görmekteyiz. Bu toprakları tarihin en
önemli medeniyet havzası haline getiren de bu vasfıdır.
21. yüzyılda ülkelerin en önemli hedeflerinden birisi,
tarımda kendi kendine yeterlilik gücüne ulaşmak ve
ulaşılan bu gücün muhafazasını devam ettirmektir.
Günümüzde insanların yeterli, dengeli, sağlıklı ve
ekonomik beslenmelerini sağlamak yanında, doğal
dengenin korunması da çok önemlidir” dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise,
şeker alanında 2000’li yıllardan beri hukuksuzlukların
var olduğunu ve bu konuyu Türkiye alışma hayatı
gündemine getirmek için gayretle çalışmalarına
devam ettiklerini söyledi.

Özellikle özelleştirme ile ilgili şikâyetlerini dile ge-
tiren Gök; “Bakanımız dedi ki Şeker Fabrikalarının
özelleştirilmesi çetrefilli bir iş. Bunun altında çiftçi
var, taşıyıcı var, besici var, maya sektörü var. Yani
katma değer yaratan bir sektör. Bu sektörde işçinin

ve çiftçinin olmadığı bir özelleştirmeye imza koymam.
Bu da gösteriyor ki eskiden beri şeker sektörü ile
ilgili söylediğimiz doğru ve isabetlidir” dedi.

Gök açıklamasının devamında; “2016-2017 Erzincan
Şeker Fabrikası kampanyamızı kazasız belasız geç-
mesini ve memleketimize ülkemize hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Herkesin malumu 2000’li yıllarda
özelleştirme kapsamına alınan fabrikamız aşağı yukarı
hiçbir yenilik ve yatırım yapılmadan işçi alınmadan
faaliyetlerini sürdürerek yine de bu işi alınların akıyla
bu güne getirdiğini görüyoruz. Çok şey söylemek
mümkün ama gerçekleri söylemek bizi idare edenlerin
önünde söylemek biz sivil toplum kuruluşu temsilci-
lerine düşer diye düşünüyorum. İnanın şeker sana-
yinde çalışan bir insan hiç tatil yapmadan kampanyada
çalışmaya devam ediyor. Bu bir hukuksuzluktur. Bu
hukuksuzluk 2000’li yıllardan beri devam ediyor.
Bunu ülkemizin çalışma hayatı gündemine getirmek
için gayretle çalışıyoruz. Şeker İş sendikası her zaman
üretimden yana tavrını koymuştur. Asıl problem
şeker sektöründe oynanan oyunu bozmamız gerekiyor.
Bu sorunları da Çorum Şeker Fabrikamızın açılışında
Maliye Bakanımızın söylediği sözlerle ne kadar haklı
olduğumuzu gösteriyor. Bakanımız dedi ki Şeker
Fabrikalarının özelleştirilmesi çetrefilli bir iş. Bunun
altında çiftçi var, taşıyıcı var, besici var, maya sektörü
var. Yani katma değer yaratan bir sektör. Bu sektörde
işçinin ve çiftçinin olmadığı bir özelleştirmeye imza
koymam. Bu da gösteriyor ki eskiden beri şeker sek-
törü ile ilgili söylediğimiz doğru ve isabetlidir dedi.

Aytemur: 15 milyon TL avans ödemesi yapıldı
Erzincan Şeker Fabrikasında

2016-2017 kampanya dönemi dü-
zenlenen törenle başladı. 4 ay sü-
recek olan kampanya döneminin
hayırlı olmasını dileyen Erzincan
Valisi Sayın Ali Arslantaş, bu sü-
recin kazasız belasız geçmesi te-

mennisinde bulundu.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası 10. kampanya açılışı
töreninde, KayseriŞeker'in şeker alımlarını, belirlenen
taban fiyatının 10 TL üzerinde yapması pancar çift-
çileri arasında büyük coşku ile karşılandı. 

STK temsilcileri ve protokolün yoğun ilgi gösterdiği
Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın 10. kampanya açılış
törenine Yozgat milletvekillerinden Ertuğrul Soysal
ve Yusuf Başer, Boğazlıyan ve Yenifakılı kayma-
kamları, Boğazlıyan ve belde belediye başkanları,
AK Parti ve MHP Boğazlıyan ilçe başkanları, il
genel meclisi üyeleri, Kayseri Pancar Kooperatifi
ve Kayseri Şeker Yönetim ve Denetim Kurulu
üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür V.
Tayfun Öner, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü
İsmet Aksoy, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Baş-
kanı İbrahim Dayı, siyasi partilerden yönetim kurulu
üyeleri, sivil toplum kuruluşu Başkan ve üyeleri,
muhtarlar, kadın ve erkek çiftçiler katıldılar. 

Törende konuşan Yozgat Milletvekili Ertuğrul
Soysal, "Kayseri Şeker Yöneticileri çiftçinin malına
sahip çıkıyor. Biz de siyaseten Kayseri şeker yöne-

ticilerinin arkalarında durduk. İyi ki
de durmuşuz. Kayseri ve Boğazlıyan
şeker ürettiği şekeri piyasaya sürerek
fırsatçılara fırsat vermeyecektir" dedi.
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de
"Boğazlıyan Şeker'in şu an 1100 civa-
rındaki çalışanının sayısı ile 4 bin ci-
varındaki bölge çiftçisinin daha fazla
artacağı, bu kazanç ile bu tesislerin
başka yatırımlara ve başka hizmet
alımlarına devam edeceğini yürekten inanıyorum"
diye konuştu. Marka olma noktasında üzerimize
düşen ne varsa en az onlar kadar çalışacağımı
burada sizlerin huzurunda söz veriyorum" diye ko-
nuştu. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay ise çiftçilere kampanya alım
fiyatları ve yeni yatırımlarla ilgili müjdeler verdi.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban
kesimi ile kampanya açılışı sona erdi.

Kayseri Şeker çalışanları kan bağışlayarak hasta
ve hasta yakınlarına umut olmaya devam ediyor.

İki günde yaklaşık iki yüz çalışan Erciyes Üniversitesi
Kan Bağış Merkezi'ne bağışta bulunarak konuya
olan duyarlılıklarını göstermiş oldu. Tüm dünyada
her gün, her saniye, bir insanın yaşamak için kan
nakline ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'de yaşanan
terör olaylarından dolayı birçok yaralı asker, polis
ve vatandaşın kan nakline ihtiyaç duyduğunu kay-
deden ve kan bağışının gerekliliğine vurgu yapan
çalışanlar bir kez daha önemli sosyal sorumluluk
projesine imza attılar. Kan bağışı yapanlar arasında
kadınların çokluğu da dikkat çekti.

Boğazlıyan Şeker’de 10. Kampanya açıldı



Afyon Şeker Fabrikasında geleneksel olarak dü-
zenlenen Bahar turnuvası sona erdi Şeker fabrikası
yerleşkesi içerisinde düzenlenen tavla, masa tenisi
ve voleybol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri
düzenlenen tören ile verildi. 

Bahar Turnuvası Şeker Fabrikasında geleneksel
olarak düzenlenen Bahar turnuvası sona erdi. Şeker
Fabrikası yerleşkesi içerisinde düzenlenen tavla,
masa tenisi ve voleybol turnuvasında dereceye gi-
renlere ödülleri düzenlenen tören ile verildi. 

Kurum içerisinde düzenlenen voleybol turnuvası,
iş verimliliğini artırıp, personel arasındaki diyalogları
geliştirirken, işçilerin stres atmasına da katkı sağlıyor
Afyon Seker Fabrikası 28’inci Bahar turnuvasının en
küçük izleyicisi ise henüz 5 aylık olan küçük erkek
bebeği oldu. Annesi ile birlikte final maçını izleyen
erkek bebek temiz hava almanın keyfini yaşadı. 

Makina Bölümü Geçen Yılda  Şam-
piyon Olmuştu

19 takımın katıldığı voleybol turnuvasında zevkli
geçen maçların ardından final maçı Makina bölümü
ile Rafineri bölümü arasında oynandı. İşçilerle pro-
tokol üyelerinin izlediği mücadele çekişmeli geçti.
Setleri 25-22,25-22 ve 25-17 kazanan Makina bölümü
şampiyon oldu. Şampiyon olan Makina bölümüne
kupasını fabrika müdürü Hasan Altunkalem verdi.
Turnuvanın ikinci olan takımına kupasını takdim
eden Şeker İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi Baş-
kanı Murat Karamoçu ise, "Turnuvanın amacı şeker
fabrikasında çalışanlar arasında birlik, beraberlik
ve kaynaşma ortamının sağlanması idi. Bu tablo ve
durum bize turnuvanın amacına ulaştığını göster-

miştir. Ben turnuvaya katılarak ter döken tüm ar-
kadaşlarımı kutluyorum' dedi. 

Katılım Yoğun Oldu
Masa tenisi, tavla müsabakalarında dereceye giren

sporcular ile en centilmen oyuncu seçilenlere kupa-
larını ve hediyeleri ise Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu adına Nuri Oynayanlı, Çobanlar Belediye
Başkanı Salih Alaka, Sülümenli Belediye Başkanı
İbrahim Eroğul, Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl,
Türk-iş il temsilcisi Muharrem Uslu, belediye-iş sen-
dikası Şube Başkanı Yücel Şahin, ASKF Başkanı
Orhan Küçüksağrıcı, Tüfad Başkanı Mustafa Keser,

İl Genel Meclisi Üyesi Ali Altuntaş, ASKF Onursal
Başkanı İsmail Bursalıoğlu, Çobanlar Gençlik Hiz-
metleri ve Spor ilçe Müdürü Murat Çekiç, Çobanlar
Halk Eğitim Müdürü Bilal Karaçeşme, Pancar Koo-
peratifi Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Balık, Abdil
Tıkır, Pancar Kooperatifi Müdürü Orhan Ulutaş ile
fabrika yöneticileri tarafından verildi. Tören sonrası
toplu olarak hatıra fotoğrafı çekinildi.»ODAK Afyon
kara hisar Şeker Fabrikası'nda geleneksel olarak
düzenlenen Bahar turnuvası oynanan voleybol final
maçı ile sona erdi. 19 takımın katıldığı voleybol final
maçında Rafineri bölümünü 3-0 yenen makina bö-
lümü şampiyon oldu.             Kaynak: Odak Gazetesi
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Elazığ Şeker Fabrikası'nda pancar alım kam-
panyası düzenlenen törenle başladı. Törende Elazığ
Şeker Fabrikası'na ilk pancarı getiren 3 üreticiye
hediye verildi.

Elazığ Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törene
milletvekilleri Metin Bulut, Ejder Açıkkapı, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri ve fabrika çalışanları
katıldı.  Fabrikası Müdürü Lütfi Çevik, törende
yaptığı konuşmada, fabrikanın istihdam durumu
ve bölgeye sağladığı katma değer hakkında bilgiler
verdi. Çevik yaptığı konuşmada, "Tabana inmiş
olan pancar üretimimiz 2014-2015 ve 2016 yıllarında
düzenli bir şekilde artış göstermiştir ve bugünlere
geldik hamdolsun. Bu yıl 85 ve 90 Bin ton civarında
bir pancar bekliyoruz. Bu artış köylere gidilerek
çiftçi arkadaşlarımızla, köylülerle birebir görüşerek
pancar ekimini teşvik gayesi güdülmüş ve bu

amaca da ulaşılmıştır. Tabiki 2016 yılındaki taban
fiyattaki artışın da rolü olmuştur." dedi. 

Milletvekili Metin Bulut, törende yaptığı ko-
nuşmada, şeker fabrikasının Elazığ'a ticari, sosyal
ve diğer ekonomik açılardan çok önemli olduğunu
ifade etti. 

Milletvekili Ejder Açıkkapı ise yaptığı konuş-
mada, Elazığ'da var olan sıkıntıların çözümü için
gayret gösterdiklerini vurgulayarak, birinci önce-
liklerinin Elazığ'ın verimli ovalarını suya kavuş-
turmak olduğunu kaydetti. 

Şeker İş sendikası Elazığ Şube Başkanı Hacı
Yılmaz da konuşmalarında fabrikanın sorunlarını
dile getirdi. Enerji Bir Sen Elazığ Şube Başkanı
Süleyman Armağan ve Konuşmaların ardından
Elazığ Şeker fabrikasına pancar getiren ilk 3 üre-
ticiye hediyeleri verildi. 

Lütfi Çevik: Pancar üretimi artış gösterdi

ŞEKER GİBİ TURNUVAŞEKER GİBİ TURNUVAŞEKER GİBİ TURNUVAŞEKER GİBİ TURNUVAŞEKER GİBİ TURNUVAŞEKER GİBİ TURNUVA
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Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanlığı
tarafından "Geçmişten Günümüze Türkiye'de
Şeker Pancarı" Paneli gerçekleştirildi. Panele
konuşmacı olarak CHP Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytan-
cıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Şe-
ker-iş Sendikası  Genel Teşkilatlandırma Se-
kreteri ilhan Özyurt, Ankara ZMO Mühendisleri
Odası Hukuk Biriminden Av. Gökhan Candoğan,
G.O.P Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Güngör Yılmaz, Cumhuriyet Üni-
versitesi Dahiliye ABD Öğretim üyesi Prof.Dr.
Abdülkerim Yılmaz, Tokat Ziraat Odası Başkanı
Ahmet Dökülen, TESOB Başkanı Mehmet Bekçi,
TOPEK Başkanı Yalçın Bekler ve Turhal Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Çenesiz ve Belediye Başkanları ile diğer Oda
ve Borsa Başkanları katıldı. 

Panelin sabah oturumunda konuşan Turhal
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Çenesiz, Turhal Şeker Fabrikasının
Tokat yöresi İçin önemine değindiği konuş-
masında şunları kaydetti; "Turhal Şeker Fab-
rikasının ve diğer Şeker Fabrikalarının ülkeye
büyük katkısını, sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti
vesilesi ile bir kez daha ana başlıklar halinde
hatırlamalı; tarihin bu önemli atılımından ders-
ler çıkararak, geleceği inşa ederken sağlam
adımlar atmanın vesilesi haline getirmeliyiz.

Başlıklar halinde anlatmak gerekirse: Birincisi;
Şeker Fabrikası yarattığı istihdamla tarımda,
iş edinmenin bölgemizdeki en önemli örneğidir.
İkincisi; Şeker Fabrikası yaşam biçimi ve ya-
şam tarzı bakımından toplantıları, baloları,
kılık kıyafeti ile yörenin odak noktalarından
biri olmuştur. Üçüncüsü; Çiftçinin düzenli
gelir kapılarından birini yaratarak şeker pan-
carı üretiminin bölgede gelişmesini sağlamıştır.

Dördüncüsü; Şeker Üretirken küspe üretiminin
varlığı dikkate alınarak kurulan, bugün ki Vasfi
Diren çiftliğinde ıslah edilmiş ırk hayvanları
besleyerek yöreye damızlık hayvan vererek
yakın bölgenin önemli hayvancılık merkezle-
rinden biri olmasına katkı sağlamıştır. Panelin
öğleden sonra gerçekleştirilen 2. oturumu ise
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
katılımı ile gerçekleştirildi.

Turhal’da Şeker Pancarı konulu panel gerçekleştirildi

Şeker-İş Ölüm ve 
Yardımlaşma Vakfı
Denetimi yapıldı

Şeker-İş Sendikası Ölüm ve Yar-
dımlaşma Vakfının denetimi 31
Ocak -3 Şubat 2017 tarihleri ara-
sında Başkan Kenan Piynar, Ra-
portör Sefer Kahraman ve Üye
Nuri Murat tarafından gerçekleş-
tirildi. Hazırlanan raporda şöyle
denildi:

“31 Ocak- 3 Şubat 2017 tarihleri
arasında Şeker Anadolu Mutfağı,
Şeker-İş Sıhhiye Misafirhanesi,
Vakfın iştiraki olan Şeker-İş Si-
gorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti
ve Anadolu Şeker Turizm Ltd. Şti.
Merkez ve Grand Şeker Hotel Şu-
besi’ne ait bütün kayıtlar incelen-
miş olup, kayıt ve evraklarda her-
hangi bir eksikliğe rastlanmamış-
tır. Denetim Kurulu olarak Yöne-
tim Kuruluna yapmış olduğu ba-
şarılı çalışmalardan dolayı teşek-
kür eder, başarılarının devamını
dileriz.”

Kars Şeker Fabrikasında 23. Dönem
2016 - 2017 Pancar Alım Kampanyası
düzenlenen törenle başladı.

Fabrikanın bahçesinde gerçekleş-
tirilen törene, Vali Rahmi Doğan, Be-
lediye Başkanı Murtaza Karaçanta,
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Al-
tay, AK Parti Kars İl Başkanı Adem
Çalkın, Azerbaycan Kars Başkonsolos
yardımcısı Arzu Haydarova, Fabrika
Müdürü Abdullah Necli, Şe-
ker-İş Sendikası Başkanı Ya-
ver Kop, Kars Ziraat Odası
Başkanı Adem Ertaş, Akyaka
Sulama Birliği Başkanı Ce-
mal Hasanoğlu, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü
Hüseyin düzgün, İl Müftüsü
Mehmet Genç, fabrika çalı-
şanları, pancar üreticileri,
daire müdürleri ve fabrika
çalışanları katıldı.

Törende açılış konuşması
yapan Kars Şeker Fabrikası Müdürü
Abdullah Necli, Fabrikanın 2016-2017
dönemi 23. Pancar alımı Kampanya-
sının bugün itibariyle başladığını
söyledi. Necli, “2016 2017, 23. dönem
pancar işleme kampanyasındayız.
Ülkemizin maruz kaldığı 15 Temmuz
hain saldırısında şehit düşen aziz
milletimizi rahmetle anıyoruz ve mil-
letimizin bir daha böyle hain saldırı-
lara maruz bırakılmaması için, şanlı
bayrağım daima dalgalanması, mil-
letimizin birlik ve beraberlik içeri-
sinde, kardeşlik ruhuyla yaşamasını
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”
dedi. Necli ayrıca, “1926 yılından bu-
güne 90 yıllık ülkemiz ekonomisine

katkı sunan fabrikamız istihdama
ve tarıma önemli destek sunmuştur.
1993 yılında kurulan fabrikamız 23.
kampanyasını yapmaktadır. 2014 yı-
lında üretim azlığı sebebiyle kam-
panya yapamadık. 2015 yılında per-
sonelimiz ve fabrikamızı yeniden
ayağa kaldırmıştı ve 2014 yılından
bugüne %300 oranında artış olmuştur.
Üretilen 60.000 ton ve Ağrı çalışma-
yacağından buraya gelecek 50.000

ton olmak üzere toplam 110.000 ton
pancar teslim edilecek. 85.000 ton iş-
lenecek, 13.000 ton kristal şeker elde
edilecek ve 4000 ton melas 34.000 de
yaş gübre çiftçimize teslim edilecek-
tir. Bölgemiz ve Ağrılı üreticilerimize
ödemesi yapılacak. Makinalı tarım
çok önemlidir. Kırsalda kalkınmayı
yapabilmemiz için bu gelişmeler hu-
zur veriyor. Makinalı tarıma önem
vermeliyiz.” diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaver
Kop da, “2016-2017 pancar alım kam-
panyamızdayız. Özellikle 15 Temmuz
şehitlerine ve işyerlerinde hayatlarını
kaybeden bütün işçi şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet diliyoruz. Diyoruz ki

Cenab-ı Allah bir daha ülkemize böyle
bir acı göstermesin. Bu kampanya-
mızın başlatıp işçi kardeşlerimize ka-
zasız-belasız bir kampanya getirmesini
temenni ediyorum. Emeği geçen her-
kese, fabrika müdürüme, işletme mü-
dürüme, muhasebe müdürüne ve aynı
zamanda makinasını bize getiren zi-
raat odası başkanıma sonsuz şükran-
larımı sünüyorum. Önümüzdeki bo-
şaltma makinesının gelecek olmasını

sağlayan Sayın Bakanımız
Ahmet Arslan’a ve Millet-
vekilimiz Selahattin Beyri-
bey’e de teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Kop, Kafkas Haber Ajan-
sı’na verdiği röportajda da
şöyle konuştu:

“2016-2017 pancar alım
kampanyasını bugün başla-
tan fabrikamız çiftçilerimize
her zaman önemli olanaklar

sunmuştur. Çiftçilerimize, çalışanımıza
hayırlı ve uğurlu olsun. Bu seneki
kampanyada emeği geçen sayın ba-
kanımıza, milletvekilimize ve il baş-
kanımıza, fabrikamıza ve tüm çalışa-
nımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah
emeği geçenlerden razı olsun. 2014 yı-
lından sonra 8000 ton pancardan 60.000
ton pancara gelindi. Bu sene hasat
makinesi ile pancar boşaltma maki-
nesini Akyaka çiftçimize kazandırıldı.
Yani maliyetlerimiz %70 azaldı, bu ne-
denle inşallah Kars barajımızda faali-
yete geçtikten sonra bundan sonra
fabrikamıza zeval olmaz, rantabıl bir
şekilde çalışmasına devam eder.”

Necli: Makinalı tarıma önem vermeliyiz
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VEFAT

ŞEKER İŞ ÇARŞAMBA ŞUBESİ

Çarşamba Şeker Fabrikası’nda
kazan dairesinde 

çalışan arkadaşımız

İSMAİL KESGİN

11.04.2016 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 

Merhum Üyemize Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve tüm sevenlerine 

başsağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Eskişehir Şeker Fabrikası 
iç hizmetler garaj kısmında şoför olarak

çalışan arkadaşımız

METİN ÇETAL 

24.11.2016 tarihinde yakalandığı 
hastalık sebebiyle vefat etmiştir. 

Merhum üyemize Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve tüm sevenlerine

başsağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ ILGIN ŞUBESİ

Şeker İş Sendikası Ilgın Şubesi 
İç Hizmetler Kısmı’nda çalışan 

1971 doğumlu 

Ünal Kalkan

13.10.2016 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 
Merhum arkadaşımıza Allah’tan 

rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine 
başsağlığı ve sabır dileriz.

ŞEKER İŞ MUŞ ŞUBESİ

Muş Şeker Fabrikası 
rafineri kısmında çalışmakta olan 

geçici işçi  arkadaşımız 

Raşit ÖZTEKİN  
25-11-2016 tarihinde geçirdiği 
ani rahatsızlık sonucu hayatını 

kaybetti. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesi ve 

yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ KAYSERİ ŞUBESİ

Kayseri Şeker Fabrikası 

Mekanik Atölye Kısmı’nda 

muvakkat personelimiz 

Yasin Kızılışık
7 Ağustos 2016 tarihinde geçirdiği 

beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.

Merhum arkadaşımıza Allah’tan 

rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına 

başsağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ ANKARA ŞUBESİ

Ankara Şeker Fabrikası’nda Kırıkkale 
Ziraat Bölge Şefliği sürekli işçi olarak 

çalışan arkadaşımız

YAŞAR ÇELİK 

22.09.2016 tarihinde kalp krizi 
sebebiyle vefat etmiştir. 

Merhum üyemize Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve tüm sevenlerine

başsağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ SAKARYA ŞUBESİ

Sakarya Şeker Fabrikası’nda
Şeker Ambarı kısmında

çalışan arkadaşımız

CEVDET KARA 

03.07.2016 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir. 

Merhum üyemize Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve tüm sevenlerine

başsağlığı ve sabırlar dileriz.

KAYSERİ İŞ SAKARYA ŞUBESİ

Kayseri Şeker Fabrikası İdare 
servisinde çalışan üyemiz 

1965 doğumlu

ERGÜN AYKUT

geçirdiği ani bir rahatsızlık 
sonucu 25.01 2017 tarihinde 

vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.



 

  
15 Temmuz'da Görev Yapan Kameramanlara Plaket 
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15 Temmuz gecesi Ankara'da görev yapan haber kameramanlarına plaket verildi. 

 

 15 Temmuz gecesi Ankara'da görev yapan haber kameramanlarına plaket verildi.  
Türkiye !"çi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-!#) Genel Ba"kanı Ergün Atalay,Manavgat ilçesinde düzenlenen törende yaptı$ı konu"mada, 15 Temmuz darbe giri"imi gecesinde haber kameramanlarının canları pahasına çalı"tı$ını söyledi. 
 
Konfederasyon olarak bir kitap hazırladıklarını belirten Atalay, "15 Temmuz'da sivil toplum örgütleri ne yaptı, Türk-!" ne yaptı?" sorusunu cevaplayan kitabın yakla"ık 150 sayfa olaca$ını aktardı. Darbe giri"imi sonrası "testiye su getirenle, testiyi kıranı ayırmak gerekti$ini" dile getiren Atalay, "unları söyledi:  
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HABER !Ç!N HABERTURK 

Anadolu Ajansı, DHA, !HA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde 

Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak 

ajans kanallarından geldi"i #ekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin 

hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 

15 Temmuz'da görev yapan 
kameramanlara plaket 
08 Ekim 2016 Cumartesi, 20:04 

 

ANTALYA (AA) - 15 Temmuz gecesi Ankara'da görev yapan haber 

kameramanlarına plaket verildi. 

Türkiye !"çi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-!#) Genel Ba"kanı Ergün 

Atalay, Manavgat ilçesinde düzenlenen törende yaptı$ı konu"mada, 15 

Temmuz darbe giri"imi gecesinde haber kameramanlarının canları pahasına 

çalı"tı$ını söyledi. Konfederasyon olarak bir kitap hazırladıklarını belirten 

Atalay, "15 Temmuz'da sivil toplum örgütleri ne yaptı, Türk-!" ne yaptı?" 

sorusunu cevaplayan kitabın yakla"ık 150 sayfa olaca$ını aktardı. 
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15 Temmuz'da görev yapan kameramanlara plaket 

 

18:2009 Ekim 2016 

15 Temmuz'da görev yapan kameramanlara 

plaket 
15 Temmuz gecesi Ankara'da görev yapan haber 

kameramanlarına plaket verildi. 

Türkiye !"çi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-!#) Genel Ba"kanı Ergün Atalay, Manavgat 

ilçesinde düzenlenen törende yaptı$ı konu"mada, 15 Temmuz darbe giri"imi gecesinde haber 

kameramanlarının canları pahasına çalı"tı$ını söyledi. 
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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 

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 

ÇORUM: Sefer KAHRAMAN 

Üçtutlar Mah.Albayrak 6. Sok. 

No:19140 /Çorum Tel: (364) 2244685 

Faks: (364) 2244685 

e-posta: corum@sekeris.org.tr

ELAZIĞ: Haci YILMAZ (İl Temsilcisi) 

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 (İl Temsilcisi) 

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 

KIRKLARELİ: Orhan SALTIK (İl Temsilcisi) 

Ordu Cad. No:14 Alpullu/ Kırklareli 

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

e-posta: alpullu@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

Yazlık Cad. Zarif Sok. No:1 Sakarya 

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

e-posta: sakarya@sekeris.org.tr 

SAMSUN: Sinan TÜRE (İl Temsilcisi) 

Tuzcular Yokuşu Belediye Arkası No: 2 

Çarşamba/Samsun Tel: (362) 8334258 

Faks: (362) 8334258 

e-posta: carsamba@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 (İl Temsilcisi)

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 GIDA ve ŞEKER SANAYİ 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: 01.02.2017

Yayın Türü: Yaygın Süreli Bu gazete basın 

Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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