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GÖK: ŞeKerde YILdA 250 mİLYon LİrALIK değer hebA oLdu

Şeker-iş’te yüzlerin güldüğü

bİr seçİm gerçekleŞtİ
2002'den beri şeker pancarının yaşadığı gerilemeyi
anlatan İsa Gök, yılda
250 milyon liralık değerin
heba olduğunu söyledi.

∂ Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri
(ŞEKER-İŞ) Sendikası 21. Olağan
Genel Ankara’da gerçekleştirildi.
Tam bir demokrasi havasında geçen
Genel Kurul’da İsa Gök, yeniden
Genel Başkanlığa seçildi. Genel Kurul’da konuşmasına 15 Temmuz
darbe girişiminde şehit olanları anarak başlayan İsa Gök, sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
∂ Şeker pancarının, iç pazardaki payının mısır şurupları ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılardaki olağanüstü
büyüme nedeniyle yüzde 75'ten yüzde 55'e gerilediğini ifade eden Gök,
“Yılda yaklaşık 250 milyon liralık bir
ekonomik değerin heba olduğu görülmektedir" dedi.
> 20-21-22-23-24-25-26. SAYFALARDA

tÜrkŞeker’De tİs İmZAlANDI
Kamuda çalışan işçileri kapsayan çerçeve
protokolün Türk-İş ile hükümet arasında akdedilmesinin
ardından; Şeker-İş Sendikası, TÜRKŞEKER’e ait şeker
fabrikalarındaki üyeleri için toplu iş sözleşmesini bağıtladı. 2017-2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri, 20 Temmuz 2017 tarihinde anlaşma tutanağının imzalanmasıyla sona erdi. > 18-19. SAYFALARDA
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BAŞYAZI

BİRLİĞİMİZ KUVVETİMİZİN
TEMİNATI OLACAKTIR..
İsa Gök
ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI
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yılı aşkın süredir Türk işçi hareketinin, ülkemizin
ve sanayimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen ayakta kalmayı başaran, etkin
ve güçlü sendikal anlayışını bugünlere taşıyan
Şeker-İş Sendikamızın 21. Olağan Genel Kurulu’nu geride bıraktık. 1948 yılında Eskişehir’de
temellerinin atıldığı ilk günden bugüne teşkilatımızın onurlu mücadelesinde emeği geçenlere, Genel Kurulumuzun coşku kaynağı olan
çok kıymetli şube başkanı, temsilci, delege ve
üye kardeşlerimize, sendikamızın emekçileri
olan Genel Merkez ve Şube çalışanlarımıza
üstün katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
Genel Kurulumuzu şereflendiren başta Türkİş’imizin Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY
olmak üzere, TBMM İdare Amiri Sayın Salim
USLU’ya, Divan Başkanlığımızı yapan Türk-İş
Genel Eğitim Sekreterimiz Sayın Nazmi IRGAT’a,
TÜRKŞEKER Genel Müdür Vekilimiz Sayın
Ergin İÇENLİ ve yardımcılarına, Pankobirlik
Genel Müdürü Sayın Taner TAŞPINAR’a, Konfederasyonumuzun yönetim kuruluna, Türkİş’e bağlı kardeş sendikalarımızın çok değerli
genel başkanları ve yönetim kurulu üyelerine,
basınımızın güzide temsilcilerine ve tüm katılımcılara şükran dileklerimi iletiyorum.
Önümüzdeki süreçte, yeni yönetim kurulumuzla, milli sorumluluk bilinci ve toplum yararına hareket sendikacılığı ilkesinin bizlere
yüklediği misyonla, duru beyaz şekerin mensubu olarak işçi, üretici, nakliyeci ve bu sektörden ekmeğini çıkaran tüm kesimlere sahip
çıkma güdüsüyle hareket etmeye devam edeceğimiz bilinmelidir. Kuşku yoktur ki yeni dönem, örgütlenmenin gerekliliğine olan inancımızın somutlaştırılacağı, gıda sanayi işkolunda
çalışan tüm işçilerin umudunun Şeker-İş olduğuna inandığı bir dönem olacaktır. Sektörümüzün yeniden yapılandırılarak yerli ve milli
üretim modelinin hayata geçirileceği, yıllardır
fabrikalarımızda emek veren geçici işçilerimizin
hak ettiklerini elde edeceği, taşeron işçi sorunun
giderileceği, iş kazası ve meslek hastalıkları
risklerinin minimum seviyeye indirileceği, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılacağı,
alın teri kurumadan emeğin hakkının verileceği,
çalışma hayatımızın sorunsuz bir hal alacağı
bir dönem olması için çalışmalar yapılması
yeni dönemdeki başlıca hedeflerimizi oluşturmaktadır.
Milli birlik ve dayanışma ruhuna en fazla ihtiyaç duyulan tüm zamanlarda, devletinin ve
milletinin bekası uğruna fedakarlıktan kaçınmayan teşkilatımız, 21. Olağan Genel Kurulu’nda
da vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile devlet-millet bütünleşmesine yönelik saldırı halinde
olan şer odaklarına karşı her daim üzerine

düşen sorumluluğu yerine getireceği, 15 Temmuz 2016 gecesi olduğu gibi milli iradeye yönelik saldırılara karşı göğsünü siper edeceği
mesajını vermiştir.
Yayılması hedeflenen sömürü düzeninin baş
aktörü olan mihraklar, terör örgütleri aracılığıyla
sadece Türkiye üzerinde değil; tüm İslam aleminde senaryolar üretmeye devam etmektedir.
Bunun bir tezahürü olarak zulmü prensip haline
getirmiş olan İsrail’in, Müslümanların kutsalı
olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılar ile Cuma
namazlarını sekteye uğratması, İslamafobi etkisiyle kurgulanan senaryonun nesnesinin Müslümanlar olduğunu açıkça göstermektedir.
Sömürünün kurgulandığı bağlam ise büyük
ölçüde ekonomik çıkar temellidir. Türk ve İslam
aleminin yaşadığı topraklarda yer altı, yer üstü
kaynakları ve coğrafi imkanlar, şairin buyurduğu
üzere ‘tek dişi kalmış canavarın’ ağzını sulandırmaktadır. İklimsel koşullara bağlı olarak
pancar tarımına elverişli topraklar olan Anadolu’da pancar şekeri yerine, nişasta bazlı şekerlerin ve yapay tatlandırıcıların ikame edilmek
istenmesi, bu olguyu gün ışığının doğuşu gibi
meydana çıkarmaktadır. Dünyanın tüm ekonomilerini kendilerine bağlayarak, milletlerin
kaderini tayin etme düsturundaki küresel odaklar, uluslar düzeyindeki işbirlikçileri aracılığıyla
ulusal politikalara müdahale etmekte, şirketlerinin ürettiği sağlıksız şekerlerle milletleri zehirlemektedir.
Türkiye’de şeker sektörünün gayri milli ellere
teslim edilmesi isteğinin önünde ise en büyük
engel olarak Şeker-İş Sendikası bulunmaktadır
ve bulunmaya da devam edecektir. 2000’li yılların başından beri verdiğimiz mücadelede
üyesiyle, ailesiyle, şubeleriyle ve tüm paydaşlarıyla teşkilat olarak ortaya koyduğumuz gayretler boşa çıkmayacak, vatan bekçisi olduğunu
her aşamada gösteren Şeker-İş, milli üretimde
dimdik ayakta kalmaya devam edecektir.
Şeker fabrikalarımızın özelleştirme programına
alındığı ilk günden bu güne, yapıcı muhalefetimiz ile karar vericiler üzerinde olumlu etkide
bulunduğumuz,siyasilerimizin, bürokratlarımızın
ve sivil toplum örgütlerimizin Şeker-İş’in görüşlerine verdikleri değerden anlaşılmaktadır.
Gıda sektöründe Et-Balık Kurumu, SEK, TİGEM
ve Yem Sanayi gibi kurumlarda, dışarıdan hazırlanan, gelişigüzel yöntemlerle özelleştirme
yapılmasının olumsuz sonuçlarını gören siyasilerce yapılan yanlışın farkına varıldığı, öncelikle
şeker olmak üzere gıda sanayisinin stratejik
öneminin kavrandığı, siyasilerimizin özelleştirmede üçüncü bir yol arayışı içine girmiş olmalarından anlaşılmaktadır ki, strateji belirleyicilerde yaratılan bu farkındalık Şeker-İş ailesinin
tartışma götürmez bir başarısıdır.

Sendikamızın zaruri ihtiyaç ve sorumlulukları,
özelleştirme ve şeker sektörünün sahiplenilmesi
mücadelesiyle sınırlı olmayıp, örgütlenmede
seferberlik ilan edilmesi gerçeği de yeni dönemin vazgeçilmesi mümkün olmayan bir koşuludur. Geçmişte şeker sanayi işkolunda faaliyette
bulunan Şeker-İş’in önünde, 2012 yılında gıda
sanayi işkoluna dahil olması münasebetiyle
artık 560 bin işçinin çalıştığı bir okyanus yer
almaktadır. Sendikal hareketin güç kaybettiği
bu dönemde Şeker-İş Sendikası olarak ‘örgütlenme seferberliği’ ilan etmemiz, örgütlenmede
yeni yol haritaları belirlememiz ve bu konuda
ülkemizin doğusundan batısına tüm teşkilat
olarak seferberliğe dahil olmamız gerekmektedir.
Örgütlenme konusunda diğer işkollarında
faaliyette bulunan tüm sendikalar gibi sendikamız da belli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Sendikal hak ve özgürlüklerin Anayasa, 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerinde yani,
hem uluslar arası hem de ulusal mevzuatla
güvence altına alınmış olmasına rağmen, Türkiye’de birçok işveren sendika düşmanı tutum
ve davranışlar sergilemeye devam etmektedir.
Sendikamızın örgütlenme çalışmaları içerisinde
Aksaray Şeker Fabrikası’nda yaşanan olumsuzluklar, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımındaki zafiyeti net bir biçimde ifşa
etmiştir.Mevzuatın sunduğu her türlü girişimde
bulunulduğu halde adaletin halen tecelli etmemesi, işveren kesiminin işçinin kolektif haklarını nasıl gasp ettiğini gözler önüne sermesi
açısından mühimdir.Türkiye’de sendikal örgütlenmelerde yaşanan bu durum, hakların
sadece kâğıt üzerinde kaldığını, işverenlere fiili
olarak kaçış imkânı veren birçok düzenleme
ve uygulamanın varlığını göstermektedir. İşçi
üzerinde hak gaspına neden olan tüm düzenleme ve uygulamaların, sosyal ortakların mutabakatıyla çözüme kavuşturulması çalışma
barışının ehemmiyet taşıyan bir koşulu olarak
kabul edilmelidir.
Son zamanlarda çalışma hayatının ve çalışanların birliğini temsil eden sendikaların gündemini meşgul eden kıdem tazminatının fona
devredilmesi planına karşı, Konfederasyonumuz
Türk-İş’in gerek hükümete gerekse de kamuoyuna bildirdiği görüşlere paralel olarak kazanılmış haklarımızın kaybedilmesine müsaade
etmemek için elimizden gelen çalışmaları yapmak da boynumuzun borcudur. Bu bakış açısıyla, işçi hakkını tanımayan kötü niyetli işverenlere karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması,
kıdem tazminatı kapsamının genişletilmesi ve
bu hususta yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi
doğrultusundaki çalışmalarımızın sosyal sorumluluk misyonumuz gereği devam edeceği
bilinmelidir.
Sendikamız, Türk işçi sınıfının karşı karşıya
bulunduğu özelleştirme, taşeronlaşma, kiralık
işçilik, geçici işçilik, iş kazaları, meslek hastalıkları,
işsizlik, güvencesizlik, esneklik, kıdem tazminatında hak kaybı, örgütlenme hak ve özgürlüklerinin kullanılamaması, bireysel iş davalarında zorunlu arabuluculuk gibi risklere karşı
aktif mücadelesinden dün olduğu gibi bugün
de taviz vermeyecektir. Birliğimizin kuvvetimizin
teminatı olacağına olan inancımla, Şeker-İş
teşkilatı ve sendikacılığa gönül vermiş tüm
emekçi kardeşlerimi saygıyla ve sevgiyle kucaklıyor, 21. Olağan Genel Kurulumuz ve yeni
dönemimizin hayırlara vesile olmasını gönülden
diliyorum.
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TÜRK-İŞ BAŞKANI
ERGÜN ATALAY:

“HAİNLERLE
MÜCADELEMİZİ
SÜRDÜRMEKTEYİZ”
Türkiye işçi delegesi ve
TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay, 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na (ILO) hitaben bir
konuşma gerçekleştirdi.
Cenevre’de düzenlenen 106. uluslararası Çalışma
Konferansı’nda, ülkemizdeki çalışan kesimi temsil
eden TÜrK-İŞ Genel başkanı ergün ATALAY
bir konuşma gerçekleştirdi.
TÜrKİYe İŞÇİ deLeGeSİ Ve TÜrK-İŞ GeneL bAŞKAnI erGÜn ATALAY’In 106. uLuSLArArASI ÇALIŞmA KonFerAnSIndA YAPTIğI KonuŞmA
Sayın başkan,
değerli delegeler;
Öncelikle konferans başkanlığına seçilmenizden
dolayı sizi kutluyorum.
Geçen yıl bu salonda yaptığım konuşmada, terörün yaşandığı ülkelerde, çalışma hayatı ile ilgili
sorunları konuşmaya imkân olmadığını belirtmiştim.
o konuşmamdan yaklaşık bir ay sonra ülkem,
15 Temmuz 2016 gecesi eşi benzeri görülmemiş
bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır.
o günden bu güne, darbe girişiminde bulunan
hainlerle mücadelemizi sürdürmekteyiz. bu darbe
girişimi tüm kesimleri olumsuz etkilediği gibi
çalışma hayatına da büyük zararlar vermiş, çalışanların çözüm bekleyen sorunlarının ötelenmesine neden olmuştur. İşçi ve memur sendikalarımızın sorunları yeni yeni gündeme taşınabilmektedir.
darbe gecesi demokrasimize korumak için sokaklara çıkan, 20’si bu salonda bulunan sendikalara
üye 249 insanımız şehit olmuştur. 2 binin üzerinde
vatandaşlarımız ise yaralanmıştır.
darbenin arkasındaki güç ise amacına ulaşmak
için her yolu mubah gören ve kılıktan kılığa giren
FeTÖ terör örgütüdür. 40 yıldır farklı maske ve
kimliklerle stratejik devlet kurumlarına sızan bu
terör örgütü konusunda sizleri ve tüm dünyayı
uyarmak isterim. başta Afrika ülkeleri olmak
üzere pek çok ülkede faaliyet gösteren bu terör
örgütüne karşı önlem almazsanız, 15 Temmuzda
bizim başımıza gelenler sizin de başınıza gelecektir.
Kutsal ramazan ayında bile müslüman coğrafyasında patlamaya devam eden bombalar yüreği-

mizi yakmaya devam etmektedir.
Ülkemizde 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci
ile ekmeğimizi paylaşırken, insan hakları ve demokrasiyi dillerinden düşürmeyip, 300 mülteciye
dahi kapılarını kapatan bazı ülkelerin FeTÖ’den
kaçan yüzlerce haine kucak açması hayal kırıklığı
yaratmaktadır.
Terör örgütlerine silah satarak veya siyasi destek
vererek sahip çıkanlar, mültecilere ve mazlumlara
sahip çıkarlarsa tüm dünya için daha hayırlı olacaktır. dünyada pek çok insan açlıktan ölürken
pek çoğu da tokluktan ölmektedir.
Ayrıca, FeTÖ terör örgütü darbeden önce Konfederasyonumuz üyesi TÜmTİS sendikamızı da
hedef almıştır. Sendikamızın 12 yöneticisi sadece
işçileri örgütlendikleri için dörder yıl hapis cezasına
çarptırılmıştır. mahkemede bu hükmü veren hâkimler şu anda FeTÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle tutuklanmışlardır.
diğer taraftan suç işleyen bu örgüt üyelerinin
hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları ve masum
olduklarını iddia edenlerin hızlı ve adil bir şekilde
yargılanmaları sağlanmalıdır.
Sayın başkan,
değerli delegeler;
Türkiye’de her gün dört arkadaşımız iş kazası
nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İş Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgili raporda ifade edildiği gibi; Türkiye Soma maden kazasının ardından 167 ve 176
Sayılı Sözleşmeleri onaylayarak, mevzuat konusunda önemli adımlar atmıştır. Ancak, devam
eden kazaların önlenebilmesi için iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir.
bu konuda sürdürülen çalışmaların daha etkin
bir şekilde devam ettirilmesi işçilerimizi sağlığı
ve güvenliği açısından son derece önemlidir. İş
Sağlığı Güvenliği uzmanı ve İş Yeri hekimi Çalıştırma zorunluluğu Kamu Kurumları ve 50’den
az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri için 2020
yılına ertelendi. İSG konusu ertelenebilecek bir
konu değildir.

değerli delegeler;
dünya genelinde ortak bir sorun haline gelen
işsizlik ülkemde de artış göstermektedir. Şu anda
4 milyon vatandaşımız işsiz olmakla birlikte işsizlik
yüzde 13 seviyelerine ulaşmıştır. hükümetimizin
yeni iş olanaklarının oluşturması vasıtasıyla istihdamı artırmaya yönelik girişimlerini destekliyor
ve devam ettirilmesini talep ediyoruz.
Sendikal örgütlenme demokrasinin bir parçasıdır. Ülkemde sendikal örgütlenmenin önündeki
engeller halen varlığını sürdürmektedir. Sendikal
örgütlenme oranı halen yüzde 11 gibi düşük bir
seviyededir. Çalışanların istedikleri bir sendikaya
üye olmaları anayasal bir haktır. ne yazık ki bu
hak bazı belediye ve kamu kuruluşlarınca engellenmektedir. bazı idareciler kendi istedikleri sendikalara üye olmaları için çalışanlar üzerinde
baskı kurmaktadır. Sendikal ayrımcılığa derhal
son verilmelidir.
Sayın başkan, değerli delegeler,
Genel direktörün Yeşil İşler ile ilgili raporunu
destekliyoruz. büyüme ve gelişme arasında güçlü
ve dengeli ilişki kurulmalıdır. Yeşil üretime
geçişle birlikte, çevre ve iklim korunacak aynı
zamanda insan onuruna yakışır ve kaliteli yeni iş
olanakları oluşturulacaktır.
ILo Avrupa bölge Konferansı’nın bu yıl ekim
ayında İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır.
bölge Konferansının ülkemizde yapılacak olması
Türkiye’deki tüm sosyal taraflar açısından büyük
bir önem taşımaktadır. İşçi kesimi olarak bölgesel
konferansın ülkemdeki çalışma hayatına, işçi hak
ve özgürlüklerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum.
bölge Konferansının yeri konusunda kimse tereddüt etmesin. Londra, Paris ya da brüksel ne
kadar güvenli ise İstanbul da o kadar güvenlidir.
Savaşların, zulümlerin, sona erdiği, demokrasinin
tüm kuralları ile işletildiği, ülkeleri yönetenlerin
adalet ve merhamet duyguları ile hareket ettiği
bir dünya temennisi ile Genel müdüre ve ILo çalışanlarına başarılar diliyor, beni dinlediğiniz için
teşekkür ediyorum.
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2017 yılının ilk
Başkanlar Kurulu
Genel Merkez’de düzenlendi

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası 22 mart 2017 tarihinde yılın ilk başkanlar
Kurulu toplantısı, Ankara’da Genel merkez binasında gerçekleştirildi. Ülkemiz çalışma hayatının gündemi ile sendikal çalışmaların ve iç
ve dış sorunların değerlendirildiği toplantıda,
Genel başkan İsa Gök şöyle konuştu:
“Yaşadığımız dönem, yeni mücadeleler, yeni
belirsizlikler ve yeni atılımlar merkezinde işleyen
bir süreç olarak karşımızdadır. Küresel siyasetin
nabzı günden güne hızlanırken; yeni dönem,
ülkelerin aldığı pozisyonlarla şekillenmektedir.
Kısacası, yeni bir uluslararası ilişkiler alanı
inşa edilmeye çalışılmaktadır.
Küresel arena da öne çıkan bir dizi gelişme de
Abd ve küresel ilişkiler düzleminde ortaya çıkmaktadır. Yeni seçim sonrası dönemde Amerika,
birçok serbest ticaret antlaşması ile Trans Pasifik
Anlaşmasını iptal etmiş, Transatlantik ve Ticaret
Yatırım ortaklığı anlaşmasını tek taraflı askıya
almıştır. bu değişim, tüm dünya kamuoyu tarafından yakından izlenmektedir. Abd’nin “Önce
Amerika” sloganıyla izlediği politikalar, dış ticarette korumacılığın arttığı bir döneme girdiğini
göstermektedir. evrensel sistem yerine tek kutuplu sistem arayışının belirdiği yeni bir yaklaşım
söz konusudur. uluslararası ilişkilerde, güç politikasının ana unsur halini alacağı, “ötekileştirme” politikasının sürdürüleceği gözükmektedir.
“Potansiyel ötekiler” olarak da müslümanların
bu politikadan ilk olarak nasibini alacak grup
olacağı beklenmektedir.
dış politika da pozisyon almaya hazırlanan
Türkiye, diğer yandan da yeni siyasal sistem
değişikliğini gündeme alan referanduma kilit-

lenmiş durumdadır. Ülkemiz iç siyaseti, 16 nisan’da gerçekleşecek olan anayasa değişiklik
referandumunun siyasi çevrelerce irdelendiği
bir süreci yaşamaktadır. Ülkemiz adına Cumhurbaşkanlığı sisteminin tasarımındaki temel
argümanlar, öncelikler, dönüşüm alanları, geçiş
süreci yönetimi, siyasal sistemlerin dönüşüm
pratikleri ve anayasal uygulamaları, analizi yapılması gereken önemli konulardır. Ülkemiz
hedeflerine ulaşmayı sağlayan alternatifler arasında en hayırlı, en müreffeh yolu, kahraman
ve aziz milletimizin hak ettiğine olan inancımla,
gerçekleşecek anayasa değişiklik referandumunun memleketimizin çıkarları lehine sonuçlanmasını en kalbi duygularımla temenni
ediyorum. milli iradeden alınan güçle, hep birlikte Türkiye olduğumuzu unutmadan bu sürecin, birbirimizi incitmeden demokrasi şöleni
mahiyetinde nihayete kavuşturulması gerektiğini belirtmek istiyorum.
bu atmosferde ülkemiz, kendi iç dinamiklerinin yanında, yaşanan kritik küresel çalkantıların etkili olduğu bir süreç içerisinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl, küresel ekonomide
yaşanan gelişmelere bakıldığında; İngiltere’nin
Avrupa birliği’nden ayrılma kararı sonrası süreçte, Avrupa’nın geleceğine yönelik endişeler
artış göstermiştir. Ab’nin kendi içinde yaşanan
muhtemel çıkış tartışmalarının tetiklediği belirsizlik, küresel piyasalara taşınmıştır. Ayrıca,
Abd başkanlık seçimi sonrasında küresel piyasalarda baş gösteren panik ve belirsizlik de,
Amerikan dolarının diğer para birimlerine karşı
aşırı değer kazanmasına yol açmıştır. Özellikle
gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde

ciddi bir baskı oluşturmuştur.
Türkiye ekonomisi açısından ele almak gerekirse; ekonomimiz, dünya ticaretindeki durgunluk, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve
ciddi jeopolitik risklerin gölgesinde geçtiğimiz
yılın ilk yarısında büyüme performansı göstermiştir. darbe girişiminin akabinde ise kısmi
bir daralma yaşanmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde ciddi sistematik risklerle karşı
karşıya kalan Türkiye ekonomisi bir ülkenin
yaşayabileceği en büyük siyasi ve ekonomik
sıkıntılarla yüz yüze kalmıştır. bertaraf edilen
darbe girişimi sonrasında da kriz yönetimine
yönelik adımlar atılmıştır. bu bakış açısıyla,
Türkiye olarak yeni dönemde Amerika ve değişen uluslararası ilişkilerinde yeni imkanlara
sahip olabileceğimizi göz önünde bulundurarak
hareket etmemiz lehimize olacaktır.
Ülkemizde yapısal reformlarda yaşanan zafiyet
kadar sektörel kalkınma kararlarının hayata
geçirilmesi de bir o kadar meşakkatli yollardan
geçmeyi gerektiriyor. Türkiye’de birçok sektörde, sahip olduğumuz iklim ve biyoçeşitlilik
avantajları değerlendirilemiyor. Üretimde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz dallar
köreltiliyor, desteklenmiyor, yurtiçi arz ve talep
portföyümüz doğru konumlandırılamıyor.
Şeker sanayimizin de bu girdabın içerisinde
tutulması, ülkemiz bekasının önünde büyük
bir kamu müdahalesi olarak durmakta.. Sanayimiz teknoloji düzeyindeki görece gerilik, nbŞ
ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı piyasasını
hâkim kılma uğraşları, fiyat, maliyet, ve işçilik
konularındaki spekülatif algı sektörümüzü yıpratmakta..
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bugün ülkemiz şeker sektörünün ayakta kalması ve şeker üretiminin sürdürülmesinin ana
nedeni şeker çalışanlarının sektörü sahiplenmeleri
hasebiyledir. bizler, inancımız, doğrularımız, araştırmalarımız doğrultusunda üretimin sürdürülebilirliği için var gücümüzle mücadele veriyoruz.
ekmek yediğimiz bu sektörün kutsallığına olan
inancımız kadar milli üretimimizin kazanması,
neslimizin geleceği üzerindeki büyük tehdidi
bertaraf etme amacı taşıyoruz. "Yılların tecrübe
birikiminin yanı sıra her seviyede çalışan işçi
kardeşlerimizin fabrikalarımızı sahiplenmelerini
görmekten ve yaptıkları işe olan inançlarına şahit
olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk." sözleri,
kuşku yok ki bu mücadelenin manevi değerini
çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.
evet, bu beyanlar Sayın maliye bakanımız naci
AğbAL tarafından ifade edildi. bildiğiniz gibi,
daha önce de 2016/17 üretim yılı pancar alım
kampanyasının açılış töreninde yaptığı olumlu
konuşma sanayimizin hislerine tercüman olmuştu.
Geçtiğimiz aylarda da Sayın bakanın eskişehir
Şeker Fabrikası ve eskişehir makine Fabrikasındaki tüm tesisleri dolaşarak incelemelerde bulunması ve yaptığı tespitler bizleri gerçek manada
onurlandırdı. Sanayimiz ilk kez, bir maliye bakanının geçici işçilerimizin kadroya alınması ve
yeniden yapılanma modelinin gerekliliği yönündeki saptamalarına şahitlik etti. Şeker-İş Sendikası’nın yaptığı bilgilendirme çalışmaları ve
bizatihi izlenimlerle, siyaseten Şeker Fabrikalarına
olan bakışın geldiği noktayı gösterdi. umuyorum
ki, önümüzdeki dönemde şeker fabrikalarının
yeniden yapılanmasına yönelik işleyiş büyük bir
dinamizm kazanacaktır.
bu tablonun asıl sahiplerine yani, emeğini alın
terine katan ve büyük bir özveriyle çalışan işçi
kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. emanet bildiğimiz sanayimizin, daha emin bir geleceğe
kavuşması noktasında beklentilerimizin karşılanacağına inanıyorum ve bunu temenni ediyorum.
nişasta bazlı şekerler konusuna gelince, nbŞ’
lerin 2016/17 pazarlama yılı kotası ülke toplam A
kotasının artışına bağlı olarak bir önceki yıla
göre, 15 bin ton artışla 265 bin ton olarak belirlendi.
Fakat Şeker Kurumu’nun halen boş durumdaki
başkan ve üyelikleri nedeniyle karar alma imkanı
bulunmadığından ve bakanlar Kurulu’nun artırım

yetkisine dayanak teşkil edecek Şeker Kurumu
görüşü oluşturulamayacağından önümüzdeki sürecin işleyişinde büyük bir belirsizlik görülmektedir. Karar mekanizmasının işlerlik kazanarak
yeterli pancar şekeri stokunun varlığı karşısında
nbŞ kota artışlarının yapılmaması üzerine yeni
kararların alınması gerekmektedir. dahası, nbŞ
sektöründe yeni yatırımlar ve kapasite artırımları
yakından izlenmelidir.
Şeker sektörüne yönelik çalışmalarımızın yanında
yoğun sendikal gündemimiz içerisinde bir yandan
Toplu İş Sözleşmelerine ilişkin süreç işlerken,
diğer yandan da Şube genel kurullarımız yapılmaya
devam etmektedir. bu vesileyle önümüzdeki
dönem görüşmeleri başlayacak olan toplu iş sözleşmelerimizin, ülkemiz işçi sınıfına örnek teşkil
edecek düzeyde kazanımlar getirmesini ve şube
genel kurullarımızın camiamıza ve teşkilatımıza
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
eksiklerimiz yok değil.. Örgütlenme çalışmalarımızda başarısız gidişatın yön değiştirmesi için
daha çok çaba sarf etmeliyiz. Gayretlerimiz ve
sonuçları, Şeker-İş Ailesinin adına yakışır nitelikte
olmalıdır. Tarım ve gıda sanayinin güç kazanması,
gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasın
bu olacağı inancıyla adımlarımızı daha emin atar
hale gelmeliyiz. bazı sendikalarca, hayali-sahte
üyeliklerle şişirilen yahut sendikacılık düsturunun
dışına çıkılarak yakalanan bir büyüklük bugün
için belki olumlu bir görünüm arz edebilir, ancak
sendikal gelecek, duruş veya ahlaki değerler üzerinden bakıldığında hiçbir kalıcılıkları yoktur.
bizler, gerçek manada, saha çalışmalarımızı etkin
yürüterek, stratejimizi doğru belirleyerek, hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimizden gelen
gayreti göstermeliyiz. bakın, ocak ayında açıklanan istatistikler gösteriyor ki, işkolumuzda
halen örgütsüz bulunan 480 bini aşkın çalışan
kardeşimiz var. Şeker-İş olarak gıda işkolunda
sadece yüzde 2.4 oranında örgütlüyüz. unutmayalım ki bu sonucu değiştirmek bizlerin elinde..
Çalışma hayatımızın sorunlarla boğuştuğu bir
gündemde, yaşanan iş kazalarının önüne geçmek
için, haklarını arayan çalışanların sesi olmak için,
emek istismarını engellemek için, emeği hor
gören zihniyet karşısında daha güçlü durabilmek
için sendikalaşmaktan başka bir yolun olmadığının
altını çizmek isterim.”

Amasya 20. olağan Genel Kurulunda aday olmayacağını açıklayan Şube başkanı hasan batak’a verdiği hizmetlerden dolayı Genel başkan
İsa Gök tarafından teşekkür edildi.

elazığ Şube başkanı haci Yılmaz’a
katkılarından dolayı teşekkür edildi.
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Başkanlar Kurulu Toplantısı
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MURAT
TAŞLIYURT

yeniden seçildi

Şeker İş Sendikasının Ankara Şubesinin 21.olağan
genel kurulu Şeker fabrikasının içindeki sinema
salonunda yapıldı. mevcut başkan murat Taşlıyurt
ile Sabri bulut’un yarıştığı kongrede
murat Taşlıyurt 102 rakibi ise 33 oy
aldı.
Kongreye yoğun bir ilgi gösterilirken
başta Şeker İş Genel başkanı İsa Gök
ve merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve
birçok şube başkanı ile Fabrika müdürü Kemal Yüksel, etimesgut ChP
İlçe başkanı Ayhan Yılmaz mhP İlçe
başkanı mustafa ulusoy etimesgut
belediye başkan Yardımcıları recai
uçan ve halil Şahingöz’de kongreye
katıldı. Güzel bir ortamda başlayıp
aynı şekilde biten kongrede divan başkanlığını genel başkan İsa Gök yaptı
Gök divana seçildikten sonra yaptığı
konuşmada kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür ederek kongrenin
şeker sanayine sendika üyelerine ve
millete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Açılış konuşmasını yapan Şeker-İş
Sendikası Ankara Şube başkanı murat
Taşlıyurt konuşmasına Vatan uğruna

canlarını veren tüm şehitleri ve gazileri rahmet,
minnet ve şükranla anarak başladı. “ Ülkemizi
bugün emperyalist güçler dört taraftan çevirmiş

haince emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar” diyen Taşlıyurt, Suriye’de ki gelişmelerin göz önüne
alınmasını istedi. murat Taşlıyurt, şeker sanayinin
sorunlarına da değinerek son dönemlerde fabrikalara eleman alınmamasını
eleştirip böyle giderse üç kampanya
sonrasında kampanya yapacak eleman
bulamayacağız dedi. Taşlıyurt, özelleştirme politikalarında ki yanlışları
eleştirdikten sonra son dönemde gelinen noktaların başarılı olduğunu belirtip özellikle maliye bakanı naci Ağbal’ın Şeker iş sanayine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.
Kongreye katılan Şeker İş sendikası
şube başkanlarının konuşmalarından
sonra söz alan mhP İlçe başkanı mustafa ulusoy ile ChP İlçe başkanı Ayhan
Yılmaz’da kongrenin hayırlara vesile
olmasını belirterek son dönemlerde
özellikle işçiler üzerine yapılan baskıları ve Cumhuriyet kazanımlarının
yok olmasını eleştirdiler. Yapılan seçim
sonucunda Yönetim Kurulu şu şekilde
oluştu: Şube başkanı: murat Taşlıyurt,
İdari Sekreter: Çetin Yıldız, mali Sekreter: burhan Küçükçınar.
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Burdur Şeker-İş’te delege
yeniden ‘ONAY’ dedi

ŞEKER-İş Sendikası Burdur
Şubesi'nin olağan genel kurulu sonucunda Mustafa Onay
yeniden başkan seçildi.
Şeker İş Sendikası burdur Şubesi, 18. olağan
Genel Kurulu’nu yaptı. İki grup olarak gidilen
seçim sonucunda, mehmet Algül’e karşı başkan
mustafa onay, büyük farkla kazandı.
burdur Şeker Fabrikası’nda yapılan seçimli Genel Kurul, 476 seçmenin tamamına yakınının
yüksek katılımı ile gerçekleştirildi. Şeker İş Genel
başkanı İsa Gök’ün başkanlığında hasan basri
Güzel, Cengiz Ünder, Ali İhsan Gözen, Ali osman
Türkol’dan oluşan divan’ın yönettiği Genel Kurul
seçim sonuçları, mustafa onay’ın aldığı 362 oya
karşı, mehmet Algül’e 91 oy şeklinde gerçekleşti.
Genel Kurula burdur Ticaret ve Sanayi odası
(buTSo) meclis ve Yönetim Kurulu başkanları
Feyzi oktay ve Yusuf Keyik’in de katıldığı Şeker
İş Genel Kurulu’na, Ak Parti milletvekili bayram
Özçelik, Ak Parti İl başkanı Süleyman Faki, mhP
İl başkanı hikmet Ökte, Şeker-İş Sendikası Genel
başkanı İsa Gök ve yönetim kurulu, Afyonkarahisar, uşak ve eskişehir'den sendika şube başkanları ile delegeler katıldı.
divan başkanlığını Genel başkan İsa Gök'ün
yaptığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal marşı ile
başladı. Şeker İş Genel merkez tarafından, geçici
işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmaları
konusunda raporlar hazırlandığını ve ilgililere
gönderildiğini açıklayan başkan mustafa onay,
yaptığı açış konuşmasında şunları söyledi:
“17. Genel Kurulumuzdan günümüze, gerek
dünyamızda, gerek ülkemizde, gerekse sektörümüzde, riskli ve gelecek kaygısı açısından önem
arz eden, birbirine bağlantılı süreçler yaşanmıştır.
bizler, yaşananlara tanıklık ederken, söz konusu
süreçte, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine

ilişkin ihaleler kapsamında, gerek, hukuki ve gerekse siyaseten yaşanan iptal kararları ile uzun
yollar kateden sendikamız, bugün gelinen noktada;
dünya uygulamalarını referans alan isabetli bir
kararla amacına ulaşmıştır.

ÖZELLEŞTİRMEYE İPTAL
Yaklaşık 12 yıllık mücadelede, şeker endüstrisinde özelleştirmenin daha önce et-balık’ta yaşandığı gibi, ‘Şeker üretimini tasfiye edip, Türk
gıda sanayisini, ithalata dayanan bir yapay şeker

için tarımsal endüstri, tarımsal kalkınma ve sağlıklı
beslenmenin önemli bir değer olduğu, hafızalara
kazınmıştır. Şeker sanayinin özelleştirilmesi konusunda, bir takım çıkar grupları ile kurulan ittifaklar ve çalışmalar boşa çıkmış ve başbakanımız,
bu konudaki talepleri karşılayan tavrını sergileyerek, özelleştirmeyi iptal etmiştir. bu çerçevede,
yanlış yönlendirilen siyasilere sunulan raporlar
neticesinde, 10 fabrikanın özelleştirilmesine ilişkin
yapılan ihaleler iptal edilmiştir.” dedi.

ÇALIŞANLARA DEVİR

üretimine Pazar yapmaya götüreceğini’ defalarca
anlatarak, gerek siyasi, gerekse hukuki alanda
çalışmalar yapılmıştır. Şeker Sanayinin, bir toplum

İptal aşamasından sonra, fabrikaların çalışanlara
devir konusunda da olumlu gelişmeler beklediklerini ifade eden onay, sözlerine şöyle devam
etti: “bu siyasi karar, ülkemiz şeker sektörü açısından bir dönemin başlangıcı olmuştur. Alınan
bu yerinde kararın ardından, yurt içi dinamikleri
yok sayan politikalara karşı; rekabet gücü yüksek,
dünya ülkelerinde uygulanan üretici ve çalışanlara
devir seçeneğinin değerlendirilmesi ile nihai
amaca ulaşacağına inanıyoruz.”
hoşgörü ve istişare ile sorunları çözmeye devam
edeceklerini de belirten onay, sözlerini şöyle tamamladı: “bildiğiniz gibi, 6356 sayılı sendikalar
ve toplu iş sözleşmesi kanunu kabul edilmiştir.
Yeni kanunla değişen iş kolumuz, şeker sanayi iş
kolunu, gıda sanayinin içine alarak genişletmiştir.
bu süreçte, iş yerlerimiz, sadece şeker fabrikaları
değil, artık tüm gıda endüstrisidir.”
Şeker-İş Genel başkanı İsa Gök, 2000'li yıllarda
30 bin olan şeker sektörü çalışanı sayısının 8-9
binlere kadar gerilediğini kaydetti. Ak Parti milletvekili bayram Özçelik de burdur Şeker Fabrikası'nın burdur tarım ve hayvancılığındaki öneminden bahsetti.
Yapılan seçimde başkanlığa mustafa onay, idari
sekreterliğe osman Çelik, mali sekreterliğe mehmet Algül, yönetim kurulu üyeliklerine ise muhammet Ceylan ve uğur Teke seçildi.
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ŞEKER-İŞ ADAPAZARI ŞUBESİ’NDE

OĞUZ kAlAY bAŞkAN
oğuz Kalay, yaptığı açıklamada,
Şeker-İş sendikasının Sakarya şubesini açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sendika şubesinin
açılmasında emeği geçen herkese
teşekkür eden Kalay, şunları kaydetti: "olağan kongremize çok geniş
katılım sağlandı. Şeker-İş sendikası
TÜrK-İŞ'e bağlı bir sendika. Kendi
alanım olan gıda sektöründe büyük
işçi potansiyeli var çalışanlarımız
sendikasızlıktan mağdur durumda.
işverenlerin sendikalaşmaya sıcak
bakmalarını ve çalışanların örgütlenmesini desteklemelerini istiyoruz.
bu onlara kurumsal bir kimlik kazandıracaktır. Sendikasız iş yerleri
büyüyemiyor. Türkiye'deki büyük
firmalara baktığınız zaman sendikasız iş yeri yok. büyümeye ihtiyacı

olan, kurumsallaşmak isteyen işyerleri işçilerin sendikalaşmasını desteklemeli. Özellikle gıda sektörü için
sendikalaşma çok önemli. Sendikasız
iş yerinin gıda üretmesi sağlıksız
demektir. Çünkü sendikalı iş yerlerinde çalışanların bütün bakımları,
tedavileri ve denetimleri yapılıyor.

İnsanlarımız artık bilinçli."
Kongreye bilim, Sanayi ve Teknoloji bakan Yardımcısı hasan Ali
Çelik, Şeker-İş Sendikası Genel başkanı İsa Gök ile Yönetim Kurulu
üyeleri, eskişehir Şube başkanı Cengiz Ünder ve Yönetim Kurulu üyeleri,
Güvenlik-İş Sendikası Genel başkanı

Ömer Çağırıcı, Türk-İş’e bağlı Sakarya Şube başkanları ve temsilcileri,
Adapazarı Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu başkan Yardımcısı Sami mizaç, Adapazarı Şeker Fabrikası Genel
müdürü naci Özavcı, Adapazarı Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu başkanı Sebahattin Karasakal ve Yönetim Kurulu üyeleri; Sakarya büyükşehir belediye, Ticaret
ve Sanayi odası, Adapazarı Ziraat
odası, Söğütlü Ziraat odası, muhtar
Federasyonu, Sivil Toplum Platformu, Kanserder başkan ve temsilcileri
katıldı.
Tek liste halinde gidilen seçim sonucunda Şube başkanlığına oğuz
Kalay, Şube İdari Sekreterliğine erdal Genç, Şube mali Sekreterliğine
Abdullah dursun seçildi.

Sakarya Şubesi’nde bayramlaşmaya Ergün Atalay katıldı
Türk-İş Genel başkanı ergün Atalay, Sakarya
Valisi hüseyin Avni Coş, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
eyüp Alemdar ve
Güvenlik-İş Sendikası Genel başkanı
Ömer Çağırıcı, ramazan bayramı’nın
ilk günü Şeker-İş
Sendikası Sakarya
Şubesi’ne ziyaret
gerçekleştirdi.
Ziyarette Şeker-İş
Sendikası Sakarya
Şube başkanı oğuz

Kalay, şube yönetimi ve temsilciler ile Şeker-İş
üyesi işçiler hazır bulundu. bayramlaşmaya Sakarya’da faaliyet gösteren diğer sendika
şube yöneticileri ve
üyeleri de katıldı. bayramlaşma töreninden
büyük memnuniyet
duyduğunu ifade eden
Kalay, “bayramımızı
birlik ve beraberlik
içinde kutlamanın
mutluluğu ile tüm
dostlarımızı selamlıyoruz” dedi.

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Azmi Aksu, Şeker-İş Sendikası Sakarya şubesine
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak şube Başkanı Oğuz
Kalay ve ekibini tebriklerini iletti. Kalay: “Yönetim Kurulu
Başkanımızın ziyareti beni ve ekibimi onure etmiştir iyi
dileklerine en kalbi duygularımla teşekkür ederim” dedi.
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Kayseri Şube’de İbrahim Dayı dönemi
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesinin 19'uncu Olağan
Genel Kurulu, Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Şeker İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanlığı'na İbrahim Dayı seçildi.

Genel Kurula Şeker-İş Sendikası Genel başkanı
İsa Gök, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanı hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu başkanı Turhan Özer,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden A.Kadir Güneş, hurşit dede, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel müdürü Tayfun Öner, Genel müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Teşkilatlandırma başkanı
İlhan Özyurt, Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve
Koop-İş başkanı İdris Güven, Tes-İş başkanı haşim Aydın, demiryol-İş başkanı harun Öner ve
Kayseri Şeker Fabrikası çalı-

şanları katıldı. Kayseri Şeker’de
27'nci dönem toplu iş sözleşmeleri
öncesinde yapılan Şeker-İş'in
19'uncu olağan Genel Kurulu'nda
konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanı hüseyin Akay, şöyle dedi:
"6 sene 4 ay önce batmış bir şirketi devralmıştık.
Ağır bir yük vardı, bu yükü taşımak kolay değildi.
Göz göre göre de buna müsaade etmek, vatana,
millete hayır getirmezdi. Çiftçinin ekmeğine zarar
verirdi. Çalışanlar büyük problem yaşarlardı. Allah’ın verdi güçle insanların manevi desteği ile
bu yükün altına girdik.
bu gün böyle güzel bir
salonda ağız tadı ile toplantı yapar hale geldik.''
Göreve başladıklarında, her yönüyle sorunlu
bir yapı bulunduğunu
kaydeden Akay, sözlerine
şöyle devam etti:
"'Çalışanlar arasında kademeler vardı, muvakkat
işçiler, sözleşmeli işçiler,
mevsimlik işçiler kadrolu
çalışanlar, böyle ayrımlar
vardı. daimiliği anladık,
muvakkati anladık, mevsimliği anladık, bu söz-

leşmeli ne oluyor dedik. dediler ki; bu sendikaya
karşı alınmış bir önlemdir. Sendika ola ki farklı
bir olay içerisinde olacak olursa, fabrikanın çalışmasını garanti altına almak için sendikasız işçi
kadrosu oluşturuldu) dediler. İlk aldığımız karar
bu oldu ve dedik ki böyle bir şey olmaz. Sendika
kimsenin düşmanı değil, sendikacılık bu ülkenin
aleyhine olacak bir iş değil,
bu arkadaşlarımıza bir hak
veriyoruz, bir şans veriyoruz. muvakkata geçip sendikalı oluyorlarsa işlerine
devam etsinler, yoksa biz
bu sözleşmeleri fesih ediyoruz dedik. Kabul etmeyenler fesih edildi, kabul
edenler sendikalı olarak
devam ediyorlar.''
Genel Kurul'da yapılan
seçimlerde, Şeker-İş Kayseri Şube başkanlığına İbrahim dayı, Şube İdari
Sekreterliğine İbrahim eryolu, mali Sekreterliğine
Suat oflaz seçildi.

Amasya Şube’de görev değişimi
Şeker-İş Sendikası Amasya Şube
başkanlığının 20. olağan Genel Kurulu Fabrika Sosyal Tesislerinde yapıldı. Yapılan Seçimler sonucunda
bahtiyar Keskin Şube başkanlığı
görevine getirildi.
Şeker-İş Sendikası Amasya Şubesinin 20. olağan Genel Kurulu Şeker-İş Sendikası Genel başkanı İsa Gök, Şeker
Fabrikası Genel müdürü
hasan Çapraz ve çok sayıda
Şeker Fabrikası çalışanlarının katılımı ile yapıldı.
olağan Genel Kurulun
divan başkanlığını yapan
Şeker-İş Sendikası Genel
başkanı İsa Gök, " uzun

yıllar birlikte çalıştığımız Amasya
Sendika başkanımız hasan batak'a
şimdiye kadar verdiği hizmetlerden
ötürü teşekkür ederim" dedi. Şeker
piyasası hakkında da değerlendirmede bulunan Gök, "Tüm dünya ülkelerinde sağlığa zararlı gerekçesiyle

yasaklanan tatlandırıcılar, her yıl yüzde 50 oranında kota artışıyla ülkemize
sokuluyor. Siklamat adı altındaki yapay tatlandırıcıların ise kanser yapıcı
etkisi bilimsel olarak kanıtlandığından Amerika ve İngiltere başta olmak
üzere çok sayıda ülkede kullanımı
yasak. Ab müktesebatına
göre uyum çerçevesinde Türkiye bu gidişle çok yakın zamanda bir tatlandırıcı istilasına uğrayacak dedi.
Yapılan seçimler sonucunda Şube başkanlığına bahtiyar Keskin, Şube İdari Sekreterliğine rasim Kaya,
mali Sekreterliğine ise Ahmet Atmaca getirildi.

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ
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Gök: Ülkemiz için çalışıyoruz
ama ezilen olmak istemiyoruz

Ş

eker-İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi 13.
olağan Genel Kurulu 4-5 mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal marşı'nın okunması ile başladı.
Genel Kurula AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya, ChP milletvekili burcu
Koksal, Türkiye Şeker İşletmeleri Genel müdür Yardımcılığı görevine atanan fabrika eski
müdürü hasan Altunkalem, Şeker-İş Genel
başkanı Gök, Şeker-İş Genel Sekreteri Fevzi
Şengül, Genel mali Sekreteri eyyup Şen, Genel eğitim Sekreteri hasan basri Güzel, Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri İlhan Özyurt, AK
Parti İl başkanı İbrahim Yurdunuseven, mhP
İl başkanı mehmet Karagöz, Türk-İş İl Temsilcisi muharrem uslu ve çok sayıda davetli
katıldı.
Genel Kurul’da Şeker-İş Sendikası Genel
başkanı İsa Gök, şeker sektörüyle ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. Şeker fabrikalarında
çalışan yaklaşık 2 bin işçinin 5 ay izin kullanmadan üretim yaptığını belirten Gök; “Üretim
yapmak için çalışıyoruz, çünkü bu memleket
bizim. Ama ezilen olmak istemiyoruz” dedi.

“Nişasta Bazlı Şeker Kullanımı
Sınırlandırılmalı”
Şeker fabrikalarında çalışan işçilerin özverili çalışmaları ile ülke ekonomisine katkı
sunduğunu söyleyen Gök, son yıllarda nişasta
bazlı şekerlerin piyasada sınırsız üretiminin
yolunun da açılmaya çalışıldığından yakındı.
Gök, bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca hazırlanan Üretim reform Paketi’nin
nbŞ kotalarının kaldırılmasına neden olacağını belirterek, everdikleri tepkilerle teklifin geri çekildiğini hatırlattı. Gök konuş-

masına şöyle devam etti:
“dünya genelinde nişasta bazlı şeker üretimi
yapan ve kullanan ülkelerde nişasta bazlı şeker kullanım oranları çok alt seviyelerde iken
ülkemizde bu rakam yüksek. Sağlıksız bir
ürün olan nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcılar
vatandaşlarımızın da sağlığını ciddi anlamda
tehdit ederken sektörümüz için de bir tehdit
unsuru haline geliyor. hükümet yetkililerinden nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcıların
kullanım kotalarının diğer ülkelerde uygulanan sınırlara çekilmesi noktasındaki talebimizi
yeniliyoruz. Üretim için biz çalışalım ülke bizim ama çeşitli nedenlerle de ezilen olmak
istemiyoruz.”

Genel Kurul’da konuşma yapan Şeker-İş
Sendikası Afyonkarahisar Şube başkanı murat
Karamoçu da:
“Ülkemizde milli sermaye inşa projeleri,
jeopolitik konumun getirilerini kullanma argümanları, ekonomi görünümündeki yapısal
sorunlarla mücadele araçları ve terör gündemi
gibi konuların masaya yatırıldığı bugünlerde
şeker sanayiinin kazanımlarından ne ölçüde
yararlanıldığı siyaseten masaya yatırılması
gereken elzem konulardan biridir” dedi.
Genel Kurul sonucunda murat Karamoçu
ve yönetimi güven tazeledi. Şube İdari Sekreterliğine mehmet Temür, Şube mali Sekreterliğine ise hasan Üçağıl tekrar seçildi.
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Sefer Kahraman güven tazeledi
Toplam 109 delegenin oy kullandığı seçimde, iki
aday olacağı açıklanırken, aday olacağını açıklayan
mustafa Karaman divan başkanlığına adaylık başvurusu yapmadı. Seçime tek liste olarak katılan
Sefer Kahraman, delegelerin oylarını alarak güven
tazeledi.
Şeker İş Sendikası Çorum Şubesi 8. olağan Genel
Kurulu, Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Şeker Fabrikası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen
8.olağanGenel Kurul'a ChP Çorum milletvekili ve
Tbmm İdare Amiri Tufan Köse, ChP İstanbul milletvekili mehmet bekaroğlu, AK Parti Çorum İl
başkanı mehmet Karadağ, ChP İl başkanı hasan
Suvacı, eski Çorum milletvekili Adnan Türkoğlu,

Şeker İş sendikası 8.Olağan
Genel Kurulu'nda tek aday
olarak seçime giren Sefer Kahraman yeniden başkan seçildi.
Şeker İş Genel başkanı İsa Gök, borsa başkanı Ali
bektaş, Kastamonu, Yozgat ve Turhal Şeker İş şube
başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve
delegeler katıldı.
Toplantının divan başkanlığını Şeker İş Genel
başkanı İsa Gök yaparken, divan heyetinde Şeker
İş Genel başkan Yardımcısı İlhan Özyurt, Şeker İş

Turhal Şube başkanı mehmet elvan Yılmaz, sendika
üyeleri Ali bükücü ve Talip bölükbaşoğlu yer aldı.
Yönetim Kurulu üyeleri; "hayati Civan, Ümüt Gökay."
İdari Sekreter; "Alican Arzoğlu."
mali Sekreter; "mehmet dedebaş."
denetim Kurulu üyeleri; "Serdal Akkaş, halil Çerezci, Yücel Tomak."
disiplin Kurulu üyeleri; "Vedat Ceyhan, mürsel
Çetinkaya, Sedat Güney,"
Üst Kurul delegeleri; "bayram Çamurtaşı, Ali Çufadaroğlu, mustafa depişken, Sefer Kahraman,
İsmail Karadağ, hayrullah Kasırgaoğlu, rıza Temiz,
Ahmet Yüktaşır."

Metin Keskin güven tazeledi
Tek liste halinde yapılan Genel Kurul seçiminde
Şeker İş Sendikası erzurum Şube başkanı metin
Keskin yeniden başkan seçildi.
Genel kurul toplantısına, Şeker İş Sendikası
Genel başkanı İsa Gök, Şeker İş Genel Sekreteri
Fevzi Şengül, Türk İş Sendikası ve demiryolu İşçileri Sendikası Türk İl Temsilcisi Yusuf Gökçan,
Yol-iş Sendikası erzurum 2 nolu Şube başkanı recai Kaya, Koop-İş Sendikası erzurum Şube başkanı
Tarık Toğrul, Türkiye haber-İş Sendikası erzurum
Şube başkanı Kemal Akkan, Tez-Koop-İş Sendikası
erzurum Şube başkanı hakan Kurt ve çok sayıda
sendika üyesi katıldı.
milli gelir olan şeker pancarının önün açılması
gerektiğini ifade eden Şeker İş Sendikası erzurum
Şube başkanı metin Keskin, nişasta bazlı şekerlerin
önünün kapatılmasını istediklerini söyledi.

Şeker İş Sendikası Erzurum Şubesi 19.Olağan Genel Kurul seçimi
Erzurum Şeker
Fabrikası toplantı
salonunda gerçekleşti.
Keskin, “milli gelirimiz olan şeker pancarının
önünün açılması lazım. bizim milli gelirimizi baltalayan Amerikan lobisine ve
ekonomisine hizmet eden nişasta bazlı şekerlerin önünün
kapatılmasını istiyoruz.
Türkiye’de faaliyet gösterilmemesi gerekir. Pancar
ekim alanlarının önünün
açılması lazım. Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi nişasta bazlı şekerin kotası
yüzde 5 seviyelere çekilmesi
gerekir. muvakkat işçilerin
kadro almaları ile ilgili genel
merkezin yaptığı çalışmaları
hükümet tarafından değerlendirilerek kadro verilmesini
talep ediyoruz” dedi.
nişasta bazlı şekerlerin kansere davetiye
çıkardığını belirten Şeker İş Sendikası Genel

başkanı İsa Gök, Sağlıksız bir ürün olan nişasta
bazlı şeker ve tatlandırıcılar vatandaşların sağlığını ciddi anlamda
tehdit ettiğini söyledi.
Gök,” başta aspartam olmak üzere, nişasta bazlı şeker ve çoğunluğunu çocukların tükettiği şekerleme, bisküvi, çikolatalar ile pek çok
gıda ürünlerinde kullanılan nbŞ’ler
kansere davetiye çıkarıyor. Sakın
‘ben mısır şurubu tüketmiyorum’
demeyin. İçtiğiniz kolada, meyve
suyunda, gazozda, yediğiniz çikolatada, tatlıda, kekte, pastada, dondurmada kısacası yüzlerce üründe
mısırdan elde edilen şeker kullanılıyor. Çocuklarımız büyük
tehlike altında.” Yapılan oylama
sonucu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: başkan: metin KeSKİn İdari Sekreter: murat KoCA
mali Sekreter: Aydın denİZ
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Şeker-İŞ Malatya Şube Genel kurulu yapıldı

NUrİ mUrAt YeNİDeN bAŞkAN seçİlDİ
Genel Kurula Gümrük ve Ticaret bakanı bülent Tüfenkci, malatya Valisi
mustafa Toprak, AK Parti Genel başkan
Yardımcısı Öznur Çalık, ChP Genel başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, büyükşehir
belediye başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt
belediye başkanı hacı uğur Polat, battalgazi belediye başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl başkanı hakan
Kahtalı, ChP İl başkanı enver
Kiraz, Şeker İş Sendikası Genel
başkanı İsa Gök ve yönetimi ile
davetliler katıldı. Genel Kurul’a
katılan Gümrük ve Ticaret bakanı
bülent Tüfenkci, "dünya ucuz şeker üretimi ile öne çıksa da bizim
sağlıklı üretim ile öne çıkmamız
lazım" dedi.
Gümrük ve Ticaret bakanı Tüfenkci, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası malatya
Şubesinin malatya Şeker Fabrikası
Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen 21. olağan Genel
Kuruluna katıldı.
bakan Tüfenkci, pancarın yetiştirilmesi zor ama o
kadar da stratejik bir ürün olduğunu ifade ederek,
üreticilere çağrıda bulundu. Tüfenkci, “dünya ucuz
şeker üretimi ile öne çıksa da bizim sağlıklı üretimle
öne çıkmamız lazım. bu üretim sahalarını da artırmamız lazım. Atıl vaziyette olan ve bulunduğu coğrafya
itibari ile de randımanlı çalışmayanları bir kenara bırakarak ama randımanlı çalışanları ve ekim alanları
ile beraber ayakta tutmak ve rekabet edebilir hale
getirmekte gerekir. Çiftçinin emeği var, işçinin ekmeği
var burada. emekle ekmeği bir araya getirip üretimimizi de artırmamız lazım” dedi.

“Üretimi artırmamız gerekir”
bakan Tüfenkci, Türkiye’de şeker üretiminin
bazı alanlarda eksiye doğru gittiğini dile getirerek,
“bizim bu üretimleri artırmamız gerekir. biz istiyoruz ki bizim sanayicimizde bizim fabrikalarımızda dünya ile rekabet edebilsin. buradan, bu
fabrikalardan ekmek yiyen başta işçilerimiz olmak
üzere çiftçilerimiz, sadece pancar üreticisi çiftçisi
yok, bunun hayvansal üretim boyutu var, çevresel
boyutu var. bütünü ile bu ekosistemin tekrardan
elden geçirilerek bizim üretimimizi sürdürmemiz lazım. Pancardan üretimimizi sürdürmemiz lazım" şeklinde konuştu. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen
Tüfenkci, "hep beraber malatya, elazığ şeker fabrikamızı daha rantabl hale getireceğiz ve hep beraber
üretimimize devam edeceğiz inşallah” dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi
AK Parti Genel başkan Yardımcısı ve malatya
milletvekili Öznur Çalık ise, konuşmasında şeker
fabrikalarının özelleştirme sürecine değinerek, "ma-

latya Şeker Fabrikası dahil olmak üzere
b ve C portföyündeki kapatılmasıyla alakalı yaşanılan süreçleri biliyoruz. Sempozyuma davet edildiğimde fabrikaların
özelleştirme ve kapatılma kararları son
aşamaya gelmişti. Sendika üyelerimiz değerli başkanlarımız Genel merkezimize
gelip bizlerle görüştüğünde, başbakanımıza konuyu arz ettiğimizde yapılan çalışmalarla, özelleştirmeye Cumhurbaşkanımız ile maliye bakanımız ve Özelleştirme
İdaresinin vermiş olduğu talimatla fabrikaların özelleştirilmesi durduruldu. malatya ve diğer illerdeki şeker fabrikaları
çalışmaya, üretmeye, ülkeye ve millete
kazandırmaya devam ediyor. bu konuda ben inanıyorum ki Şeker İş Sendikasının Cumhurbaşkanımıza
çok büyük teşekkürleri var. Şeker fabrikalarının
bundan sonraki süreci ile alakalı olarak da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

“Gözümüz gibi bakmalıyız”
daha sonra söz alan ChP Genel başkan Yardımcısı
ve malatya milletvekili Veli Ağbaba da, “bu güzel
şekeri üretip, sofralarımıza gönderen malatya Şeker
Fabrikası çok güzel işlere imza atıyor. Üretim alanında
pek çok şeker fabrikasından daha ileri düzeyde olan
şeker fabrikasının değerini çok iyi bilmeliyiz. 1956
yılında işletmeye açılan, malatya’nın devlete ait üretim
yapan tek fabrikası olarak kalan şeker fabrikasına
sadece bu özelliğinden olsa bile gözümüz gibi bakmalıyız” dedi.
Yapılan seçimlerde nuri murat yeniden malatya
Şubesi başkanı oldu. Şube İdari Sekreterliğine Cemal
dalhançer, Şube mali Sekreterliğine ise Adnan Aybar
seçildi.

ŞEKER-İŞ SENDİKASI TURHAL ŞUBE’DE

AlPAt DÖNemİ bAŞlADI

Şeker-İş Sendikası Turhal Şubesi’nin 21. olağan
Genel Kurulu yapıldı. Şeker Fabrikası Sinema Salonu’nda yapılan seçimler sonucunda nurullah Alpat,
Şeker-İş Sendikası’nın yeni başkanı oldu.
Sendika üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçim
sonrası başkanlığa seçilen nurullah Alpat, şunları
söyledi:
“uzun yıllar çeşitli kademelerinde görev yapmış olduğumuz sendikamızın 21. Kongresinde aday olmuş
bulunmaktayım. Sendikamız bölgemizde bulunan en
önemli sivil toplum örgütü olarak, başta özelleştirme
olmak üzere sanayimizin, şeker pancarı tarımının ve
çiftçilerimizin sorunlarına öncülük eden ve her ortamda
sesini duyurmaya çalışan bir sendikal hareket olma
özelliği taşımaktadır.
Talip olduğumuz görev zor ve vebali yüksek bir görevdir. Asli görevi şeker işçilerinin hak mücadelesi
olan sendikamız şeker sanayisi ve pancar tarımının
tüm sorunlarına omuz vermiş ve maalesef bu mücadelesinde tek başına bırakılmıştır. Sendikamız bu
mücadelede mücadele ettiği kesimlerin gücüne ve etkinliğine rağmen Genel başkanımız sayın İsa Gök’ün

liderliğinde izlediği doğru ve akılcı politikalarla özelleştirme konusunda haklılığını ispat etmiş ve toplumun
birçok kesimine de haklılığını kabul ettirmiştir.
2000’li yıllarda başlayan özelleştirmeye yönelik girişimlerle beraber fabrikalarda çalışanların sayısı giderek
azalmış, kalan bir avuç işçi ise çalışma şartlarının

ağırlığına rağmen büyük bir özveri ile hem çalışmış
hem de özelleştirme karşıtı mücadelesine devam etmiştir.
Ülkemizde uygulanan özelleştirme politikaları birçok
kesimi mağdur etmiştir. Ancak fabrikalarımız henüz
özelleşmemiş olmasına rağmen özelleştirme kapsamında olmamız nedeniyle çalışmalarımız başta geçici
işçilerimiz maddi ve manevi olarak haksızlığa uğratılmaktadır. Geçici işçilerimize özelleştirme bahanesi
ile kadro verilmemiş sözleşme gereği 120 gün çalışma
hakkı tanınmış, 120 günden bir gün fazla çalışmaları
genel müdürlüğümüzün tasarrufuna bırakılmıştır.
2007 yılında çıkarılan 5620 sayılı yasa ile en fazla 180
gün ile sınırlandırılmıştır. Kendi işçilerimizin 180 günden fazla çalıştırılmaları engellenirken sanayimizin
işleri büyük oranda müteahhit firmalara ihale edilerek
fabrikalarımız tam bir müteahhit cennetine çevrilmiştir.”
Yapılan Genel Kurul sonucunda Yönetim Kurulu
şu şekilde oluştu. Şube başkanı nurullah Alpat, Şube
İdari Sekreteri Sinan ergün, Şube mali Sekreteri
erdal Şahin seçildi.
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Ilgın’da Yusuf Yazır
gÜVeN tAZeleDİ
Şeker-İş Sendikası Ilgın Şubesi 12. olağan bunu en fazla çalışma hayatı içinde
Şeker-İş
genel kurulu yapıldı. Ilgın Şeker Fabrikası şeker sektörü olarak birebir yaşıSendikası
Alakart salonundaki genel kurula Kadınhanı yoruz. Şeker-İş Sendikası önemli
Ilgın Şubebelediye başkanı mehmet nuri Ödük,Türkiye çalışmalar yaptı” dedi. hiçbir dasi’nin 12.
Şeker-İş Genel başkanı İsa Gök, Ilgın Ticaret valarının birkaç yıl içerisinde bitborsası başkanı Lütfü Koç, Ticaret odası baş- mediğini, 4-5 yıl zaman aldığını akOlağan Gekanı Vehbi Özlen, ChP İlçe başkanı Tahir taran Gök, “bu nedenler bizi yorunel Kurulu
dilek, Aksaray’dan sendika şube başkanları yor, heyecanımızı törpülüyor. eski
geçtiğimiz
ile delegeler katıldı. divan başkanlığını Genel heyecanımız ve mücadele azmimiz
hafta sonun- başkan İsa Gök’ün yaptığı toplantı saygı du- yok. Sanki üzerimize ölü toprağı
da gerçekleş- ruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. serpilmeye başlıyor. onun için tittirildi.100
Tek liste halinde girilen genel kurulda Yusuf reyip kendimize dönmemiz gerekiyor. Sadece buda yeterli değil, bu
delegenin oy Yazır yeniden başkanlığa seçildi.
ülkede yaşayan ve gelecek nesiller
kullandığı
‘SOSYAL ADALET YENİDEN
adına mücadele etme azmimizden
seçimde eski YAPILANDIRILMALI’
hiçbir şekilde geri adım atmamalıyız.
başkan YuGenel Kurul’da konuşan Şeker-İş Genel bu ülkeye hizmet etme gayretimizsuf Yazır, oy- başkanı İsa Gök, zengin ile fakir arasındaki den hiçbir şekilde taviz vermememiz
oranın hızla açıldığını söyledi. bu durumun gerekiyor” ifadelerini kullandı.
ların tamaTürkiye için iyi bir gösterge olmadığını ifade
mını alarak
eden Gök, Türkiye’nin kalkınan bir ülke ol- ‘ŞEKER KONUSUNDA
yeniden baş- duğunu ve küresel dünyada hızlı kalkınan OYNANAN OYUNLARI
kan seçilerek 3-4 ülke olduğunu söyledi. bu durumun zen- BİLİYORUZ’
güven tazele- ginin zenginleşmesi, fakirin fakirleşmesi şekTürkiye’de büyük oyunların oynanlinde olursa sosyal adaletin olamayacağını dığını, bunun şeker sektöründe de
di. Konuşaktaran başkan Gök, sosyal patlamalara dik- oynandığını bildiklerini ve oyununun
malarda şekati çekti. Türkiye’de hem vergi adaletinin bozulması içinde herkesin taşın altına
ker sektörün- hem
de çalışanların çeşitli gruplara ayrılma- elini koyması gerektiğini aktardı.
de yaşanan
sının yeniden yapılandırılması gerektiğini
Ilgın Şube başkanı Yusuf Yazır ise
gelişmeler
dile getiren Gök, “Taşeron, alt işveren, üst Ilgın Şeker Fabrikası hakkında bilgiler
işveren, daimi işçi, geçici işçi gibi o kadar verdi. Yazır, fabrikanın kamu şeker
vurgulandı.
çok çalışma şekli ürettiler ki kimin neye,
hangi konuna tabii olduğu karışık. hiç kimse
hakkını almakla ilgili hedefe yürüyemiyor.

fabrikaları arasında çok önemli yere
sahip olduğunu ve yaklaşık 400 milyonluk katma değer üretmekte oldu-

ğunu söyledi. Fabrikanın hinterlantı içerisinde 10 ilçe ve 128 köyde
pancarımız üretildiğini anlatan
Yazır, Ilgın Şeker Fabrikası’nın
çok önemli eksiklikleri olduğunu
söyledi. İşgücü açığı konusunda
fabrikanın kampanya dönemini
diğer fabrikalardan gelen görevli
işçi arkadaşlarımızla ve yüklenici
alt işverenlerden hizmet satın
alarak yürüttüğünü söyleyen Yazır, fabrika da 161 daimi işçi, 79
sürekli işçi, 146 geçici işçi ile birlikte toplam 386 kişinin çalıştığını
aktardı. Taşeron işçi sayısının
2016-2017 yılında 582 olduğunun
altını çizen Yazır, işçi açığımız
hat safhaya ulaştığını söyleyerek
Ilgın Şeker’in yeterli yatırımı
alamamakta olduğunu sözlerine
ekledi.
Şeker-İş Sendikası Ilgın Şubesi
yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: başkan Yusuf Yazır, İdari
Sekreter Akif Avşar, mali Sekreter Kamil Çilbirsöğüt, İlyas
Altun, Atila Yalı, Fahri Çiftci,
Şükrü Çökgel, Şirzat Küçükökten, Şükrü Taban, Ali Yaşar, bülent Arar, Cemil Avcı, Özcan
Avşar, recep bulut, b. Atila Gelir, nurettin Kayacı, nusret Körüklü, Vefa uyar.

15

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

Eskişehir Şube’de Ünder’le yola devam
Şeker İş Sendikası
eskişehir Şubesi’nin 20.
olağan genel kurulu
fabrikanın toplantı salonunda gerçekleştirildi. Şeker İş Sendikası
Genel başkanı İsa Gök,
önümüzdeki gündemde
şeker fabrikalarının yeniden yapılanması olduğunu söyledi.
Şeker İş Sendikası Genel başkanı İsa Gök, genel merkez yöneticileri,
AK Parti eskişehir milletvekili harun Karacan,
ChP eskişehir milletvekili
utku Çakırözer, Tepebaşı
belediye başkanı Ahmet
Ataç, odunpazarı belediye
başkanı Kazım Kurt, Şeker Fabrikası müdürü
ekrem meydanlı, Türk İş İl Temsilcisi nejat
Kılıç, Türk İş’e bağlık sendika şube yöneticileri katıldı.
maliye bakanı naci Ağbal’ın eskişehir Kazım
Taşken Şeker Fabrikası’nın gezdiğini ve şeker
fabrikalarının sorunlarının yerinde ve neler yapılması gerektiği konusunda tespitlerde bulunduğunu belirten Şeker İş Sendikası Genel başkanı
İsa Gök, “16 nisan’dan sonra nasıl bir yapılanma
ile kamuoyunun gündemine gelecek. biz çalışmalarımızı bugüne kadar yaptık, dünyanın gerçeğine uygun yapılanması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de pancardan şeker elde etmeye en uygun
ülkeyiz. bu avantajlarımızı Türkiye’nin lehine
kullanarak muhakkak pancardan şeker elde etmesi gerekir. daha iyi yapılanma ile Avrupa’ya
da şeker ihracat edecek konumundayız. Çalışanlar
bunun bilincinde nerede yapılanması gerektiğini
biliyor. Önümüzdeki günlerde pancar anlamında
da çok güzel olacağına inanıyorum” dedi.
Şeker Fabrikaları, makine fabrikaları olarak
Şeker Fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamında olduğunu belirten genel başkan Gök şunları
söyledi:
“Şeker Fabrikalarında geçmişi olduğu Türkiye’de
en ağır sanayinin şeker ve makine fabrikaları
olarak tespit edildi. uçak ve otomobil dahi yapma
olanağı var. Önemli bunu
hayata geçirmek lazım. bugün Türk insanına güvenen
ve başarabileceğini görüyoruz. daha önce yapılan arabaların ve uçakların nasıl
toprağa gördüğünü gördük.
Geçmişte Türk halkı yaptı
ama emperyalistlerin oyunu
ile toprağa gömdük. Yeniden üretiriz,bunu yaparız.
Sanayimize yeniden kalkınma hamlesi olur.
bu coğrafyada bir oyun
oynanıyor, bizim de seyretmemiz isteniyor.Türk halkı
artık geçmişle gelecek arasında bağlantı yapmayı öğreniyor.bu ülkenin insanı
artık aptal değil.hep beraber
birlikte olmayı öğrenece-

Şeker İş Sendikası
Eskişehir Şubesi’nin
20. Olağan genel
kurulu fabrikanın
toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
Şeker İş Sendikası
Genel Başkanı İsa
Gök, önümüzdeki
gündemde şeker
fabrikalarının yeniden
yapılanması
olduğunu söyledi.
ğiz.16 nisanda halkımızın doğru yolu yakalayacağını düşünüyorum.Türk insanı uyandı,uyanmaya
da devam edecek. İslam coğrafyasında emperyalist
güçlere izin vermemeliyiz. Tabanda halkımız siyasilerden çok şey bekliyor.İşçi de işverende güveneceği bir siyaset istiyor.Ülkemiz de oynanan
büyük oyunları görmeye çalışıyoruz.Şekerle oynanan oyunu şeker işçisi çok güzel çözdü.Özelleştirmenin yapıldığı yerlerde yaşananlar ortada.Şeker pancarını yok edelim çabasın dalardı ama başaramadılar.
Şeker işçisi olarak hep direnç göstermeye devam
, de.Türkiye Şeker Fabrikaları kapatılmak isteniyordu.Şeker sektörünün yapılanmasını hiç dikkate almadan bir algı operasyonu yapılıyordu.bakanlar kurulu kararını Aİhm’ ne götürdük.bu
ülkemizde gıda güvenliğinin de problemi var.Tatlandırıcının beslenmemize girdiği ortada.nişasta
bazlı şekerin yüzde 60’nı tek şirket yapıyor.rekabet
kurulunun ise sesi çıkmıyor.mecliste biz bu konuların dile getirilmesini istiyoruz.Avrupa birliğinin bizi Pazar haline getirmesini istemiyoruz. “
Şeker İş Sendikası eskişehir Şubesi’nin 20.
Genel kuruluna tek liste ile giren şube başkanı
Cengiz Ünder kongrenin açılış konuşmasını
yaptı. Türkiye’de bir çok sektör de sahip olunan
iklim ve bio çeşitlilik avantajlarının değerlendirilmediğini belirten Şeker İş Sendikası Şube başkanı Cengiz Ünder, “Üretimde karşılaştırılmalı

üstünlüğe sahip olduğumuz dallar köreltiliyor, desteklenmiyor yurt içi arz ve
talep portföyümüz
doğru konumlandırılamıyor. Şeker Sanayimizin bu girdabın
içinde tutulması ülkemizin bekasının
önünde büyük bir
kamu müdahalesi olarak durmakta, nbŞ
yüksek yoğunlukta ki
tatlandırıcı piyasasını
hakim kılma uğraşları
fiyatı, maliyeti ve işçilik
konularındaki spekülatif algı sektörümüzü
yıpratmaktadır “ dedi.
maliye bakanı naci Ağbal’ın 29 ocak 2017 günü
eskişehir makine Fabrikası ve bioetanol tesislerini
4,5 saat gezip incelemelerde bulunup tespitler
yaptığını vurgulayan Ünder şunları söyledi:
“Sanayimiz ilk kez bir maliye bakanının ‘Aldığınız her kuruş ananızın ak sütü gibi helal’
saptaması yaparak geçiçi işçilerimizin kadroya
alınması ve yeniden yapılanma modelinin gerekliliği yönündeki tespitlerine şahitlik ettik.
maliye bakanımız Sayın naci Ağbal’ın ‘Şeker
özelleştirilirken 40 sefer düşünmek lazım’ demeci,
fabrikamızı ziyareti özelleştirmeden çok pancar
tarımı ve şeker sektörünün devamı için, devletin
içinde bulunduğu yeniden yapılandırma modeliyle çareler arayışından açıkça anlaşılmıştır.
Şeker sanayi, milletimizi zehirleyen nbŞ üreticilerine terk edilmemelidir.
Fabrikalarımızın en temel sorunu 5620 Sayılı
yasa mağduru geçici işçi arkadaşlarımızın kadroya
alınarak işçi açıklarının kapatılması ve bu sayede
verimliliğin artırılması sendikamızın temel idealleri
arasında yer edinmektedir. Kamu şeker fabrikalarını adeta kanayan bir yarası haline Geçici İşçilir
sorunun çözümü için girişimlerimiz tüm hızıyla
devam etmektedir. Kiralık işçilik yasasının çıkması,
taşeronlaşma ve özelleştirme, iş kazaları ve meslek
hastalıkları, sendikal nedenlerle iş akitlerinin
feshi, işsizliğin yeniden çift haneli rakamlara ulaşması, güvencesiz çalışma
gibi çalışma hayatının kronik hale gelen tüm sorunlarının çözümü örgütlenmeden geçmektedir.”
Kongrede, belediye başkanları ve milletvekilleri
de söz alarak gündem ile
ilgili görüşlerini dile getirdiler.
Tek liste ile girilen seçimde Şeker İŞ Sendikası
eskişehir Şubesi’nin yönetim kurulu şu isimlerden
oluştu:
“Şube başkanı Cengiz
Ünder, İdari Sekreter hamit dokuzlar, mali Sekreter Yakup Türker ve yönetim kurulu üyeleri, Salih
Saylan ve harun uğur”
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kONYA ŞUbe’De
metİN kUNter DÖNemİ
Şeker-İş Sendikası Konya Şubesinin 19'uncu
Olağan Genel
Kurulu, Konya
Şeker Fabrikası
Yemekhanesinde
yapıldı. Şeker İş
Sendikası Konya
Şube Başkanlığı'na Metin Kunter seçildi.

∂ Genel Kurula Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı İsa Gök, Konya
Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Yavuz Erence, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Genel
Mali Sekreter Eyyup Şen, Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri İlhan
Özyurt, Türk-İş Konya İl Temsilcisi ve Tarım-İş Başkanı Abdulkadir Tamak, Yol-İş Başkanı Ali
Alkan ve Konya Şeker Fabrikası
çalışanları katıldı. 3 adayın yarıştığı seçimde oyların büyük bir
çoğunluğunu alan Metin Kunter
Şeker-İş Konya Şubesinin yeni
başkanı seçildi. Şube İdari Sekreterliğine İbrahim Ethem Güven, Şube Mali Sekreterliğine ise
Metin Tünay Sönmez seçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine ise Seydi
Cerit ve Nuh Mumcu seçildi.

KÜTAHYA’DA

PİYNAr gÜVeN tAZeleDİ
Ş

İŞTE YENİ YÖNETİM

21 Nisan Pazar günü yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim şu şekilde:
Başkan: Kenan PIYNAR, İdari Sekreter: Şahabettin ÖZYORGANCI, Mali Sekreter: Uğursay HALDEN,
Yönetim Kurulu Üyesi: Ali DİN, Yönetim Kurulu Üyesi: Ali YILDIZ

eker-İş Sendikası Kütahya Kütahya şube başkanı
Kenan Piynar, geçtiğimiz
Pazar günü yapılan kongrede yeniden başkanlığa
seçilerek güven tazeledi.
Genel Kurula Şeker-İş
Sendikası Genel başkanı
İsa Gök, Genel Sekreter
Fevzi Şengül, Genel mali
Sekreter eyyup Şen, Genel eğitim Sekreteri hasan basri Güzel, Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri İlhan Özyurt katıldı.
Şeker-İş Sendikası 19. genel kurulunda tek liste
halinde girilen seçimlerde
başkan Kenan Piynar dördüncü defa güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
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ŞEKER-İŞ SENDİKASI
SUSURLUK ŞUBE BAŞKANI

İsmAİl kArADAYI
gÜVeN tAZeleDİ
muş Şube’de

maşallah Demir
Dönemi
Türkiye
Gıda ve Şeker Sanayi
İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Muş
Şubesi'nin
13. Genel
Kurulu yapıldı.

Geçerli sayılan 424 oydan 168'ini alan maşallah demir, Şeker-İş Sendikası muş Şube başkanlığı'na seçildi. muş
Şeker Fabrikası'nın yemekhanesinde düzenlenen kurulda demir,
yeni yönetimi ile tebrikleri kabul etti. burada
yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı
veren demir, sendika
üyesi işçiler ve fabrikanın menfaatlerini ön
planda tutacaklarını
vurguladı. demir, "bir-

lik, beraberlik ve huzur
içinde geçirdiğimiz seçimde, İdari Sekreterliğe resul Kalır, mali Sekreterliğe mehmet Can
Sabak seçilmiştir. Yeni
kadromuzla, üyelerimizin sesi olacağız. bu seçimde bize destek olan
tüm üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Seçimde kaybeden olmamıştır. Kazanan fabrikamız, arkadaşlarımız
ve Şeker-İş ailesi olmuştur. herkese teşekkürler." diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası Susurluk Şubesi’nin 20. Olağan Genel Kurulu,18 Şubat 2017 Cumartesi günü Şeker Fabrikası Sinema Salonunda yapıldı. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök, Genel Mali Sekreter Eyyup Şen,
Genel Eğitim Sekreteri Hasan Basri
Güzel,I lgın Şube Başkanı Yusuf Yazır,
Eskişehir Şube Başkanı Cengiz Ünder,
Kırklareli İl Temsilcisi Orhan Saltık,Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Şükrü
Gür, Chp İlçe Başkanı İzzet Özdemir,
Mhp İlçe Başkanı Ali Gürsoy, DP İlçe
Başkanı Mehmet Ayaz,Balıkesir Türk
Metal Sendikası Başkanı Nedim Veske,
Susurluk Ticaret Odası Başkanı İlker
Kurt,Susurluk Esnaf Odası Başkanı

Metin Ayer, Ağaç ve Madeni İşler Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal
Şen,Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Şora ve çok sayıda davetlinin katıldığı 20. Olağan Genel
Kurul’da seçimler çarşaf liste sistemi
ile yapıldı. 323 üyenin oy kullandığı
seçimler saat 14.00’da başlayıp,saat
20.30’da bitti. Oyların sayımı gece
03.30da sonuçlandı.
Seçimler neticesinde Başkanlık için
yarışanlardan Ömer Öztürk 60 oy, Yavuz Gürsoy 120 oy aldı. Mevcut Başkan
İsmail Karadayı 134 oy alarak güven
tazeledi ve Şeker-İş Sendikası Susurluk
Şube Başkanı seçildi. Şube İdari Sekreterliğine İrfan Kuru, Şube Mali Sekreterliğine ise Tolga Meşe Seçildi.
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TÜRKŞEKER’DE
TİS İMZALANDI
İlk yıl birinci altı ay
için yüzde 7,5; ikinci altı ay için yüzde
5+enflasyon farkı,
ikinci yıl birinci altı
ay için yüzde 3+enflasyon farkı ve
ikinci yıl ikinci altı
ay için yüzde 3+
enflasyon farkı.

Kamuda çalışan işçileri kapsayan çerçeve
protokolün Türk-İş ile hükümet arasında akdedilmesinin ardından; Şeker-İş Sendikası,
TÜrKŞeKer’e ait şeker fabrikalarındaki üyeleri için toplu iş sözleşmesini bağıtladı. 20172019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri, 20 Temmuz 2017 tarihinde anlaşma tutanağının imzalanmasıyla sona erdi.
Protokolle zam oranları “ilk yıl birinci altı
ay için yüzde 7,5; ikinci altı ay için yüzde
5+enflasyon farkı, ikinci yıl birinci altı ay için
yüzde 3+enflasyon farkı ve ikinci yıl ikinci
altı ay için yüzde 3+ enflasyon farkı” olarak
belirlendi belirlendi.
denge ödeneği “ek Ödeme” olarak değiştirilerek brüt 500 TL’den brüt 750 TL’ye yükseltilirken, brüt ücreti 3 bin lirayı geçmemek
üzere altında olanlara ilave 90 TL iyileştirme
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yapılması kararlaştırıldı.
Ayrıca toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde iyileştirme ve ücret zammı
yapıldıktan sonra oluşan aylık ücret ve bu ücretle birlikte ödenen, prim, tazminat, birleştirilmiş sosyal yardım, yemek ve yol yardımı
gibi her türlü aylık nakdi ödemeler ile ikramiye,
ilave tediye, ek ödeme, giyim yardımı
gibi ödemelerin aya düşen
miktarı ve aylık asgari geçim
indirim tutarının hesaplanması sonucu oluşan aylık net
gelirin (kişiye ait özel kesintiler hariç) 2.600 TL’nin altında kalması halinde aradaki
farkın tazminat (geçici ödeme) olarak işçilere ödenmesine karar verildi.

Sözleşmenin yürürlük süresinin bitiş tarihi
de 2019 Şubat sonu olarak belirlendi.
TİS imza töreninde konuşan Genel başkan
İsa Gök, TÜrKŞeKer’in stratejik önemine
vurgu yaparak, işçisiyle ve diğer tüm paydaşlarıyla bu kurumun ayakta kalması için sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını vurguladı. Yeni dönem toplu
iş sözleşmesinden memnun oldukları ifade eden
Gök, bu süreçte karşılıklı
iyi niyet duygularının
başarıyı getirdiğini belirterek, emeği geçenlere şükran dileklerini
iletti.
Özelleştirme İdaresi
başkanı Ahmet Aksu,

sektörün ülke açısından çok önemli ve değerli
bir sektör olduğunu ve yabancı ellere bırakılmadan milli ve yerli üretimin gerekli olduğunu
ifade etti. maliye bakanı naci Ağbal’ın da
şeker sanayisine çok büyük önem verdiğini
belirten Aksu, Ağbal’ın yaptığı gezilerin bunu
ispatlar nitelikte olduğunu söyledi. Aksu, toplu
iş sözleşmesinin işçilere ve genel olarak şeker
sektörüne hayırlar getirmesini diledi.
TÜrKŞeKer Genel müdür Vekili ergin
İçenli: “Toplu iş sözleşmesi süreci boyunca
Sayın Genel başkan İsa Gök’ün dürüst ve
içten yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür
ediyorum. Şeker-İş teşkilatının, böyle bir başkana sahip olduğu için gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. bu süreçte başta müzakere
heyeti olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.
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Şeker-İş Sendikası’nda yüzlerin gü
Şeker-İş Sendikası’nın 21. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen
İsa Gök konuşmasında, "Şekerde 250 milyonluk ekonomik değer heba oldu" ifadelerini kullandı.
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri(ŞeKerİŞ) Sendikası 21. olağan Genel Ankara’da gerçekleştirildi. büyük Anadolu otel’de tam bir demokrasi havasında geçen Genel Kurul’da İsa
Gök, yeniden Genel başkanlığa seçilirken, yeni
yönetimde Fevzi Şengül Genel Sekreter, İlhan
Özyurt Genel mali Sekreter, Ankara Şube başkanı murat Taşlıyurt Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri, eskişehir Şube başkanı Cengiz Ünder
ise Genel eğitim Sekreteri olarak yer aldı.
Genel Kurul’a Ak Parti Çorum milletvekili ve
Tbmm İdare Amiri Salim uslu, Türk Şeker
Genel müdürü ergin İçenli, Türkşeker Genel
müdür Yardımcıları Cengiz Sezer, dr. Selim Yücel, hasan Altunkalem, Ömer hakan Yalçın,
Pankobirlik Genel müdürü Taner Taşpınar,
Şeker enstitüsü müdürü Songül Gürel, Ankara
makine Fabrikası müdürü bahar Can Kılınç,
TÜrK-İŞ Genel başkanı ergün Atalay, Türk-İş
Genel mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel
başkanı ramazan Ağar, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Kop-İş Genel başkanı
eyüp Alemdar, Türk-İş Genel eğitim Sekreteri
ve Teksif Sendikası Genel başkanı nazmi Irgat,
Tarım-İş Sendikası Genel başkanı İlhami Polat,
orman-İş Sendikası Genel başkanı baki Yüksel,
Tez Koop-İş Sendikası Genel başkanı haydar
Özdemiroğlu, Kristal-İş Sendikası Genel başkanı
bilal Çetintaş, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
Genel başkanı hasan Öztürk, basın-İş Sendikası
Genel başkanı Savaş nigar, Türkiye Çimse-İş
Sendikası Genel başkanı Zekeriya nazlım, Türk
harb-İş Sendikası Genel başkanı bayram bozyel,
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. dr. Aydın
başbuğ katıldı.
divan Kurulu başkanlığı’na TÜrK-İŞ Genel
eğitim Sekreteri ve Teksif Sendikası Genel başkanı nazmi Irgat seçilirken, üyeliklere Tarım-İş
Sendikası Genel başkanı İlhami Polat, Çimseİş Sendikası Genel başkanı Zekeriye nazlım,
Şeker-İş malatya Şube başkanı nuri murat ile
Alpullu İl Temsilcisi orhan Saltık seçildi.
Genel Kurul ilk olarak ebru sanatkarı duygu
orak tarafından sergilenen ebru sanatı gösterimi
ile başladı. Gösteri salondakiler tarafından büyük
alkış alırken, Şeker-İş tanıtım filmi ile duygulu
anlar yaşandı. Ardından Genel Kurul, Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Genel Kurul
açılışını yapmak üzere kürsüye gelen Şeker-İş

İsA gÖk gÜV

Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, genel
kurulun başta Türkiye olmak üzere şeker pancarı
üreticisi ve işçisi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. divan Kurulu başkanlığı’nı
TeKSİF Sendikası Genel başkanı nazmi Irgat’ın
yaptığı Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan
Şeker-İş Sendikası Genel başkanı İsa Gök, konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminde şehit
olanları anarak başladı.

Şeker-İŞ SendİkaSı Genel BaŞkanı İSa Gök:

15 Temmuz’da millet sağduyusu
ile büyük mücadele sergiledi
Tüm dünyanın karşısında, millet
sağduyusu ve devlet kararlılığının
el ele verdiği bir mücadelenin ortaya konulduğunu belirten Gök,
Türkiye’yi sindiremeyen tüm mecralara gereken mesajın verildiğini

söyledi. Gök, “bir sivil toplum örgütü olarak bu
anlayışa hizmet etme şuuruyla çıktığımız yolda,
ülkemizin bereketli topraklarına, dönen çarklarına
ve alın teri döken emeğine de ‘ses’ olduk. olmaya
da devam ediyoruz. Şeker pancarı tarımı ve şeker
sanayinin bugününü, mevcut koşullar altında yarınını ve gerçekleştirilecek atılımlar ile dünyadaki
yerini siyasetçilerimizden kamuoyuna her kesime
anlattık, anlatıyoruz” diye konuştu. Sektör olarak
oldukça engebeli süreçlerden geçtiklerinin altını
çizen Gök, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsam
ve programa alındığı o günkü yaklaşımın bugün
geldiği nokta gerçekten güç verici, gurur verici
ve Türkiye adına umut verici olduğunu kaydetti.
Gök şunları söyledi:

“Ücretsiz çalışma eylemiyle
bir ilki gerçekleştirdik”
“25 şeker fabrikamızda başlattığımız 1 ay boyunca
iki saat ücretsiz fazla çalışma eylemiyle Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirdik. Sanayimiz sorunlarına,
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üldüğü bir seçim gerçekleştirildi...

VeN tAZeleDİ
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yararını gözetmekten uzak düzenlemeler biran
evvel revize edilmelidir” dedi.

TÜrk-İŞ Genel BaŞkanı erGÜn aTalaY:

Biz şehitlerimizi unutursak
yarın da bizi unuturlar
Türk-İş Genel başkanı ergün
Atalay da dün 50 yıldır ilk
defa Kudüs'te mescid-i Aksa'da
cuma namazı kılınmadığını ve
200'ün üzerinde yaralı ve şehitlerin olduğunu söyledi. Atalay,
mescid-i Aksa'da ve Kudüs'te
müslümanların yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalınmaması gerektiğinin altını çizdi. Geçen hafta toplantı için gittiği brüksel'deki izlenimlerini aktaran Atalay, Avrupa'daki birçok ülkenin 15 Temmuz'un bir oyun
ve senaryo olduğunu düşünmeye devam ettiğini
dile getirdi. Şeker-İş'in 15 Temmuz darbe girişiminde iki şehit verdiğini hatırlatan Atalay, "Şehitlerimizi unutursak, yarın da bizi unuturlar"
dedi. Şeker fabrikalarının yarım asırdan fazla
ülkenin ekonomisine katkı sağladığını ve Türkiye'nin en zor bölgelerinde kurulduğunu, maliye
bakanı naci Ağbal'ın 'Şeker sanayisi bu ülkeye
lazım. Şeker sanayisi bu ülkenin mihenk taşı.'
dediğini hatırlatan Atalay, bu ifadelerden memnun olduklarını kaydetti.

“Taşeron ile ilgili gayret
sarf ediyoruz”

sektördeki yönetim boşluklarına, olası iş kazaları
riskine, gıda güvenirliğine dikkat çekmeyi; halkımızı doğal pancar şekerine teşvik etmeyi amaçladık. Şeker sanayi işçileri olarak, bu zor koşullar
altında dahi üretmekten asla vazgeçmediğimizi
gösterdik. 90 yılı aşkın geçmişle aşk ve şevkimizin
istikametini bir kez daha hafızalara kazıdık. Zorlu
süreç içerisinde son dönemde, Sayın maliye bakanımız Ağbal’ın, şeker özelleştirmesinin, birçok
şirketin özelleştirilmesinden çok farklı olduğu,
bunun 40 kere düşünülmesi gerektiği yönündeki
kanaatlerine şahit olduk.”
2002'den beri şeker pancarının, iç pazardaki payının mısır şurupları ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılardaki olağanüstü büyüme nedeniyle yüzde
75'ten yüzde 55'e gerilediğini ifade eden Gök, "Türkiye pancar şekeri sektörü bu daralmaya bağlı olarak
dünyada kaydedilen ortalama yüzde 2 büyüme
hızını gerçekleştirememiştir. Tespitlerimize göre
bu durum yılda yaklaşık 250 milyon liralık bir ekonomik değerin heba olduğunu göstermektedir" dedi.

“Şeker Kanunu Tasarısı revize
edilmelidir”
Gök, tüm dünyada obezite ile mücadeleden
dolayı nişasta bazlı şekerler ve yüksek yoğunluklu
tatlandırıcıların sağlık boyutunun tartışılıyor olmasının, sağlıklı gıda üretimine talebi hızla yükselttiğini ifade etti. Türkiye'nin nişasta bazlı
şeker kotalarını, pancardan şeker üreten ülkeler
seviyesine indirmesi gerektiğine dikkat çeken
Gök, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ve son yıllarda artan glikoz ithalatının önüne geçilmesinin
de zaruri olduğunu söyledi. Gök, “nitekim son
yıllarda yapılan yaklaşık 235 milyon dolarlık ithalat içerisinde sadece ithal edilen melasın dahi
yerli olarak üretilmesi ve etanol üretiminde kullanılması yılda yaklaşık 88 milyon dolarlık kazanç
sağlayacaktır. Gelinen noktada, Şeker Kurumu’nun karar alma mekanizmasının acilen
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yeni Şeker
Kanunu Tasarısında yer alan ülke ve toplum

Kısa bir zaman önce kamu sözleşmelerine
imza attıklarını, bunun uzun yıllardan beri en
iyi yaptıkları sözleşmelerden bir tanesi olduğunu
dile getiren Atalay, şunları söyledi:
"Taşeron ve 5 ay 29 gün geçici çalışan kardeşlerimizle ilgili emek, gayret sarf ediyoruz. Taşeronda belirli bir noktaya geldik ama arkası gelmedi. maalesef kadro bekleyen taşeron arkadaşlarımız var. Taşerondan daha önemli olan,
bu ülkede 20 yıldır 5 ay 29 gün çalışan arkadaşlarımız var. Şekerde, tarımda var, demiryollarında,
ormanda var. Topladığınızda bu sayı 22 bini geçmiyor. maalesef bu konuyla ilgili geçen sene ülkeyi yönetenlerden söz almamıza rağmen, şu
ana kadar olumlu bir netice alamadık."
Önümüzdeki günlerde 5 ay 29 gün çalışanlara
yüzlerini güldürecek bir bilgi vermeyi umut ettiğini ifade eden Atalay, çözüm noktasında olağanüstü gayret sarf etmeye devam edeceklerini
söyledi. Kıdem tazminatında olumlu bir noktaya
gelindiğini ifade eden Atalay, Türk-İş'in eylül ayında tek gündemle, örgütlenme gündemiyle toplanacağını kaydetti.

TBMM İdare aMİrİ Ve MİlleTVekİlİ SaMİ USlU:

Özelleştirmede bir üçüncü
yol bulunmalıdır
Tbmm İdare Amiri Salim
uslu ise "Özelleştirmede bir
üçüncü yol bulunmalıdır. Üretimi, verimliliği arttıracak, istihdamı sürekli hale getirecek
bir yolu bulmak için akıl, vicdan

22

naZMİ ırGaT

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

YUSUf YaZır

sahibi olmak yeterlidir" dedi. Şeker-İş Sendikası 21. olağan Kongresi'nde konuşan uslu,
15 Temmuz'da Türk milletinin hem istiklaline
hem istikbaline sahip çıkma noktasında büyük
bir duyarlılık gösterdiğini söyledi. uslu, 15
Temmuz'dan sonra referanduma gidilerek yapılan sistem değişikliğinin Türkiye için önemli
olduğuna işaret etti. Siyasete girmesine rağmen, halen sendikacı olduğunu ifade eden
uslu, halen emekten yana taraf olduğunu
söyledi.
Sendikaların sadece talep eden kurumlar
değil, aklı ve bilgiyi kullanan çözüm ortakları
olduğunu belirten uslu, şöyle devam etti:
"Sosyal ortaklar olarak sendikaların çözüme
yönelik düşüncelerini siyasetçilerin dinlemesi
gereklidir. Şeker sanayisinde özelleştirmenin
ne kadar yanlış olduğu, et balık Kurumu'nun,
Süt'ün özelleştirilmesiyle görülmüştür. bundan vazgeçilmesi gerekiyor. buralara 'kaç
para verirse, kime verirsem' satarız yerine,
buraları gerçekten işletecek, çalıştıracak,
orada istihdamı da sürdürecek, 5 ay 29 gün
yerine farklı sektörlerden, farklı alanlarda
yatırım yapacak kurumlara vermek gerekiyor,
kaç para verildiğine bakmaksınız onlara vermek gerekiyor." uslu, iş vermeyen işletmecinin düşünülemeyeceğini, işçilerin 12 ay süreyle çalışması gerektiğini belirterek, "Özelleştirmede bir üçüncü yol bulunmalıdır. Üretimi, verimliliği arttıracak, istihdamı sürekli
hale getirecek bir yolu bulmak için akıl,
vicdan sahibi olmak yeterlidir." dedi.

feVZİ ŞenGÜl:

Üzerimize düşeni yapmaya
devam edeceğiz
Genel Kurul’da 2010 yılından
bu yana sürdürdüğü Genel Sekreterlik görevine yeniden seçilen Fevzi Şengül, desteklerinden dolayı tüm delegelere
teşekkür ederek şöyle devam
etti: “bizlere duyduğunuz güveni göstermenizden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Şeker sanayinin, sendikamızın ve çalışma hayatının geleceği için üzerimize düşen görev

İSMaİl karadaYı

YaVUZ ŞaHİn

ne ise, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

eYYUP Şen:

Eyyup Şen konuşmasında
helallik istedi
bir önceki dönem Genel mali
Sekreteri eyyup Şen ve Genel
eğitim Sekreteri hasan basri
Güzel, Genel Kurul’da yeniden
aday olmayacaklarını açıkladılar.
bugüne kadar Şeker-İş Sendikası’nın bir ferdi olmaktan
gurur duyduğunu ifade eden
Şen, bundan sonra da ailenin
mensubu olarak yaşamını sürdüreceğini söyleyerek, Genel Kurul salonunda bulunan delegelerden, sendika çalışanlarından ve tüm Şeker-İş camiasından helallik istedi.

HaSan BaSrİ GÜZel:

Hak arama mücadelisi devam
ettikçe sendikacılık sürecek
2005 yılından itibaren Genel
eğitim ve Teşkilatlanma Sekreterliği, 2010’dan itibaren ise Genel eğitim Sekreterliği görevlerini sürdürerek Şeker-İş’e hizmet veren hasan basri Güzel,
şeker sanayi sektöründe ve çalışma hayatında Şeker-İş’in mücadelelerinden bahsederek, başta Genel başkan İsa Gök olmak üzere bu onurlu
mücadelenin tamamıyla toplumsal fayda uğruna
yapıldığına dikkat çekti.
hasan basri Güzel şöyle devam etti:
“emeğin hakkını alamadığı düşüncesi var
oldukça sendikacılık da var olmaya devam
edecektir. Ömrüm boyunca emeğin hak arama
mücadelesinin içinde bulunmuş olmanın haklı
gururuyla, ömrümün geri kalan kısmında da
bu mücadelenin içinde bulunacağım.”
Teşekkür konuşmasında duygusal anlar yaşayan Güzel, sendikacılık kariyerini gönül rahatlığıyla sona erdirdiğini açıkladı. Şeker-İş’teki
görevine ve sendikacılık kariyerine veda eden

YaŞan TaYlan

Güzel, bugüne kadar yaptığı çalışmalarda yanında olan Yönetim Kurulu’na, delegelere, üyelere ve Genel merkez çalışanlarına sonsuz teşekkür ettiğini bildirdi ve helallik istedi.
hasan basri Güzel’e çalışma hayatına yaptığı
katkılardan dolayı Genel başkan İsa Gök, tüm
Şeker-İş teşkilatı adına teşekkür ederek, bundan
sonraki yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk
diledi. Konuşmalardan sonra da hatıra fotoğrafları çekildi.

İlHan öZYUrT:

Biz bu sektörde bir milli
mücadele veriyoruz
Önceki dönemde Genel Teşkilatlandırma Sekreteri olan İlhan Özyurt, 21. olağan Genel
Kurul’da Genel mali Sekreterlik
görevine seçildi. başta Genel
başkan İsa Gök olmak üzere
Şeker-İş’in bu sektörde milli bir
mücadele verdiğini söyleyen Özyurt, Genel Kurula katılan Şeker-İş üyeleri ve sendikal harekete gönlünü
vermiş herkese teşekkür etti.
Genel Kurul tarafından Genel mali Sekreterlik
görevine layık görülmesinden büyük mutluluk
duyduğunu ifade eden Özyurt, yeni dönemde
bu görevi layıkıyla yerine getirmek için fedakarlıktan kaçınmayacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Tüzük Tadil Komisyonu, bütçe Komisyonu, hesap Tetkik Komisyonu, mevzuat ve Öneriler Komisyon raporları
ve 2017-20121 yılı bütçesi, Komisyonlarca hazırlanan raporlar Ilgın Şube başkanı Yusuf
Yazır, Susurluk Şube başkanı İsmail Karadayı,
erciş Şube başkanı Yavuz Şahin, uşak İl Temsilcisi Yaşar Taylan tarafından okunarak maddeler oylamaya sunuldu.
Şeker-İş Sendikası'nın 21. olağan Kongresi’nde yapılan oylamada İsa Gök yeniden genel
başkanlığı seçilirken, yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Genel başkan-İsa Gök
Genel Sekreter-Fevzi Şengül
Genel mali Sekreter-İlhan Özyurt
Genel eğitim Sekreteri-Cengiz Ünder
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri-murat Taşlıyurt
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21. OLAĞAN GENEL KURUL
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SandıkTan Gök ÇıkTı
Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminde şehit
olanları anarak başladı. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda İsa Gök, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
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ŞeKer İŞ SendİKASI

genel eğitim
sekreterliği’nde
görev teslimi
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri(ŞEKER-İŞ) Sendikası’nın 22-23 Temmuz tarihleri arasında demokrasi şöleni
havasında gerçekleştirdiği 21. Olağan Genel Kurulu sonrası mazbatalarını alan yeni yönetim görev başı yaptı.

Ş

eker-İş Sendikası eski Genel
eğitim Sekreteri hasan basri
Güzel, görevini eskişehir Şubesi’nin başarılı çalışmaları ile
bilinen başkanı Cengiz Ünder’e
teslim etti. duygulu anların yaşandığı devir teslim töreninde
konuşan hasan basri Güzel,
görevini gözünün arkada kalmayacağı değerli bir kişiye teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek Cengiz Ünder’e sendikal mücadelesinde
başarılar diledi. Güzel, “büyük
gururla yürüttüğüm Genel eğitim Sekreterliği görevini benden çok daha iyi yapacağına
inandığım değerli arkadaşım
Cengiz Ünder’e gönül rahatlığıyla teslim ediyorum. benim
burada görevim sona erse de
her zaman Şeker-İş’le beraberim. bundan sonra ki süreçte
de arkadaşlarıma yol göstermek
için elimden gelen katkıyı yapacağım” diye konuştu.

EĞİTİM ŞART
Genel eğitim Sekreterliği görevini devralan Cengiz Ünder
de, eğitimin çalışma hayatındaki
önemine vurgu yaptı. Ünder,
Şeker-İş Sendikası’nın mensubu olarak sendikal hayata atıldığı tarihten bugüne hizmete
her zaman hazır olduğunu ifade
ederek bundan böyle üzerine
düşen sorumluluk bilinciyle çalışma hayatı, gıda sektörü ve
özellikle şeker sektörünün sorunlarının çözümü ve teşkilatlarının daha bilinçlenmesi için
zaman mevhumu gözetmeksizin elbirliğiyle daha çok gayret
sarfedeceklerini söyledi.

ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI VOLEYBOL TAKIMI ERCİŞ KAYMAKAMLIĞININ DÜZENLEMİŞ
OLDUĞU KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASINDA ERCİŞ'TE ŞAMPİYON OLDU.
ERCİŞ ŞEKER
FABRİKASI KISIMLAR
ARASI VOLEYBOL
TURNUVASINDA BİRİNCİLİĞİ RAFİNERİ
KISMI, İKİNCİLİĞİ MAKİNİSTLİK+ÖLÇÜ
KONTROL TAKIMI VE
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ DE
OFİS TAKIMI KAZANDI.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCIMIZ FABRİKAMIZI ZİYARET ETTİ. BAKAN BEY'E
FABRİKAMIZIN VE GEÇİCİ İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN SORUNLARINI DİLE GETİRDİK.
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ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ YAYIMLANDI

kAYIt DIŞI AZAlACAk
İstİHDAm ArtACAk

Tekstil sektöründe çalışan işçilerin yüzde 50’sinin
sertifika sahibi olması sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi ile
bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım,
tekstil ve hazır giyim ile turizm sektörlerinde 2023'e kadar istihdamın
artırılması, kayıt dışı istihdamın
ise azaltılması hedefleniyor.

r

esmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ulusal İstihdam Stratejisi
ile Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak, turizm, inşaat, finans, bilişim, sağlık, tarım, tekstil ve hazır
giyim sektörlerine ilişkin istihdam stratejileri belirlendi. buna göre, bilişim sektöründe sektöre yönelik iş gücünün niteliği

geliştirilecek, girişimcilik teşvik edilecek.
Toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojileri kullanma ve değişim sürecine
uyum becerileri geliştirilerek sektördeki
istihdam artırılacak. Sektör ile ilgili gerekli
piyasa düzenlemeleri de yapılacak.

Her Yıl 10 Bin Bilişim Uzmanı
Yetiştirilecek
hedefler çerçevesinde her yıl 10 bin bilişim
uzmanı yetiştirilecek. Türkiye'de, oeCd
verilerine göre, 2014'te yüzde 1,08 olan toplam istihdam içindeki bilişim uzmanı oranı,
2019'da diğer ülke artış ortalamaları olan
yüzde 0,31 oranında artırılacak. İŞKur'un
bilişim sektöründe verdiği hizmetlerden
faydalananların sayısı da yükseltilecek.
Sektörde iş gücünün niteliği, sektörün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecek,
girişimciliğe yönelik teşvikler ile toplumsal
ve kültürel alanda bilişim teknolojilerini
kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri artırılacak, bilişim sektörü piyasasının
daha etkin çalışması sağlanacak.

Engelli İstihdamı 2019’a
Kadar Yüzde 10 Artırılacak
Finans sektöründe ise 2013 yılı sonu itibarıyla nitelikli istihdam düzeyi 2023'e kadar
yüzde 28; engelli istihdamı düzeyi de 2015
yılı sonuna göre, 2019'a kadar yüzde 10 oranında artırılacak. İnşaat sektöründe, ulusal
ve uluslararası rekabet gücü ile istihdam
kapasitesini her vasıf düzeyinde yükselterek,
değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilen, mesleki yeterlilik belgeli iş gücü
istihdamını yaygınlaştırarak verimliliği yüksek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci gelişmiş,
kayıtlı iş gücünün sürdürülebilir istihdamının sağlanması amaçlanacak. Sektördeki
mevcut istihdam, 2013 yılı sonuna göre
2023 yılına kadar yüzde 160 oranında artırılacak. İnşaat sektöründe 2023 yılı sonuna
kadar çalışanların yüzde 30'u mesleki yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli iş gücü
haline getirilecek. Sektörde kayıt dışı istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına
kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.
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Hekim Sayısı Artacak

Tekstil İşçisine Sertifika

Sağlık hizmetleri sektörünün,
toplumun değişen ihtiyaçlarına hazır ve hızlı cevap verebilmesi için
sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün tespit edilmesi, nitelik ve
nicelik olarak artırılması da hedefleniyor.
bu kapsamda sağlık sektöründe
çalışan sayısı, 2013 yılı sonuna göre
2023 yılına kadar yüzde 100 artırılarak, sektördeki istihdamın toplam
istihdama oranı oeCd ortalamasına yaklaştırılacak. 2023 yılında
bin kişiye düşen hekim sayısı 2,4'e,
hemşire sayısı da 3,8 düzeyine çıkarılacak.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe
ise mevcut istihdam imkanlarının
geliştirilmesi, nitelikli iş gücü talebinin karşılanması ve kayıt dışı
istihdamın önlenmesi hedefleniyor.
Kayıt dışılığı önlemeye yönelik teşvik edici politikalarla denetimler
artırılarak, 2012 yılı sonuna göre
2023 yılına kadar kayıt dışı istihdam
yüzde 50 oranında azaltılacak. Sektörde çalışan işçilerin yüzde 50'sinin
2023 yılına kadar sertifika sahibi
olması sağlanacak.
Turizm sektöründe de esnek çalışma şartlarının uygulanabilirliğinin artırılması, nitelikli iş gücü talebinin karşılanması ve alternatif
turizmin desteklenmesi yoluyla
mevcut istihdam imkanları geliştirilecek. 2013 yılı sonuna göre 2023
yılına kadar turizm sektöründe is-

Tarım Sektöründe
Hedefler
Türkiye'de kayıt dışılığın en yoğun yaşandığı sektör olan tarım
sektörüyle ilgili de hedefler belirlendi. Sektördeki iş gücünün niteliği ve uyum yeteneği ile teşvikler
yoluyla kırsalda katma değer ve
istihdam imkanlarının artırılması,
kayıtlı istihdamın geliştirilmesi,
sektördeki dezavantajlı grupların
çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amaçlanıyor.
Gerekli teknik ve yasal önlemler
alınarak tarım sektöründe aile işleri
dışında, ücret karşılığı gezici ve
geçici tarım işlerinde çalışan çocuk
işçiliği tamamıyla ortadan kaldırılacak. Tarım sektöründe kayıt dışı
istihdam, 2012 yılında yüzde
83,6'dan 2023 yılında yüzde 50 seviyesine indirilecek.

Hedefler çerçevesinde her yıl
10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek.

tihdam yüzde 80 oranında artırılacak. 2023 yılına kadar 400 bin turizm
çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye sektöre yönelik iş gücü yetiştirme eğitimi verilecek. Kayıt dışılık 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde
50 oranında azaltılacak.
2023 yılı vizyonu ile hazırlanan
ulusal İstihdam Stratejisi, üçer yıllık dönemleri kapsayan ve her yılın
sonunda güncellenecek eylem planları aracılığıyla hayata geçirilecek.

Engellilik Durumuman
Göre Elektronik Sınav
Sistemi Geliştirilecek
2017-2019 eylem Planları'na ilişkin tabloların da yer aldığı stratejide, eğitime erişimde kız çocukları,
engelli çocuklar, coğrafi konum
veya sosyoekonomik açıdan olum-

suz koşullarda yaşayan çocuklara
odaklanılarak, bu grupların eğitime
erişimi ve devamının önündeki engeller kaldırılacak.

Teknolojk Kuluçuka
Merkezlerinin Kurulmasına Destek Sağlanacak
Alt işverenlik uygulaması, işçi hakları ile iş yeri koşulları dikkate alınacak şekilde gözden geçirilecek.

Kıdem Tazminatı
Kıdem tazminatında yaşanan sorunların çözümü amacıyla bireysel
hesaba dayalı kıdem tazminatı sistemine yönelik mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacak.
bu kapsamda gerek Üçlü danışma
Kurulunda, gerekse diğer sosyal
diyalog mekanizmaları çerçevesinde mevzuat çalışmasının sonuçlandırılması sağlanacak.
Şiddet mağduru konukevinde kalan, eski hükümlü, kocası ölmüş
veya boşanmış kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımları
desteklenecek, mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmeleri sağlanacak.
engellilerin dezavantajlı konumları
göz önünde bulundurularak, engellilik durumlarına göre elektronik
sınav sistemi geliştirilecek.
Yerel düzeyde çocuk işçiliği ile
mücadele birimleri kurulacak, çocuk işçiliği izleme sistemi oluşturulacak.
Yükseköğrenim mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme
araştırmaları yapılacak ve bunların
İŞKur'a kayıt olmaları sağlanacak.
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İş sağlığı ve güvenliği eğitim semineri
Şeker-İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı’nın finanse ettiği proje kapsamında Türk-İş Konfederasyonu ile ortaklaşa “İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim Semineri”
düzenledi. 11-14 mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da Grand Şeker otel’de düzenlenen
programa Genel başkan İsa Gök ve Genel
eğitim Sekreteri hasan basri Güzel katıldı.
hedef kitlenin tüm şube ve temsilciliklerden İşyeri İş Güvenliği Kurulu üyesi olan
temsilcilerin olduğu seminerde, Yol-İş Sendikası eğitim müdürü Özcan Karabulut,
Sosyal Güvenlik müdürü Celal Tozan ve
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.dr.Aydın başbuğ eğitmen olarak katıldı.
Açılış konuşmasında ulusal ve bölgesel
sorunlara değinen Genel başkan İsa Gök,
sorunların üstesinden gelmek için birlik
olma çağrısını yineledi.
Toplantının ana gündem maddesi olan iş
kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, “ekmek veren benim diyerek insana insan gibi bakmayan işverenler var” diyerek emeğin değersizleştirilmesinden yakındı.
Kar hırsının bazı insanların vicdanını söktüğünden bahseden Gök:
“Para yaşamamız için gerekli, ama paraya
esir olmayacağız hakkımızı arayacağız. Çocuklarımızı yetim bırakmamak için önce
sağlığımızı koruyacak, iş güvenliği için elimizden geleni yapacağız. İnandığımız sürece
kaza risklerini ortadan kaldırmak mümkün”
dedi.
Genel başkan Gök konuşmasında şeker
sektörü, geçici ve taşeron işçiler, sendikal örgütlenme hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Genel eğitim Sekreteri hasan basri Güzel, iş
kazası ve meslek hastalıklarındaki olumsuz tabloya

gerekli yasal düzenlemeleri yapma, işverenlere de bu düzenlemeleri takip etme
çağrısında bulundu. hasan basri Güzel, çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunda
eğitim faaliyetleri düzenleyerek sorumluluk
almaya devam edeceklerini belirtti.

İlk Gün Karabulut ve Tozan
Sunum Yaptı
Yol-İş Sendikası eğitim müdürü Özcan
Karabulut, ilk oturumda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim seminerini verdi. İşçi sağlığı
ve iş güvenliğinin en az özelleştirme, kıdem
tazminatı, ücret kadar önemli olduğunu belirten Karabulut, katılımcılara iş güvenliği
kurullarındaki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yaptı. Karabulut ayrıca
şeker işkolu özelinde iş sağlığı ve güvenliği
risk ve önlemlerine değindi.
İkinci oturumda Sosyal Güvenlik uzmanı
Celal Tozan eğitim verdi. Tozan, bireysel
emeklilik sigortası, genel sağlık sigortası
ve sosyal güvenliğin diğer konuları hakkında
bilgilendirmede bulundu.

Başbuğ, İş Güvenliği
Konusunda İşçinin
Sorumluluğunu Anlattı

dikkat çekerek, bu tablodan tüm tarafların ortak
sorumlulukları olduğunu ifade etti. İşçilere kişisel
koruyucu donanımlarını kullanarak üzerine düşeni
yapması sorumluluğunu hatırlatan Güzel, devlete

Sabrın yansıması EBRU SERGİSİ
Ankara’da büyük ilgi gördü

eğitim seminerinin ikinci gününde Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.dr. Aydın
başbuğ da “İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Örgütlü olmanın Önemi” başlığıyla eğitim
verdi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hakkında
açıklamalar yapan başbuğ, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçinin sorumluluklarını derinlemesine inceledi. başbuğ, işçiye hak ve yükümlülükler konusunda uyarılarda bulundu.

Gülzar-i Aşıkan Sanat Atölyesi duygu orak ve öğrencileri tarafından hafızalardan
çıkmayacak ilk klasik Türk
ebrusu sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.
Ankara ePdK Sergi Salonu’nda 19 mayıs tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine
sunulan Sergiye ilgi yoğun
oldu. Türkiye Gıda ve Şeker
Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş)’nın destekleriyle gerçekleştirilen gelenekli sanatlarımızın önemli bir bölümünü oluşturan ebru sanatı tablolara her zamanki gibi manevi ve ruhi tefekkürü yansıttı.
Şeker-İş Sendikası Genel başkanı İsa Gök’ün de katıldığı
sergide her biri en az sekiz
aylık bir çalışmanın karşılığı
olan eserlerin hazırlanmasında
usta-çırak ilişkisi ve sabrın
önemi büyük önem taşıyor.
Sergide Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. dr. Aydın

başbuğ’un da iki adet ebru
çalışması bulunuyor.
ebru Sanatkarı duygu orak,
2008 yılından bu yana ebru
sanatı ile uğraştığını belirterek
sağlığını düşünen herkesi klasik ebru sanatı öğrenmeye davet etti. İnsanların sanatla
hem hal olmasının kalp sağlığına da olumlu yansıdığının
altını çizen orak, Ankara beşevler’de bulunan Atölye merkezinde haftanın altı günü sanat sohbetleri, dersler ve musiki toplantılarla sanatseverlere maneviyat yüklediklerini
ve bunun yaşamlarına olumlu
yansıdığını söyledi. ebru sanatı, uygulayan kişilere tevazuyu, uyumu, konsantrasyonu
ve estetiği öğrettiğine vurgu
yapan orak, zamanla kişinin
ebru'yu uygulaya uygulaya
bu erdemleri özümsediğini ve
yaşam felsefesi haline getirdiğini sözlerine ekledi.
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BAŞARILAR DİLERİZ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına yeni İsim
Sendikacılık camiasının içinden gelen yeni
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Julide Sarıeroğlu’na Şeker-İş Sendikası
olarak bizde başarılar dileriz.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın
Şeker-İş Ankara Şubesine seçim sonrası hayırlı olsun ziyareti.

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun
Şeker-İş Ankara Şubesine seçim sonrası
hayırlı olsun ziyareti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan’dan
Ankara Şeker Fabrikasına Ziyaret
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Ahmet Arslan, Ankara
Şeker Fabrikası işçileri ile bir araya
geldi. bakan Arslan’ın ziyareti sırasında Şeker-İş Sendikası Genel başkanı İsa Gök, genel merkez yöneticileri ve Şeker-İş Ankara Şubesi üyeleri de hazır bulundu.
burada konuşan bakan Arslan, maliye bakanlığının olağanüstü bir gayretle fabrikaların nasıl daha aktif

hale geleceği, nasıl daha fazla üretim
yapacağı, üretime nasıl daha fazla
katkı koyabileceği konusunda gayret
içinde olduklarını belirterek, “Problemleri de beklentileri de biliyoruz,
bunların beraber çözülmesi, üretimin
arttırılabilmesi, sizlerin sıkıntılarının
giderilebilmesi adına beraber bir gayret ortaya koyuyoruz bakanlar Kurulunda da bunu konuşuyoruz” ifadesini kullandı.

Şeker-İş Genel Merkez
Denetimi yapıldı
Şeker-İş Sendikası Genel merkez denetimi 20 Şubat-4
mart 2017 tarihleri arasında başkan Veli İlkay, Üye İsmail
Çelik ve raportör İbrahim buğday tarafından gerçekleştirildi.
denetim sonrası tutulan tutanakta bütün kayıtların incelenerek kayıt ve kararların yönetmelik ve tüzüğe uygun olarak
zamanında yapıldığı, kayıt ve evraklarda herhangi bir eksikliğe rastlanmadığına vurgu yapılarak yönetim kurulunun
yaptığı çalışmalara teşekkür edildi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Şeker-İş Ankara
Şubesine seçim sonrası hayırlı olsun ziyareti.

Şeker-İş
Ölüm ve
Yardımlaşma
Vakfı Denetimi
yapıldı
Şeker-İş Sendikası Ölüm ve Yardımlaşma Vakfının denetimi 31
ocak -3 Şubat 2017 tarihleri arasında başkan Kenan Piynar,
raportör Sefer Kahraman ve Üye nuri murat tarafından gerçekleştirildi. hazırlanan raporda şöyle denildi: “31 ocak- 3 Şubat 2017
tarihleri arasında Şeker Anadolu mutfağı, Şeker-İş Sıhhiye misafirhanesi, Vakfın iştiraki olan Şeker-İş Sigorta Aracılık hizmetleri
Ltd. Şti ve Anadolu Şeker Turizm Ltd. Şti. merkez ve Grand Şeker
hotel Şubesi’ne ait bütün kayıtlar incelenmiş olup, kayıt ve evraklarda herhangi bir eksikliğe rastlanmamıştır. denetim Kurulu
olarak Yönetim Kuruluna yapmış olduğu başarılı çalışmalardan
dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in Ankara Şubesine
seçim sonrası hayırlı olsun ziyareti.
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Ankara Şeker Makine Fabrikası Üretimiyle Büyük Oynuyor…

ANKARA ŞEKER MAKİNA
FABRİKASI CUMHURBAŞKANI VE
BAŞBAKAN’DAN DESTEK BEKLİYOR
Ankara etimesgut'daki
Şeker Fabrikasının
bünyesinde faaliyet
gösteren ve bir zamanlar
ortadoğu'nun en büyük
makine fabrikalarından
olan elektromekanik
Aygıtlar Fabrikası
(emAF) ve makine Fabrikası bugün gerçek
işlevinden yoksun, bir
kenara atılmış vaziyette
olmasına rağmen büyük
işlere imza atmaya
devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne
Türk mühendisleriyle
yerli teknolojik gücünü
kullanarak hidroelektrik santrallerine kadar büyük başarılara
imza atan emAF ve makine Fabrikası, özelleştirme politikaları sebebiyle neredeyse atıl bir
konumda olmasına rağmen kendi
öz kaynaklarıyla ayakta durmaya
çalışıyor.

Elektrikli otomobil ve uçak
motorunu yapmaya aday
Ülkemizi dışa bağımlılıktan
kurtaracak ve verimliliğini artıracak nice projelere imza atan ve
Türkiye’nin adını dünyada duyurmaya hazır olan emAF ve makine
Fabrikası bugün milyarlarca dolar
ödenerek ithal edilen elektrikli
otomobillerin motorunu hatta
uçak motorlarını ithalat fiyatının
çok çok altında bir yatırımla
gerçekleştirebilecek beyine ve kapasiteye sahip. başta Türkiye
elektrik Kurumu, Türkiye Kömür
İşletmeleri, Çimento Fabrikaları,
boTAŞ, barajlar, hidroelektrik
Santralleri, belediyeler, mKe,
Tbmm, eTİ maden, TCdd olmak
üzere daha birçok kamu ve özel
kuruluşlarda elektrik, elektronik
ve elektromekanik sistemlerin
bakım-onarım, üretim ve yerinde
montaj işlerini de gerçekleştiren
emAF, 1997 yılında Özbekistan’a
emsal maliyetinin üçte biri fiyatına yüzde 97 Türk mühendislerinin maharetiyle şeker

fabrikası kuran ve adını fabrika
yapan fabrika olarak Türk
ekonomisinin sayfalarına altın
harflerle yazdırdı.

Fabrikanın yapamadığı
iş yok
biri Özbekistan olmak üzere 13
Şeker Fabrikası, 9 Çimento Fabrikası, Aliağa, İpraş İzmit rafiner-

ilerinin basınçlı kap,
dram, kolon ve eşanjör
imalatlarını yapan makine
Fabrikası Özbekistan’ın
horezm bölgesinde 3000
ton/gün pancar işleme kapasiteli Şeker Fabrikasını
Türkiye toprakları dışında
komple kurarak hizmete
sundu. makine fabrikasında ayrıca Komple
bir Şeker Fabrikasının
yüzde 95’i, Çimento Fabrikasının yüzde 85’i imal
edilebiliyor. bunların
dışında Fabrika, termik
santraller için 100 t/h
buhar kapasiteli buhar
kazanları ile 150-200 mW gücündeki hidrolik türbinleri imal
etmek üzere gerekli makinalara
sahip olup, ağır sanayide kullanılan muhtelif büyük boyutlu,
ağır makine imalatını yürütebilecek kapasitede, uygun takım
tezgâhları ve teçhizatla donatılmış durumda. Türkiye’de ilk

defa Türkiye elektrik Kurumu
işbirliği ile hirfanlı hidroelektrik
Santraline yüzde 100 yerli
malzeme kullanılarak 32 mW
gücünde bir hidrolik türbin ve
jeneratörün imalatını başarıyla
gerçekleştirdi. Son olarak Zorlu
enerji Grubu için, manisa Alaşehir’de bulunan 45 kW kurulu
gücündeki jeotermal kaynaklı
güç santraline ait çapı 3 metre,
boyu 6.5 metre, ağırlığı ise 25 ton
olan buhar türbininin bakımını
gerçekleştirerek işletmeden
teşekkür mektubu aldı.
bir kamu kuruluşu olması nedeniyle kar amacı gütmeden özel
sektörün cazip görmediği yeni
projelerde görev alabilen ve ilkleri başaran fabrika, son yıllarda
şeker fabrikalarının özelleştirme
kapsamında olması sebebiyle
yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen fabrika çalışanları
hükümetin gereken adımları atacağı inancını kaybetmeden yoluna devam ediyor.
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TEŞEKKÜR
Şeker Fabrikaları’nın
ayrılmaz parçası olan
ve ‘fabrika üreten
fabrika’ olarak bilinen milli servetimiz
makine Fabrikaları’nın kıymetini bilerek, işletmesine ait
buhar türbininin bakımını burada yaptıran Zorlu Jeotermal’e
duyarlılığından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını
dileriz.
bu toprakların kaynakları ile üretim yapan
yaparak, piyasada var
olmaya devam eden
tüm işverenleri, öz
kaynaklarımıza sahip
çıkmaya davet ediyoruz.
Zorlu Jeotermal’in
Türkşeker Genel müdürlüğü’ne yazmış olduğu teşekkür mektubu:

VEFAT
Malatya Şeker Fabrikası veri hazırlama
kadrosunda çalışan

AYCAN ASLAN
14.06.2017 tarihihinde yakalanmış
olduğu amansız bir hastalık
sonunucu vefat etmiştir.

ŞEKER İŞ MALATYA ŞUBESİ

Malatya Şeker Fabrikası çalışanlarından

HÜSEYİN AL
22.10.1993 tarihinde Akçadağ Bölgemizde Geçici işçi olarak göreve başlamıştır.
30.07.2007 tarihinde sürekli işçi kadrosuna geçmiş ardından 15.09.2013 tarihinde
Puantörlük kadrosuna geçmiş olup,
01.06.2017 tarihinde Fabrikamız sahasında geçirmiş olduğu iş kazası sonucu vefat
etmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ŞEKER İŞ MALATYA ŞUBESİ

MUŞ Şeker Fabrikası
Bulanık Ziraat Bölge
Şefliğinde Tesellüm Personeli
olarak çalışan

ABDULLAH ARMUT
15.05.2017 tarihinde vefat etmiştir

ŞEKER İŞ MUŞ ŞUBESİ

Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan Rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz
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Elitaş: En büyük başarı sizlerin
Elitaş, Kayseri Şeker’in Boğazlıyan fabrika çalışanları
ile yemekte bir araya geldi.

Kayseri Şeker’in boğazlıyan Fabrikasında çalışanlar
öğle yemeğinde Ak Parti Gurup başkan Vekili mustafa elitaş ve Ak Parti Yozgat milletvekili Yusuf
başer ile bir araya geldi.
Yemek öncesinde Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanı hüseyin Akay; Şeker sektörünün içinde bulunduğu sorunları, Şeker Kuruluna
uzun süredir atama yapılamadığını ve dolayısı ile
şeker sektöründe Pancar kotası gibi sorunların bakanlık ve mecliste gündeme getirilerek çözülmesi
için dilek ve temennilerini iletti.
başkan Akay konuşmasında; Pancar tarımı, pancar
ürünü orta Anadolu için çok önemli. Kayseri Şekerin
Faaliyet yürüttüğü alan için çok önemli. başka bölgelerde çiftçilerin alternatif ürünleri vardır ama ,bu
bölgede para kazanacakları alternatif ürün malesef
yok. bu konuya hassaten sizin özel her zaman gösterdiğiniz yakın ilginizi tekrardan seferber etmenizi
, yakın ilgi ve alaka göstermeniz bizleri de mutlu
edecektir.
Çalışanımızı, çiftçimizi mutlu edecek çözümler
üretme konusunda yardım etmenizi talep ediyorum.
buraya kadar zahmet ettiniz. buraya kadar zahmet
etmeniz bizim hem çiftçimize ,hem kuruluşlarımıza
hem de çalışanlarımıza verdiğiniz bir değerin ifadesi
onun için hassaten çok teşekkür ediyorum dedi.
Ak Parti Gurup başkan Vekili mustafa elitaş Türkiye’de Şeker Sektörünün sorunları ile yıllardan
beri uğraştığını belirterek sorunları yakından takip
ediyoruz. 2006-2007 yıllarında biz 2 şeker fabrikasının
toplam kapasitesinin, Türk Şekerin imkanlarından
yararlanarak,70 bin ton şeker üretimine eş değer
pancar verdik. Yani yıllık 500 bin tona yakın pancar
kotasını artırdık. Ama o dönemdeki idare üretimi
gerçekleştiremediğinden dolayı 70.000 tonu hem
boğazlıyan ,hem Kayseri Şeker Fabrikasının kotası
başka şeker fabrikasının kotasına gitti. Almak için
çok gayret ettik. Şimdiki Cumhurbaşkanımız, o dönemdeki başbakanımız, talimat verdi gidin beraberce
bu kota işini halledin çünkü bir haksızlık var, orada
haksızlık olduğu iddia ediliyor. bu iki bölgenin,
pancar kotasını artırın dedi. Artırdık ama maalesef
başka şeylerle uğraşan yönetim bizim aldığımız
pancar kotasını ertesi sene başka şeker fabrikalarına
devretmek mecburiyetinde kaldı.
2010 yılına geldiğimizde bankalardan kredi dilenen
başka bir fabrikanın % 7 ile aldığı kredi faiz oranlarını
,burası % 17 – 18 ile kullanmak mecburiyetinde
kaldı. neden böyle farklı şekilde verdiniz, bu fabrikayı
bu şekilde bitirirsiniz diye söylediğimizde Kayseri’deki 4.500.000 m2 araziye göz diken bir sermaye

sınıfı vardı. Kayseri’de biliyorsunuz Şehrin göbeğinde
4.500.000 m2 lik bir arazi var .herhâlde şimdi o arazinin değeri m2 si 1.000 TL den aşağı etmez. Kayserinin en güzel yeri. ortağı olduğu bir araziye el koyabilmek için , zor durumda kalmış olan fabrikaya
kredi vermek için yarışıyorlardı .niye böyle yapıyorsunuz ya batarsınız ya da batırırsınız orayı dediğimizde o arazi yeter diyorlardı.
neyse o günlerden bu günlere geldi. bu şartlarda
baktığımızda Kayseri Şeker Fabrikası artık yatırım
yapabilir güvenli bir kurum ve şirket haline geldi.
bunda en büyük başarı sizlerin. en büyük emek
sizlerin, birlikte namuslu çalıştığınız sürece ,dürüstlüğü elden bırakmadığınız sürece ileriye gidebilmek
için , kazanmamak için hiçbir sebep yok. ben Şeker
Fabrikasının yaşadığı sıkıntıları ,bir örnek veriyim
; kilit parke döşetmişler o zaman çarşıda her şeyi
dahil 6.000 liraya işçilik ve malzemeyle birlikte ,
aynı yıl 29.000 liraya döşettirmişler.6.000 lira nere
29.000 lira nere …neler, neler yakıt alırken farklı
yakıtlarla faturalarla değişik işler yapmışlar. Kota
alırken bu bölgenin çiftçisinin ürünlerinin işlenmesi
gerekirken , Konya da Altınekin diye bir yer var. Altınekin’den pancar gelirdi buraya biz dedik ki şu

Kayseri Şeker
Spor güreşçileri
3 madalya kazandı
Adana'da düzenlenen ve 300 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasından Kayseri Şeker
Spor güreşçileri 3 madalya
ile döndüler.
Şampiyonada, Kayseri Şeker spor güreşçilerinden 130 kilo’da
Emin Öztürk 2 nci, 80
kilo’da Mehmet Ali Küçükosman ve 85 kiloda
İlker Genel 3 ncü, olmayı
başardılar.
Şampiyonada dereceye giren
sporcuların Grekoromen Milli Takımı'na davet
edilerek Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil edeceği belirtildi.

Konya plakalı araçlar kayseri üreticisinin alınması
gereken Kayseri Şekere alınmayıp ,buradaki insanlara ektirilmeyip kota verilmiyordu. başka yerlerden
alınıp hiç iş yapmayan ,beyaz eşyacıya ,eş dost ,yandaşa verilen kotalarla, Altınekin’den, elâzığ’dan,
erzincan’dan gelen pancarlarını o zaman fabrika
teslimi, boğazlıyan çıkışlı gösterilip 55 liraya pancar
satıyorlardı. o pancara bir de nakliye parası veriliyordu.27.5 liraya Altınekin’den alıyorlar, buraya gelirken 55 lira 25 ya da 30 lira da buradan Kayseri
Şeker fabrikasına giden nakliye parasını da şirket
ödüyordu. Yani 120 liraya şirket alıyor. 30 lira maliyeti
var.90 lira bugün ki parayla büyük bir kar. böyle
olursa olmaz.
biz 80.000 çiftçinin hakkını korumak , onlara
varsa bir haksızlığı önlemek üzere seçildiğimize
inandık. Çünkü o insanların hakkını ,hukukunu
onların kaybolan imkanlarını korumak bizim birincil
derecede görevimiz , sorumluluğumuz ve vebalimiz.
Şuna üzülüyorum 80.000 çiftçi Kırşehir’in Yozgat,
kayseri, Sivas’ın bir bölgesi bu çiftçi kardeşlerim bu
fabrikanın sahibi olduğunun farkında değil. Sadece
onlar kendilerine verilen küspe, erken ödenen paradan mutlu oluyorlar. bakın çok önemli bir değer
büyük bir iktisadi kıymet. bu iktisadi kıymetin tek
sahibi bu bölgelerde yaşayan çiftçidir. o Çiftçiler bu
fabrikalarına sahip çıkmalıdırlar. biz ne zaman
büyük bir topluluğun imkanları haksız, hukuksuz
şekilde zorla ellerinden alınıyorsa karşılarında dururuz
dedi.
Kayseri Şeker’in boğazlıyan Fabrikasına gelişte
çiçeklerle karşılanan elitaş’a Şeker-İş Sendikası
Kayseri Şube başkanı İbrahim dayı tarafından çalışanlar adına ve 15 Temmuz darbe girişimi esnasındaki
dik duruşundan dolayı Özel işlemeli Türk bayrağı
takdim edildi.
Ak Parti Gurup başkan Vekili mustafa elitaş,
Yozgat milletvekili Yusuf başer, boğazlıyan belediye
başkanı hamdi erdal, Ak Parti Yozgat İl başkanı
harun Lekesiz, İlçe başkanı hamza Kaya ve beraberindeki heyetin boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanları ile öğle yemeğinde bir araya gelmesi esnasında;
Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi başkanı hüseyin
Akay, başkan Vekili Avni hokkaömeroğlu, Yönetim
Kurulu Üyelerinden; İlhan Argun, harun halıcı,
denetim Kurulu Üyelerinden menderes baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu başkan Vekili
Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; hurşit dede,
Turan Kaya, Kayseri Şeker Fabrikası Genel müdürü
Tayfun Öner, Genel müdür yardımcıları da hazır
bulundular.

37

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

Kastamonu Şeker Fabrikasında nöbet değişimi

Bakım Onarım ve Enerji Daire Başkanı Uğur Karabaltaoğlu

Kastamonu Şeker fabrikası müdürlüğünü 2014 yılından beri başarılı
bir şekilde yürüten uğur Karabaltaoğlu, Şeker Fabrikaları Genel müdürlüğüne bakım onarım ve enerji
daire başkalığına terfi etmiştir.
uğur Karabaltaoğlu’ndan boşalan
Kastamonu Şeker Fabrikası müdürlüğüne ise Çorum Şeker Fabrikası
İşletme müdürü bedirhan Aka terfi
etmiştir. Şeker-İş sendikası olarak
uğur Karabaltaoğlu ve bedirhan
Aka’ya yeni görevlerinin hayırlı olmasını diler, çalışmalarında başarılar
dileriz.

Recep Konuk’tan Şeker-İş’e ziyaret
AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Konuk, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette
Konuk’u Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ile
birlikte Merkez
Yönetim Kurulu
üyeleri karşıladı.
Şeker sektörünün
sorunları
üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede,
pancar şekeri
üretiminin gerekliliği vurgulandı.

Kendisinin nazik ziyaretinden büyük
memnuniyet duyduğunu ifade eden
Gök, Konuk’a Konya Şeker, Pankobirlik
ve Milletvekilliği görevlerinde başarılarının devamını diledi.

Şeker-İş Vakfı 8. Olağan
Genel Kurulu’nu yaptı

Ölüm ve sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın
8. olağan Genel Kurulu 22 mart 2017 tarihinde Şeker-İş Sendikası Ankara Genel
merkez binası’nda gerçekleştirildi.
Açılış ve yoklamanın ardından saygı
duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan
genel kurulun açılış konuşması başkan
İsa Gök tarafından yapıldı. mali Sekreter
eyyup Şen de vakıf bilanço, gelir, gider
tablosu ve raporlar hakkında genel kurula

bilgi verdi. divan başkanlığı’na Yusuf
Yazır’ın seçildiği genel kurulda yönetim
kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimine gidildi. Yönetim Kurulu üyelerinin
oybirliği ile ibra edildiği genel kurulda
asil üyeler, başkan İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül, mali Sekreter eyyup
Şen, Yönetim Kurulu Üyeleri hasan basri
Güzel, İlhan Özyurt, Yüksel İlaslan ve
murat Taşlıyurt’dan oluştu.

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka

“Bakan taşınmaya
sıcak bakmadı”

Şeker İş Sendikası malatya Şube
başkanı nuri murat, önceki gün
Gümrük ve Ticaret bakanı bülent
Tüfenkci ile fabrikayı ziyaret eden
maliye bakanı naci Ağbal’ın, Şeker
Fabrikası çalışanları ile sendika çalışanlarını takdir ettiğini söyledi.
bakanlara, fabrikanın üretim ve
faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardıklarını belirten murat, “Sayın bakanımız, fabrikamızı üretim başarısından dolayı takdir etti’ dedi.
bakanların Şeker Fabrikası’na
yaptığı ziyaretin ardından gündeme
gelen malatya Şeker Fabrikası’nın
taşınmasına ilişkin ortaya sürülen
gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını
kaydeden Şeker İş Şube başkanı
nuri murat, maliye bakanı naci
Ağbal’ın da fabrikanın taşınmasına
sıcak bakmadığı izlenimi edindiğini
söyledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan murat (yandaki fotoğrafta),
“bakanlarımıza, fabrikanın işlediği
pancar kapasitesinin 160 bin tondan
520 bin tona, şeker üretim kapasitesinin de 15 bin tondan 60 bin
tona çıktığını, Türkiye’deki fabrikalar arasında son iki yıldır ilk şekerin malatya’da üretildiğini, artık
tamamen kar eden bir kuruluş olduğu bilgisini aktardık. malatya
Şeker Fabrikasının tek sorunun
geçici işçilerin kadro meselesi ve
eleman yetersizliği olduğunu ifade
ettik. Sayın bakanımız tüm fabrika
çalışanlarını ve sendikamızı takdir

etti. Taşınma işlemine ilişkin bir
yorum yapmadı. bakanımızın bu
konuya sıcak bakmadığı izlenimi
edindim” diye konuştu.
Fabrikanın koku yaydığı söylemlerin de anlamsız olduğunu kaydeden murat, ‘8 aydır üretim yapmayan fabrikada nasıl koku olur?’
diye sordu.
İşsizliğin had safhada olduğu malatya’da 60 bin insanın ekmek kapısı
olan fabrikayı kapatmak ‘kimsenin
faydasına olmaz’ diyen nuri murat,
“biz Şeker İş olarak fabrikayı hangi
koşulda terk edeceğimizi daha önce
kamuoyuna açıklamıştık. bize yeni
bir fabrika yapılıp teslim edilir, fabrikanın mevcut yeri de tüm malatya
halkının ortak kullanımı için değerlendirilirse ancak o şartla fabrikadan çıkarız. bunun dışında fabrika malatya’nın fabrikası olarak
kalması için bugüne kadar verdiğimiz gibi bugünden sonra da mücadele ederiz. Zaten maliye bakanımız da buranın yeşil alanını
çok beğendi ve korunması gerektiğini ifade etti. ‘hastane yapılacaksa başka yere yapılsın’ dedi. biz
Sayın bakanımıza bize gösterdiği
alakadan dolayı teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
bakanın ziyareti sırasında, Şeker
Fabrikası’nın yeni bir yere taşınması talebi, AKP Genel başkan
Yardımcısı ve malatya milletvekili
Öznur Çalık tarafından dile getirilmişti.
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‘ŞEKER PANCARI
BAŞIMIZIN TACI’
Prof. dr. bingür Sönmez,
bugün TrT'de katıldığı bir
programda mısırdan yapılan
nişasta bazlı şekerlerin zararlarına dikkat çekti. Anne
babaları da uyaran Sönmez,
çocuklara evde pancar şekerinden yapılmış tatlıları yedirmelerini istedi.

BAŞIMIZDA MISIR
ŞURUBU DENEN BİR
BELA VAR!
nişasta bazlı şekerlerin zararlarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Sönmez,
“Yıllarca beyaz şekerle mücadele ettik. Üç beyazdan
bahsettik. Tuz dedik, şeker
dedik, sigara dumanı dedik.
Şimdi pancardan yapılan şekeri öpüp başımıza koyuyoruz. Çünkü başımızda mısır
şurubu denen bir bela var.
bu ciddi bir büyüme hormonunu bloke ediyor, ciddi endokrin bozukluklar yapıyor.
diyabete ciddi zemin hazırlıyor. beraberinde çok ciddi
damar sertliğine neden oluyor" dedi.

Ünlü kalp cerrahı
Prof. Dr. Bingür
Sönmez, nişasta
bazlı şekerlerin bir
musibet olduğunu
belirterek, “şeker
pancarından yapılan
şekeri öpüp başımıza
koymalıyız" dedi.

KÖYLÜNÜN ŞEKER PANCARI
EKMESİ ENGELLENİYOR
nişasta bazlı şekerlerin çok ucuz
ve raf ömrünün çok uzun olmasından dolayı tercih edildiğini
vurgulayan Sönmez, “endüstriyel
tüm tatlılarda mısır şurubu şerbeti
kullanılıyor. Ülkemizde yılda 500
bin ton mısır şurubu şerbeti üreten firmalar var. Ve bu firmaların
baskısıyla köylümüzün şeker pancarını ekmesi engelleniyor" diye
konuştu.

BİR MUSİBET!
Anne babaları da uyaran Sönmez, şunları kaydetti: “Keşke annelerimiz çocuklarımıza evdeki
beyaz şekerden, pancar şekerinden tatlılar yapabilseler. Çocuğunuzun önüne koyduğunuz kahvaltıdan başlayın. reçelinden gofretinden, bisküvisinden, her şeyin
içinde mısır şurubu şerbeti var.
Ve bu çok ciddi kanserojen, çok
ciddi patolojik damar sertliği yapıcı, ciddi diyabete zemin hazırlayan, ciddi büyüme hormonunu
bloke eden bir musibet gerçekten"
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Şeker-İş’ten şehidin
baba ocağına ziyaret

Hain terör örgütünü ve avuçlarını ovuşturarak Türkiye’den darbe haberi bekleyen
destekçilerinin hevesini kursağında bırakan
kahraman demokrasi şehitlerinden birisi,
Ankara Şeker Fabrikası’nın Ziraat Aletleri
kısmında çalışan geçici işçilerinden Nihat
Takdemir’in 20 yaşındaki oğlu Ömer Takdemir’di. Uçakların kalkışını engellemeye çalışan
genç kahraman Ömer, FETÖ mensubu teröristler tarafından Akıncı Jet Üssü’nde vurularak şehit edilmişti. Şeker-İş Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök, Merkez Yönetim Kurulu,
Şeker-İş Sendikası Ankara Şubesi ve berabe-

rindekiler şehit Ömer Takdemir’in Kahramankazan’daki baba ocağına ziyarette bulundular.
Ziyarette Kur-an tilaveti okundu. Genel Başkan
İsa Gök; “Ömer hepimizin evladıydı, bu millet
yapılan bu hainliklerin hesabını sormuş ve
sormaya da devam edecektir. Yüce milletimiz
bunu dosta düşmana gösterecektir. Şekerİş Sendikası olarak şehidimizin ailesinin,
dün nasıl yanındaysak bugün de yarın da
yanında olacağız. Tüm şehitlerimize Allah’tan
rahmet dilerim. Mekânları cennet olsun.
Rabbim bu millete böyle acılar bir daha yaşatmasın. ”dedi

15 Temmuz Demokrasi şehidi ailesini
ve gazi kardeşine anlamlı ziyaret
Fethullahçı Terör Örgütü’nün
15 Temmuz gecesi gerçekleştirmeyi amaçladığı hain darbe girişimini engelleyerek milli irademize ve demokrasimize sahip
çıkmak üzere sokaklara dökülen
vatandaşlarımıza, darbecilerin
ateş açması sonucu 240 vatandaşımız şehit olmuştu.
Bu şehitlerden biri olan Alpullu
Şeker Fabrikası çalışanı, 15 Temmuz Demokrasi şehidi Gökhan

Esen idi. Gökhan Esen'in ailesini
ve gazi olan kardeşi Volkan
Esen'i İstanbul'daki evinde Şeker-İş Sakarya Şube Başkanı
Oğuz Kalay, Kırklareli İl Temsilcisi
Orhan Saltık ve beraberindekiler
ziyaret ederek Türk-İş ve Şekerİş olarak daima yanlarında olduklarını belirttiler. Kalay; “Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun... Gazimize de acil şifalar diliyoruz. ”dedi.

ŞEKER-İŞ YÖNETİM KURULU
İsa GÖK
Genel Başkan

Fevzi ŞENGÜL
Genel Sekreter

İlhan ÖZYURT
Genel Mali Sekreter

Cengiz ÜNDER
Genel Eğitim Sekreteri

Murat TAŞLIYURT
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

ERCİŞ: Yavuz ŞAHİN

Afyonkarahisar Şeker Fabrikası Afyon

Erciş Şeker Fabrikası Erciş/Van

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

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

e-posta: afyon@sekeris.org.tr

e-posta: ercis@sekeris.org.tr

AĞRI: Agit ARSLAN

EREĞLİ: Yüksel İLASLAN

Ağrı Şeker Fabrikası / Ağrı

Ereğli Şeker Fabrikası Ereğli/Konya

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

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

e-posta:agri@sekeris.org.tr

e-posta: eregli@sekeris.org.tr

AMASYA: Bahtiyar KESKİN

ERZİNCAN: Bülent BULUT (İl Temsilcisi)

Atatürk Bul. No: 270 Şeker Fab.

13 Şubat Cad. No:20 Kat:3 Erzincan

Karşısı/Suluova/Amasya

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

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

e-posta: erzincan@sekeris.org.tr

e-posta: amasya@sekeris.org.tr

ERZURUM: Metin KESKİN

ANKARA: Çetin YILDIZ

Erzurum Şeker Fabrikası Ilıca/Erzurum

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

Tel: (442) 6313895 Faks: (442) 6313895
e-posta: erzurum@sekeris.org.tr
ESKİŞEHİR: Hamit DOKUZLAR
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

e-posta: corum@sekeris.org.tr

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

ELAZIĞ: Haci YILMAZ (İl Temsilcisi)

e-posta: kastamonu@sekeris.org.tr

Elazığ Şeker Fabrikası/Elazığ

KAYSERİ: İbrahim DAYI

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

Kayseri Şeker Fabrikası/Kayseri

e-posta: elazig@sekeris.org.tr

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

ELBİSTAN: Mehmet KILIÇ

e-posta: kayseri@sekeris.org.tr

Nuhak Yolu Üzeri Şeker Fabrikası

KIRKLARELİ: Orhan SALTIK (İl Temsilcisi)

46301 Elbistan/K. MARAŞ

Ordu Cad. No:14 Alpullu/ Kırklareli

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

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

e-posta: elbistan@sekeris.org.tr

e-posta: alpullu@sekeris.org.tr
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KONYA: Metin KUNTER
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: Maşallah DEMİR
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: Nurullah ALPAT
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
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