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∂ Genelkurmay Başkanlığından Zeytin Dalı Harekatı'na
ilişkin yazılı açıklama yapıldı;
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ifade edilen açıklamada, halen bölgenin teröristlerden
temizlenmesi faaliyetlerinin
sürdürüldüğü belirtildi.

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSA GÖK, AFRİN’E YÖNELİK OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

26’DA

GENEL
BAŞKAN

∂ Şeker-İş Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök, bugün
itibarıyla 25’i kamuya, 8
tanesi özel sektöre ait
33 şeker fabrikasında
yaklaşık 10 binin üzerinde
taşeron işçinin çalıştığını
söyledi. Şeker üretiminin
uzmanlaşma döneminin
en az 3 yıl sürdüğünün
altını çizen Gök, bu süre
içerisinde uzmanlaşmış
geçici işçilerin kadroya
alınması gerekirken ciddi
boyutlarda taşeronlaşmanın yapıldığına vurgu
yaptı. > 23’TE

İSA GÖK:

ŞEKER KURUMU

KAPATILMAMALI

∂ Anadolu Ajansı’na açıklama yapan Şe- ∂ “Bugün şeker sektörü kritik bir dönemden
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi
ker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök,
geçmektedir” diyen Gök, “Cumhurbaşİşçileri Genel Başkanı İsa Gök, Şeçözümün Bakanlık yerine, sektörün sokanlığı ve Başbakanlığa dosya gönderdik.
ker Kurumu’nun kapatılarak yetkirunlarını yakinen bilen bir bağımsız Kurum
Maliye Bakanımız’a da sektörün korunlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık
eliyle ülke ve sektör menfaatleri doğrulması adına mevcut Kurum’un mevcut
Bakanlığı’na devredileceği yönündetusunda, pancar ve şeker üretiminin isşekliyle faaliyetlerini devam ettirmesi getikrarı ve sürdürülebilirliği, üretimin planrekliliğini, kurumun görevini yerine getiki kararın tekrar gözden geçirilmelanması ve piyasanın denetimi ile fiyat
rememesi noktasında ülkemiz menfaatleri
sinin isabetli olacağını söyledi.
istikrarı ve dış tehditlere karşı korunmasıyla
olabileceğini kaydetti.

açısından yaratacağı olumsuzlukları konu
alan görüşlerimizi sunduk” dedi. > 3’TE

MİLLİ
ÇIKARIMIZI

GÖZETİRİZ
∂ Çorum Şeker Fabrikası’nı
ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, şeker
pancarının milli bir konu
olduğunu ifade etti. Ağbal, “Çok sayıda şeker
pancarı üreticimiz, çiftçimiz buradan ekmek yiyor. Onların bu şeker piyasasıyla ilgili gelişmelerden en fazla faydalanmasını sağlayacak
çalışmayı nasıl yaparız,
ona bakıyoruz” şeklinde
konuştu. > 11’DE
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BAŞYAZI

MİLLİ ŞEKERİ GÜCE DÖNÜŞTÜREN
ADRES, YAPILANMA ÖNCESİ
‘HAZIRLIK SÜRECİ’NDEN GEÇİYOR..

İsa Gök

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Ü

lke olarak, 2017 yılını, iç politikanın birçok gündeminin dış politikayla kesiştiği, ciddi gelişmeler
ve meselelerin kaydedildiği bir dönem olarak
geçirdik..Bir taraftan siyasetin olağan işleyişi
sürerken, diğer taraftan üretilen politikalar ile
yapısal sorun alanlarına çözüm arayışı devam
etti. Alışılagelen denge mülahazalarının, güç
analizlerinin ve dış politika yapım tarzlarının
birçoğunun güncelliğini yitirdiği gerçeğiyle karşı
karşıya kaldık. Bu yörüngede hareket kabiliyeti
geliştirmeye çalıştık.. Coğrafyamızda yaşananlar,
arka planı toplumsal olarak yansıtılan, fakat dış
müdahale ile birlikte değişim sürecine zorlanan
bir tablo yarattı. Tıpkı dün olduğu gibi..
Kaldı ki ne Gezi Parkı olayları, toplumsal bir
ihtiyaca binaen doğmuştu, ne de özgürlük ve
insan hakları talepleri ile başlayan ve süreç içerisinde küresel çıkar gruplarınca yörüngeden çıkarılan “Arap Baharı” toplumsal bir devrim niteliğini taşıdı. Keza, İran’da yaşananlar toplumun
rejime verdiği bir cevap mahiyetindeymiydi?
Olaylar, “önce çatlak yarat, sonrada bunu
kullan” felsefesiyle hareket eden küresel ve
bölgesel aktörler tarafından siyasallaştırılıp,
bu dış güçlerce ülkedeki ince fay hatlarını besleyerek onları daha etkili ve görünür hale getirme çabasından ibaret olduğunu okumamız
için yeter de artar niteliktedir. Ortadoğu’nun
en kadim sorunu Kudüs meselesinde olduğu
gibi, Türkiye bölgede yeni bir blok öncüsü ve
Ortadoğu’da yeni bir düzenin kurulmasının
altını çizen bir ülke konumunda olması hasebiyle, bölge siyaseti inşa etmeye çalışanlar tarafından baskılanmaya çalışılmaktadır. Bölge
ciddi şekilde yeni çatışmalara ve kaosa gebe
durumundadır. Dolayısıyla Ortadoğu’da hem
ideolojik hem de bir takım vekâlet çatışmalarına
açık bir dönemden olduğumuzu söylemek yerinde olur. Nitekim ABD’nin Suriye stratejisi
de bunun ne yakın örneğidir.
ABD, Suriye üzerinden aynı zamanda PKK’nın
bir terör örgütü olarak anılmasını engellemek,
onu önce bir direniş örgütü, ardından düzen
kurucu bir siyasal yapıya dönüştürmek arzusuyla
hareket etmektedir. Hatırlamakta fayda var, Kobani eylemlerinin gerçekleştiği 2014 yılından
itibaren ABD’nin Suriye stratejisi PKK odaklı
bir şekillenme içerisinde ilerlemektedir. Bugün
Türkiye’nin, sınırında gerçekleştirdiği, ulusal
güvenliği önündeki tehdit unsurlarına karşı harekete geçtiği Zeytin Dalı Harekâtı, bu büyük
oyunun bozulmasına yönelik Türkiye’nin attığı
hamlelerin uzantısı mahiyetindedir. Ülkemiz,
PYD/PKK’nın kurumsallaştırma sürecine sert
tepki göstererek harekâtın amacının, PYD/PKK’nın
ABD’nin de yardımıyla Türkiye’nin güney sınırları
boyunca oluşturmayı hedeflediği “terör koridoru”nun önüne geçmek olduğunu ilan etmiş

ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef almadığının altını da kalın harflerle çizmiştir.
Terörle mücadeleyi sınır ötesinde ve kaynağında yürütmek, Suriye’de arzu edilen istikrar
alanını tesis etmek maksadıyla icra edilen Zeytin
Dalı Harekâtı başlamasıyla birlikte hem harekât
sahasında hem de jeopolitik ölçekte etkisini göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böylesine
kolektif bir harekâtı asgari seviyede zayiatla ve
sivillere zarar vermeden gerçekleştiriyor olması
da son derece mühimdir. Zeytin Dalı Harekâtı
Türk güvenlik mimarisinin 15 Temmuz darbe
girişimi sonrası süreçten güçlenerek çıktığının
bir göstergesi durumundadır. Türk Savunma
Sanayi ürünlerinin harekâta katkısı da oldukça
önemlidir. Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılan
yerli silah, mühimmat, sistem ve platformlar
harekâtın sürekliliğini ve etkinliğini artırmakla
birlikte önemli bir milli güç çarpanı olmuştur.
Nitekim siber güvenlik, yazılım, donanım, tıbbi
gereçler ve gelişmiş ilaçlar vb. her konuda
yüksek teknolojiye sahip olarak, bunlarla üretilen
ürünlerin ihracatının ülkemizi daha ileriye taşıyacağına kuşku yoktur. Bu noktada geleceğe
güvenle bakabilmek adına tarım ve gıda sektörünün, ülkemizin yerli gıda arzı güvenliğini sağlaması, sürdürülebilir kılınması, kendine yeterliliğini tescillemesi ve ihracatını arttırması açısından
stratejik ve kritik bir mesele olduğu bir gerçektir.
Şeker-İş olarak, iklimsel zenginliğimiz ve bölgemizdeki lojistik üstünlüğümüzü coğrafyamızda
büyük bir gıda ve tarım markasına dönüştürecek
ürün çeşitliliğini değerlendirme gerekliliğine
olan ihtiyacı her daim savunmaktayız. Unutulmamalıdır ki, Dünyanın en büyük 15 ihracatçı
ülkesinden 8 tanesi, yine dünyanın en büyük 15
gıda ihracatçısı arasında yer almaktadır.
Silahlı Kuvvetlerimizin bağımsızca hareket
edebilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve
üretimleri desteklenen savunma sanayi üreticilerinin bugün geldikleri durum nasıl bizleri
gururlandırıp, Türk dış politikasında elimizi
kuvvetlendiriyor ise aynı öneme sahip bir
üretim sahası olan şeker sanayinde de aynı
başarıyı yakalamamız şarttır. Anadolu’nun genetik mirası şeker pancarında elimizdeki büyük
imkânları hayata geçirmeli, milli bir uyanışla
gıda bağımsızlığını merkez alan şeker stratejisini
etkili bir silaha dönüştürmeliyiz.
Nitekim ülke olarak gıda sektöründe yaşanan
özelleştirmeler sonucu istikrarı bozulan, hatta
tekrar istikrar kazandırılma çalışmalarının yürütüldüğü sektörlerin varlığından bahsetmek
de mümkünken, pancar şeker sanayinde yeniden yapılanma atılımının ne kadar gerekli ve
milli bir hamle olacağının altını çizmek gerekir.
Kısacası, konunun odak noktası sektörün tüm
paydaşlarıyla oluşturulacak “Milli Mutabakatla”

sürdürülebilirliğinin “Yeniden ve Yerinden
Üretim Modeli” üzerinden tesis edilecek bir
milli ve güçlü bir şeker pancarı vizyonu oluşturmakta yatmaktadır.
Türkiye, dinamik, üretim etkinliği sınırlarına
çabuk uyum sağlayabilen bir şeker sanayisine
sahip olabilecek kapasitededir. Hatta bünyesinde
kurulu makine, elektromekanik aygıtlar (EMAF),
alkol fabrikaları ve şeker enstitüsüyle kalkınma
hedeflerine hizmetkar, Türkiye'nin ağır sanayi
hamlesinde büyük görevler üstlenen bir milli
sermaye, teknik bilgi ve tecrübe birikimini de
barındırmaktadır. Bu açıdan bireysellikten uzak,
toplumsal faydayı gözeten bir anlayış çerçevesinde ülkemizin geleceğine ipotek koymaya çalışanların karşısında oluşturulacak yapısal ve işlevsel olduğu kadar nitelikli, kaliteli, dengeli ve
sürdürülebilir bir yapılanmayla hem pancar yetiştiricisi, şeker çalışanı hem de şeker tüketicisi
lehine bir şeker politikası çizilmelidir. Tabi bu
politika adımının öncesinde Avrupa Birliği şeker
reformlarında olduğu gibi 8-10 yıl olarak öngörülebilir bir hazırlık/geçiş sürecinin tayin edilmesi
gerekmektedir. Bu süreç içerisinde, tarım ayağında
öncelikli olarak; işletme ortalama ölçeklerinin
arttırılması, şeker pancarı üretimi yapılan arazilerin
toplulaştırılması, tarımsal girdilerde vergi muafiyeti/indirimi uygulamalarının hayata geçirilmesi,
tarımsal destek uygulamalarının dünya ölçeğinde
yapılması, tarımsal girdilerde dışa bağımlılığa
karşı önlem alınması (yakıt, tohum vs.), üretici
gelirlerini arttırıcı tedbirlerin alınması, ar-ge yatırımlarının yapılması gerekmektedir. Sanayi tarafında ise, endüstriyel otomasyon, yenileme
ve modernizasyon yatırımlarının yapılması,
fabrika günlük işleme kapasitelerinin artırılması,
kullanılamayan kurulu kapasitenin aktif hale getirilmesi, yan ürünlerin değerlendirilmesi ile ilgili
tedbirlerin alınması, entegre yatırımların yapılması, kalifiye personelin değerlendirilmesi suretiyle istihdam politikası oluşturulması temel
olarak ele alınması gereken konulardır.
Diğer taraftan bu geçiş süreci içerisinde pazar
odaklı ürün ve arz stratejilerinin geliştirilmesi,
satış/pazarlama stratejilerinde tutucu yaklaşımların
yerini tüketiciye erişimi güçlendirecek alternatifli
satış politikasına bırakması, nişasta bazlı şeker
kotalarının dünyada pancardan şeker üreten ülkeler seviyesine indirgenmesi, büyüyen yüksek
yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına karşı Dünya Ticaret Örgütü nezdinde etkin mücadele edilmesi
ve global standart ve sertifikasyonların edinilmesi
konusunda adım atılması gerekmektedir.
Nitekim, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018-2022 strateji belgesinin “Milli Tarım,
Güçlü Yarın” temelindeki gelecek 5 yıla ilişkin
temel amacını Bakan Sayın FAKIBABA’nın sunuş sözleri çok net özetliyor: “Sürdürülebilir
üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi,
kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla tarımı stratejik bir sektör olarak
ele alıyor, mili ve küresel çözümler üreten
güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz.”
Bu bakış açısının en kısa zamanda pancar
şeker sektöründe de nihayete erdirilmesi en
büyük talebimizdir.. Çünkü güçlü Türkiye; uyandıran, olgunlaştıran, sorgulayan bir anlayışla
“elindeki cevheri” küresel bir markaya dönüştürmenin gururunu yaşamaya, getirilerini kazanmaya fazlasıyla layık bir ülkedir.
2018 yılının teşkilatımız ve çalışma hayatımız
adına hayırlara vesile olması dileğiyle, en derin
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi
İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel
Başkanı İsa Gök, Başbakan Binali
Yıldırım tarafından geçtiğimiz
gün açıklanan Şeker Kurumu’nun
kapatılarak yetkilerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
devredileceği yönündeki kararın
tekrar gözden geçirilmesinin şeker sektörünün geleceği açısından isabetli olacağını söyledi.

Türkiye
Gıda ve
Şeker
Sanayi
İşçileri
Sendikası
Genel
Başkanı
İsa Gök:

ŞEKER KURUMU

KAPATILMAMALI
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası
(Şeker-İŞ) Genel Başkanı İsa Gök, Başbakan
Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz gün açıklanan
Şeker Kurumu’nun kapatılarak yetkilerinin Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredileceği
yönündeki kararın tekrar gözden geçirilmesinin
şeker sektörünün geleceği açısından isabetli olacağını söyledi.
Anadolu Ajansına açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, çözümün Bakanlık
yerine, sektörün sorunlarını yakinen bilen bir bağımsız Kurum eliyle ülke ve sektör menfaatleri
doğrultusunda, pancar ve şeker üretiminin istikrarı
ve sürdürülebilirliği, üretimin planlanması ve piyasanın denetimi ile fiyat istikrarı ve dış tehditlere
karşı korunmasıyla olabileceğini kaydetti. Gök,
“Türkiye’de pancar tarımı ve pancar şekeri sektörü,
önce TÜRKŞEKER ve daha sonra da Şeker Kurumu’nun önderliğinde ilerlemiştir. Bakanlıklar
bugüne kadar pancar tarımı ve şeker sektörü konusunda bu Kurumlara güven duymuşlar ve karar
verici olarak konumlandırmışlardır. Aslında dışarıdan yönetilmesi basit görünen ama ayrıntıda
birçok iç ve dış parametrelerden yakından ve aniden etkilenebilen sektörün uzmanlaşmış bir Kurum ve katılımcı anlayışla oluşturulmuş bir Kurul
tarafından yönetilmesine devam edilmesi gerekmektedir” dedi.
Şeker Kurumu’nun kapatılmasına karşı 12 yıl

önce Şeker-İş Sendikası olarak sürdürdükleri mücadelede yaklaşık 8 ay kapalı kalan kurumun
Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın böylesi
bir işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini
sağladığına vurgu yapan Gök, şu bilgileri verdi:

Ciddi Rant Sözkonusu
“Bugün şeker sektörü kritik bir dönemden geçmektedir. Ülke ve toplum yararını her zaman birinci önceliği olarak gören Şeker-İş Sendikası
olarak, şeker sektörüne ciddi bir zarar veren, geleceğini belirsizliğe iten, dışa bağımlılığı arttırma
riskini içeren mevcut durumun sonlandırılabilmesi
için Şeker Kurulu üyeliklerine, yasanın öngördüğü
şekilde atama yapılması ile Kurum’un faaliyetlerini
sürdürebilir hale getirilmesi konusunda başta
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa dosya gönderdik. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a da
bizzat sektörün korunması adına mevcut Kurum’un mevcut şekliyle faaliyetlerini devam ettirmesi gerekliliğini, Şeker Kurumunun görev
gereklerine yerine getirmemesi noktasında olası
sonuçları, ülkemiz ve şeker sektörü menfaatleri
açısından yaratacağı olumsuzlukları konu alan
görüşlerimizi sunduk.”

ABD’deki obezite patlaması
Türkiye’de de yaşanabilir
Şeker Kurulu üyelerinin atanmaması sebebiyle
2017 yılında belirlenen kotanın üzerinde NBŞ ko-

tasının 19 bin ton fazla üretildiğine vurgu yapan
Gök, her nedense buna cezai uygulamanın yapılmadığı siteminde bulundu. Gök, “Bakın Brezilya’da
bırakın obez insanı erkeği kadını, çocuğu fitdir.
Hindistan’da da öyle. Niçin? NBŞ üretimi yapılmıyor ve pancar şekeri tüketiyorlar. Bir de ABD’ye
bakın. Obezite patlaması yaşanıyor. Türkiye’nin
de NBŞ kotalarını AB ülkeleri seviyesine indirmediği taktirde ileride ABD gibi olacağı endişelerini
taşımaktayız. Bu konuda açacağımız davaların
siyasallaşmasından, hatta sanki hükümete karşı
açılan bir dava algısının oluşacağından endişe
duyuyoruz. Halbu ki durum böyle değil.” diye
konuştu.
Hatırlanacağı üzere 2001 yılında çıkarılan 4634
sayılı Şeker Kanunu'yla kurulan Şeker Kurulu,
aynı tarihte kurulan Şeker Kurumu'nun karar organı niteliğinde bulunuyor. Biri başkan ve biri
başkanvekili olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan
kurulda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı'nın yanı sıra sektörden de temsilciler
bulunuyor. Kurulun ayda minimum iki kez toplanması gerekiyor. Olağanüstü toplantı yapma
yetkisine de sahip olan kurulun oy çokluğuyla aldığı kararlar, Şeker Kurumu'nca ilgililere duyuruluyor. Ancak, bir yılı aşkın süredir görev süresi
sona eren kurula hiçbir atama yapılmadığı için,
kurul herhangi bir karar alamıyor.

4

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIĞA

ŞEKER KURUMU YAZISI
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TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN
ŞEKER KURUMU’NUN KAPATILMASINA İLİŞKİN 27 ARALIK 2017 TARİHLİ AÇIKLAMASIDIR

“ŞEKER SEKTÖRÜNÜN
ÖLÜM FERMANI YAZILIYOR”

“Ülkemizin iç meselelerinin giderek yoğunlaştığı, çevremizi sarmallayan uluslararası komplolar doğrultusunda Türkiye’nin
ekonomik temeline dinamit döşemek için
her türlü yolu deneyenler, eş zamanlı olarak
sosyal ve siyasal sistemi terörize etmek,
devlet hayatını tıkamak ve dağıtmak için
okyanus ötesinden olanca hızıyla seferberliğini sürdürmektedir.
Bütün bu gelişmeler nihayetinde çalışma
hayatının önemli bir parçası olan şeker
sektörüne yönelik yıllardır sürdürülen karalama, yalan beyan yaftalı saldırılar doğrultusunda bugün 4634 sayılı Şeker Kanunu
ile Türkiye’de şeker talebinin yurt içi üretimle
karşılanmasını sağlamak, doğal kaynakların
dengeli kullanımı gözetilerek, yeterli, sürekli
ve ekonomik bir şekilde karşılanmasına
yönelik şeker piyasasını düzenlemek ve
denetlemek amacıyla kurulan ve 17 aydır
fiili olarak işlemeyen Şeker Kurumu’nun
696 sayılı KHK ile kapatılarak Kurum’un
görev ve sorumluluklarının Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’na aktarılması şeker
konusunda kritik bir adımın atıldığını göstermektedir.
Milyonlarca kişiye doğrudan ve dolaylı
olarak geçim imkanı veren bir sektörün bu
tür karar ve uygulamalarla çeşitli sakıncalar
içeren bir sürece itilmesinin acı sonuçları
mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Bu durum
takdir edilecek bir tablo değildir. Kaldı ki
şeker sektörü üzerinde büyük kaygı duyduğumuz ve olumsuz etkileri olacağını düşündüğümüz şeker üreticisini, işçisini, taşıyıcısını, besicisini, kozmetik ve ilaç sektörünü, yem sektörünü, biyoetanol sektörünü yok sayan kanun hükmünde kararname
ile sevinen, bu ülkenin ne şeker pancarı
üreticisi ne de işçisidir. Sevinen, ülkemizin
milli ve manevi değerlerini yok hükmünde
sayan, amacı ülkemizden kazandığı fahiş
paraları yurtdışına aktarmak ve Şeker Kurumu’nun kapatılmasını dört gözle beklemek
olan, hatta ürettiklerini zemzem diye yutturmaya çalışan bir avuç haramzade NBŞ
lobisi olmuştur. Şeker sektörünü sisli, bulutlu bir havaya iten böylesine bir açmazda
Şeker Kurumu’nun kapatılmasına neredeyse
davullu zurnalı sevinen NBŞ üreticisinin
meşruiyet ve inandırıcılığından söz etmek

ne kadar doğrudur?

Şekerde 600 bin ton stok
oluşacak
Şeker Kurumu’nun 17 aydır görevini yapamaması sebebiyle sektörde en başta büyük bir denetimsizlik hakim olmuştur. Bu
sebeple Eylül-Aralık ayı sonu 2017 dönemini
kapsayan 4 aylık süreçte gerçekleşen şeker
satışı bir önceki yılın aynı dönemine
göre 450 bin ton düşük olarak gerçekleşmiştir.
Buradan hareketle sektörde kayıtdışılık ve denetimsizliğin baş
gösterdiği süreç neticesinde önümüzdeki kampanya dönemine yaklaşık 600 bin
tona yakın
stokla girileceğini
öngörmekteyiz.
Bu aşamada pancar
şekerine
karşı
başka şekerlerin ikamesi devreye sokulacaktır. Sözkonusu durum pancar ekim alanlarının azalmasına neden olurken, bahsettiğimiz dönemde C şekerine ihtiyaç olmamasına rağmen 250 bin tonun üzerinde
şeker ithaline sebebiyet vermiştir. Gerçekte
C şekerinin eşsiz coğrafik yapısı ve iklimi
ile şeker pancarı için bulunmaz bir ülke
olan Türkiyemizde her ne pahasına olursa
olsun üretilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kayıp kaçak şeker miktarı
bilinmemektedir
Öte yandan Nişasta Bazlı Şeker üreten
firmaların geçtiğimiz pazarlama yılında kendilerine tanınan kotanın üstünde üretim
yapmalarına rağmen kurul üyelerinin atanamaması sebebiyle bu fabrikalara ceza
bile kesilememiştir. Bir yandan NBŞ, bir
yandan yüzde 40’ların üzerine çıkan yüksek
yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı derken ülkemize giren kayıp kaçak şeker miktarı bilinmemektedir. Böyle bir ortamda sektörü
düzenleme ve denetleme görevi bulunan
Şeker Kurumu’nun kapatılması talihsiz ve

temelsiz bir açmaz iken milli üretim sektörümüzün ölüm fermanının da yazılması anlamını taşımaktadır. Türk pancar üreticisi
ve işçisinin tarihi mirası olan şeker fabrikaları dolayısıyla milli şeker sektörü çıkar
lobilerine pazarlık konusu yapılmamalıdır.

Dünyada gerilerken Türkiye’de
NBŞ üretimi yüzde 4 büyüyor
Almanya ve Fransa'da nişasta bazlı
şeker üretimi sıfır iken, herşeyden
önemlisi, Dünyada nişasta bazlı
şeker üretimi gerilerken, Türkiye'de yüzde 4 büyüme kaydedilmesi düşündürücüdür. Türk
şeker sektörüne uluslararası
firmalar tarafından operasyon
yapıldığı kanaatindeyiz. Bu bağlamda Nişasta bazlı şekerlere yönelik açtığımız 13 davanın 10’unu kazandık. Sorun,
Şeker Kurumu'nun
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bu davaların nasıl yürütüleceğidir? Burada büyük bir hassasiyet sözkonusudur. Türk Şeker Sanayinin sorunlarına yönelik çözümlerin Bakanlık yerine,
sektörün sorunlarını yakından bilen bir bağımsız Kurum eliyle yürütülmesi objektif
bir yapıyla işleyişin sürdürülmesi açısından
en isabetli karar olacaktır.
Son olarak, her yeni gün ve her yeni yılın
doğan bir umut olduğu inancıyla özellikle
ülkemizde ve İslam aleminde çekişme, çatışma, kavga ve kaos gibi kavramların geride
bırakıldığı barışa, kardeşliğe dayalı, refahın
ve huzurun hüküm sürdüğü bir ortamın yaratılması temennisiyle, 2018 yılının başta
şeker sektörü çalışanları olmak üzere Türkİslam alemine hayırlar getirmesini temenni
eder, sınırlarımızda ve sınır ötesinde zorlu
şartlarda vatani görevini ifa eden askerlerimize, polislerimize ve değerli basınımıza
kazasız, hayırlı bir yıl geçirmelerini dilerim.”
Saygılarımla,
İsa GÖK
Genel Başkan
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Şeker Kurumu’nun kapatılmasına tepki gösteren
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök:

“Bakanlıktaki memurlarla
şeker sektörü piyasası
nasıl denetlenecek”
T

ÜRKİYE Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri
Sendikası (Şeker- İş) Genel Başkanı İsa
Gök, Şeker Kurumu'nun KHK ile kapatılmasına ilişkin, "Şeker Kurumu'na
atanan yöneticilerimizin hepsi deneyimli
ve birikimli insanlardı. Bakanlıktaki
memurlarla şeker sektörü piyasası nasıl
denetlenecek?” dedi.
Bir toplantı için Manavgat'a giden Şeker- İş Genel Başkanı İsa Gök, Şeker
Kurumu'nun KHK ile kapatılarak Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanmasına tepki gösterdi. Şeker Kurumu'na geçen 17 ayda atama yapılmadığını, bu nedenle iç piyasada 19 bin ton
nişasta bazlı şeker satılmasına rağmen
herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadığını belirten Gök, bu yıl pancar
şekeri sektöründe geçen yıla oranla 450
bin ton daha az şeker satıldığını söyledi.
Fabrikalarda bu yıl sonunda en az 650
bin ton daha şeker stoku olacağını anlatan İsa Gök, "Bir de geçen yıl 250 bin
tonun üzerinde C şekeri ithal edildiği
düşünülürse ve Şeker Kanunu'nun amacının yerli üretim olduğunu da düşünecek olursak, 17 aylık bir sürede şeker
sektörünün nereye gittiğini görmek
mümkün" dedi.
Şeker pancarı üretilip, C şekeri üretilmemesinin başlı başına bir sorun olduğunu aktaran Başkan Gök, denetleyici
ve düzenleyici kurumun yetkilerinin bakanlığa
bağlı olmasının şeker sektörünü lobilerin etkisine açık hale getireceğini vurguladı. Sendika
olarak Şeker Kurumu varken dahi nişasta
bazlı şekere karşı açtıkları davalardan 9'unu
kazandıklarını, ancak üretimin artmasını engelleyemediklerini kaydeden Gök, "Bundan
sonra açacağımız her dava, sanki Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı'na açılmış bir dava
gibi algılanacak, en azından siyasallaşmış bir
konuma geleceğiz. Bu bile şeker sektöründeki
olumsuzluklarla ilgili mücadelede siyasi bir
yapıya bürünmüş olacak. Şeker- İş Sendikası
olarak bunun bile yanlış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'PANCAR BİTKİSİNE TEŞVİK
GEREKİYOR'
Türkiye'de şeker pancarı üretiminin
ve denetiminin muallakta olduğunu, şeker pancarına mutlaka desteğin artırılması gerektiğini aktaran İsa Gök, "Dünyadaki gerçeklere bakarak, pancar bitkisine mutlaka teşvik yapılması gerekiyor. Türkiye'deki teşvikin 14 katını Avrupa Birliği yapıyor, 14 katını ABD yapıyor. Çiftçiyi destekliyorlar. Türkiye'de
pancar bitkisi zaten destekten yoksunken, bir de şeker sektörü piyasasının
denetimsiz kalması veya bu işin Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda, bakanın sözüyle çözülecek olması ve tartışılamaması sektörün nereye gideceği
veya nereye gitmeyeceğinin çok açık
belirtileridir diye düşünüyorum" dedi.

'ŞEKER SEKTÖRÜNDE
GERİLEME VAR'

'7 KİŞİDEN OLUŞAN KURUL VARDI'
Şeker Kurumu'nun sektörü denetleyici ve
düzenleyici bir kurum olduğunu söyleyen İsa
Gök, şunları söyledi:
"Şeker Kurumu'na atanan yöneticilerimizin
hepsi deneyimli ve birikimli insanlardı. Mesela
devletin şeker fabrikalarından bir üye var,
pancar üreticilerinden bir üye var, özel şeker
fabrikalarından bir üye var, nişasta bazlı şeker
üretenlerden bir üye var, Sanayi Bakanlığı,
Tarım Bakanlığı ve Hazineden de bir üyesi
olan, 7 kişiden oluşan kurul vardı. Bu deneyimli
insanların yerine bakanlıktaki memurlarla şeker sektörü piyasasının denetlenmesi söz konusu. Şu ana kadar Tarım Bakanlığı'nın şeker
sektörüyle ilgili bir deneyimi yok."

Türkiye'de pancar şekeri üretiminin
artmadığını ve stabil hale geldiğini anlatan İsa Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2000'li yıllarda Türkiye'de yıllık 2 milyon
500 bin ton şeker üretiliyordu, nüfusumuz
66 milyondu. Yıl 2017, nüfusumuz 84 milyon, pancar şekeri üretimi 2 milyon 500
bin tona ulaşmıyor. Bu bile pancar şekeri
sektörünün ne kadar gerilediğini gösteriyor. 2000'li yıllarda aşağı yukarı 700- 800 bin
olan ekicinin, bugün 250 binlere, 180 binlere
düştüğünü görürsünüz. Dünyada şeker sektörü
her yıl yüzde 2 büyüyor, Türkiye'de durağan.
Dünyada nişasta bazlı şeker sektörü yüzde 1- 2
büyüyor, bizde yüzde 4'lerde büyüyor. Dünyada
yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ne kadar
büyüdüğünü bilmiyorum, ama her yıl Türkiye'de
yüzde 41 büyüyor. 2000'li yıllarda 20 bin ton
şeker eşdeğerinde yüksek yoğunluklu tatlandırıcı
ithal edilirken, bugün yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı 485 bin tonları geçti. Bu da
şunu gösteriyor; her ithalat pancar şekeri sektörünün gerilemesine sebep oluyor. Bunu Türk
Şeker Fabrikalarının kapasitesinin yüzde 56'larda, 60'larda olmasından da görüyoruz."
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Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök:

“Geçici işçilerimiz de kadro bekliyor”
KON TV’de yayınlanan Ankara Konuşuyor Programının konuğu olan
Türkiye Gıda ve
Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının
özelleştirme sürecinden, taşeron konusuna dair önemli açıklamalarda
bulundu.

KONTV’de yayınlanan Ankara Konuşuyor programının konuğu Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök oldu.
Gök, şeker işçileri’nin de kadroya
geçirilmesini istedi. Mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması
kararına da olumlu yaklaştıklarını
belirten Şeker-İş Başkanı, mevsimlik
işçilerin çalışma sürelerinin diğer işçilerle aynı süreye çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Nişasta bazlı şeker ile şeker pancarı
arasındaki farklara da değinen Gök,
“Nişasta bazlı şeker insan sağlığını
önemli ölçüde tehdit ediyor. Çağımızın hastalığı olan obeziteye davet
çıkarıyor. Brezilya da nişasta bazlı
şeker üretimi yasaklandı, ülkede bir
tane şişman insan bulamazsınız” ifadelerini kullandı.
Şeker Kurumu’nun kapatılmaması
gerektiğinin de altını çizen Gök, “
Bu kurum bir bakanlığa bağlanırsa
siyasi algı oluşabilir özerk olarak kalmalıdır” dedi.

Gelir eşitsizliği dünya genelinde arttı
Dünya ekonomisi büyüse de bundan herkes eşit şekilde yararlanamıyor. Ünlü ekonomist Thomas Piketty ve ekip arkadaşları,
zengin ile fakir arasındaki uçurumun
1980'den bu yana daha da büyüdüğüne
dikkat çekiyor.
DW Türkçe’nin haberine göre uzmanlar,
ekonomik büyümeyi herkesin yararına gösteren istatistikler olsa da, orta gelirli sınıfın
ekonomik büyümeden neredeyse hiç fayda
görmediğine dikkat çekti. Araştırmada su-

Dünya ekonomisi
büyüse de bundan
herkes eşit şekilde
yararlanamıyor...
nulan verilere göre, gelir eşitsizliği bölgelere
göre de farklılık gösteriyor. Rapora göre,
zengin ile fakir arasındaki gelir eşitsizliğinin

en az olduğu yer Avrupa. Avrupa'da 2016
yılında en zengin yüzde 10'luk kesimin gelirinin, milli gelirin yüzde 37'sini oluşturduğuna dikkat çekildi. Ortadoğu'da ise bu
oranın yüzde 61'e çıktığı görüldü. Gelir vergisi beyanlarının da ölçüm verisi olarak
dahil edildiği araştırmaya göre, uzmanlar
1980 yılından bu yana Kuzey Amerika, Çin
ve Rusya'da zengin ile fakir arasındaki gelir
eşitsizliğinin hızlı şekilde büyüdüğünü saptadı.
"ÖZELLEŞTİRME UÇURUMU ARTIRDI"
Ekonomi uzmanları, zengin ile fakir arasındaki gelir uçurumu ve ekonomik eşitsizliklerin öncelikli sebebi olarak, sermayenin özel ve kamu sektörlerinde eşit dağılmamasını gösteriyor. 1980 yılından bu
yana dünya genelinde özelleştirmelerin arttığı ve hükümetlerin gelir dağılımındaki
eşitsizliğe karşı koyabilecek alanının da
daraldığına dikkat çekiliyor. "Yirmi Birinci
Yüzyılda Kapital" adlı kitabın yazarı iktisatçı
Thomas Piketty ve uzmanlardan kurulu
araştırma ekibi, gelir eşitsizliği ile mücadele
edebilmek, para aklama ve vergi kaçakçılığını önlemek için küresel finansal kayıt
sistemi kurulmasını öneriyor. Ayrıca, gelir
artışına endeksli vergi sistemi ve orantılı
asgari ücret politikası da sunulan önlemler
arasında gösteriliyor.
Odatv.com
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Şeker Fabrikalarının 2017-2018 yılı pancar alım kampanyaları
kazasız belasız bir şekilde başarı ve gururla tamamlandı.

ADAPAZARI

AFYON

AMASYA

ALPULLU

ANKARA

BOR

ÇORUM

ELAZIĞ

ELBİSTAN
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ERCİŞ

EREĞLİ

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR
ILGIN

KARS

KÜTAHYA
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KASTAMONU

KIRŞEHİR

KAYSERİ

MUŞ

MALATYA

SUSURLUK

TURHAL

UŞAK

YOZGAT
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KAMPANYA AÇILIŞLARI

AĞRI

KONYA

BURDUR

Meslekteki son 20 yılını, Türkiye ve ABD’de obezite,
özellikle de aşırı kilolu olma halinin bir sonucu olan
yağlı karaciğer hastalıkları üzerine çalışmalar yapmaya adayan, konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında
pek çok bilimsel çalışma yapan birikimli bir bilim
insanının, modern çağın hastalığı olarak adlandırılan
yağlı karaciğer ve şişman sirozunu konu alan çalışması
geleceğimize ışık tutacak nitelikte…
Ülkemizde obez ve aşırı kilolu nüfusun toplamda
% 60’a varan oranıyla ABD’yle mukayese edilebilir
düzeyde olduğunu biliyor muydunuz? Çalışmada,
Türkiye’de karaciğer nakli bekleyen hastalar arasında
en sık rastlanan siroz nedeninin yağlı karaciğer hastalığı olduğunu ve bu durumun dünya literatüründe
yer aldığının altı çiziliyor. Toplum olarak ne yazık ki
doğru beslenme nasıl olmalıdır, gündelik yaşantımızda neleri yanlış yapıyoruz bilmiyoruz.. Yediklerimiz ve içtiklerimiz içerisinde yer alan mısır
şurubu/fruktoz içeren gıdalar konusunda ne kadar
bilgiliyiz? Beslenen endüstri mi yoksa bizler miyiz?
İşte bu ve benzeri birçok sorunun cevabını aradığımız bir gerçek..ABD ve Türkiye’de her 3 kişiden
birinde yağlı karaciğer hastalığı bulunmakta, yağlı
karaciğer hastalığı Türkiye’de en sık, ABD de ise 2.
en sık rastlanan siroz nedeni olarak bilinmektedir.
Bir dönem nedeni bilinmeyen sirozun aslında yağlı
karaciğer sirozu olduğu anlaşılmış, bu ise modern
çağın hastalığı olarak nitelendirilmiştir. Çünkü hareketsiz yaşam, tüketilen mısır şurubu kökenli sanayi
tipi fruktoz ve trans yağ el ele birlikte çalışarak yağlı
karaciğer hastalığına sebep olmaktadır. Aktarılan
bilgiler içerisinde çarpıcı olan nokta, metabolik bozukluk neticesinde gelişen bu hastalığın ne ilacının,
ne cerrahi bir tedavisinin ne de aktarlardan alınan
bitkiler ve bitkisel karışımlarla tedavi edilmesinin
mümkün olduğudur. Tek çözüm yolunun karaciğerin
istirahate alınması gerektiği, bunun için de toksin
olan trans yağ, doymuş yağ ve mısır şurubu kökenli
sanayi tipi früktoz içeren meşrubat, çikolata gibi işlenmiş gıdaların ve içeceklerin hepsinden uzak durulması gerektiğidir. Kısacası yağlı karaciğer hastalığının tedavisinde esas olan, “beslenme ve yaşam
tarzı değişikliği”dir.
Bildiğimiz gibi, bugünkü 50-60 yaş üstü kuşak
çoğunlukla geleneksel aile yapısıyla beslendi, gelişti

Mısır Şurubunun
“Modern Çağın
Hastalığı”nın ana
nedenlerinden
biri olduğunu
hangimiz biliyoruz?
Mehtap Biçer
AR-GE Uzmanı
ve büyüdü. Mısır şurubu fruktozdan üretilen meşrubat
o zamanda da vardı, ama bu kadar çabuk, kolay ve
bol miktarlarda ulaşılabilen bir içecek değildi. Tatlı
yapımında ise, mısır şurubu kökenli sanayi tipi
früktoz yok denecek kadar az tüketilirdi. Çünkü 20
yıl öncesine kadar mısır şurubu früktoz üretimi Türkiye’de yoktu ya da günümüzdeki kadar çok değildi.
Fast-food restoranları şehrin geneline yayılmamıştı.
Hala evde yeme alışkanlığı hüküm sürüyordu. Dışarıdaki abur cuburun yerine taze sebzelerden yapılan
yemekler hazırlanırdı. Bu nedenlerledir ki, biz bu
hastalığı 60 yaş üstü kuşakta değil de çoğunlukla
bugün 40-60 yaş arası olan kişilerde ve çocuklarda
daha sıklıkla görüyoruz.
Durum her geçen gün daha kötüye gitmekte, aşırı
yağlı ve mısır şuruplu beslenme şekli zaferler kazanmakta ve yeni egemenlik sahaları oluşturmaktadır.
Bu durumla baş edebilmek için ülkeler çeşitli düzenlemelere gitmekte, kurallar koymakta, kanunlar
düzenlemektedir. Günümüz toplumlarında geleneksel
olan sağlıklı beslenmenin yerini fast-food beslenmenin
aldığı görülmektedir. Eski geleneksel beslenme alışkanlıklarının hüküm sürdüğü ve bununla gurur duyan ülkeler olan Fransa ve İtalya da ki aşırı kilolu ya
da obezlerin toplam oranı %40’ı geçmeyen bölgelerden
bahsediyoruz, hükümetleri dehşete düşürmüştür ve
alarm vermelerine neden olmuştur. Sözü geçen ülkelerde bu beslenme tarzının önüne geçebilmek
için toplum duyarlılığını artıran önlemler alınmaya
başlanmış, hatta yasaklar getirilmiştir.
Unutmayalım ki, marketlerde satılan çikolatalar,
atıştırmalık cips vb ürünler de trans yağ ve früktoz

depolarıdır. Ve her seferinde marketten bir önceki
gelişimize göre daha fazla abur cubur satın almamız,
bu grubun bir nevi nikotin, alkol bağımlılığı gibi her
geçen gün etki sahasını genişletmesiyle ilgilidir. Bu
ürünleri yeme alışkanlığına tıpkı bir bağımlılık tedavisi gibi yaklaşmak gerektiği vurgulanmaktadır.
Nitekim aktarılan araştırmalarda, deney farelerinin
yüksek fruktozlu mısır şurubuyla beslendiklerinde
mısır şurubundan gelen ekstra kalorilerin de ötesinde
daha fazla miktarlarda yemek yendiği gözlenmiştir.
Gençlerde aşırı mısır şurubu kökenli fruktoz tüketimi
birçok kardiyometabolik risk belirteciyle birlikte
anılmaktadır. Özellikle soft drink denilen meşrubat
ve gazlı içeceklerde kullanılan mısır şurubu market
raflarında satılan çikolata bar vb paketlenmiş gıdaların
içerisinde de çokça bulunmaktadır. Karbonhidrat
bazlı şekerli içeceklerde en sık kullanılan karışım
%55 mısır şurubu fruktoz, %41 glikoz ve % 4 kompleks
polisakkaritlerden oluşmaktadır. Halbuki doğada
en fazla fruktoz barındıran gıdalar, doğal bal, hurma
ve incirdir. Bunların da şeker oranı %10 düzeyindedir.
Diğer meyvelerin ise früktoz oranı % 3-5 civarıdır.
Toplum ne yiyeceğini bilirse, doğru sağlıklı yiyecekler
konusunda eğitilirse sorun kalmayacaktır. Bunun
için bir eğitim verilecekse, şu an 20-40 yaş arası olan
genç anne-babalar ve anne- baba adayları bu beslenme
programlarına alınmalıdır. Sigara ve alkol için yapılan
toplumsal bilinçlendirme ve bilgilendirme, uyarı ve
yasaklar beslenme için de yapılmalıdır. İnsanların
para ödeyip aldığı besinlerin sağlıksız olduğunu,
sigara ve alkolde olduğu gibi, ambalaj üzerine yazılan
uyarılarla öğrenmeye hakkı vardır.
Bu önemli çalışmada, önümüzdeki yıllarda bu
çağın insanın gelecekte yüzleşeceği felaket şu sözlerle
çok net bir biçim de okuyucuya aktarılmıştır: “Unutmayın, Türkiye’de trans yağ margarin 30 yaş ve
üstü kuşaklarda damarlara işledi artık. Bugün toplumda zihinlere “margarin=kötü” yerleşti. Ancak
mısır şurubu kökenli sanayi tipi fruktozla tatlandırılmış yiyecek ve içecekler daha da büyük sorun.
Trans yağdan tam kurtulmuşken bu kez de sanayi
fruktozuna yakalandık!”
Kaynakça: Karaciğerimizi fruktoz şurubundan
neden korumalıyız?/Prof. Dr. Metin Başaranoğlu,
Aralık 2017
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ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

Şeker işçisi kadro bekliyor
Şeker İş Şube Başkanı Hamit Dokuzlar ile Şeker Fabrikasının faaliyetlerini, yatırımlarını,
dünü, bugünü ve geleceğini Eskişehir Manşet Gazetesine değerlendirdi.

Şeker İş Eskişehir Şube Başkanlığı görevine yeni
geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Şeker Fabrikasının ve şeker işçisinin Eskişehir için
büyük önemi var. Siz neler söylemek istersiniz?
Yeni göreve seçilmiş bir başkan olarak başta bu
göreve gelmeme öncülük eden Eskişehir Şube Başkanımız şimdi Şeker- İş Sendikamızın 21. Olağan
Genel Kurulunda Genel Eğitim Sekteri olarak seçilen
Cengiz Ünder Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizlere bıraktığı bu ağır ve zor görevi
siz değerli işçi emekçi arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza
layık olarak yapmayı sahsım ve ekibim adına söz
veriyorum. Allah mahcup ettirmesin diyerek başlamak istiyorum.
85 yıldır bu şehrin simgesi haline gelmiş bir
kuruluş şeker fabrikası Cumhuriyetimizin en
önemli kazanımlarından bir tanesidir. Bugün
kent içinde kaldı, kokusu var, gürültüsü var
diyenler de var. Bu konuda en güzel cevabı
bir köşe yazarı arkadaşımız, “Savaş uçaklarının
sesinden, Şeker Fabrikası’nın kokusundan
rahatsız olan bizden değildir” diyerek vermişti.
Aslında kendisi bu cümlesi ile ne güzel özetlemişti Eskişehir’imizi…

Eskişehir’e en büyük sıcak para
girişini sağlıyor
Eskişehir Şeker Fabrikasında yıllık üretim
miktarı nedir? Kâr oranı ne kadar?
2017 yılında tahminen 850 bin ton civarında
pancar işlenecek 110 bin ton civarında şeker yan ürün
olarak da Maya ve Yem Sanayi için 36 bin ton Melas,
yöremiz hayvan beslenmesinde önemli yer tutan 200
bin ton civarında küspe üretimi gerçekleşmesi hedeflenmektir. Fabrikamız bazında söylemek gerekirse
geçen yıl Eskişehir esnafına, çiftçisine, işçisine yani
piyasaya 500 milyon TL gibi bir sıcak para girişi sağlamıştır. Şehrimize böyle bir sıcak para girişi yapan
başka bir kuruluş yoktur.

Şeker işçisi kadro bekliyor

Şeker işçilerinin en büyük sorunu eleman sorunudur. Geçici çalışan arkadaşlarımızın bir an evvel kadroya alınmasıdır.
Fabrikamıza 20 yıldır eleman alımı yapılmamaktadır. Çalışan açığı taşeron firmalarının aracılığı ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Halbuki geçici olarak çalışan
arkadaşlarımız artık bir usta seviyesine
ulaşmıştır. Şu an itibariyle Eskişehir Şeker
Fabrikamızda 106 tane geçici işçi arkadaşımız kalmıştır. Bunun yanı sıra 750 civarı
taşeron işçi arkadaşımız çalışmaktadır.
Bununla ilgili Eskişehir Milletvekillerimizden, siyasi parti temsilcilerimizden ve özellikle
Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’dan müjdeli haberler
beklemekteyiz.
Şeker Fabrikasının özelleşmesi hakkında son durum
nedir? Bu konuda sizin düşünceniz nedir?
Şu anda şeker pancarıyla ilgili çok ciddi oyunlar oynanıyor. Eğer şeker fabrikaları portföy grupları halinde
özelleşirse 25 şeker fabrikasından 7- 8 tanesinin kalacağı
söyleniyor. Diğerlerinin de kapanması demek zaten
doğu bölgesinde fabrikalarımız kâr amaçlı değil soysal
amaçlı kurulmuştur. Fabrika bulunan illerimizde terörün

az olduğunu görebiliyoruz. Buraları kapatır veya satarsanız yerine ne koyacaksınız? Eğer koyamazsınız
bomba atmış olursunuz. Bu fabrikalara yazık etmeyelim. Özelleştirilecek diye yıllardır çivi dahi çakılmıyor. Kalifiye eleman azlığı sebebiyle 3 kişinin yapacağı işi 1 kişi yapıyor. Özelleştirme olacaksa üretici- işçi ve devletin içinde olacağı yeniden yapılandırma
modeli olmalıdır. Bu model Polonya örneğinde yaşanmıştır. Önce özelleştirip sonra tekrar devlet şeker
fabrikalarını kendi eline almıştır. Et Balık‘dan Süt
Kurumundan, Seka’dan ders çıkarmalıyız. Et Balık
satıldı bugün eti nasıl ucuz yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Süt kurumu satıldı süt fiyatlarını konuşuyoruz.
Kapanan şeker fabrikalarından ortaya çıkacak şeker
açığı NBŞ (Nişasta Bazlı Şekerler) ile kapatılmaya
çalışacak.
NBŞ, özelleştirmeden sonra yaşanan en büyük
sorundur. Dünya’da NBŞ oranları yüzde 1 ila yüzde
2 oranlarında iken ülkemizde yüzde 10 dur. Ve her yıl
bakanlar kurulu kararı ile yüzde 50 oranında artırılmaktadır. Ülkemiz pancardan şeker üreten Avrupa
ülkeleri arasında Fransa ve Almanya’dan sonra üçüncü
sıradadır. Fransa üretiminin tamamını şeker pancarından sağlıyor, ülkede NBŞ üretimi yok, Almanya’nın
ise NBŞ üretimi toplam şeker üretiminin sadece yüzde
2,5’u kadardır. Polonya NBŞ için yüzde 3,9 kota uygularken, İngiltere üretimini tamamen şeker pancarından
elde ediyor. Yani Avrupa şeker pancarına sahip ve
üreticisine korumak için NBŞ kotalarını düşük tutuyor.
Özellikle Genel Başkanımız Sayın İsa Gök, Genel
Merkez yöneticilerimiz ve bizler halkımızın sağlığını
ilgilendiren konularda insanları bilinçlendirmek anlamında gerek basın yayın organları gerekse TV
programları ile sorumlu bir sendikacılık örneği göstererek kararlı bir şekilde NBŞ ile mücadelelerimize
devam etmekteyiz. Şeker Pancarı bu ülkenin tarihidir,
kültürüdür, hafızasıdır, geleceğidir. Şeker pancarı
stratejik tarım ürünüdür ve mili bir davadır. Elbette
ki emsalleriyle her platformda yarışabilen, kazanabilen
ve AB ülkelerinin gıpta ile baktığı şeker sektörü hepimizin ortak arzusudur. MANŞET GAZETESİ

lerden birinin Ağrı olduğunu söyledi. Ağrı Şeker Fabrikasının 3 yıllık aradan sonra tekrar faaliyete geçtiğinin
önemine dikkati çeken Demir, "Şeker fabrikası Ağrı için
çok önemli bir işletmedir. Fabrikanın kapalı kaldığı 3 yıl
süre zarfında bir sürü insan bölgeden ayrıldı." dedi.
Fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi için şeker pancarı
kotasının doldurulması gerektiğine işaret eden Demir,
şöyle konuştu: "Fabrikanın kapanmasıyla bölgede istihdam
noktasında sıkıntı vardı. Şeker pancarı kotası için ekim
artı hasadın bir şekilde tarımsal mekanizma ile yapılıyor
olması gerekiyordu. Küspede, kayıpların azalması, hayvan
beslenmesindeki olumlu etkisini sağlamak adına 4
ilimizde Malatya, Muş, Ağrı ve Erzurum'da 4 tane küspe
balyalama makinesi aldık. Bunların her bir tanesi 445
milyar civarında. Bunların kurulumu da yapıldı. Amacımız
hayvancılıkta girdi maddesi olarak küspenin daha kaliteli
bir şekilde muhafaza ediliyor olması." dedi.
DAP olarak çiftçilere katkı sağladıklarını anlatan Demir,
şunları kaydetti:"DAP tarafından dağıtılan mibzer ve
pancar söküm makinesi aslında, şeker fabrikasının tekrar
devreye girmesiyle göçü geriye döndürme noktasında
önemli başlangıç olacağını düşünüyoruz. Bölgede çok
ciddi manada ekilemeyen, işlenmeyen arazi varlığı var.
Bu arazilerin bir şekilde işlenmesiyle, insanlara hayatlarını
idame edecek ve alım garantisi sağlayacak üretim olması
halinde göçün önlemesine katkı sağlayacaktır. Sulama
projesini örnek verecek olursak, ciddi manada sulamaya
açtığınız arazilerde, köylüler 'evet arazimiz sulamaya kavuştu, tekrar batıdan kendi memleketimize göçtük'
dediler. Temennimiz Ağrı'da da bu çalışmalarımızla göçe
olumlu katkı sağlamak."

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim
Alpaslan da şeker fabrikasının 3 yıl kapalı kalmasının
kentte ekonomik anlamda ciddi eksiklere yol açtığını
söyledi. Ağrı'nın tek fabrikası olan Ağrı Şeker Fabrikasının
kente, 15 bin insana ekmek verdiğini belirten Alpaslan,
"Şeker pancarının ekimi tarıma katkı sunuyor, aynı zamanda hayvancılıkta yem bitkisi olarak kullanılıyor. Bu
fabrika ekonomik anlamda kente ciddi katkılar sağlıyor.
Ağrı olarak göç veren bir iliz. Fabrika açıldıktan sonra
insanlar da bir moral oluştu. Fabrikanın, bu bölgede
zarar etse bile, sürekli açık olması gerekmektedir. Fabrika
kapandığı zaman manevi olarak yıkılıyor ve göçle karşı
karşıya kalıyoruz. Fabrikada çalışan 450-500 civarında
personelimiz bulunuyor. Ağrı Şeker Fabrikası kapandığı
zaman bu işçilerimiz de farklı fabrikalarda çalışmak zorundadır. Bu da Ağrı için ekonomik bazda ciddi bir kayıptır. Ağrı ekonomisine kazandıracağımız bu maaşları
maalesef başka illere taşımak zorunda kalıyoruz. Bu insanlarımızın sürekli Ağrı'daki fabrikada görev yapıp maaşlarıyla da Ağrı esnafına katkı sağlaması lazım." dedi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Faruk Kaya ise Ağrı'da sanayinin gelişmediğini ve ağır sanayi olarak da sadece şeker
fabrikasının olduğunu söyledi. Ağrı'nın kırsal nüfusu
fazla olan yörelerden biri olduğunu belirten Kaya, "Ağrı
Eleşkirt ovası pancar üretimi noktasında son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Ağrı şeker fabrikasının tarihi
olan 1984 yılından sonra özellikle Eleşkirt ovasında ciddi
bir çiftçi potansiyeli vardı. Çünkü bu bölgede ticari anlamda baklagil ve diğer tarım ürünlerinde çok verim
elde edilemiyor." dedi.

DAP desteğiyle Ağrı Şeker Fabrikası’nın bacası yeniden tüttü
Şeker işçilerinin en önemli sorunları nedir?

Ağrı'nın tek sanayi kuruluşu Ağrı Şeker Fabrikasının,
DAP Bölge Kalkınma İdaresinin "Şeker Pancarı Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında çiftçilere sağlanan
desteklerle tekrar faaliyete geçmesi çiftçiye umut olduDAP
İdaresi Başkanı Demir: "DAP tarafından dağıtılan mibzer
ve pancar söküm makinesi aslında, şeker fabrikasının
tekrar devreye girmesiyle göçü geriye döndürme noktasında önemli başlangıç olacağını düşünüyoruz. Bölgede
çok ciddi manada ekilemeyen, işlenmeyen arazi varlığı
var. Bu arazilerin bir şekilde işlenmesiyle, insanlara hayatlarını idame edecek ve alım garantisi sağlayacak
üretim olması halinde göçün önlemesine katkı sağlayacaktır" ATSO Başkanı Alpaslan: "Fabrika açıldıktan sonra
insanlarda bir moral oluştu. Fabrika bu bölgede zarar
etse bile sürekli açık olması gerekmektedir. Fabrika kapandığı zaman manevi olarak yıkılıyor ve göçle karşı
karşıya kalıyoruz" dedi.
Ağrı'nın tek sanayi kuruluşu olan Ağrı Şeker Fabrikası,
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin
"Şeker Pancarı Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında
çiftçilere sağlanan desteklerle 3 yıl aradan sonra tekrar
faaliyete geçti. Zahmetli ve yoğun işçilik isteyen şeker
pancarı üretiminde işçi bulmakta zorlanan Ağrılı çiftçilerin
bir kısmı pancar yerine başka ürünlere yöneldi, bir kısmı
ise büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Türkiye
Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ile DAP İdaresi
arasında imzalanan protokol gereği, çiftçinin hem iş gücünü hem de ekim ve söküm maliyetini azaltmak için
makine desteğinde
DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, yaptığı açıklamada,
Doğu Anadolu'da kişi başına gelirin en düşük olduğu il-
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Alpullu Şeker’de yüzler gülüyor
ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

ASIRLIK FABRİKA YENİDEN ÜRETİMDE
Kırklareli'de, Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 4 yıl
aradan sonra Trakya çiftçisine geçen ay kapılarını yeniden açması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak amacıyla
üretime başlayan fabrika, 2013'teTrakya'da çiftçilerin pancar yerine başka ürünlere yönelmesi
nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kaldı.
Bu yıl çiftçilerin yeniden pancar üretimine yönelmesiyle geçen ay tekrar açılan fabrika, şeker
üretmeye başladı.
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çiftçisinin ürettiği yaklaşık 130 bin ton
pancarı işleyecek fabrikanın üretime geçmesiyle
bölgeye yıllık 100 milyon liralık katma değer

oluşturması bekleniyor.

"Bu fabrika Trakya çiftçimiz için
çok önemli"
Şeker-İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın, 4 yıl aradan sonra bacasından yeniden
dumanların yükselmeye başladığını söyledi.
Fabrikanın bölge halkının pancar üretiminden
uzaklaşması nedeniyle üretimine 2013 yılında
ara verdiğini hatırlatan Saltık, bölge çiftçisinin
devlet desteğiyle yeniden pancar üretmeye başladığını ifade etti.
Fabrikanın 4 yıl aradan sonra yeniden faaliyete
başladığını anlatan Saltık, "Bölgedeki pancar
üretimimizi 18 bin tonlardan 130 bin tonlara

kadar yükselttik. Önümüzdeki sene bu rakamın
250 bin tona yükseleceğine inanıyoruz. Bu fabrika Trakya çiftçimiz için çok önemli. Uyuyan
dev 4 yıl aradan sonra kapılarını çiftçilere yeniden açtı. Biz fabrikamızın bacasından duman
yükseldiğini gördüğümüzde büyük bir mutluluk
yaşıyoruz." diye konuştu. Fabrikanın çalışmasının herkesin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Saltık, 130 bin ton şeker pancarından 12
bin ton şeker, 30 bin ton pusa ile yaklaşık 6 bin
ton da melas üretileceğini anlattı. Şeker-İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Saltık, "Fabrikamız
çok güzel çalışıyor. Fabrikamızda yaklaşık 500'e
yakın personel çalışacak. Bu ciddi bir istihdam.
Bölgemizdeki göç de durmuş olacak, hatta göç
alan bölge olacağız." ifadelerini kullandı.

"Nişasta Bazlı Şekerler Doğal
Şekerlerin Yerini Alamaz”

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı:

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
İbrahim Dayı, Dünya Gıda Günü nedeniyle
yapmış olduğu açıklamada; nişasta bazlı
şekerlerin doğal şekerlerin yerini alamayacağı yönünde net tavrın sergilenmesi
gerektiğini belirtti.
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
İbrahim Dayı, Dünya Gıda Günü nedeniyle
yapmış olduğu açıklamada; nişasta bazlı
şekerlerin doğal şekerlerin yerini alamayacağı yönünde net tavrın sergilenmesi
gerektiğini belirtti.
Dayı açıklamasında, "Güvenilir gıda üretimi için gerekli koşulların bilimsel olarak
değerlendirilmesi, gıda kaynaklı hastalık-

ların önlenmesi için gerekli bilimsel yaklaşımların belirlenmesi ve gıda kaynaklı
tehlikelere tüketicilerin maruz kalması halinde olası sağlık risklerinin bilimsel olarak
değerlendirilmesini sağlamak üzere risk
değerlendirilmesi yapılmasıdır. Bu bağlamda şeker sektörünün baş aktörleri olan
şeker pancarından üretilen doğal şekerin
güvenilir gıdalar arasında yer aldığı, buna
karşılık pancar şekerinin muadili olarak
algı oluşturmaya çalışan ve insan sağlığı
için tehlikeli olduğu öne sürülen nişasta
bazlı şekerlerin ise doğal şekerlerin yerini
alamayacağı yönünde net tavrın sergilenmesi gerekmektedir" dedi.

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
İbrahim Dayı
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“Fabrikamızın bacasının
tütmesini bekliyoruz”
ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

Samsun İl Temsilcisi Sinan Türe:

Çarşamba Şeker Fabrikası’nda yeniden faaliyet umudu!
Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden
çalışması için büyük umutlarının olduğunu, gelecek dönemde fabrikanın yeniden faaliyete başlayabileceğini belirten
Şeker-İş Samsun İl Temsilcisi Sinan Türe,
açıklamalarda bulundu.
Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden
çalışması için büyük umutlarının olduğunu, gelecek dönemde fabrikanın yeniden faaliyete başlayabileceğini belirten
Şeker-İş Sendikası Samsun İl Temsilcisi
Sinan Türe, yeniden açılmayan tek fabrika
Çarşamba. Yetim değilsek mutlaka açılacak" dedi.
Sinan Türe, Çarşamba Şeker Fabrikası’nın son durumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türe, gazetemize; Şeker fabrikasının özelleştirilme sürecinin durdurulmasından
itibaren bugüne kadar gösterdiği duyarlılık örneğine
teşekkür ederek; “Gerçekten fabrikanın özelleştirme
sürecinde bizim kadar sizlerde aynı bilgilere sahipsiniz. Mücadelemizi ve bizleri çok iyi anlamda anlattınız. Derdimizi sizlerin vasıtasıyla kamuoyuna
anlatabildik. Allah o günlere bizleri tekrar geri düşürmesin. Çok zor süreçlerden geçtik. Türkiye’de

şeker sanayini, şeker fabrikalarını,
şeker çiftçisini, şeker işçisini iyi anlattık. Yapılan özelleştirmenin kamuoyuna bir yararının olmayacağını
anlatmamız sonrasında özelleştirme
süreci durduruldu. Bu süreçten sonra
neler yaşandı? 25 tane kamuya ait
Şeker Fabrikaları vardı. Bunların 5
tanesi Çarşamba, Ağrı, Kars, Susurluk ve Alpullu üretime bir süre ara
vermişti. Gerekçesi ise yeterli şeker
pancarı olmaması ve zarar etme iddiası idi. Bunların da ana nedeni o
dönemde görev alan sorumluları suçlamak istemiyorum ama sonuçta onların hatasından kaynaklanmıştı.
Hiç kimse taşın altına elini koymadı. Yani risk
almak istemediler.” dedi

“Risk Aldılar, Başardılar”
Samsun İl Temsilcisi Türe konuşmasının devamında ise, “Peki şimdi neler oldu, neler değişti diyecekseniz de 25 tane Şeker Fabrikası’ndan sadece
Çarşamba Şeker Fabrikası çalışmakta. Gerçekten
bu durum bizleri derinden üzmekte. Çarşamba’lı
olarak, Çarşamba sevdalısı olarak bizim acımız oldu.

Milletvekili Mehmet Muş’a ziyaret
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Sekreter
Fevzi Şengül ve Genel Mali Sekreter İlhan Özyurt, TBMM Grup
Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’u makamında
ziyaret etti. Ziyarette şeker sektörünün sorunlarına ilişkin
hazırlanan dosya Muş’a sunuldu.

Ama bir yandan da Sayın Genel Müdürümüzün,
Sayın Genel Müdür yardımcılarımızın ve ekibinin
bu yıl risk alıp da, 4 tane şeker fabrikasını olan Susurluk, Ağrı, Alpullu ve Kars’ı tekrar çalıştırmaları,
bu kararda da başarılı olmaları bizi son derece mutlu
ediyor. İşte yönetim farkı diye buna denir. Sayın
genel müdürümüzün, yardımlarının hakkını vermek
gerekir. Yürekten kutluyorum.” Şeklinde konuştu.
Türe Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden çalışabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek,
“Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden çalışması
için çalışmalar sürüyor. Gelecek yıl fabrikamızın
çalışması için üretim kapasitesinin aynı şekilde yeniden devam etmesini umuyoruz. İnşallah önümüzdeki sene Çarşamba Şeker Fabrikamız da geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi tekrar üretime başlayacağına
inanıyoruz. Şeker Fabrikasının özellikle ilçedeki
gençler için önemli bir iş fırsatı olabileceğini vurgulayan Türe, “Çarşamba Şeker Fabrikası binlerce
kişiye ekmek kapısı olabilecek bir kuruluş. Fabrikada
çalışanlar asgari ücretin yanında sendikalı olduğunda
toplu iş sözleşmelerinde de faydalanıyor. Bakıldığında
özellikle Çarşamba’nın gençleri için, Çarşamba Şeker
Fabrikası ve Çarşamba Şeker-İş Sendikası bulunmaz
bir fırsat diye düşünüyorum.” dedi.

Konuk’tan Gök’e ziyaret
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve yönetimini ziyaret etti.

Kayseri Şeker iştiraklerinde
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TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Kayseri Şeker
Fabrikasının
iştiraklerinden
olan Pankent ve
Pandoğa şirketlerinde 150 çalışanı kapsayan
ikinci dönem
toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde; Şeker -İş
Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan
Hüseyin Akay ile birlikte, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer,
Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Osman Canıtez, Pandoğa İşletme müdürü Cemal Sunulu, Pankent
Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Doğanlı, Pankent
İşletme Müdürü Mustafa Çakmak, Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Şeker-iş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı
ve diğer yetkililer de hazır bulundular. Toplu İş
sözleşmesine Şeker -İş Sendikası adına Genel
Başkan İsa Gök ve Kayseri Şeker adına Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay imza attılar.
Tören esnasında konuşan Şeker İş Sendikası
Genel Başkanı İsa Gök; "Kayseri Şeker Fabrikası
çalışanları ile ilgili olarak imzalamış olduğumuz
Toplu İş sözleşmesinden sonra her iki şirketimizde işçi arkadaşlarımızı, çalışanları memnun
edecek fevkalade bir toplu sözleşmeyi imzalamaktayız. Bu toplu sözleşmenin başlangıcından
bitişine kadar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize
teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmemizin imzalanması esnasında bize en büyük yardımı yapan
Kayseri Pancar Kooperatifimizin çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a bir defa
daha teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışanlarla
ilgili en ufak bir tereddüt olmayan verilen her
şeyin üretime döneceğine inanan ve işçisine bu
kadar güvenen bir başkanla böyle bir toplu sözleşmeyi imzalamaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Kayseri’ye geldiğim zaman toplu sözleşmeleri imza
attığımız zaman çok büyük heyecan ve mutluluk
duyuyorum" dedi.
Gök ayrıca; Kayseri Şeker ile ilgili olarak da görüşlerini şöyle aktardı; "Bu şirketlerin varlığını
çok önemsiyoruz. Kayseri Şeker Fabrikamızın

yaptığı her yatırımı önemsiyoruz. Çünkü Kayseri’ye
ve Ülkemize ekmek ve aş olarak dönüyor. Bundan
iyi hizmet olmaz diye düşünüyorum. Milletimizin
işverenleri daha da fazlalaşsın. İnsanlara hizmet
etmek anlayışıyla ekmeğimizi ne kadar bölüşürsek,
ne kadar paylaşırsak, sosyal adaleti ne kadar yükseğe çıkarırsak daha mutlu bir ülke daha refah
bir ülke olur diye düşünüyorum"
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkan Hüseyin Akay Toplu iş sözleşmesi esnasında yaptığı konuşmada; "Bu gün aslında
gerçekten bir mutluluğu yaşıyoruz. Sabahın bu
saatlerinde. Şeker İş Sendikasıyla, Kayseri Şeker
Fabrikasının şirketleri olan Pankent ve Pandoğa’nın toplu sözleşme görüşmelerini sonuçlandırıyoruz. Öncelikle bütün çalışanlarımıza fabrikamıza ve sendikamıza hayırlı uğurlu olmasını
temenni ediyorum" dedi.
Başkan Akay, "Bizim prensibimiz belli her
yaptığımız işte gerçekten örnek olabilmek bilindiği gibi Kayseri Şeker Fabrikasının toplu
sözleşme görüşmesini bir an önce sonuçlandırmak istedik ve sonuçlandırdık. Türkiye’deki
diğer fabrikalara da Şeker Fabrikalarının çalışanlarına da emsal teşkil etsin. Onlarda Kayseri
Şeker Fabrikasının çalışanlarına sağlamı olduğu
imkânlara bir nebze kavuşabilsinler anlayışı
içinde hareket etmiştik" ifadesinde bulunarak
şunları söyledi:
"Şimdi tabi kendi şirketlerimiz açısından da
benzer bir yaklaşım sergiliyoruz. Kayseri Şeker
Fabrikasının Şirketlerinin çalışanları da Kayseri
Şeker Fabrikası çalışanlarının haklarına kavuşması temel prensibimizdir. Bu çerçevede onlara,
bu anlayış içerisinde gereken uygulamalar ya-

pılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Tabi şirketlerin
kendi imkânlarının da bu konuda dikkate alınması da gerekiyor. Bütün her şey bire bir aynı
olması bir anda mümkün olmayabilir. Bunu çalışanlarımızın anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Ama bu konuda gerek sendika yöneticileri, gerekse şirketimizin yöneticileri anlayış
birliği içerisinde ve bu birlikteliğin mutlaka sağlanması kanaatindeyiz.
Özellikle çalışanlarımızın mutlu olması bizim
açımızdan çok önemlidir. Mutlu insanların çalıştığı bir şirkette başarı sağlamak daha kolay
oluyor. İnsanların şirketine güvendiği gelecek
endişesi yaşamadığı ortamda daha verimli sonuçlar elde ediliyor. Onun için bu manada da
Kayseri Şeker’in örnek bir kuruluş olma iddiası
var. Arkadaşlarımız ve yöneticilerimizde bu gayret içerisindeler. Biliyoruz ki Kayseri Şekerin
bütün çalışanları mutlu bir ortamda en verimli
sonuçları elde ediyorlar. İnanıyorum ki bu toplu
sözleşmeyle birlikte şirket çalışanlarımıza da
gerek Pankent’in Gerek Pandoğa’nın şirket çalışanları da aynı mutluluğu yaşayacak, aynı performansı ortaya koyacak ve işimizi daha fazla
geliştireceğiz ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. Daha fazla çalışma ihtiyacı duyan, ihtiyaç
sahibi olana iş ve ekmek kapısı olacağız. Bu anlayış içerisinde işlerimizin de başarıyla devam
edeceğine inanıyorum. Bu toplu sözleşmesinin
hayırlar getirmesini diliyorum"
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da Pankent ve Pandoğa şirketlerindeki çalışanları kapsayan sözleşmenin neticelenmesinde emeği geçen katkısı olan herkese
teşekkür etti.
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ABD’NİN KUDÜS’Ü İ
OLARAK TANIMASINA ŞE

İSA GÖK: KARAR
TRAVMANIN
Genel Başkanı İsa Gök, ABD
Başkanı Trump'ın Ortadoğu'yu
yangın yerine çevirecek Kudüs’ü
İsrail’in Başkenti olarak tanıyan
kararını başta Türkiye olmak üzere tüm İslam Dünyasının onurunu zedeleyen, utanç verici bir
karar olarak nitelendirdi.

T

ürkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri
Sendikası (ŞEKER-İŞ) Genel Başkanı
İsa Gök, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'yu yangın yerine çevirecek
Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıyan
kararını başta Türkiye olmak üzere tüm
İslam Dünyasının onurunu zedeleyen, utanç
verici bir karar olarak niteleyerek ABD’nin
barış sürecini zedeleyen vahim kararını
yeniden gözden geçirmesi uyarısını yaptı.
İki devletli çözümün hiçbir alternatifinin
olmadığını ifade eden Gök, Trump’ın kararının psikolojik bir travmanın sonucu
olduğunu söyledi. Türkiye’ye 15 Temmuz’da
hain darbe girişimi ile diz çöktüremeyen
çevrelerin asimetrik savaşla siyasi, yargı
ve ekonomik yönden dize getirme gayretlerinin intihar olacağını kaydeden Gök, İsrail’in Kudüs’teki işgalci konumunu dünya
devletlerinin de kınadığını ancak gayri

meşru işgalin her ne hikmetse ABD tarafından meşru olarak görüldüğünü söyledi.
Gök, “Sözde bölgede barış rüzgarlarını estirmeye çaışanlar işgalin olduğu yere ne
tür barış getirecekler? ABD adeta ölüm
vuruşuna hazırlık yapmaktadır ve bundan
büyük zarar görecektir” dedi.

SIRADA NERESİ VAR?
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın sadece Filistin'in vatan
davası değil, Müslümanların inanç ve
beka meselesi olduğunun altını çizen
Gök, ABD tarafından bölgede bir kıyamet senaryosunun hazırlandığını
kaydetti. Savaşı İslâm’ın kalbine
taşıyıp, bölgeselleştirip, Müslüman coğrafyayı yüz yıl daha
ayağa kalkamayacak hale getirmenin hazırlıklarının ya-
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İSRAİL’İN BAŞKENTİ
EKER-İŞ’TEN SERT TEPKİ…

PSİKOLOJİK BİR
SONUCUDUR
pıldığına dikkat çeken Gök, Kudüs teslim
alındıktan sonra yeni cephe savaşının İslamiyet’in kalbi olan Mekke ve Medine çevresinde yapılmasının imkansız olmayacağını
dile getirdi. Gök, şöyle devam etti:
“Belki daha sonra Kıbrıs’ta, aynı planlar
devreye sokulacaktır. Arkasından sözde Ermeni meselesi dayatması yapılacak. Tüm meselelerde kilit ülke Türkiye. Türkiye’yi zor duruma düşürmek, itibarsız hale getirmek için
her yolu deniyorlar. Kudüs’ün zulüm, savaş,
işgal, yağma ve sürgün kelimelerine
bitişik bulunan tarihi,
biz Müslüman lar için

öncelikle çaresizlikten kaynaklanan bir mahcubiyetin değil, bilakis iliklerinde hissetmeye
ve yeni nesillere de hissettirmeye yönelik
bir çabanın öznesi olmalıdır.

BİRLİKTELİK SAĞLANMALI
Bugün İslam ümmetinin böyle bölük pörçük olmasının, “bünyan-ı mersus” olmak
yerine kuvveti dağılmış bireylere dönüşmesinin gerekçesi, o kilit taşı olan Kudüs’ün
işgal altında, zulümle lekelenmeye çalışılırken İslam coğrafyasında birlikteliğin sağlanamamasında yatmaktadır. Yeryüzünde
bütün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı
akarken, Hıristiyan aleminde herhangi bir
olumsuzluğun yaşanmaması ise manidar
ve düşündürücüdür. Gözü dönmüş bir gayrimeşru işgali meşru sayan, diğer taraftan
sürekli yeni yerleşim yerleriyle Kudüs'ün
etnik ve dini yapısını bozmaya çalışan bir

işgal devleti var. Şirk toplumuna dönüşen
İsrail, geçmişte nasıl ki Hak’tan sapıp, ayrılığa düşüp gazaba uğradıysa, bu kararından dönmediği sürece aynı akıbeti yaşayıp
helak olacaktır.”
“İslam ümmetinin vahdet binasının kilit
taşı olan Kudüs, İsrail’in değil, Filistin’in
başkentidir. Hükümetimiz; 1904 tarihli Lahey konvansiyonunun “kutsal mekânların
insanlık tarihindeki yeri dolayısıyla korunması” ve 1907 tarihli Lahey konvansiyonunun “ibadet yerlerinin kuşatılmasının
ve bombalanmasının yasaklanması” hükümlerinin derhal uygulamaya konulması
noktasında harekete geçmelidir” diye konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, tüm siyasi partileri, sivil toplum
ve medya kuruluşları ile halkı ABD ve İsrail’i protesto etmeye ve Filistin’e destek
vermeye davet etti.
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Şeker-İş Sendikası Başkanlar Kurulu
Ankara’da toplandı…
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İSTİKLAL MÜCADELESİ
DEVAM EDİYOR
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası’nın 2018 yılı ilk Başkanlar Kurulu toplantısı
Genel Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Başkanlar Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını
yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök,
2018 yılının camia için hayırlara vesile olmasını
diledi. Ülkemizin içinden geçtiği “yeniden tanımlanan bu hassas süreç” te bugün tıpkı dünün
benzeri olarak, aynı senaryoların, farklı figüranlar
aracılığıyla oynandığının altını çizen Gök, Türkiye’nin İstiklal Mücadelesi vermeye devam ettiğini
söyledi

Türkiye’ye ölümü gösterip, sıtmaya
razı edemediler

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök,
Türkiye’nin İstiklal Mücadelesi vermeye
devam ettiğini söyledi

Çukur siyaseti failleriyle mücadelenin yanında,
17-25 Aralık 2013 yargı darbesinden, 2014 yılı Kobani ayaklanmasına, 15 Temmuz darbe girişimine
kadar hep aynı oyunun sergilendiğinin altını çizen
Gök, Asıl amacın Türkiye’ye diz çöktürmek olduğunu ifade etti. Gök, “Fakat çok açık olan bir
şey var ki, Türkiye’ye ölümü gösterip, sıtmaya
razı edemediler. Keza bugün yaşananlara bakıldığında;

Suriye ve Irak’tan gelen kaos ve terör dalgası,
ABD’nin YPG’ye desteği, ABD’nin FETÖ liderini
iade etmemesi, AB’nin darbe başarısızlığında yaşadığı hayal kırıklığının yansımaları, NATO’nun
Türkiye karşıtlığını bir araya getiren bir arena
halini alması, hepsi, Türkiye’yi yarı sömürge bir
ülke haline getirme çalışmalarının birer uzantılarıdır. Bu sebeple ülkemiz öncelikli olarak, sınırlarımızdaki terör tehdidinin bertaraf edilmesi için
mücadelesini kararlılık ve büyük bir hassasiyetle
sürdürmektedir. Bu coğrafyanın verdiği sorumluluğu omuzlarında taşıyan Türkiye, uzun süredir
Suriye meselesinin siyasi çözümü için en büyük
çaba sarf eden ülkelerin başında yer almıştır”
dedi.
Kudüs'te yarım asırdır devam eden işgalin,
ABD'nin burayı İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla
yeni bir safhaya girdiğini belirten Gök, kararın,
Filistin-İsrail ilişkisi ve Ortadoğu’nun yeniden
dizaynının ilk adımı olduğunu vurguladı. Gök,
“Önümüzdeki dönem, inanıyorum ki tüm Müslümanlar için yeni bir direniş ve birleşme mücadelesine sahne olur. Ateşi ve gerilimi yeniden tırmandıran bu hukuksuz ve kabul edilemez kararı
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öfkeyle kınıyor, başta Filistinli
kardeşlerimiz olmak üzere tüm
Müslümanların bu acı günleri
biran evvel geride bırakmasını
yürekten diliyorum” diye konuştu.
Konuşmasında şeker sektörüne de değinen Gök’ün konuşmasından satır başları şöyle:

“Yeni vizyon çizilmezse
Türkiye kamış şekeri
istilasına uğrar”
“2020 yılında Avrupa şeker
sektörünü daha sancılı bir sürecin beklediğini ortaya koymaktadır. Ticari bakımdan AB,
en büyük kamış şekeri ithalatçılarından birisidir. Özellikle
“Silah Dışında Herşey” anlaşması ve Ekonomik İşbirliği anlaşması kapsamında Afrika-Karayip ve Pasifik ülkelerine gümrüksüz erişim ve şeker ihracatı
imkânı sağlanmaktadır. Bu bakımdan Brezilya, Hindistan,
Tayland gibi ülkelerde maliyet
avantajı yüksek olan kamış şekerinde arz fazlalığının olması
2018 yılı ilk Başkanlar Kurulu toplantısı Genel Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.
durumunda AB coğrafyası, şeBaşkanlar
Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Genel
ker kamışından beslenmeye
Başkanı
İsa Gök, 2018 yılının camia için hayırlara vesile olmasını diledi.
mahkûm olabilecektir. Bu durum, yeni bir vizyon çizilmediği
takdirde Türkiye’nin de kamış şekeri istilasına olan yaklaşımı hafızalarımızda yer ettiği kadar 284 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Açıktır ki, 19
uğramasına sebebiyet verebilecektir. Ülkemiz ta- şeker ailesinin yüreklerine de su serpmiştir. bin ton kota fazlası üretimin üstü örtülmüştür.
rım, endüstri ve istihdam alanları bundan ciddi “Şeker fabrikası çalışanlarının mevcut durumla- Kurumun kapatılmasıyla da bu konunun karının göz önüne alan yeni bir model geliştirilebi- panması söz konusu değildir. Sendikamız bu
zarar görebilecektir.
leceği”
ve “konunun ilgili tüm paydaşlarla istişare konuyla da ilgili gerekli başvuruyu yapmaya haDiğer taraftan ülkemizin yaklaşık 9 milyon tonedileceği”
bizzat kendi ifadeleridir. Ve en yakın zırlanmaktadır.
luk potansiyel şeker pazarına yönelik ihracat olazaman
da
bu
tespitlerin hayata geçirilmesini siz
nağını geliştirmemesi durumunda elimizdeki bü“Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıyük fırsat değerlendirilmemiş olacaktır. Bilim değerli kardeşlerim, teşkilatımız, tüm şeker çalı- ğa yasal başvuruda bulunduk”
dünyasınca, sağlık yönünün olumsuzluklarının şanları ve ülkemiz adına yürekten temenni ediÜlke ve toplum yararını her zaman birinci öntartışıldığı yüksek yoğunluklu tatlandırıcı üreti- yorum.
celiği
olarak gören Şeker İş Sendikası olarak,
minin hızlı seyri devam edecek, tüketim portfö- “Şeker Kurumu’nun kapatılması
şeker
Kurumu’na
atama yapılmayan dönemde,
yümüz sağlık endişelerine gebe kalacaktır. Nite- hatalı bir karar”
Kurum’un
faaliyetlerinin
sürdürebilir hale getikim, AB şeker sektörünün yüksek yoğunluklu
Katma
değer
olarak
ülkeye
ciddi
hiçbir
katkısı
rilmesi
konusunda
Cumhurbaşkanlığına
ve Baştatlandırıcılar ve kamış şekeri ithalatına karşı
bulunmayan
NBŞ
üretimi
ile
yüzde
100
ithalata
bakanlığa
yasal
başvurularımızı
gerçekleştirmiştik.
Dünya Ticaret Örgütü korunma tedbirlerini hayata
geçirmesi muhtemeldir. Bu nokta da Türkiye’nin dayalı yapılan yapay tatlandırıcılar, milyonlarca Ayrıca Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’a
de Dünya Ticaret Örgütü korunma tedbirleri an- insanın geleceğini yakından ilgilendiren bir ko- da Kurum’un Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakantlaşması gereğince, yerli endüstrimizin ciddi zarar nudur. 17 aydır Şeker Kuruluna atama yapılmamış lığı’na bağlanması durumunda ülkemiz ve şeker
görmesine yol açabilecek yüksek miktarlarda it- olması hasebiyle tırmanan denetimsizlik, ardından sektörü menfaatleri açısından yaratacağı olumhalat için korunma tedbirini hayata geçirmesi ge- 24 Aralık’ta yayımlanan KHK ile Kurumun kapa- suzlukları konu alan görüşümüzü sunmuştuk.
reklidir. Bu değerlendirmeler ışığında, ülkemizin tılarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na Dün olduğu gibi bugünde ülke ve sektör menfaAB’de şekillenecek olan şeker piyasasından ne bağlanması 14 yıl önce verilen hatalı kararın bir atlerine uygun çözümlerin ancak paydaşların katılımıyla uzlaşmacı bir yapı içerisinde geliştirilmesi
ölçüde etkileneceği ne tür riskler altında bulun- benzeri olarak tekrarlanmaktır.
gerekliliğinin arkasında duruyoruz.
duğu ve hangi tedbirleri alması gerektiği masaya “NBŞ üretiminde denetimsizlik
yatırılması gereken temel konular olarak karşı“KHK’da revize gerektiren
pancar şekerini vuruyor”
mızda durmaktadır.
Bilindiği gibi Sendikamız tarafından Danış- düzenlemeler var”
“Kamu şeker fabrikalarında
tay’da açılan dava sonucunda Şeker Kurulu’nun
Sanayimizi yakından ilgilendiren kadro sorunu
sürdürülebilir yapı oluşturulmalı”
faaliyet göstermediği kısa dönemde sektörün da önem arz etmektedir. Çalışma hayatındaki
Kamu şeker fabrikalarının daha fazla zaman karar organından yoksun kalmasının etkileri yıl- kadro sorununa bağlı olarak da yakın bir dönem
kaybetmeden sürdürülebilir bir yapıya kavuştu- larca sürmüştür. Sektörün denetimsiz ve kont- önce kamuoyuna sunulan Taşeron düzenlemesi,
rulmasıyla, Türkiye bulunduğumuz coğrafyada rolsüz olmasından yararlanmak isteyen şirketler, kamu çalışanlarınca sevinçle karşılanmıştır. Bizleri
varlığını hissedilir ağırlıkta sürdürecektir. Bunun bildirimsiz ve kaçak olarak tesisler kurmuş, NBŞ yakından ilgilendiren konu, yayımlanan KHK ile
sağlanması noktasında da Şeker-İş olarak sektör üretimi artmış ve ülkeye ciddi katma değer geçici işçilerimizin en fazla 5 ay 29 gün olan
paydaşlarının içinde yer aldığı yapılanma modeli üreten başta Türkşeker olmak üzere şeker üre- çalışma sürelerinin ihtiyaç halinde 4 ay kadar
merkezli çalışmamızı tamamlamış, hatta ön gö- ticileri zor durumda bırakılmıştır. Keza Şeker daha uzatılabilmesi olmuştur. Fakat 5018 sayılı
rüşmeleri yetkililerimiz ile gerçekleştirmiş bu- Kurulu’na atama yapılmayan dönemde oluşan kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların içelunmaktayız. Pancar şeker sektörünün gerek yönetim boşluğu da, aynı sonuçları doğurmuştur. risinde Türkşeker’in de dahil olduğu 50 bin KİT
tarım gerek sanayi ayağındaki aksaklıklarını ve Bu tablo, 250 bin tondan fazla C şekeri kapsa- çalışanının kapsam dışı bırakılması hayal kırıklığı
iteklenerek sürdürülen alanlarını A’dan Z’ye analiz mında şeker ithalatı, yaklaşık 600 bin tona yakın yaratmıştır. Bu konu, taşeron işçiler arasında ayeden Sendikamız, çalışmasını Sayın Maliye Ba- stok beklentisi, nişasta bazlı şeker üretimindeki rımcılık oluşturması ve ileride yargı konusu olakanımıza sunmaya hazır beklemektedir. Maliye denetimsizlik ile gözler önüne serilmiştir. Geçti- bileceği noktasında ciddi bir sorun alanı oluştuBakanımız Sayın AĞBAL’ın yaptığı fabrika ziya- ğimiz kampanya dönemi NBŞ A kotası 265 bin racaktır. Revize gerektiren düzenlemelerin varlığı
retleri gerekse de komisyon toplantılarında şekere ton olarak belirlenmesine rağmen yurtiçi satışları açıktır.
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Abd’nin
Zerrab
davası ve
Kudüs
kararına
sert tepki
gösteren
Türkiye
Gıda ve
Şeker Sanayi İşçileri Sendikası
Genel
Başkanı
İsa Gök:

“İLK YAPTIRIM ŞEKER SEKTÖRÜNE DARBE
VURMAYA ÇALIŞAN OKYANUS ÖTESİNİN
ABD’Lİ ŞİRKETİNE UYGULANSIN”

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye’nin
bütün uyarısına rağmen abd’nin Kudüs’ü
İsrail’in Başkenti olarak tanıması kararına
misilleme olarak ilk yaptırımınTürkiye’de yıllardır yerleşik bulunan ve 1.5 yıldan bu yana
denetimsiz Nişasta Bazlı Şeker üreten Okyanus ötesinin abd’li şirketine uygulanması
önerisinde bulundu.
abd, 'Reza Zarrap davası' ve 'Kudüs' kararından dolayı aklı sıra Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışırken, abd'nin önemli bir şirketi ülkemizde yıllardır faaliyet gösteriyor
ve Şeker Kurulu üyelerinin bir türlü atanamaması sebebiyle Türkiye'de 1.5 yıldır 'denetimsiz üretim' yapıyor. Bu firma Türkiye'de
insan sağlığı açısından tartışmalı olan nişasta
bazlı şeker üretimini artırmayı hedeflerken,
sözkonusu denetimsiz üretim pancar sektörüne darba üstüne darbe vurmaya devam
ediyor.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (ŞEKER-İŞ) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök,
şu değerlendirmeyi yaptı:

dönüştürülüyor. Bu tür yapay şekerler kanserden kalp hastalıklarına, yağlanmadan karaciğer yetmezliğine birçok hastalığa yol
açıyor.”

abd, Ortadoğu’yu NBŞ pazarına
dönüştürme gayretinde

NBŞ üretimi yüzünden binlerce
tarım işçisi işsiz kaldı

“Türkiye yüzde 65'lik Ortadoğu şeker pazarını elinde tutuyor. Bu abd menşeli firmanın
asıl kavgası Ortadoğuda'ki bu doğal şeker
pazarını NBŞ pazarına dönüştürebilmek.
NBŞ kotasının her yıl AB ülkeleri seviyesinin
çok üzerinde artırılması sebebiyle bundan
en çok çıkar sağlayan ülke abd oldu. Türkiye'deki NBŞ üretimi tamamıyla iç piyasaya
yönelik olarak gerçekleşirken, astronomik
rakamlarla satılıyor. Gazozdan çikolataya ve
hamur tatlılarına kadar uzanan geniş bir yelpazede birçok şekerli üründe kullanılan
NBŞ’ler, mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde ediliyor. Nişasta
parçalanarak glikoza, ardından da früktoza

Türkiye’nin şeker üretimi açısından kendine
yetebilen bir ülke olduğunun altını çizen
Gök, fabrikaların kapasitesinin 2.5 milyon
ton civarında olduğunu ve NBŞ üretimi ile
şekerpancarından şeker üretiminin birbirlerini
ters yönde etkilediğini kaydetti. Gök, “Birinin
artması diğerinin azalması anlamına geliyor.
NBŞ üretimi sebebiyle binlerce pancar işçisi
işinden oldu. Verimli arazilere artık pancar
ekilemez oldu. Özellikle ülkemizde NBŞ üretiminin başını çeken bu firmanın artık istediği
gibi Türkiye’de at koşturmasının önüne geçilmeli. Bu ülkenin vazgeçilmezi; Türk pancar
üreticisidir, şeker işçisidir, nakliyecisidir, besicisidir.”
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“ŞEKER FABRİKALARINDA
TAŞERON İŞÇİ REKORU KIRILIYOR”

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök:

T

ürkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) Genel Başkanı İsa Gök,
bugün itibarıyla 25’i kamuya, 8 tanesi özel
sektöre ait 33 şeker fabrikasında yaklaşık
10 binin üzerinde taşeron işçinin çalıştığını
ifade ederek, Eskişehir Şeker ve Makine
fabrikasındaki 774 taşeron işçi sayısının
Türkiye’de ayrı bir rekor olduğunu söyledi.
Gök, “Türkiye genelindeki şeker fabrikalarında kadrolu işçi sayısı 5 bin 178, geçici
işçi sayısı 2 bin 754 iken taşeron işçi sayısı
ise 10 binin üzerine çıkmıştır. Geçici işçi
sayısının 106 olduğu Eskişehir Şeker Fabrikası’nda ise 774 taşeron işçinin çalıştırılması
devlet eliyle hukuksuzluğun açıkça işlendiğini göstermektedir” diye konuştu.
Şeker üretiminin uzmanlaşma döneminin
en az 3 yıl sürdüğünün altını çizen Gök, bu
süre içerisinde uzmanlaşmış geçici işçilerin

kadroya alınması gerekirken ciddi boyutlarda taşeronlaşmanın yapıldığına vurgu
yaptı. Gök, kadrolu asıl işçilerin ise iş kazaları
riskine karşı önlem alınmadan hafta sonu
mesai mevhumu olmaksızın çalıştırıldığına
dikkat çekti. Gök, diğer şeker fabrikalarında
da durumun aynı olduğunu kaydetti. Gök
şöyle konuştu:

Taşeron işçi maliyetleri geçici
işçiden yüksek
“Özelleştirme kapsam ve programında
olması sebebiyle yıllardır kadro sıkıntısı
çeken şeker fabrikalarında çalışan geçici işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na daha önce kadro talebinde bulunduk. Şeker sanayinin ihtiyacı olan personel temininin bir an önce gerçekleştirilmesi hususunda bir çalışma yapan sen-

dikamız bu kapsam doğrultusunda hazırlanan ve içinde şeker fabrikalarında yıllardır geçici işçi statüsünde çalışan kampanya ve mevsimlik işçilerin kadroya alınması konularının üzerinde hassasiyetle
durulması gerektiğini ifade ettik. Kadroya
geçirilmeleri halinde geçici işçilerin şeker
sanayine getireceği yük taşeron işçilere
göre çok daha azdır. Üretimin sürdürülebilirliği, çalışma barışı ve hukuki boyutu
ve istihdam açısından çok önem arz etmektedir. Öyle ki 25 yıl geçici işçi statüsünde çalışıp emekli olan şeker işçilerimiz
var. Bunun dünyada bir eşi benzeri daha
yoktur. Bu sebeple hükümetimizin taşeron
işçi politikasını yeniden gözden geçirip
yıllardır kadro bekleyen kalifiye, yetişmiş
geçici işçilerin kadroya alınması konusu
dikkate alması gerekmektedir.”
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İSA GÖK:

“NBŞ kotaları makul
düzeye indirilmeli”
T

ürkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası
(Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, ülke ihtiyacının üstünde belirlenen nişasta bazlı şeker
(NBŞ) kotalarının makul düzeye indirilerek,
pancar çiftçisinin ve şeker üreticilerinin zarar
görmesinin engellenmesi gerektiğini dile getirdi.
Dünyada birçok ülkenin şeker pancarı üretimini desteklemesine rağmen Türkiye'de üretimin kotalarla sınırlandırıldığına dikkati çeken
Gök, şunları kaydetti: "Pancar şekerinin üretim
kapasitesindeki düşüş istihdam ve nakliye
sektörünü olumsuz etkileyecektir. Yaşanan
daralma ile tarımsal istihdamda her yıl 10 binlerce tarım işçisi işsiz kalacak, milli ekonomide
yaklaşık 300 milyon liralık kayıp oluşacaktır.
Diğer bir anlamda, bu durum 210 bin dekar
alanda pancar tarımı yapılamaması ve 300 bin
ton besi hammaddesi olan küspenin ve kozmetik, ilaç, alkol gibi sektörlerde kullanılan
50 bin ton melasın yok olması demektir."

"NBŞ KOTASI AB NORMLARINDA TESPİT EDİLMELİ"
Gök, ihtiyaç duyulmamasına rağmen yurt
dışında üretilen nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ)
Türkiye'de rahatlıkla tüketime sunulduğuna
vurgu yaparak, şunları söyledi: "Nişasta bazlı
şeker kotalarının artırılması milli ekonomimize
zarar veriyor çünkü her kota artırımı 10 binlerce
pancar üreticisini işsiz bırakacak. Avrupa ülkeleri nişasta bazlı şeker kotaları ortalaması
yüzde 1-2 iken, ülkemizde yüzde 10 olarak be-

lirlenen nişasta bazlı şeker kotasının her yıl
yüzde 50 oranında artırılması pancar şekeri
üretimi üzerinde yılda 120 bin tonluk daralmaya
neden olmakta. Yüksek şeker potansiyeline
sahip Türkiye'de şeker pancarı tarımı ve endüstrisinin korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekliliğinden hareketle nişasta
bazlı şeker kotasının, AB normlarında tespit
edilmesi gerekmektedir."

"TÜRK ŞEKER PİYASASI
KÜRESEL GÜÇLERİN
İŞTAHINI KABARTIYOR"
Yurt dışında nişasta bazlı şeker üreticilerinin
küresel şirketler olduğunu ve dünyanın birçok
ülkesinde operasyon yürüttüklerini belirten
Gök, "Küresel güçlerin gözü Türk şeker sektörünün üzerinde. Amaçları, 2 milyar doların
üzerinde katma değer sağlayan şeker sektöründen devletin elini çektirip, Türkiye'yi şekerde dışa bağımlı ülke haline getirmek. Türk
şeker piyasası küresel güçlerin iştahını kabartıyor. Onların soframızdaki oyununa karşı
şeker fabrikaları ve şeker pancarı yerli ve
milli duruşun olmazsa olmazıdır. Ülke tarımı
ve toplum sağlığı için şeker fabrikalarına her
zamankinden daha çok sahip çıkılmalı." dedi.
Türkiye'de 25'i Türkiye Şeker Fabrikaları
AŞ (Türkşeker), 8'i ise özel sektöre ait olmak
üzere toplam 33 şeker fabrikasının bulunduğunu anımsatan Gök, Türkşeker'e ait fabrikaların özelleştirme programında olduğunu hatırlattı.

Yıllık 2,5 milyon tonla dünyanın en önemli
şeker üreticisi ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, Rusya, Fransa, ABD ve Almanya'nın
ardından beşinci sırada bulunduğunu söyleyen
Gök, şeker pancarının 100 bini aşkın üreticisiyle
ülke tarımının en önemli parçası olduğunu
vurguladı.
Gök, şeker tarımının varlığının doğrudan
ve dolaylı olarak 10 milyona yakın insanı ilgilendirdiğini dile getirdi.

"ÜRETİCİ, İŞÇİ VE KAMUNUN
YER ALDIĞI YAPILANMAYA
GİDİLMELİ"
Şeker pancarı ve şeker fabrikalarının cumhuriyetin ilk yıllarındaki stratejik özelliğini,
bugün de koruduğunu dile getiren Gök, şeker
fabrikalarının özelleştirme kararının programsız ve vizyonsuz alınan bir karar olduğunu
ifade etti.
Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde
atılacak yanlış bir adımın da Türkiye'de yüzyıllık geçmişi bulunan şeker sanayisi ve tarımı
yok edebileceği uyarısında bulunarak, şunları
söyledi: "Dünya ülkelerinde özelleştirme uygulamaları sonucu yaşanan tecrübe nihayetinde
şeker fabrikalarının işleyiş yapısına en uygun
olan yöntem, üretici ve çalışanların hakim olduğudur. Şeker fabrikalarının verimini artırmak için pancar üreticisi, şeker işçisi ve kamunun içinde yer aldığı bir yapılanmaya gidilmelidir."
> AA
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AĞBAL: ŞEKER FABRİKALARINDA
MİLLİ ÇIKARLARIMIZI GÖZETECEĞİZ
Maliye Bakanı Ağbal Çorum Şeker Fabrikasını Ziyaret Etti…

Maliye Bakanı Naci Ağbal,
şeker pancarının milli bir
konu olduğunu ifade ederek, "Çok sayıda şeker pancarı üreticimiz, çiftçimiz buradan ekmek yiyor.
Maliye Bakanı Naci Ağbal,
şeker pancarının milli bir
konu olduğunu ifade ederek, "Çok sayıda şeker pancarı üreticimiz, çiftçimiz buradan ekmek yiyor. Onların
geçim kaynağı olmuş. Anadolu'nun dört bir tarafında
bu işi yapan binlerce kardeşimiz var. Onların bu şeker piyasasıyla ilgili gelişmelerden en fazla faydalanmasını sağlayacak çalışmayı nasıl yaparız, ona
bakıyoruz." dedi.
Almanya'da vefat eden
amcası Ahmet Ağbal'ın Çorum'daki cenaze törenine
katılan Ağbal,
daha
sonra Ankara kara yolundaki Çorum Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Türkiye
Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Ergin İçenli, Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı İsa Gök ve fabrika yöneticileriyle tesisi gezen Ağbal, kampanya döneminde
yoğun mesai yapan işçilerle sohbet ederek,
sorunlarını dinledi. Bakan Ağbal'a sendika temsilciliğinin odasında şeker pancarı ve çay ikram edildi. Burada Şeker-İş Sendikası Genel
Başkanı Gök, şeker fabrikalarının sorunları
ve özelleştirilmesi konusundaki görüşlerini
Ağbal'a ileterek, desteklerini istedi.
Maliye Bakanı Ağbal da fabrika ziyaretinde
işçilerin özveri ve fedakarlıkla çalışmasına
şahit olduğunu, şeker işçilerinin özellikle 120
günlük kampanya üretim sürecinde kendi
şirketlerinde görev yapar gibi çalıştıklarını
ve üretimin her aşamasında alın terlerinin olduğunu söyledi. Şeker fabrikalarının özelleştirme programında olan kuruluşlar olduğunu
anımsatan Ağbal, "Arkadaşlarımla birlikte şeker fabrikalarının cari, ekonomik ve teknik
açıdan hem üretim kabiliyetlerinin arttırılması
hem finansal açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de yeni yatırımlar gibi farklı çabalarımız var." diye konuştu. Şeker piyasasının
genel anlamda Türkiye'nin çıkarlarına, milli
çıkarlarına uygun bir şekilde yapılanmasının
gayreti içinde olduklarını anlatan Ağbal,
şunları kaydetti:

"Şeker pancarı konusu milli bir konu. Çok
sayıda şeker pancarı üreticimiz, çiftçimiz buradan ekmek yiyor. Onların geçim kaynağı
olmuş. Anadolu'nun dört bir tarafında bu işi
yapan binlerce kardeşimiz var. Onların bu
şeker piyasasıyla ilgili gelişmelerden en fazla
faydalanmasını sağlayacak çalışmayı nasıl
yaparız ona bakıyoruz. 'Şeker piyasası' dediğiniz zaman bunun nakliyecisi var, bu fabrikalara bu şekerleri getiren arkadaşlar var,
bunların oluşturdukları bir büyüklük var. Bu
fabrikaları ayakta tutan işçi kardeşlerimiz var.
Kendi alanlarında çok birikimliler. Her ne
kadar geçici işçi statüsünde çalışıyorlarsa
da ben ne zaman fabrikaları gezsem arkadaşları görüyorum, 20, 30 yıl bu fabrikaya
emeği geçmiş, bir ömür geçmiş. İşçiarkadaşlarımızın hepsinin gözünün içi parlıyor.
Buraya inanıyorlar. Çalıştıkları yere değer
katmak için gayret sarf ediyorlar. Çalıştıkları
koşullara baktığımız zaman da Allah onlardan
razı olsun, Allah onları kazadan, beladan saklasın, Allah onlara güç kuvvet versin. Şeker
fabrikaları uzun dönemde eleman sayısı da
azalarak geliyor. Buna rağmen arkadaşlar bu
üretimi ayakta tutuyorlar. Üretimi arttıracak
şekilde de gayret sarf ediyorlar."
"Kardeşlerimizin taleplerini, gözlerinin içindeki heyecanını gördük"

Türkiye'de 25 şeker fabrikası olduğunu,
Anadolu'nun dört bir yanında ayrıca Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şeker
üretimi yapıldığını ifade eden Ağbal, fabrikaların kendi ayakları üzerinde durabilen ve
şeker piyasasında güç sahibi kuruluşlar olduğunu dile getirdi. Ağbal, işçilerin talepleriyle
ilgili, "Maliye Bakanlarına hep sorarlar 'ne
dersin sayın bakanım, yapacak mısın, yapmayacak mısın?' Ben hep 'önemli olan söz vermek değil, yapmak' diyorum. Burada işçi kardeşlerimizin taleplerini, gözlerinin içindeki
heyecanını gördük. Bize düşen bu heyecanı
Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza aktarmak. Başbakanımız da Cumhurbaşkanımız
da her konuda olduğu gibi bu konularda da
olduğu gibi meselenin çözümü konusunda
hem bize talimatlar veriyorlar hem de çözümü
geliştirme konusunda bizi cesaretlendiriyorlar.
O anlamda inşallah sizinle de Ankara'ya dönünce bir toplantı yapacağız. O toplantıdan
sonra hep beraber arkadaşlarımızla bir istişare
yaptıktan sonra konuştuğumuz konularla ilgili
bir mesafe alacağımıza yürekten inanıyorum."
ifadelerini kullandı.
Bakan Ağbal'a fabrika ziyaretinde Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet
Aksu da eşlik etti.
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STRATEJİK ÖNEM TAŞIYAN

BURSEYA DAĞI
ELE GEÇİRİLDİ

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSA GÖK, AFRİN’E YÖNELİK OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Zafer, Türkiye’nin,
Türk Milletinindir
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de konuşlanan ve ABD’nin
desteğiyle amacı yeni bir istila
planı olan terör odaklarına yönelik
başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekatı ülkemize düğme ilikletmeye çalışanlara karşı verdiği bir beka mücadelesidir.
Afrin’e bir şafak vakti girip, terör
koridorunun Akdenizle bağlantı
yollarını kesmek, teröristlere Türk
milletinin demir yumruğunu ve
hakikat dolu müdahalesini göstermek helal-i hakkımızdır demiştik. FETÖ, PKK, PYD-YPG, IŞİD
gibi terör örgütlerine karşı tarihin
en şiddetli ve etkili mücadele
ruhu nihayet Afrin’de sergilenmektedir. Bu operasyon, 24 Ağustos 216’da başlayan ve 7 ay 5
gün sonra yani 29 Mart 2017’de

tamamlanan Fırat Kalkanı’nda 72
şehidimize bir anlamda saygı duruşu olmuştur. Bu varolma mücadelesi, sözde müttefikimiz ve
stratejik ortağımız diye bildiğimiz,
oniki bin kilometre uzaklıktan kalkıp gelen ve Suriye’de 30 bin kişilik terör ordusuyla Türkiye’yi
dize getireceğini sanan ABD’ye
karşı nasıl bir muzaffer ve muktedir millet olduğumuzu bir kez
daha göstermek içindir. Türkiye’ye
tehditvari parmak sallayan, işine
geldiğinde müttefikimiz işine geldiğinde PKK/PYD/YPG’yle gayri
meşru birliktelik içinde olan
ABD’yi, terörü ve teröristleri himaye eden ikiyüzlü Bukalemun
politikasını terk etmeye davet ediyoruz. Zafer, Türkiye’nin, Türk
Milletinindir.

Vur Mehmedim Allah aşkına vur
Vur Mehmedim vur ki;
Bahtım uyansın.
Tekbir sedaları arşa dayansın,
Sen ki çelikleşmiş imansın,
Vur Mehmedim!
Hak için, Allah için,
Mazlumlardan yükselen o ‘Ah’ için.
Sen tarihsin, sen zafersin,
Sen Bayraksın, sen Vatansın.
Vur Mehmedim!
Vur ki; Dünya utansın.
Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve
yardımcısı olsun.
Saygılarımla;
İsa GÖK
Genel Başkan
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ORTAK BEKLENTİ ‘HERKESE KADRO’

İŞÇİ SINIfI EMEĞİN
KURULTAYI’NDA BULUŞTU
T

ürk-İş, Hak-İş ve DİSK,
Türkiye Barolar Birliği’nin
düzenlediği ‘Emeğin Hukuku
Kurultayı’nda bir araya geldi.
Konfederasyon başkanları, hükümetin
‘herkese kadro’ sözünü tam olarak yerine
getirmesini istedi. Kurultay’da zorunlu
arabuluculuk yasasına da tepki vardı.
Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu,
işçi konfederasyonları ve akademisyenlerin katılımıyla ‘Taşeronluk- Arabuluculuk’ konulu bir kurultay düzenledi.
Kurultaya Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök, Şeker-İş Sendikası Genel Merkez
Yöneticileri yanı sıra Şeker-İş Sendikası
Genel Merkez çalışanları da katıldı.
Türkiye Barolar Birliği Özdemir Özok
salonunda düzenlenen kurultay saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Kurultayın açılış konuşmasını
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu yaptı. Konuşmasına Afrin’e
“Zeytin Dalı Harekatı” düzenleyen
Mehmetçiği selamlayarak başlayan
Feyzioğlu, arabulucuk
yasasına tepki gösterdi.
Feyzioğlu’nun ardından
kürsüye çıkan Türk-İş
Genel Başkanı Ergün Atalay da Afrin’deki Mehmetçiği unutmadı, hükümetin ‘Herkese kadro’
sözünü tutmasını istedi.
TBB tarafından 3’üncüsü düzenlenen
Emeğin Hukuku Kurultayı’nın birinci oturumunda ‘Taşeron işçilikte sendikalaşma
sorunları’ konuşuldu. Oturumda Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr.
Aydın Başbuğ’da bir sunum yaptı.

ÖZEGEN’DEN ŞEKER-İŞ’E ZİYARET

∂ Adapazarı Şeker Fabrikasında, göreve yeni başlayan genel
müdür Hasan Çapraz'a Şeker-İş Sendikası Sakarya Şubesi yönetim kurulu hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

∂ AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen’den Şeker-İş’e ziyarette bulundu. Ziyarette Şeker sektörüne ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ziyaretten dolayı memnuniyetini dile
getirdi. Ayrıca Ziyarette Erdoğan Özegen’e ebru tablosu hediye edildi.
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Niğde Türk-İş İl Temsilciliğinde
GÖREV DEĞİŞİMİ

Sakarya Valisi Balkanlıoğlu’na ziyaret
Şeker-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Oğuz Kalay ve Yönetimi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu tarafından sıcak ilgi ile karşılanan
sendika yöneticileri Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Türk-iş il temsilcisi ve Harb-iş
Şube Başkanı Ali İhsan Daş’ın
emekli olmasından sonra Türk-İş
Temsilciliğine, Şeker iş Şube Başkanı Celal Tuğrul getirildi.
Türkiye’nin en büyük sivil toplumu olan Türk-iş il temsilciliği
görevinin verilmesi onurların en
iyisi olarak kabul ettiklerini ifade
eden Türk-iş il temsilcisi ve Şeker
iş Şube Başkanı Celal Tuğrul, ‘‘Bu
görevi Türk-iş e bağlı tüm sendika
temsilcileri ile istişare ederek fikir
birliği ile tüm emekçi kesimin sesi
olmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımız işçi, memur, taşeron, sendikalı, sendikasız
ayrımı yapmadan emeğinden başka geçim kaynağı olmayan herkesin sesi olmaya, bizden öncekilerin olduğu
gibi biz de sesi olmaya devam edeceğiz. Bu kutsal davamızı ileri taşımaya bizden sonraki nesillerin sorumluluğu bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz’’dedi.
Emeğin savunuculuğunu yaparken işyerlerinde gözlemleyecekleri eğitim eksikliği, sosyal sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, işçi sağlığı iş güvenliği gibi çıkabilecek
sorunlara karşı sanayicilerle el ele çalışmaya devam
edeceklerini belirten Turğrul, ‘‘Turk-iş Genel Başkanı
Sayın Ergün Atalay’ın layık görmesinden dolayı ve
Şeker-iş Genel Başkanı Sayın İsa Gök’e katkılarından
dolayı teşekkür ederim’’ diye konuştu.

VEFAT
Alpullu Şeker çalışan
arkadaşımız,

Akif Beren

17.09.2017 tarihinde
geçirmiş olduğu kalp krizi
sonucu vefat etmiştir.
Merhum üyemize Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve
tüm sevenlerine baş
sağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ ALPULLU ŞUBESİ
Alpullu Şeker çalışan
arkadaşımız,

İbrahim İşbırakmaz
13.10.2017 tarihinde
geçirmiş olduğu kalp krizi
sonucu vefat etmiştir.
Merhum üyemize Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve
tüm sevenlerine baş
sağlığı ve sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ ALPULLU ŞUBESİ

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker
Fabrikasında iç hizmetler bölümünde çalışan arkadaşımız,

Ömer Dinç
30.08.2017 tarihinde geçirmiş
olduğu kalp krizi sonucu vefat
etmiştir. Evli ve 2 çocuk sahibi
olan, merhum üyemize Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve tüm
sevenlerine baş sağlığı ve
sabırlar dileriz.

ŞEKER İŞ ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Şeker-İş Sendikasında
1980-86 yılları arasında
Muş şube başkanlığı görevini
yürütmüş olan

Hayrettin Alaslan
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan
rahmet diler, başta değerli
Alaslan ailesi olmak üzere
tüm sevenlerine başsağlığı
temenni ederiz.

ŞEKER İŞ ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Kırşehir Şeker Fabrikası
Gülşehir Bölge Şefliğinde
çalışan ekim söküm çavuşu

Eskişehir Makine Fabrikasında tesviye atölyesinde
çalışan arkadaşımız,

04.12.2017 tarihinde kalp
krizi sonucu vefat etmiştir.
Merhum üyemize Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve
tüm sevenlerine baş
sağlığı ve sabırlar dileriz.

23.12.2017 tarihinde
geçirdiği trafik kazası sonucu
26.12.2017’de vefat etmiştir.
Merhum arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Mustafa Yılmaz

ŞEKER İŞ ALPULLU ŞUBESİ

Ferdi Çıracı

ŞEKER İŞ ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan Rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz
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Türkiye'de

2017 böyle geçti

Türkiye'de 2017 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti.
Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi.
Ortaköy'deki bir gece kulübüne gelen bir kişinin
etrafa silahla ateş açması sonucu 39 kişi öldü, 79 kişi
yaralandı.
İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen terör
saldırısında bir polis memuru ve bir adliye çalışanı
şehit düştü. Şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in,
dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı
önlediği ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Ekonomi
Bakanı Zeybekci'nin Köln yakınlarındaki Frechen beldesinde
katılacağı etkinliklere engeller
çıkarıldı. Hollanda hükümeti,
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun
uçağının iniş iznini iptal etti.
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında 2017, önemli
sorunların çözüldüğü, düzenlemelerin yapıldığı ve uygulamaların hayata geçirildiği bir yıl
oldu. Uzun yıllardır çalışma hayatının gündeminde bulunan
kamudaki alt işveren işçilerinin
kadro talepleri çözüme kavuşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından ilan
edilen İstihdam Seferberliği ile
1 buçuk milyon kişiye istihdam
sağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Şubat 2017'de başlattığı Milli İstihdam Seferberliği
kapsamında 2017 yılı sonu itibariyle 1,5 milyon kişiye istihdam sağlandı.
Yaklaşık 200 bin kamu işçisini
ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi
(TİS) imzalandı. TİS'e göre ücretlerdeki zam oranları
2017'nin ilk altı ayı için yüzde 7,5, ikinci altı ayı için
yüzde 5; 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5, ikinci altı
ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle
bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellendi ve Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi. Hollanda polisi,
olaya tepki gösteren Türkleri güç kullanarak dağıttı.
Türkiye, nisan ayında cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemini öngören anayasa değişikliğini oylamak için
sandık başına gitti. Halkoylamasında yüzde 51,41
"evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı ve anayasa
değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Mayıs ayında, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partiye üyeliğinin ihya edilmesi
oy birliğiyle onaylandı. Erdoğan, "beşinci çocuğu"
olarak nitelendirdiği partisine, "979 gün" sonra yeniden
üye olarak döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda
yapılan AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa
seçildi. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27
Ağustos 2014'te genel başkanlık koltuğunu Davutoğlu'na bırakan Erdoğan, 998 gün aradan sonra yeniden

AK Parti Genel Başkanlığını üstlendi.
Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu, aralarında jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak
atanan ilk kadın subay Yarbay Yakut'un da bulunduğu
13 asker şehit oldu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul
Milletvekil Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için
Güvenpark'tan İstanbul'a yürüyüş başlattı.
FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında anma
etkinlikleri düzenlendi. Türkiye genelinde FETÖ'nün
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla
11-16 Temmuz'da anma etkinlikleri düzenlendi. Cum-

hurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi
"demokrasi nöbeti" tutuldu.
2017, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında
önemli sorunların çözüldüğü, düzenlemelerin yapıldığı
ve uygulamaların hayata geçirildiği bir yıl oldu- 65.
Hükümet'te yapılan değişikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Jülide Sarıeroğlu getirildi
Başbakan Yıldırım, 2017-2018 yıllarını kapsayan
kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinde zam
oranının, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 7,5, ikinci 6 ayı
için yüzde 5; gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5,
ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendiğini bildirdi.
Kuvvet komutanlıklarına atamalar yapıldı
TEOG sınavı kaldırıldı
İŞKUR'un faaliyetleri kapsamında, 1 milyon 50 bin
iş arayan kişi işe yerleştirildi. Mesleki eğitim kurslarından 108 bin 712 kişi işbaşı eğitim programlarından
ise 279 bin 628 kişi, girişimcilik eğitim programlarından
85 bin 296 kişi yararlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon
programında, "Ben TEOG olayını istemiyorum ve
bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması
lazım." açıklamasının ardından TEOG sınavının yerine
konulacak yeni sisteme ilişkin çalışmalar eylül ayı
gündeminde yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Yalova Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Erbaş atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Topbaş
görevinden istifa etti.
Türkiye'nin ilk kadın bakanı Akyol, tedavi gördüğü
hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
Baykal, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili
Baykal, geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur ve Niğde Belediye Başkanı
Akdoğan görevlerinden istifa
etti.
Eski milletvekili Akşener, İYİ
Partiyi kurdu.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "casusluk" ve "Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.
Yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı oldu.
Türkiye'nin otomobilini yapacak babayiğitler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu
Grubu, BMC, Kıraça Holding,
Turkcell Grubu ve Zorlu Holdingin bulunduğunu açıkladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD
Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve
ABD Büyükelçiliğini Tel
Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını
açıklamasının ardından, dönem başkanı Türkiye'nin
çağrısı üzerinde İstanbul'da olağanüstü toplandı.
İİT üyesi ülkeler Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti
olarak ilan etti. İİT üyesi ülkeler, zirve bildirisinde,
Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak
ilan etti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin'i
Doğu Kudüs'ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu
tanımaya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a, 65 yıl sonra
devlet başkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki
oğlu Yavuz Yılmaz vefat etti .
İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan
Yardımcısı Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da 57 yaşında hayatını kaybetti .
Bu zamana kadar çalışma hayatına yönelik en kapsamlı düzenleme 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, bir milyonu aşkın işçiyi ilgilendiren ve kamuda ve mahalli idarelerdeki taşeron
işçilerin istihdamı, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri
ile 4/C kadrosunda çalışanların 4/B kadrosuna geçişini
sağlayan düzenleme hayata geçti.
Yeni yılın en önemli imzalarından biri asgari ücret
için atıldı. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak çoğunluk kararıyla belirlendi.
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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: İsmail SAVICI (Baş 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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KIRŞEHİR: Bilal ŞAHİN (Baş Temsilcisi)
Ortaköy Yolu Üzeri 17. km. Kırşehir Şeker
Fabrikası/Kırşehir Tel: (386) 2216142
Faks: (386) 2216141
e-posta: kirsehir@sekeris.org.tr
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
YOZGAT: Turgut GÖZÜBÜYÜK
Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun/ Yozgat
Tel: (354) 4411002 Faks: (354) 4411001
e-posta: yozgat@sekeris.org.tr
Hazırlık ve Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş.
Saracalar Mahallesi 57. Cadde No: 21/A
Akyurt / ANKARA
Tel: 0312.351 83 10
Baskı Tarihi: 05.02.2018
Yayın Türü: Yaygın Süreli Bu gazete basın
Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.

