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Asıl mesele özelleştirme 
sonucunda devletin elinden 
çıkacak olan bu fabrikala-
rın arsalarının ileride başka 
amaçlarla kullanılıp kullanıl-
mayacağı, şeker üretiminin 
düşüp düşmeyeceği, ithalatın 
öne çıkıp çıkmayacağı, çocuk-
larımızın nişasta bazlı şeker 
ve yapay tatlandırıcılarla bes-
lenmek zorunda kalıp kalma-
yacağı meselesidir.

‘

‘

İsa Gök
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
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Türkiye’miz, siyaseten kritik bir döne-
meç olan 24 Haziran 2018 Cumhur-
başkanlığı ve Parlamento seçimlerini 
büyük bir demokratik olgunlukla ger-
çekleştirerek 16 Nisan referandumuy-
la kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sis-
temine fiilen geçişi sağlamış,  seçim 
ittifakı düzenlemesini ilk kez tecrübe 
etmiştir. Öncelikle Şeker-İş Ailesi ola-
rak, yaşadığımız bu tarihi tecrübenin 
nihai sonucu olan yeni yönetim mode-
linin, ülkemize,  milletimize ve gelece-
ğimize hayırlar getirmesini yürekten 
temenni ediyoruz...

Hayata geçen yeni sistem değişik-
liği ile birlikte siyaset ve yönetimin 
merke¬zine yerleşen cumhurbaş-
kanının kamu politikası oluş¬turma, 
uygulama ve değerlendirme kapasite-
sinin artırılmaya çalışıldığı bilinmek-
tedir. Bu nedenle cumhur¬başkanına 
doğrudan bağlı yapının içinde ofis ve 
kurul¬ların oluşturulması öngörül-
müştür. Bu hamle başkan¬lık siste-
miyle yönetilen ülkelerin pratikleriyle 
benzerlik arz etmektedir. Fakat oluş-
turulan ofis ve kurulların üstlendiği rol 
ve işlevlerini tanımlarken Türkiye’nin 
2023 hedefle¬rinin, Türk kamu yöne-
timi sisteminin mevcut yapısı ve so-
runlarının, kamu yönetimi alanındaki 
yeni trend¬lerin dikkate alındığı ve 
ülkemize özgü bir yapılanmanın tesis 
edildiği gözlenmektedir.

Kuşku yok ki, yeni yönetim modeline 
ilişkin başlayan inşa süreci cumhur-
başkanına doğrudan bağ¬lı yapı ve 
merkezi yönetim bakımından çeşitli 
kurumsal ve fonksiyonel deği¬şimlere 
gebedir. Buradaki en temel mesele-
miz, belirsizliklerle dolu bu küresel or-

tamda, ateşi giderek yükselen bu zor 
coğrafyada Türkiye’nin ayakta kalabil-
mesi ve önüne çıkan fırsatları değer-
lendirip büyüyebilmesidir. 

Bu noktada, yeni bir sisteme geçişin ilk 
seçimlerinden alınacak başka önemli 
dersler olduğu gözden kaçmamalıdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip ERDOĞAN’ın seçim sonra-
sı balkon konuşmasında da belirttiği 
üzere, seçmenin partisine verdiği me-
saj net bir biçimde okunmalıdır. 2015 
Genel seçimlerinden bugüne yansıyan 
oy farkının kökenlerini iyi analiz etmek 
yeni sistemde kendini dönüştürme 
performansı gösterecek Türkiye’nin 
önümüzdeki dönem rotasını çizmek 
bakımından son derece önemlidir.

Bu analiz içerisinde son 4-5 aylık za-
man diliminde gerçekleşen ülkemiz 
şeker sektörüne yönelik 14 şeker 
fabrikasının özelleştirme sürecine, 
ülke şeker sektörünün geleceğine ve 
Türkiye’nin şeker tercihine özel önem 
atfedilmesi gereklidir.

Buradaki ana mesele Türkiye’yi şe-
ker konusunda ithalattan koruyan, 
pancar çiftçisinin köyünü, kasabasını 
bırakıp kentlere göçmesini önleyen, 
hayvancılık için girdi sağlayan bu sis-
temin sürdürülüp sürdürülmeyeceği 
meselesidir. Asıl mesele özelleştirme 
sonucunda devletin elinden çıkacak 
olan bu fabrikaların arsalarının ileride 
başka amaçlarla kullanılıp kullanılma-
yacağı, şeker üretiminin düşüp düş-
meyeceği, ithalatın öne çıkıp çıkmaya-
cağı, çocuklarımızı nişasta bazlı şeker 
ve yapay tatlandırıcılarla beslenmek 
zorunda kalıp kalmayacağı mesele-

sidir. Tarım kesimine bütün dünya 
inanılmaz destekler verirken Türkiye, 
son yıllarda o destekleri kesmenin 
sıkıntısını yaşamaktadır. Desteklerin 
kesilmesinin sonucu olarak tarımsal 
üretim ve hayvancılık giderek güç 
kaybetmekte, bir zamanlar ihraç edi-
len ürünler ithal edilmekte, insanlar, 
köylerinde tarım veya hayvancılıktan 
para kazanamadığı için kentlere göç 
emek zorunda kalmaktadır. O nedenle 
temel mesele şeker pancarı çiftçisinin 
özelleştirmeler sonucunda aynı duru-
ma düşüp düşmeyeceği meselesidir.

Bilindiği gibi, 18 yıldır özelleştirme 
kapsam ve programında olan kamu 
şeker fabrikalarının pek çok kez yaşa-
dığı özelleştirme girişimleri, hukuka 
aykırılık/ kamu yararı yokluğundan 
gerek Danıştay Kararları gerekse de 
siyasi irade tarafından iptal kararla-
rıyla sonuçlanmıştır. 2011 yılı şeker 
özelleştirmesi üzerinden 7 yıl geçtik-
ten sonra, özelleştirme yol haritasın-
dan tamamıyla farklı bir şekilde mün-
feriden yani tek tek fabrika satışıyla 
özelleştirilmesi kararı verilmiş ve ka-
muoyunun özelleştirmeden beklediği 
“ŞEKERDE KAMU YARARI OLUŞUMU” 
bir kez daha derinden sarsılmıştır.

 Nitekim 2011 yılında Özelleştirme 
İdaresi, fabrika bazında üretim şartı 
ölçek ekonomisine imkân vermeyen, 
fabrika maliyetleri nedeniyle sektör 
verilerine göre verimli/karlı çalışması 
mümkün olmayan fabrikaların üreti-
me zorlanması demek olacağını, bu 
durumda özelleştirmenin mümkün 
olmayacağını, böyle bir yaklaşımın 
kamu yararına da uygun olmayacağını 
iddia etmiş, bugün Türkiye’de bu beya-

Yeni Dönem Reform ve Dönüşüm 
Hareketi İçerisinde Türkiye’nin 
Şeker’de Tercihi Ne Olmalıdır?
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nı değiştirebilecek hiçbir adım atılma-
dığı halde bu kez Özelleştirme İdaresi 
bunun tam aksini hayata geçirterek 
akıl tutulması yaşatmıştır.

Dahası, 6 yıl boyunca izinden gidilen 
Strateji raporunda,  “Türkşeker fab-
rikalarından en azından bazılarının 
faaliyetlerine devam edebilmeleri için 
Türkşeker’in özelleştirilmesi gerek-
tiğine ilişkin hiçbir şüphe kalmamak-
tadır.”  denilerek özelleştirme halinde 
mevcut fabrikaların büyük oranda 
kapanacağı peşinen kabul edilmiş, 
“mevcut portföylerin küçültülmesinin 
orta ve uzun vadede pancar üretici-
lerinin de zararına olacağı, zira sek-
törün bu maliyetlerle üretime devam 
edemeyeceği ve fabrika sayısının kota 
transferleri ile düşeceğinden pancar 
üreticileri açısından da sadece fabrika 
lokasyonlarına en yakın bölgelerde en 
düşük maliyetlerle üretim yapanların 
üretime devam edecekleri” beyanıyla 
özelleştirme halinde kota transferleri 
suretiyle fabrika sayısının düşeceği, 
yani bazı fabrikaların kapanmak zo-
runda kalacağı ortaya konmuşken, 
ısrarcı bir biçimde aynı özelleştirme 
mantığı neden tekrar masaya kon-
muştur anlamak mümkün değildir.  

O günden bugüne ne değişti diye bak-
tığımızda, şartname içeriği 2011 yılın-
daki şartnameden farklılık arz etme-
diği halde, 2018 Şubat ayında çıkan 
özelleştirme ilanında, şeker fabrikala-
rının özelleştirme ihalelerine katılımın 
arttırılması ve rekabetin tesis edilebil-
mesi amacıyla; yerel yatırımcılar, koo-
peratifler ve diğer paydaşların tek tek 
veya bir araya gelerek teklif verebil-
melerini teminen ihaleye katılım için 
geçici teminatların düşük seviyede 
tutulması da dâhil olmak üzere ihale 
belgelerinde bu çerçevede kolaylaştı-
rıcı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek 
Özelleştirme İdaresi tarafından kamu-

oyu yanıltılmıştır.. Nitekim de satışlar 
tamamlandığında şeker fabrikalarının 
ne yazıktır ki, şekerde üretim garan-
tisi kaygısı taşımayan bin bir çeşit 
ilişkisiz inşaat, kömür, tekstil sektö-
rüne ve diğer sermayedarların inisi-
yatifine teslim edildiği görülmüştür. 
Hatta Kastamonu Şeker fabrikasında 
belirlenen teklif tutarında alıcının çık-
madığı gerekçesiyle ihalesinin iptal 
edilmesi, Erzurum ve Erzincan Şeker 
Fabrikalarının münferiden özelleştir-
me kriterine uyulmayarak birlikte sa-
tışa çıkarılması gibi uygulamada tüm 
kamuoyu önünde cereyan eden soru 
işaretleri de kamuoyunun hafızaların 
da yer etmiştir.

Bu süreç içerisinde Sendikamız, 2018 
yılı özelleştirme sürecinin her bir aşa-
masında, karşılaşmış olunan hukuk-
suz/ aleni olmayan /şeffaflık ve kamu 
yararını gözetmekten uzak tüm giri-
şimleri,  haklılığını ve milletin bekasını 
adalet yolunda arama kararlılığından 
hareketle yargı kanalına taşımış; bi-
limsel çalışmalarla, TÜRKŞEKER bün-
yesinde bir arada anlam ifade eden ve 
üretimi sürdüren şeker fabrikalarının 
tek tek fabrika olarak ele alınması 
halinde değerini yitireceğini, göster-
melik üretim şartları karşısında kısa 
bir sürede pek çok fabrikanın kapana-
cağını, ülke şeker sektörünün nişasta 
bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tat-
landırıcılarca istila edileceğini tüm 
açıklığıyla siyasilerimiz ve kamuoyuy-
la paylaşmıştır. 

Bunun sonucunda da şeker fabrika-
larının sürdürülebilirliğinin kalıcı hale 
gelmesi için tüm sektör paydaşları-
nın içinde olduğu, evrensel yönetim 
biçiminin ülkemizde gelenekselleşen 
bir üretim mekanizmasına dönüş-
türülmesi adına destek tutanakları 
Sendikamıza ulaşmıştır. Yaşadığımız 
özelleştirme sürecinde Türkiye’mizin 

dört bir yanından muhtarlar, üretici 
birlikleri, esnaf odaları,  sanayi odala-
rı, nakliyeciler birliği, ticaret odaları, 
yem üreticileri birlikleri, süt üreticileri 
birlikleri,  besiciler, sulama birlikleri, 
kanaat önderleri ve toplumumuzun 
nice kesimlerinden sektör paydaşları-
nın içinde olmadığı bir model dışında 
bu fabrikaların yaşamayacağını imzalı 
ve kaşeli tutanaklarıyla bildiren ke-
simler ile şekerde toplumsal mutaba-
kata varılmıştır.. Ayrıca  yurt genelin-
de gerçekleştirilen “Şeker Fabrikaları 
Satılmasın” imza kampanyasında baş-
ta Şeker-İş ailesi olmak üzere, Konfe-
derasyonumuz TÜRK-İŞ, sivil toplum 
kuruluşları, sendikalar, çeşitli dernek/
oda/birlik/vakıf, siyasi parti, üniversi-
teler ve yan sektör paydaşlarımızın 
katılımıyla büyük bir özveri ve başarı 
timsali olarak bir ay gibi kısa bir süre 
içerisinde 1 milyon 690 bin imza top-
lanarak bir ilke imza atılmıştır.

Çünkü, yaşanan şeker özelleştirmesi 
salt fabrika satışlarından ibaret değil, 
ülkemizde şeker sektörünün geleceği-
ni tayin eden bir girişimdir. Toplumsal 
mutabakat ile de ortaya konan temel 
konu şudur ki, bu sektör ancak tarım 
ve sanayi ayağı merkezinde çıkar 
gruplarının birbirini denetleyebildiği 
bir yönetim yapısıyla sürdürülebilir 
kalabilecektir. Bu sektörü hakkıyla, 
profesyonel bir biçimde üretim garan-
tisi ve rekabet gücü kazandıracak olan 
yapının tüm dünyada tescil edildiği 
gibi, çalışanların, üreticilerin, taşıyıcı-
nın, besicinin kısacası bu sektöre eme-
ğini sunan tüm paydaşların ve devle-
tin içinde bulunduğu bir modelden 
geçtiği aşikardır ve bambaşka yollarla 
bu denli kritik önem sahip bir pancar 
şekeri sektörünün geleceğini şansa bı-
rakmak, reform ve dönüşüm hareketi 
içinde olan Türkiye’mizin hedef ve kal-
kınma odaklı yönetim anlayışına hiç 
ama hiç uygun değildir..



Özelleştirme ve
Şeker-İş Mücadelesi
Geride bırakılan 18 yılı aşkın süre için-
de, Dünya’da sektörel birçok gelişme 
kaydedilirken, TÜRKŞEKER  bu süreç-
te “kan kaybetmeye” devam etmiş, 
tarım ve teknoloji alanında gerekli 
hamleyi yapamamıştır. Üretim bü-
yüklüğü bakımından Dünya’nın ilk 15 
büyük şeker şirketi arasında yer alan 
TÜRKŞEKER, “özelleştirme kapsam 
ve programında olması hasebiyle” 
rekabet gücü ve verimlilik açısından 
yurtdışındaki ve yurtiçindeki rakiple-
rini yakalayamamıştır.

Son sürece baktığımızda 14.09.2011 
tarihinde Portföy B grubu ve portföy 
C grubu şeker fabrikalarının portföy 
grubu olarak bir bütün halinde “Pa-
zarlık Usulü” ile özelleştirmek üzere 
yeniden ihaleye çıkıldı. Danıştay ka-
rarı ile iptal edilen 2009 ihaleleri ile 
birebir aynı olması sebebiyle yargı ka-
rarını etkisiz bırakmaya yönelik davalı 
idare “ihale oluru” kararı ile bu karar 

ekinde yer alan ihale koşullarını belir-
leyen “ihale şartları belgesi” nin iptali 
istemiyle Sendikamız tarafından yeni-
den davalar açıldı. 

29 Kasım 2011’de Portföy C grubu 
ihalesi 656 milyon dolar karşılığın-
da Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret 
A.Ş’ye, portföy B grubu ihalesi ise 266 
milyon dolara Kolin-Limak yatırım or-
taklığına verilerek fabrikaların satış-
ları gerçekleşti. 09.12.2011 tarihinde 
Portföy B ve Portföy C şeker fabri-
kalarının özelleştirilmesine yönelik 
ihale oluru ile ihale şartları belgeleri-
nin iptali istemi ile açılan davalarda, 
Daire’nin tarihli kararı ile, yürütme-
nin durdurulması istemleri oybirliği 
ile reddedildi. 29.11.2011’de Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait Portföy 
C ve Portföy B Şeker Fabrikalarımızın 
özelleştirilmesine ilişkin ihalelerin ni-
hai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. 
09.10.2012 tarihinde ise İhaleler, dö-

nemin Başbakanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından verilen talimatla Baş-
bakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu 
2012/151 sayılı kararı ile iptal edildi.

Gelişen süreçte sivil toplum kuruluş-
ları ve tüm paydaşlarla verilen ortak 
mücadeleler ‘Milli mutabakatla’ sür-
dürülebilirliğinin ‘Yeniden ve Yerin-
den Üretim Modeli üzerinde yoğun-
laşmaya yönelikti. Esasen bu anlayış, 
bireysellikten uzak, toplumsal faydayı 
gözetirken, ülkemizin de geleceğine 
ipotek koymaya çalışanların karşısın-
da oluşturulacak yapısal ve işlevsel 
olduğu kadar nitelikli, kaliteli, dengeli 
ve sürdürülebilir Milli bir yapılanmayla 
hem pancar yetiştiricisi hem de şeker 
tüketicisi lehine bir şeker politikası 
üzerine çizilmiştir. 2018 Şubat ayıyla 
başlayan özelleştirmeler ise sektö-
rü tamamıyla dünya gerçeklerinden 
uzak, kamuoyunun taleplerini gözardı 
eden, içerisinde üretici-işçi ve devletin 
olmadığı mantık dışı bir yola itmiştir.
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Özelleştirme Sonrası
Şeker Fabrikalarında Sancılı Dönem
Dağ Fare mi Doğuruyor?..
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye bağ-
lı 14 Şeker Fabrikasının satış yoluyla 
özelleştirilmesine dair ihale ilanının 
20 Şubat 2018 tarihinde Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasın-
dan yayınlanmasıyla başlayan özelleş-
tirme süreci sonrası 2018-2019 pan-
car alım kampanyaları öncesi sektörü 
sıkıntılı günler bekliyor. Uzaktan Yöne-
tim Modelinin, fabrikaların bir kısmı-
nı devredemezken bazılarını ise yeni 
Kampanya Dönemine Günler Kala 
Devretmesi Türkiye, pancar şekerini 
üretmeye devam edecek mi? soru-
sunu akıllara getiriyor.  Konuya ilişkin 
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri 
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ta-
rafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Temel ekonomik kararlarının ‘dışa-
rıdan’ telkinlerle şekillendirilmesinin, 
“varlıkları kendine yeter” bir ülke 
olmaktan giderek uzaklaşmamıza 
neden olduğunu, yaşanan acı tecrü-
belerle anladık, öğrendik. Bu anlam-
da, subjektif ölçütlere dayalı olarak, 
Türkiye’nin önünü açma kapasitesi 
olan üretim alanlarının daraltılmasın-
da, pancar şekerinin öyküsü, ibretlik-

tir.  Tüm aşamalarıyla yerli ve milli bir 
ürün olan pancar şekeri, toprağa ekil-
mesinden, yetiştirilmesinden, toplan-
masından, hasata, fabrikaya nakline, 
kampanya dönemlerinde 7/24 çalışan 
işçilerinin özverisine, paketlenmesine, 
dağıtımına kadar her noktada ülke 
insanına, ekonomisine değer katan, 
değer üreten, endüstriyel bir üründür.

Şeker üretiminin bu temel üretim ya-
pısı gereği pancar şekeri üreten dünya 
ülkelerinde sektörü başarıyla yöneten 
organizasyon kalıbı, üretici, çalışan ve 
diğer paydaşların içinde yer aldığı yö-
netim modelidir. Çünkü şeker üretimi 
şeker pancarı, üretici, çiftçi ile birlikte 
organize edilen bir sanayi faaliyetidir. 
Bu üretim bir yönü ile tarladaki tarım-
sal faaliyet diğer yönüyle de basınç, 
buhar ve yüksek enerji barındıran ma-
kine aksamıyla ağır sanayiye dayan-
maktadır. Bu nedenle yönetim yapısı, 
mutlaka üretici ve çalışanın teknik 
bilgi ve tecrübesi beraberinde sosyal 
diyolog mekanizmasını içermek duru-
mundadır. Bu yönetim modelinin ha-
yata geçirilmesi adına Türkiye’de ciddi 
bir mücadele süreci yürütülmüştür. 

Fakat ülkemiz dünya uygulamalarının 
tam aksine salt satış yöntemiyle şe-
ker fabrikalarını özelleştirme kararı 
almış, kamuoyunun pancar şekerinde 
de ithal eden ülke konumuna gelece-
ği noktasında ciddi endişesine, sağlık 
ve gelecek kaygısına sevk edilmesine 
neden olmuştur. 2018’de başlayan 
son özelleştirme girişiminde ihale 
süreçleri tamamlanmış, geride bı-
raktığımız Temmuz ve Ağustos ayları 
içerisinde özelleştirilen şeker fabri-
kalarının bir kısmı kampanya döne-

minin hemen öncesinde devredilmiş, 
diğer kısmının ise yeni kampanya 
döneminin başlamasına günler kala 
hala devri belirsizlik içerisinde olup 
kampanya dönemi hazırlıklarına dahi 
girişilmemiştir. Türkşeker ve Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı’nın hammad-
deyi garanti altına almayan, çiftçiyi 
bu mekanizmanın dışında bırakan, 
çok kapsamlı ve ağır sanayi yapısının 
teknik tecrübesine sahip çalışanları 
diyalog dışı bırakan yaklaşımıyla devri 
gerçekleşmeyen şeker fabrikalarının 
kampanya dönemine başlamaları ve 
üretimlerini sürdürmeleri inkıtaa-
ya uğrayacak, sektörde geri dönüşü 
mümkün olmayan yaralar açacaktır. 
Şeker maliyeti artışından 4/B ye ge-
çiş ve emekliliği hak etmiş olanların 
emekli edilmesi ile deneyimli çalışan 
portföyünün yitirilmesine değin sek-
tör olumsuzluklar silsilesinin içine 
hapsolacaktır. Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, şeker sektörünü sabote 
eden bu icraatleriyle ülkemizde pan-
car şekerini bitiren kurum olarak tes-
cillenecektir. 

Altını çizmek gerekir ki, karşılayacağı-
mız 2018/2019 pazarlama yılı öncesi, 
ülkemizde şeker sektörünün yönetim 
ve organizasyonundaki bu ciddi va-
hametin ortadan kaldırılması ve şe-
ker pancarı tarımı ve şeker sanayinin 
geleceği adına yönetimsel kararların 
tekrar gözden geçirilmesi zorunluluğu 
bulunmaktadır. Türkiye’de, şeker sek-
törünü yakından tanımayan sektörel 
gerçeklikten uzak bakış açısı ve yöne-
tim yapısının terkedilmesi zaruridir. 
Aksi taktirde ülkemizi şeker sektörün-
de sancılı süreç beklemektedir.”
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Şeker fabrikalarının satışı uyuyan ve 
her an patlamayı bekleyen volkan 
gibi yeniden alevlendi. İlk kez ilgili bir 
bakan düzeyinde görüşmeler sürdü-
rüldü. Sendikamız tarafından sayısı 
bilinmeyen brifing ve özel dosyalarla 
Özelleştirme İdaresi’nde, Bakanlık’ta 
bürokratların da bulunduğu toplan-
tılarda bir çok kez bir araya gelindi. 
Sayın Bakan’a, şaşırtan gerçekler ilk 
kez hiçbir çıkarı, menfaati, koltuk en-
dişesi olmayan, derdi sadece milli ve 
yerli fabrikaların şahısların ve çıkar 
guruplarının değil, üreticinin, işçinin 
ve devletin elinde kalması için çaba 
gösteren Şeker-İş Sendikası Genel 
Başkanı İsa Gök tarafından anlatıldı.

Günler sonra Sayın Bakan Çorum’da 
konuştu, Eskişehir’de konuştu. Şe-
ker Fabrikaları’nı satarken kırk kez 
düşünmek lazım dedi. Çünkü şeker 
önemli bir gıda maddesiydi. Çimen-
toya, Tekel’e benzemiyordu. Pancar 
üreticisinden, şeker işçisine herkesin 
yüzü gülüyordu. Bugüne kadar bir 
Bakan’ın ağzından sarf edilen ilk ve 
önemli şeker cümlelerdi bunlar. Ar-
dından Eskişehir Şeker Fabrikası’nı 
ziyaret etti Sayın Bakan. Belki de ilk 
kez bir şeker fabrikasını yakından in-
celiyordu. Ülkesini ve işini seven, tüm 
olumsuzluklara rağmen fazladan iki 
saat çalışacak kadar feragat örneği 
sergileyen Türk işçisinin coğrafyamı-

zın altın bitkisi şeker pancarını ilmek 

ilmek işleyerek nasıl şekere dönüştür-

düğünü gördü. Yaratılan katma değe-

rin önemine bir kez daha şahit oldu ve 

fabrikanın anı defterine duygularını 

kaleme alarak ifade etti.

Cargill durmuyor

Her şey olumluydu. Şeker fabrika-

larının özelleştirilecekse bile Şeker-

İş’in önerisi olan İşçi-Üretici ve devlet 

eksenli bir modeldi. İçinde halk var-

dı, esnaf vardı, besici vardı. Ancak, 

Şeker-İş Sendikası’nın tüm iyi niyet-

lerini gölgede bırakacak bir gelişme 

içten içe ve gizliden pancar şeker 

sektörünün hazin sonunu hazırlıyor-

du. ABD’li nişasta bazlı şeker (NBŞ) 

üreticisi gıda firması Cargill’in Ocak 

2018’de yayınladığı rapor Türkiye’ye 

şeker fabrikalarını özelleştirme tav-

siyesinde bulunuyordu. Raporda yok 

yoktu. Kotaların kaldırılmasını, şeker 

fabrikalarının özelleştirilmesini ve 

kamunun yapacağı her türlü çalışma-

ya paydaş olarak katılmayı isteyen 

Cargill’e göre, özelleştirme halinde 

Türkiye daha hızlı büyüyecek, üretim, 

istihdam ve ihracat artacak, hükümet 

de daha fazla vergi toplayacaktı. An-

layacağınız senaryo üstüne senar-

yo yazmıştı ve sahnelemek için fitili 

ateşlemeye çalışıyorlardı. 

Özelleştirme İptalinden 
6 Yıl Sonra

Yıl 2018
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Bugün birçok gazetede Nişasta ve 
Glikoz Üreticileri Derneği tarafın-
dan pancar şekeri ve mısır şekerinin 
sağlığa zararlı olmadığı iddia edilen 
bir açıklama yayınlandı.Milli Gazete 
ise bugün arka sayfasını beyaz sayfa 
halinde yayınlayarak milletimizin ge-
leceği ve sağlığının yanında durdu. 
Daima milletimiz için doğru ve faydalı 
olanı savunan Milli Gazete bugün arka 
sayfasını “Milletimizin, üreticimizin 
geleceği ve sağlığı için bu sayfamız 
bugün beyaz yayımlanmıştır...” notuy-
la boş yayınladı.

Nişasta ve Glikoz Üreticileri 
Derneği’nin bugün birçok gaze-
te çıkan açıklamasına karşılık Milli 
Gazete’de “Milletimizin, üreticimizin 
geleceği ve sağlığı için bu sayfamız 
bugün beyaz yayımlanmıştır...” notuy-
la yayınlanan sayfa...

Ülkenin beyaz sayfası

Millî Gazete, Cargill’in üyesi olduğu Ni-

şasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’nin 

NBŞ’nin kamuoyundaki olumsuz al-

gısını kırmaya yönelik verdiği ilanı 

yayınlamayarak yayıncılıkta bir kez 

daha tarihe geçti!

Nişasta ve Glikoz Üreticileri 

Derneği’nin (NÜD), nişasta bazlı şe-

kerlerin sağlığa zararlı olmadığına 

yönelik ilanı ulusal yayın yapan bütün 

gazetelerde yayımlanırken, Millî Ga-

zete ticari kaygılarını bir tarafa bıra-

karak söz konusu ilanı yayımlamayı 

reddetti. Millî Gazete, CargIll başta 

olmak üzere nişasta bazlı şeker lobi-

sine, 20’nci sayfasını beyaz sayfa ya-

yınlayarak karşılık verdi.

Tebrik Mesajları Yağdı...

Millî Gazete’nin bu duruşu kamuoyun-

da büyük takdir topladı. Saadet Parti-

si Genel Başkanı Temel Karamollaoğ-

lu, Twitter hesabından Millî Gazete’yi 

tebrik ederek, “Şeker fabrikalarının 

kapatılmasına yol açacak bir şekilde 

satışına ve milletimizin nişasta baz-

lı şekere mahkûm edilmesine beyaz 

sayfa ile tepki koyan Millî Gazete’yi 

tebrik ediyorum” dedi.

Sosyal Medyada Gündeme Otur-
du...

Beyaz sayfamız, Sosyal medyada gü-

nün konusu olurken, Twitter’da #Mil-

liGZTdenMilleteBeyazSayfa hashtag’i 

ile Türkiye gündemine girdi. Pancar 

üreticisi ve şeker işçileri başta olmak 

üzere toplumun her kesiminden an-

lamlı destek mesajları geldi.

“Gönlümde bayram havası var”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 

Gök, “Gönlümde bayram havası var. 

Millî Gazete’yi tebrik ediyorum” diye-

rek sevincini dile getirdi. Nişasta bazlı 

şekerlere karşı verdiği mücadele ile 

bilinen Yakın Doğu Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Biyokimya Öğre-

tim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise 

Millî Gazete’nin ticari kaygılarını bir 

tarafa bırakarak, millet adına bir du-

ruş ortaya koymasının kendisini duy-

gulandırdığını söyledi.

Millî Gazete, Cargill’in üyesi olduğu Ni-

şasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’nin 

Milli Gazete’den 
Milletimizin Sağlığı İçin 
Beyaz Sayfa
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(NÜD) nişasta bazlı şekerlerin kamuo-
yundaki olumsuz algısını kırmaya yö-
nelik verdiği ilanı yayınlamayarak ya-
yıncılıkta tarihe geçti. NÜD’ün nişasta 
bazlı şekerlerin sağlığa zararlı olma-
dığına yönelik ilanı ulusal yayın yapan 
bütün gazetelerde yayınlanırken, Millî 
Gazete ticari kaygılarını bir tarafa bı-
rakarak söz konusu ilanı yayınlamadı. 
Millî Gazete, Cargill başta olmak üze-
re nişasta bazlı şeker lobisine, 20’nci 
sayfasını beyaz sayfa yayınlayarak 
karşılık verdi.

Karamollaoğlu Tebrik Etti

Millî Gazete’nin bu duruşu kamuo-
yunda büyük takdir topladı. Saadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, Twitter hesabından Millî 
Gazete’yi tebrik ederek, “Şeker fab-
rikalarının kapatılmasına yol açacak 
bir şekilde satışına ve milletimizin 
nişasta bazlı şekere mahkûm edil-
mesine beyaz sayfa ile tepki koyan 
Millî Gazete’yi tebrik ediyorum” dedi. 
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ise, “Gönlümde bayram havası 
var. Millî Gazete’yi tebrik ediyorum” 
diyerek sevincini dile getirdi. Nişasta 
bazlı şekerlere karşı verdiği mücadele 
ile bilinen Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Biyokimya Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise 
Millî Gazete’nin ticari kaygılarını bir 
tarafa bırakarak, millet adına bir du-
ruş ortaya koymasının kendisini duy-
gulandırdığını söyledi.

Sosyal Medyada Türkiye Günde-
mine Oturdu

Sosyal medyada günün konusu olur-
ken, Twitter’da #MilliGZTdenMille-
teBeyazSayfa hashtag’i ile Türkiye 
gündemine girdi. Pancar üreticisi ve 
şeker işçileri başta olmak üzere top-
lumun her kesiminden anlamlı destek 

mesajları geldi. Şeker-İş Sendikası 

Genel Başkanı İsa Gök, “Gönlümde 

bayram havası var. Millî Gazete il-

keli yayıncılığından taviz vermemek 

için ticari kaygılarını bir tarafa bıra-

kabilmiştir. Şeker işçileri adına Millî 

Gazete’nin bütün çalışanlarına teşek-

kür ediyorum” dedi.

İSA GÖK, MİLLÎ 
GAZETE’NİN TİCARİ 
KAYGILARINI BİR TARAFA 
BIRAKARAK, MİLLET 
ADINA BİR DURUŞ ORTAYA 
KOYMASININ KENDİSİNİ 
DUYGULANDIRDIĞINI 
SÖYLEDİ.
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Millî Gazete’nin bu duruşu büyük bir 
takdirle karşılandı. Şeker-İş Sendikası 
Genel Başkanı İsa Gök, “Millî Gazete, 
ilkeli yayıncılığını bu duruşu ile per-
çinlemiştir. Gönlümde bayram havası 
var. Bu duruş beni çok heyecanlandırdı 
ve umutlandırdı” dedi. Bilimsel verile-
re dayanmadan üretilen ve insanların 
sağlığını tarumar eden nişasta bazlı 
şekerlerin sanki doğal pancar şekeri ile 
eşdeğermiş gibi trajikomik bir senaryo 
ile ulusal gazetelerden kamuoyuna 
ilan edilmesi hezeyanının NBŞ lobisi-
nin son çırpınışını olduğunu belirten 
Gök, “Ancak ne olursa olsun Türkiye, 
Türk halkı, neyin doğru, neyin yanlış, 
neyin milli, neyin gayri milli olduğunun 
kararını kendisi verecektir” dedi.

Lobilere Tokat Gibi Cevap

Gök, şunları kaydetti: “Bugüne kadar 
verdiğimiz mücadelede dik ve onurlu 
duruşunu milliliğinden ödün verme-
den sürdüren Millî Gazete’nin NBŞ 
lobilerinin beyin yıkama ilanlarına 
karşı 20’nci sayfasında duru kristal 
şeker gibi açtığı beyaz sayfa, aslın-
da Türkiye’nin de beyaz sayfası olup 
lobilere tokat gibi cevap vermiştir. 
Kelimelerle anlatılamayanların kimi 
zaman boş bir sayfayla anlatıldığı-
nın en güzel örneğini sergileyen Millî 
Gazete’ye bu hassasiyetinden dolayı 
bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

Beni Duygulandırdı

Nişasta bazlı şekerlerin zararlarına 
karşı sağlam verilerle kamuoyunu ay-
dınlatan Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Biyokimya Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, NÜD 
tarafından gazetelere verilen ilanı, ni-
şasta bazlı şekerlere karşı kamuoyun-

daki olumsuz algıyı kırmaya yönelik 

son çırpınış olarak değerlendirdi. Millî 

Gazete’yi duruşundan dolayı kutla-

yan Yılmaz, “Bu tavrından dolayı Millî 

Gazete’yi kutlarım. Ticari kaygılarını 

bir tarafa bırakarak, böyle bir duruş 

ortaya koyması gerçekten beni duy-

gulandırdı” dedi.

Şeker fabrikaları halktan 
kaçırılıyor!

Özelleştirme İdaresi’nin şeker fabri-

kalarının özelleştirilmesinde yol ha-

ritasını belirlemek için ciddi paralar 

vererek hazırlattığı ‘strateji raporla-

rını’ halktan ve siyasilerden kaçırdığı 

ortaya çıktı.

 Özelleştirme İdaresi, şeker fabrikala-

rının özelleştirilmesinde yol haritasını 

belirlemek için ciddi paralar vererek 

hazırlattığı ‘strateji raporlarını’ halk-

tan ve siyasilerden kaçırıyor. 2004 

yılında hazırlanan ve 2012 yılında 

Milli Gazete tarafından ortaya çıka-

rılan strateji raporunda, şeker fab-

rikalarının özelleştirilmesinde ‘halk 
modelinin’ önerildiği ortaya çıkmıştı. 
Özelleştirme İdaresi en son 2016 yı-
lında hazırlattığı strateji raporunu da 
milletten saklıyor.

2004 yılında 600 bin lira para vere-
rek hazırlattırılan strateji raporunda 
‘varlık satışına’ karşı çıkılarak ‘halk 
modelinin’ önerilmesine rağmen 
Özelleştirme İdaresinin ‘varlık satı-
şında’ ısrar etmesi ‘şeker fabrikaları-
na kumpas mı kuruluyor?’ iddialarını 
gündeme getirdi.

Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın ha-
berine göre, Özelleştirme İdaresi, ka-
muya ait şeker fabrikalarını halktan 
kaçırıyor. Özelleştirme İdaresi, şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesinde izle-
necek yolu belirlemek için hazırlattığı 
‘strateji raporlarını’ siyasilerden ve 
kamuoyundan saklıyor. 2004 yılında 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, 
Rabo İnternational Advisory Services 
BV ve ED&F MAN Sugar Limited şir-
ketlerinin ortaklaşa hazırladığı ‘stra-
teji raporunda’ fabrikaların özelleşti-
rilmesinde ‘halk modeli’ yani pancar 
üretici ve şeker işçisinin içinde olduğu 
bir modelle özelleştirilmesi öneril-
mişti. Ancak Özelleştirme İdaresi’nin, 
2004 yılında 600 bin lira para vererek 
hazırlattığı rapordaki ‘halk modeli’ 
önerisini sümenaltı ettiği ortaya çık-
mıştı. Özelleştirme İdaresi 2016 yı-
lında Ak Yatırım’a yine para vererek 
hazırlattığı ‘strateji raporunu’ da ka-
muoyundan sır gibi saklıyor.

Şeker-İş Genel Başkanı Gök: 
“Şeker Fabrikaları Halktan Kaçırılıyor!”
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Skandal Raporu Milli Gazete 
Ortaya Çıkarmıştı

Özelleştirme İdaresi’nin 2004 yılında 

600 bin lira para vererek hazırlattığı 

strateji raporunu kendisinin dikkate 

almaması kamuoyunda büyük tep-

kiye neden olmuştu. Kamuoyundan 

ve siyasilerden gizlenen ‘Çok Gizli ve 

Özel’ ibareli ‘Stratejik Raporu’nu 2012 

yılında Milli Gazete ortaya çıkarmıştı. 

Raporun ortaya çıkması Özelleştirme 

İdaresi’nin şeker fabrikalarının özel-

leştirilmesine karşı niyetini de gözler 

önüne sermişti.

Ak Yatırım’a Hazırlatılan Strateji 
Raporu Da Milletten Saklanıyor!

Özelleştirme İdaresi, şeker fabrikala-

rının özelleştirilmesi için 2016 yılında 

yeni bir strateji raporu daha hazırlattı. 

2016 yılında Ak Yatırım’a hazırlattırı-

lan ‘strateji raporu’ da 2004 yılında 

hazırlattırılan rapor gibi kamuoyun-

dan saklanıyor.

Türkiye’nin stratejik kuruluşlarının 

özelleştirilmesine yönelik hazırlattırı-

lan strateji raporunun kamuoyundan 

saklanması manidar bulunurken, haklı 

olarak “Ak Yatırım’ın hazırladığı stra-

teji raporunda da şeker fabrikalarının 

özelleştirilmesinde halk modeli öne-

rildiği için mi saklanıyor?” iddialarını 

gündeme getiriyor.

Halk Modeli Detaylı Bir Şekilde 
Anlatılıyor

2004 yılında Oyak Yatırım Menkul De-

ğerler A.Ş, Rabo İnternational Advi-

sory Services BV ve ED&F MAN Sugar 

Limited şirketlerinin ortaklaşa hazır-

ladığı ‘strateji raporunda’ şeker fab-

rikalarının ‘halk modeli’ olarak tabir 

edilen kooperatif seçeneğinde pancar 

üretiminin devamlılığının garanti altı-

na alındığına dikkat çekiliyor. Bu konu-

da dünya uygulamalarından örnekler 

verilirken, ‘kooperatif modelinin’ de 

nasıl kurulması gerektiği detaylı bir 

şekilde anlatılıyor. Türkiye’de mevcut 

kooperatif modelinin birçok eksikliği 

bulunurken, bu konuda kooperatif mo-

delinin olması gereken şekli anlatılıyor.

Rapor Bakanlıktan Bakanlığa, bürok-

ratlara, milletvekillerine dolaştırıldı 

durdu. Arkasından şeker fabrikalarının 

satışı Meclis’e taşındı. Başbakan Yar-

dımcısı Recep Akdağ, özelleştirmenin 

Kamuoyundan Saklanan
“Çok Gizli Ve Özel”
İbareli Strateji Raporu
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öteden beri gündemde olduğunu sa-
vundu. Genel Kurul’da söz alan CHP 
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 
“Şeker Kurumu kapatıldığında eyvah 
demiştik, bu eyvahımızın gerçekleş-
mek üzere olduğunu görüyoruz” dedi. 
Başbakan’ın, şeker fabrikası bulunan 
illerin Adalet ve Kalkınma Partisi mil-
letvekilleriyle acil bir toplantı yaptı. 
Milletvekillerinin bazıları özelleştirme-
nin gerçekleşmesi durumunda şehre 
adım atamayacaklarını Başbakan’a 
iletseler de artık ok yaydan çıkmış, 
düğmeye basılmıştı. Türkiye’nin, ABD 
ve teröre karşı milli mücadele verdiği 
bir dönemde ülkenin yerli ve milli fab-
rikaları yangından mal kaçırır gibi tek 
kalemde satılıyordu. Afrin’de teröre 
karşı verilen milli mücadeleye kilitlen-
diği bir dönemde şeker fabrikalarının 
alelacele satışa çıkarılması kamuoyun-
da büyük bir tepkiye neden oldu. Yüz 
binlerce çiftçi ve fabrikalarda çalışan 

şeker işçisi gelişmeleri kaygıyla izler-
ken nihayet ilk etapta satışa çıkartılan 
14 şeker fabrikasının ismi gündeme 
bomba gibi düştü. Anadolu toprakları 
kan ağlıyordu. Satılamaz, satılmamalı 
denilen şeker fabrikaları yeni bir yola 
giriyordu. Türkiye için böylesine önem-
li fabrikaların satışı için bütün hazırlık-
lar yapılırken, Özelleştirme İdaresi’nin 
fabrikaların satışıyla ilgili olarak Ak 
Yatırım’a hazırlattığı stratejik raporu 
ise sır gibi saklanıyor. Bu durum ise 
fabrikaların satışıyla ilgili farklı iddiala-
rı gündeme getiriyordu.

Derken, ilk manşeti yayıncılık ilkelerin-
den kurulduğu günden bugüne taviz 
vermeyen Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hoca’nın gazetesi, adı gibi Milli Milli 
Gazete’den geldi. Tarım sektörünün 
duayen gazetecisi Sadettin İnan imzalı 
haberin manşeti ŞEKERDE BÜYÜK SA-
TIŞ başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Şeker fabrikalarının satış startının 
verilmesiyle cereyan eden olaylar 
bundan sonraki yazımızın devamında 
ileride belge niteliğinde olması ba-
kımından önem arz ettiğinden geliş-
meler tarihsel kronolojik sıraya göre 
verilmiştir.

Fabrikalar Bilerek Zarar 
Ettiriliyor!

Türkiye’nin stratejik kuruluşları olan 
şeker fabrikaları yanlış özelleştirme 
politikaları ile yok edilmek isteniyor. 
Yıllardır özelleştirme kapsamında tu-
tularak bilerek zarar etmesine göz 
yumulan fabrikalar, şimdi de özelleş-
tirme adı altında satılarak piyasadan 
çekilmesine zemin hazırlanıyor.

Kapanacağını Bilerek Satıyorlar!

Şeker fabrikalarının biran önce özel-
leştirme kapsamından çıkarılarak 
dünya örneklerinde olduğu gibi yeni-
den yapılandırılması gerekirken, ‘zarar 
ediyor’ gerekçesiyle satışa çıkarılması 

TÜRKİYE’NİN 
STRATEJİK 
KURULUŞLARI OLAN 
ŞEKER FABRİKALARI 
YANLIŞ ÖZELLEŞTİRME 
POLİTİKALARI İLE YOK 
EDİLMEK İSTENİYOR.
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dikkat çekiyor. Yapılacak özelleştirme-
de fabrikaların özel sektör elinde üre-
timlerini devam ettiremeyeceği net bir 
şekilde ortada dururken, yanlış özel-
leştirme politikasında ısrar edilmesi 
‘şeker fabrikalarına kumpas mı kurulu-
yor?’ iddialarını gündeme getirdi.

ÖZELLEŞTİRME 
İDARESİ’NİN ŞEKER 
FABRİKALARININ 
SATIŞIYLA İLGİLİ 
YOL HARİTASINI 
BELİRLEMEK İÇİN 
PARA VEREREK 
HAZIRLATTIĞI 
STRATEJİ 
RAPORLARINI 
KAMUOYUNDAN 
VE SİYASİLERDEN 
KAÇIRMASI ŞEKER 
FABRİKALARINA 
KUMPAS İDDİALARINI 
KUVVETLENDİRİYOR.

Özelleştirme İdaresi’nin şeker fabrika-
larının satışıyla ilgili yol haritasını be-
lirlemek için para vererek hazırlattığı 
strateji raporlarını kamuoyundan ve 
siyasilerden kaçırması şeker fabrika-
larına kumpas iddialarını kuvvetlendi-
riyor.

Strateji Raporunda Karşı 
Çıkılmasına Rağmen Neden Israr 
Ediliyor?

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, 
Rabo İnternational Advisory Services 
BV ve ED&F MAN Sugar Limited şir-
ketlerinin 2004 yılında Özelleştirme 
İdaresi ile imzaladıkları Danışmanlık 
Sözleşmesi çerçevesinde hazırladıkla-
rı ‘Stratejik Raporu’nda, açıkça ‘varlık 
satışı’ modeline karşı çıkılırken şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesinde dün-
ya örneklerinde olduğu gibi ‘halk mo-
deli’ önerilmişti. Ancak Özelleştirme 
İdaresi, 2009 ve 2011 özelleştirme-
lerinde ‘varlık satışı önerilmemesine’ 
rağmen şeker fabrikalarını bu modelle 
özelleştirmek istemişti.
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Şeker Fabrikalarının Satış İlanı 
Resmi Gazetede Yayınlanıyor…
İlk fabrikası 1926 yılında açılan, Cum-

huriyet tarihinin ilk fabrikalarını bün-

yesinde barındıran Türkiye Şeker 

Fabrikaları’na ait 14 fabrikanın satışı 

ilan edildi.

Satış ilanı Resmi Gazete’nin ilgili sayı-

sında yer aldı.

İlana göre Türkiye Şeker Fabrikası 

AŞ’ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, 

Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikala-

rının ihalesi 3 Nisan’a, Erzincan, Erzu-

rum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fab-

rikaları için 11 Nisan’a, Afyon, Alpullu, 

Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 

18 Nisan’a kadar teklif verilebilecek.

Özelleştirme haberinin sosyal med-

yada da duyulmasının ardından #Şe-
kerFabrikalarıSatılmasın etiketiyle 

paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar yüz-

binlere dayandı.

#ŞekerFabrikalarıSatılmasın

#ŞekerFabrik
alarıS

atılm
asın

#ŞekerFabrikalarıSatılmasın
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“Beyaz Ak Partili Adam Beton 
ve Asfaltın Yenmeyen Bir Şey 
Olduğunu Anlayacak”

Karamollaoğlu’ndan satılacak ‘14 şeker fabrikası’ için tepki:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu, AKP hükümetinin 14 
şeker fabrikasını satışa çıkarmasına 
sert tepki gösterdi. Hükümete satışın 
durdurulması için çağrıda bulunan 
Karamollaoğlu, “Son fabrika satıldı-
ğında, son üretici toprağını terk etti-
ğinde, ‘Beyaz AK Partili Adam,’ beton 
ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğu-
nu anlayacak!” dedi.

AKP hükümeti eliyle 14 şeker fabri-
kasının yangından mal kaçırırcasına 
satışa çıkarılmasını 6 gündür kamu-
oyuna taşıyan Millî Gazete’nin haber-
lerinden sonra söz konusu büyük sa-
tışa tepkiler dinmiyor. Saadet Partisi 
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 
haftalık basın toplantısında AKP hü-
kümetinin 14 şeker fabrikasını satışa 
çıkarmasına sert tepki gösterdi.

Bu Fabrikalar Afrin Kadar Milli Ve 
Önemlidir

Özelleştirmelerin tek sebebinin rant 
olduğunu vurgulayan Saadet lideri Ka-
ramollaoğlu, “Bu fabrikalar en az Afrin 
kadar milli ve Afrin kadar önemlidir. 
Bu ülkede tütün üretiminden 300 bin 
aile ekmek yiyordu. Tekel’i özelleştirip 
tütün üretimini bitirdiler. Milleti Ame-
rikan sigarasına mahkum ettiler. Şim-
di aynı şeyi şekerde yapıyorlar. Şeker 
fabrikalarını özelleştirip pancar üreti-
cisini de bitirecekler” dedi.

Karamollaoğlu açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi;

“Türkiye’de adalet yaralı; dış politika 
yaralı; eğitim sistemi yaralı; ekonomi 

yaralı. Peki bu yaraları sarması ge-
reken iktidar ne yapıyor? Yangından 
mal kaçırır gibi elde kalan son fabri-
kaları da satışa çıkarıyor. Mirasyedi 
evlat gibi Milli Görüş’ün yaptığı fabri-
kaları teker teker elden çıkarıyor. Bi-
lindiği gibi; Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, 
Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, 
Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, 
Yozgat ve Muş şeker fabrikaları sa-
tılacak. Peki bunları niçin satıyorlar? 
Daha fazla pancar ekilsin, daha fazla 
şeker üretilsin diye mi? Fabrikaları 
yenileyip ülke ekonomisine daha fazla 
katkısı olsun diye mi? Hayır! Bunların 
özelleştirilmesinin tek bir sebebi var: 
Rant. Afrin, Türkiye’nin millî mesele-
sidir. Ama bu fabrikalar en az Afrin 
kadar milli ve Afrin kadar önemlidir. 
Bu ülkede tütün üretiminden 300 bin 
aile ekmek yiyordu. Tekel’i özelleştirip 
tütün üretimini bitirdiler. Milleti Ame-

rikan sigarasına mahkum ettiler. Şim-

di aynı şeyi şekerde yapıyorlar. Şeker 

fabrikalarını özelleştirip pancar üreti-

cisini de bitirecekler.

‘Beyaz Ak Partili adam beton 
asfaltın yenmeyen bir şey olduğu 
anlayacak’

Nakliyecisini, çapacısını, mevsimlik 

işçisini, küspecisini, gübrecisini, hay-

vancısını, fabrika da çalışanını da kat-

tığınızda doğrudan ve dolaylı olarak 

yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren 

bir sektör. Bir Kızılderili değişiyle bu 

arkadaşlara seslenmek istiyorum: 

“Son fabrika satıldığında, son üreti-

ci toprağını terk ettiğinde, ‘beyaz Ak 

Partili adam,’ beton ve asfaltın yen-

meyen bir şey olduğunu anlayacak!””

Kaynak: www.milligazete.com.tr
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Şeker-İş Sendikası, iptal başvurusun-
da özelleştirme ihalesinde kamu ya-
rarının gözetilmediğine dikkat çeke-
rek, ihale sürecinin 4046 sayılı yasaya 
aykırı olduğuna dikkat çekti.

Şeker-İş Sendikası tarafından, Türkiye 
Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait 14 fabri-
kanın satış yöntemiyle ayrı ayrı özel-
leştirilmesi kararına karşı Danıştay’da 
dava açıldı.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye 
ait 25 şeker fabrikasından 14’ünün 
özelleştirilmesine ilişkin ilanın Res-
mi Gazete’nin bugünkü sayısında ya-
yımlandığını belirterek, “Bor, Çorum, 
Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, 
Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Al-
pullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker 
fabrikalarının ayrı ayrı özelleştirile-

Şeker-İş Sendikası, şeker fabrikalarının özelleştirme kararının iptali 
için Danıştay’a dava açtı.

cek. Şeker fabrikası işçileri bu kararı 
üzüntüyle karşıladı.” dedi. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
strateji planında, şeker fabrikalarının 
portföy grupları halinde özelleştiri-
leceği bilgisinin yer aldığını aktaran 
Gök, şöyle konuştu: 

“Bugünkü ilanda fabrikaların tek 
tek özelleştirileceği belirtiliyor.

Strateji planına ne oldu? Hangi 
amaçla söz konusu fabrikalar için ila-
na çıkıldı, bunu bilmiyoruz. Daha da 
önemlisi burada Özelleştirme Yüksek 

Kurulunun bir kararının olması la-
zım.

Bu nedenle Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının söz konusu 

ilanıyla ilgili Danıştayda 
dava açtık. Ayrıca, Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu 
kapsamında yaptığı-
mız başvurunun yanıt-
sız bırakılması sebe-

biyle, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

“Abd’de Bile Devlet, Şeker 
Üretiminden Elini Çekmedi” 

Şeker fabrikalarının bir “oldu bitti” ile 

özelleştirilmesine izin vermeyecekle-

rini savunan Gök, başlattıkları imza ve 

sosyal medya kampanyalarına göste-

rilen ilgi ve desteğin kendilerini mem-

nun ettiğini söyledi. 

Gök, şeker fabrikalarının özelleştiril-

mesinde izlenecek yanlış bir yol ya 

da atılacak hatalı adımın, hem yerli 

şeker sanayisi hem de şeker tarımını 

olumsuz etkileyebileceğini belirterek, 

“Toplum sağlığı ve milli sanayi açısın-

dan ülkemizin en stratejik kurumla-

rının başında gelen şeker fabrikaları, 

işçi, üretici ve devletin içinde olduğu 

bir modelle yönetilmelidir. Avrupa’da-

ki sistem de bu şekildedir. ABD gibi en 

liberal ülkede bile devlet, şeker üreti-

minden elini çekmemiştir.” dedi. 

Şeker Fabrikalarının İptali İçin
Danıştay’a Dava Açıldı!
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Türk Şeker Fabrikası A.Ş. bünyesin-
de 14 şeker fabrikasının özelleştir-
mesine yönelik Danıştay’a yapılan 
itiraz reddedildi. Şeker-İş Danıştay’a 
fabrikaların özelleştirilmesinin iptali 
istemiyle dava açmıştı. Danıştay 13. 
Dairesi, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş. 
Ye ait 14 şeker fabrikasının özelleşti-
rilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi 
yönündeki davayı reddetti. Habertürk 

Şeker fabrikalarının özelleştirmeye 
çıktığı günlerde Sözcü Gazetesi bek-
lenmedik bir habere imza attı. Ha-
berde Sayıştay, ‘Şeker fabrikalarını 
denetledi. ‘Formalin’ adlı zehirli kim-
yasaldan aşırı miktarda kullanıldığını 
belirledi’ görüşlerine yer verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları raporu ha-
zırlayan Sayıştay, şeker pancarına 
çürümemesi için katılan ve zehirli bir 
kimyasal olan “Formalin” adlı madde-
den, aşırı miktarda konulduğunu be-
lirledi. Sözcü Gazetesi’nden Ali Ekber 
Ertürk imzalı haberde formalinin 100 
bin ton pancara en fazla 20 ton ola-
rak eklenmesi gerektiğine dikkat çe-
ken Sayıştay yetkilileri, “Ancak bütün 
fabrikalarda bu değerin çok aşıldığı 
görülmektedir’’ tespitini yaptı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel 

Müdürlüğünce (TÜRKŞEKER), bazı ba-

sın yayın organlarında yer alan, “Şe-

kerde zehir çıktı” başlıklı haberlerine 

jet gibi yanıt geldi. Haberin gerçeği 

yansıtmadığı bildirildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Mü-

dürlüğünce (TÜRKŞEKER) yapılan açık-

lamada, bazı basın yayan organlarında 

şeker fabrikalarında fazla miktarda 

“formalin” olarak bilinen “formaldehit” 

maddesi kullanıldığı ve dolayısıyla şe-

kerin zehirli olduğuna dair asılsız bilgi-

lerin yer aldığı belirtildi.

TV’nin haberine göre Danıştay, şeker 
fabrikalarının ihale sürecinin 4046 
sayılı yasaya aykırı olmadığına karar 
verdi.

Şeker -İş Sendikası, Danıştay’a, şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesinin ipta-
li talebiyle dava açmıştı. Sendika, iptal 
başvurusunda özelleştirme ihalesin-
de kamu yararının gözetilmediğine 
dikkat çekerek, ihale sürecinin 4046 
sayılı yasaya aykırı olduğunu iddia et-
mişti.

Danıştay’a açılan davada; Bor, Çorum, 
Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, 
Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Al-
pullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesinin ipta-
li istenmişti.

Danıştay’dan,
Şeker Fabrikaları İle 
İlgili Şok Karar

Şekerde 
Zehir Çıktı 
Haberi Tepki 
Gördü

TÜRKŞEKER’den “Şekerde Zehir Çıktı” 
Haberine Jet Yalanlama

Söz konusu maddenin enfeksiyonu 

önleyici ve mikroorganizmaları öldü-

rücü özelliği olduğunu ve dünyadaki 

bütün şeker fabrikalarında kullanıldı-

ğına işaret edilen açıklamada, litera-

türe göre “formalin” miktarının 100 

pancarda yüzde 0,02’yi geçmemesi 

gerektiği vurgulandı.

“Şekerde zehir çıktı” başlıklı haber-

lerin gerçeği yansıtmadığı bildirilen 

açıklamada şunlar kaydedildi:

“Fabrikalarımızda kullanılan ‘forma-

lin’ miktarı bu değerlerin altındadır. 

Kalite ve işletme kontrol laboratuar-

larınca her saat üretilen kristal beyaz 
şekerden numuneler alınarak günlük 
vasatiler toplanarak biriktirilir. Biri-
ken bu şekerlerden tekrar numune-
ler alınarak ‘formalin’ de dahil çeşitli 
kalite analizlerin yapılması için şeker 
enstitüsüne gönderilir.”

Şeker Enstitüsünün de söz konusu 
numuneleri, Uluslararası Tek Düzen 
Analiz Metotları Komisyonunca karar 
alınan metotlara göre analiz ettiği be-
lirtilerek, “Bütün fabrikalarımızda her 
yıl üretilen kristal şekerin fabrikalar 
bazında yapılan analizlerinde hiçbir 
‘formalin’ kalıntısına rastlanmamış-
tır.” ifadelerine yer verildi.
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Şeker-İş’ten ‘Fabrikalar 
Satılmasın’ İmza Kampanyası

TÜRK-İŞ’den Tam Destek

Şeker-İş Sendikası tarafından başta 
Genel Merkez olmak üzere Türkiye 
genelinde başlatılan imza kampanya-
sına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Ankara Kızılay Karanfil Sokak’ta bulu-
nan genel merkez önünde kurdukları 
masada devam eden imza kampan-
yasına her yaş ve görüşten vatanda-
şın şeker özelleştirmesine karşı TC 
no’larını yazarak imza atması bir ilkti. 
OHAL olmasına karşın vatandaşların 
T.C kimlik numarasını yazarak, şeker 
özelleştirmesine itiraz imzaları 35 bin 
kişiyi buldu.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan da Şeker-İş Sendikası’nın özelleştirme mücadelesine tam destek geldi. Atalay Şeker-İş Sen-
dikası tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Şeker Fabrikaları Satılmasın’ isimli kampanyaya imzayla destek verdi.
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Şeker Fabrikaları İçin Tarihi 
1 Milyon 690 Bin İmza

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 
“Nbş Lobisi El Altından Müracaat 
Ederse Şaşırmayın”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ve yönetimi, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesine karşı başlattıkları 
kampanyada toplanan 1 milyon 690 
bin imzanın yer aldığı dosyaları hükü-
mete iletmesi için Türk-iş Genel Baş-
kanı Ergün Atalay’a teslim etti.

Türk-İş’te düzenlenen toplantıda ko-
nuşan Ergün Atalay,  şeker fabrika-
larının ve şeker üretiminin milli bir 
mesele olduğunu söyledi. Toplanan 
1 milyon 690 bin imzanın önemli bir 
sayı olduğunu belirten Atalay, sendi-
kacılık hayatı boyunca bu kadar yük-

sek sayıda imzayı hatırlamadığını dile 
getirdi.

Şeker fabrikalarının özelleştirmesine 
yönelik sürecin 2001 yılına kadar da-
yandığını anımsatan Atalay, “Bugün 
verdiğimiz mücadeleyi 2006 yılında 
da verdik ve netice aldık. Daha sonra 
2011 ve 2012 yıllarında tekrar şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi günde-
me geldi yine netice aldık. Şimdi de 
imza kampanyasıyla mücadelemizi 
yürütüyoruz. 15 çuval içerisinde top-
lam 1 milyon 690 bin imzanın yer 
aldığı dosyalar var. Bu kampanyaya 
destek veren herkese şahsım adına, 
Türk-İş ve Şeker-İş sendikası adına 
minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilme-
sinin sıradan bir özelleştirme olarak 
görülmemesi gerektiğini vurgulayan 
Atalay, şunları kaydetti:

“Son günlerde söylenen ‘Şeker vatan-
dır’ sözü çok güzel ve anlamlı. Bundan 
yarım asır önce Muş’ta, Erzurum’da, 
Erzincan’da şeker fabrikaları sosyal 
amaçla kuruldu. Şimdi 33 şeker fab-
rikası var, 25 tanesi devletin elinde, 5 
tanesi kooperatiflerin elinde, 3 tanesi 
ise özel sektörde. Şeker fabrikaların-
dan yaklaşık 10 bin çalışan var. Bizim 
meselemiz inanın ki burada işçiler 
çalışsın, arkadaşlarımız orada sendi-
kacılık yapsın değil. Biz oradaki arka-

daşlar için bir çözüm buluruz, zaten 
ülkeyi yönetenler de bunu söylüyor. 
Esas mesele biz bu fabrikaların çalış-
masını, bacasının tütmesini, üretime 
devam etmesini talep ediyoruz çünkü 
bu fabrikalar çalışmazsa zehirlenme-
ye devam edeceğiz.”

Atalay, özelleştirme kapsamındaki 14 
şeker fabrikasından, bu kararın ha-
yata geçmesi halinde sadece 5’inin 
üretime devam edeceğine dikkati 
çekerek, “Bunların dışındaki fabrika-
ları çalıştırmazlar çünkü o bölgedeki 
pancar üretim kapasitesi belli. Dün-
yanın hiçbir ülkesinde özel sektör 
zarar edecek bir işe girmez. Nişasta 

ESAS MESELE BİZ 
BU FABRİKALARIN 
ÇALIŞMASINI, 
BACASININ TÜTMESİNİ, 
ÜRETİME DEVAM 
ETMESİNİ TALEP 
EDİYORUZ.
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bazlı şeker (NBŞ) lobisi dünyada ol-
duğu gibi bizim ülkemizde de güçlü. 
Bu özelleştirme sürecinde kar eden 
5 fabrikayı NBŞ lobisi almak için el 
altından müracaat ederse hiç şaşır-
mayın” dedi.

“Ülkemden Defolup Gitsinler”

NBŞ kotasının yüzde 5’e indirilmesi-
nin memnuniyet verici olduğunu ifa-
de eden Atalay, “Bu kararla ilgili NBŞ 
lobisinin sesi çıkmıyor. Yine bir oyun 
var işin içinde. Özellikle glikozlu ürü-
nü kota kapsamının dışına çıkartmaya 
gayret ediyorlar. İnsanlar, zehirlen-
meye devam ediyor. Bunun bedelini 
işçi, çiftçi, yoksul ödüyor çünkü parası 
olan 10 liraya tatlı yemiyor.” dedi.

Şeker üretiminin dünyada tercih edi-
len bir modelle üretilmesine sıcak 
baktıklarını vurgulayan Atalay, devle-
tin denetiminde, içerisinde çiftçilerin, 
işçilerin ve kooperatiflerin olduğu bir 
yapının şeker fabrikalarını işletmesini 

istediklerini söyledi.

Atalay, birinci önceliklerinin şeker 
fabrikalarının bacasının tütmesi ol-
duğunu belirterek, “Böylece, nişasta 
bazlı şeker lobisinin benim ülkemden 
defolup gitmesini istiyorum” ifadele-
rini kullandı.

Atalay, şeker fabrikalarının özelleşti-
rilme ihalesinin yöntemiyle ilgili bir 
soru üzerine, bu konudaki kaygılarını 
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa 
Elitaş’a ilettiklerini aktardı.

İşçilerden Türk Bayraklarıyla 
Destek

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök de şeker fabrikalarının özelleşti-
rilip birçoğunun da kapatılması halin-
de vatandaşların şekeri daha pahalıya 
tüketeceğini vurguladı.

Gök, şeker fabrikalarının özelleşti-
rilmesiyle bünyelerindeki makine 

fabrikalarının da olumsuz etkilene-
ceğine belirterek, “Yüzde 85 ve 90’ı 
Türk mühendis ve işçilerinin kat-
kısıyla Özbekistan’a sıfırdan şeker 
fabrikası kurma yeterliliğine sahip 
bu fabrikalarımız da özelleştirmeyle 
atıl duruma gelecektir. Ne zaman biz 
Özbekistan’a anahtar teslim şeker 
fabrikası yaptık, Türkiye’de şeker fab-
rikalarıyla ilgili operasyon başlatılmış-
tır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gök, topla-
nanların tümünü temsilen bir klasör 
imzayı Atalay’a teslim etti.

İmzaların teslimine şeker fabrikaları 
işçileri de Türk bayrakları ve dövizler-
le destek verdi. İşçiler, “Yerli olalım, 
milli kalalım”, “Şeker vatandır, vatan 
satılmaz”, “Şekeri satanı biz de sata-
rız”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye 
devam”, “Vur vur inlesin Cargill dinle-
sin” ve “Şekere uzanan eller kırılsın” 
sloganları attı.
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Şeker fabrikaları için toplanan 
imzalar Başbakanlık’a gönderildi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, “Bun-
dan vazgeçin. Bütün partiler, iktidar 
partisi olmak üzere herkes, şeker fab-
rikalarının özelleştirilmesine karşı, is-
temiyor. Çünkü bunlar özelleşirse bu 
fabrikalar kapanır.” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, şe-
ker fabrikalarının kapatılması kararına 
ilişkin, “Bundan vazgeçin. Bütün parti-
ler, iktidar partisi olmak üzere herkes, 
şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
karşı, istemiyor. Çünkü bunlar özelle-
şirse bu fabrikalar kapanır.” dedi.

Atalay, şeker fabrikalarının özelleşti-
rilmesine karşı başlattıkları kampan-
yada toplanan 1 milyon 690 bin im-
zanın yer aldığı klasörlerin hükümete 
iletmesi için kendisine teslim edildiği-
ni hatırlatarak, Türk-İş yönetimi ola-
rak bir komisyon oluşturup konu ile 
ilgili dosya hazırladıklarını söyledi.

Toplanan imzalardan oluşan klasörü, 
31 Mart’ta Başbakan Binali Yıldırım 
ile yaptıkları görüşmede sunduklarını 
belirten Atalay, “363 yapraktan olu-
şan 7 bin 397 imza bulunan klasörü 
Sayın Başbakan’a takdim ettik.” dedi.

Atalay, topladıkları imzalardan olu-
şan çuvalları, bir araca yükleyip 

Başbakanlık’a teslim edeceklerini ak-

tardı. 

Şeker fabrikalarının özelleştirilme-

sinin, diğer özelleştirme yapılan ku-

rumlar ile karıştırılmaması gerektiği-

ni dile getiren Atalay, “Şu anda çıkan 

14 fabrikayı özelleştirdikleri zaman, 

4’ünü alan firmalar çalıştırır, 10 ta-

nesini kapatırlar. Bununla ilgili Sayın 

Başbakan’a, Sayın Elitaş’a ve kamuo-

yuna her ortamda söylemeye devam 

ettik, söylemeye devam ediyoruz. Bun-

dan vazgeçin.” ifadelerini kullandı.

Atalay, toplanan imzaların ardından 
200 binin üzerinde imzanın daha geldi-
ğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Bundan vazgeçin. Bütün partiler, ikti-
dar partisi olmak üzere herkes, şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesine karşı, 
istemiyor. Çünkü bunlar özelleşirse 
bu fabrikalar kapanır. Doğuda sosyal 
amaçlı kurulan fabrikaların bir tane-
sini çalıştıramazlar. Sayın Başbakan’ın 
bana ifadesi de şu, ‘Bu fabrikalar çalış-
maya devam edecek, daha fazla ürete-
cekler.’ Onunla ilgili de dedim ki ‘Sayın 
Başbakanım, bununla ilgili bizim ge-
rekçelerimiz bu.’ Kendisine dosya ile 
sunduk, bilgileri ve belgeleri sunduk.”

Kısa zaman içerisinde Başbakanın 
bununla ilgili bir açıklama yapaca-
ğını umduklarını dile getiren Atalay, 
“Buradan bir kez daha sesleniyorum. 
Bundan vazgeçin. Bu yol doğru bir yol 
değil. Çünkü şeker fabrikalarını bu 
şekilde özelleştirirseniz nişasta bazlı 
şeker lobisine prim verirsiniz. Yüzde 
5’e indirildi. Ülke için güzel bir karar, 
hayırlı bir karar. Ama şeker üst kurulu 
18 aydır yok, bunları denetleyecek in-
san yok. Bir an evvel şeker üst kurulu 
kurulsun, bu nişasta bazlı şeker kaçak 
yollardan ülkemize girmesin.” ifade-
lerini kullandı.
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Kamuoyuna Açıklanmayan İlk NBŞ Raporu
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Kamuoyuna Açıklanan NBŞ Raporu
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Özelleştirme İptali İçin İlk Girişimler
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Danıştay 13.Dairesi  
Başkanlığına 

21.02.2018 
Son Teklif Verme Tarihinin 03.04.2018 Olması Gözetilerek Yürütmenin Durdurulması İstemi İçerir 

Türkşeker AŞ.ye 14 Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesine Dair 
ÖİB Kararının İvedi Yargılama Usulüne Tabi  

DURUŞMALI olarak yapılacak Yargılama Sonucunda  
İptali Davası 

Davacı  : Şeker İş Sendikası Vekili   : Avukat Gökhan Candoğan      Aziziye Mah. Kuşkondu Sok.No:7/2, Çankaya, Ankara 

Davalı   : T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
   Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş, 06600, Ankara 

D.Konusu : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)’ye ait Bor, Çorum, 

Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, 
Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Şeker Fabrikalarının (Toplam 

14 fabrika) “Satış” yöntemi uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile ayrı 
ayrı özelleştirilmek üzere, kamuoyuna açıklanan bir Özelleştirme 

Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı olmaksızın ihaleye çıkarılmasına ilişkin 
davalı idare “ihale oluru” kararının iptali, 03.04.2018 tarihinde son 

tekliflerin alınacak olması da gözetilerek dava sonuna kadar yürütmenin 
durdurulması ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması istemini içerir 

dava dilekçesidir  İlan Tarihi     : 20.02.2018 

A. Açıklamalar 
1. Vekili bulunduğum Şeker İş Sendikası, Türk-İş konfederasyonuna bağlı, gıda sektöründe 

faaliyet yürütmek üzere kurulmuş tesislerde çalışan işçilerin örgütlü bulunduğu ve sektörde 

toplu iş sözleşmesi imzalama hak ve yetkisine sahip, tüzel kişiliği bulunan bir işçi sendikasıdır.  Sayfa %  / %1 16
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2. Sendika, üyesi işçilerin mevcut ve geleceğe yönelik hak ve çıkarlarını korumak asli işlevi 

yanında, örgütlü bulunduğu sektörün ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, hukuk devleti 

temel ilkelerine uygun bir şekilde yönetilmesine ilişkin her türlü hukuki girişimde bulunma hak 

ve yükümlülüğüne sahiptir.  
3. Bu çerçevede, Sendika tarafından, Şeker Kurumu’nun kapatılması, TÜRKŞEKER arazilerinin 

bedelsiz bir şekilde devri işlemleri, NBŞ Kotalarının her yıl düzenli olarak arttırılması, 

TÜRKŞEKER fabrikalarının özelleştirilmesi işlemlerinin iptali istemiyle davalar açılmış ve 

hukuka aykırı bu işlemlerin yargı denetimine tabi tutulması sağlanmıştır.  

B. Dava Konusu İşlem 
4. Davalı ÖİB web sayfasında 20.02.2018 salı günü akşam saatlerinde (17:30 civarında) 

yayımlanan ilan ile TÜRKŞEKER’e ait toplam 14 fabrikanın ihalesi kamuoyuna duyurulmuştur. 

Davalı idare ilanı ile, aşağıda adı, geçici teminat tutarı, ihale şartnamesi bedeli ve son teklif 

verme tarihi listelenen toplam 14 fabrikanın, 

  2

21.02.2018

İhale İlanı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

http://www.oib.gov.tr/T%C3%BCrk%C3%A7e/Ihaleler/Detaylar/%C4%B0hale_%C4%B0lan%C4%B1/1519134453.html?

2/3

 

SIRA NO

İHALE KONUSU FABRİKA 
GEÇİCİ TEMİNAT 

TUTARI (TL)
İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)
SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

1 Bor Şeker Fabrikası

4.000.000
10.000

03/04/2018

2 Çorum Şeker Fabrikası

5.000.000
10.000

03/04/2018

3 Kırşehir Şeker Fabrikası
4.000.000

10.000
03/04/2018

4 Yozgat Şeker Fabrikası
4.000.000

10.000
03/04/2018

5 Erzincan Şeker Fabrikası
3.000.000

10.000
11/04/2018

6 Erzurum Şeker Fabrikası
3.000.000

10.000
11/04/2018

7 Ilgın Şeker Fabrikası

5.000.000
10.000

11/04/2018

8 Kastamonu Şeker Fabrikası
3.000.000

10.000
11/04/2018

9 Turhal Şeker Fabrikası

5.000.000
10.000

11/04/2018

10 Afyon Şeker Fabrikası

5.000.000
10.000

18/04/2018

11 Alpullu Şeker Fabrikası
3.000.000

10.000
18/04/2018

12 Burdur Şeker Fabrikası

4.000.000
10.000

18/04/2018

13 Elbistan Şeker Fabrikası
3.000.000

10.000
18/04/2018

14 Muş Şeker Fabrikası

3.000.000
10.000

18/04/2018

 

1)    İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle

sonuçlandırılabilecektir.
2)    İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir.

3)    İstekliler ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla fabrika için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

Fabrikalar için hazırlanan İhale Şartnameleri 26.02.2018 tarihinden itibaren İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye katılabilmek

için her bir Fabrika için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin bu maddede belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim

edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4)    İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve

Temettü Gelirleri Türk Lirası,
-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, İsteklinin ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu

belirtilecektir.
5)     İdare’den İhale Şartnamesi almış İsteklilere talepleri halinde, İhale Şartnamesinde belirtilen tarih ve şartlarda mevcut durum tespiti yapmak üzere Fabrika ziyaretinde

bulunma ve Fabrika yöneticileri ile görüşme imkanı sağlanacaktır.
6)    Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %30 (Yüzdeotuz)’u Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok

48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.

7)    Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8)    İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.
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a. satış yöntemi ile ayrı ayrı özelleştirileceği,  b. özelleştirmenin “Satış” yöntemi uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile 

gerçekleştirileceği, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

yapılacak açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabileceği,,   
c. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve ortak girişim gruplarının 

katılabileceği, 
d. isteklilerin ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilecekleri, 

e. fabrikalar için hazırlanan ihale şartnamelerinin 26.02.2018 tarihinden 

itibaren idareden alınabileceği, f. ihale şartnamesi almış isteklilerin talepleri halinde, ihale şartnamesinde 

belirtilen tarih ve şartlarda mevcut durum tespiti yapmak üzere fabrika 

ziyaretinde bulunma ve fabrika yöneticileri ile görüşme imkanına sahip 

olacakları, 
g. tekliflerin türk lirası olarak verileceği, ihale bedelinin peşin veya vadeli 

ödenebilmesinin mümkün olduğu, h. idarenin son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek bir tarihe kadar uzatabileceği, i. ihaleye ilişkin diğer hususların ihale şartnamesinde yer aldığı, 
bilgileri verilmiştir. (Ek-2, ihale ilanı açıklaması) 

5. İlan ile aynı gün, yine davalı web sayfasına eklenen açıklama (Ek-3, açıklamalar) ile, 

özelleştirme sürecine dair bazı bilgilere yer verilmiştir. Buna göre, (a) 2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008 yılında özelleştirme programına alınan 

TÜRKŞEKER ile ilgili, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun belirlediği strateji çerçevesinde, 

özelleştirme hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve bazı fabrikalar için ihale ilanı aşamasına 

gelinmiştir, 

(b)özelleştirmede fabrikada çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile 

fabrikalarda üretimin devamlılığı temel ilke olarak alınmış ve ihale belgelerinde 

düzenlemeler yapılmıştır, 
(c) şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi olmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur, 

(d)ihaleler katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla; yerel yatırımcılar, 

kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini 

teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak 

üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. 
  3
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6. Davalı idare tarafından uygulanan ve 29 Kasım 2003 tarih ve 25301 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tesbiti ve İhale Yönetmeliği”nin “İhale 

Oluru” başlıklı 11.maddesinde, 

Madde 11: İhale usulünün belirlenmesi ve bu usulle ihaleye çıkılması için ilgili proje 

grup başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı tarafından; Başkanlık 

makamından “ihale oluru” alınır. İhale oluru ekinde ilgili kurul kararı, ilan metni, ihale 

şartnamesi ve varsa ekleri ile varlık satışı ve satış yöntemi dışındaki yöntemlerle 

yapılacak özelleştirme uygulamalarında değer tesbit sonuçları yer alır. 
denilmektedir. Düzenleme, ihale ilanının, ihale şartları belgesinde yer alan usul ve 

esasların bir kısmını içerdiğini göstermektedir. 7. Davamız ile; 20.02.2018 tarihli ilan ile kamuya duyurulan; Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)’ye ait Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, 

Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Şeker Fabrikalarının (Toplam 

14 fabrika) “Satış” yöntemi uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile ayrı ayrı özelleştirilmek 

üzere, kamuoyuna açıklanan bir Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı olmaksızın 

ihaleye çıkarılmasına ilişkin davalı idare “ihale oluru” kararının iptali istenilmektedir. (İdare 

ihale oluru ile Şartname ile ilgili olarak, yayımlanan ilan dışında, kamuoyuna bilgi 

vermediğinden, ihale olurunun tarih ve sayısı bilinmemektedir.) 
C. Anayasanın 45.maddesi Hükmü ve Sosyal Bir Kamu Hizmeti Yürüten TÜRKŞEKER 

8. Anayasanın Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlıklı 

45.maddesinde,  

  Madde 45  –  Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı kullanılmasını ve 

tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal 

üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve 

gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin 

eline geçmesi için gereken tedbirleri alır. 
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hükmü yer almaktadır. Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi dergisinde yayımlanan 

“Sosyal Haklar, Sosyal Kamu Hizmetleri, Özelleştirme” başlıklı makalesinde bu anayasa 

hükmünü ele alan Prof.Dr.Pertev Bilgen, 
..bu suretle, KİT arasında bulunan ve tarım ve hayvancılık işletmelerinin işletme araç ve 

gereçlerini üreten ve bitkisel ve hayvansal ürünlerin alım-satımıyla uğraşan tüm 

kuruluşların faaliyet konuları Anayasa ile bir sosyal kamu hizmeti seviyesine 

yükseltilmiştir. Anayasanın 45.maddesi yürürlükte bulunduğu sürece bu kuruluşların 

iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş KİT olarak 

nitelenmesi mümkün değildir..  
diyerek, aralarında TÜRKŞEKER’in de bulunduğu KİT’lerin “sosyal kamu hizmeti yürüten” 

kurumlar olduğunu ortaya koymuştur. 

D. Danıştay Kararları ile Şekillenen TÜRKŞEKER Özelleştirme Süreci 9. ÖYK’nın 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararıyla TÜRKŞEKER’e ait üç şeker fabrikası 

(Bor, Ereğli, Ilgın) tüm çalışanlarıyla birlikte özelleştirme programına alınmış olup, Şeker İş 

Sendikası adına açılan dava sonucunda, Danıştay İDDK 2007/87 YD.İtiraz Nolu 

05.04.2007 tarihli kararıyla, işlemi hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar 

vermiştir. Kararda, 

.. Bu haliyle dava konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında; hem aynı 

Kurulun (Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Yol Haritası) başlıklı kararında yer alan 

özelleştirme ilkesine hem de Rekabet Kurulu’nun 06.10.2005 günlü 4152 

sayılı raporunda yer alan alternatif portföy grubuna aykırı düzenleme 

içermesi nedeniyle özelleştirme stratejisi ve dolayısıyla kamu yararına 

uyarlık bulunmamıştır. .. 
denilmiş, karara gerekçe de karşı oy kullanan beş üye de, dava konusu ÖYK kararını 4046 

sayılı yasanın amacına aykırı bulmuştur.  
10. Bu karar sonrasında 8.10.2007 tarih ve 2007/57 sayılı ÖYK kararı ile TÜRKŞEKER bir bütün 

olarak özelleştirme programına alınmıştır. Bu kararın iptali istemiyle açılan dava sonucunda, 

Danıştay 13.Dairesinin 2007/15651 E. sayılı dosyada verdiği yürütmenin durdurulması 

isteminin reddi kararına yapılan itiraz üzerine Danıştay İDDK 12.06.2008 tarih ve 
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2008/497 YD.İtiraz Nolu kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Karar 

gerekçesine, 

... dava konusu ÖYK kararında Türkşeker AŞ.ye ait fabrikaların tek olarak 

özelleştirilmesine yer verilmesi, potrföy grupları şeklindeki 

özelleştirme stratejisinin ihlal edilmesine yol açtığı gibi, Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulu’nun 5.4.2007 günlü, YD.İtiraz No:2007/87 sayılı kararına da aykırılık 

oluşturmakta, diğer bir ifadeyle yargı kararına uyulmaması sonucunu doğurmaktadır. .. 
denilmiştir. Bu iptal kararları sonrasında, 13.08.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 

2008/50 sayılı ÖYK kararı ile Türkşeker AŞ.tekrar özelleştirme programına alınmıştır. Anılan 

kararda,  

• Danıştay İDDK’nun 2008/497 sayılı kararı doğrultusunda, 08.10.2007 tarih ve 2007/57 

ile 14.07.2008 tarih ve 2008/42 sayılı ÖYK kararlarının iptaline, 

• TÜRKŞEKER AŞ.deki kamu hisselerinin özelleştirme programına alınmasına, 

• ÖYK tarafından kabul edilen Strateji Raporu ile bu rapora ilave “Ek Strateji Raporu” nda 

yer alan değerlendirme ve öneriler dikkate alınarak, 
• Şeker fabrikalarının coğrafi bazlı portföy grupları halinde 

özelleştirilmesine, • Coğrafi bazlı portföy gruplarının ; • Portföy A: Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum, 
• Portföy B: Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan, 
• Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba, 

• Portföy D: Bor, Ereğli ve Ilgın • Portföy E: Uşak, Alpullu, Burdur ve Afyon, • Portföy F: Eskişehir ve Ankara şeklinde belirlenmesine 
• Alıcılara, portföy grubu için Şeker Kurulu tarafından belirlenecek toplam 

şeker kotası çerçevesinde en az 5 (beş) yıl şeker üretim şartı 

getirilmesine, 
• Özelleştirme ihalelerine A, B ve C’den başlanmasına, sonrasında D, E 

ve F olarak devam edilmesine, • Tohum İşleme afbrikası ve EMAF Fabrikası ile Makine Fabrikalarının ayrı ayrı 

varlık satışı yöntemi uygulanmak yoluyla özelleştirilmesine, 
• Özelleştirmelerin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına 

karar verilmiştir.  

11. Bu ÖYK kararına (2008/50) dayalı olarak önce Portföy A grubu fabrikalarının (Kars, Erciş, 

Ağrı, Muş ve Erzurum) özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci başlatılmıştır. (Eylül 2008) Bu ihale,   6
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son teklif verme tarihi olan 27.11.2008 tarihi itibariyle teklif alınamaması nedeniyle iptal 

edilmiştir.  

12. Ardından Portföy B (Elbistan, Elazığ, Erzincan ve Malatya) ile Portföy C (Kastamonu, 

Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba) fabrikaları için ihale süreci başlatılmışsa da 

Danıştay 13.Dairesinin 2009/5861 E. ve 2009/6778 E. sayılı dosyalarında verilen iptal 

kararlarıyla ihaleler, 

... TÜRKŞEKER’in özelleştirme programına alınmasına dair Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı 

ile kararın eki özelleştirme gerekçesi ve ... dikkate alındığında şeker sektörünün arz ve 

talep dengesinin bozulmaması, istikrarlı işleyişin sağlanması, dışa bağımlılığın 

yaratılmaması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hususlarının Türkşeker’in 

özelleştirilmesinde esas alınan temel unsurlar olduğunun anlaşılması karşısında 

Türkşeker’in özelleştirilmesi sonrası bu temel unsurların sağlanması için gerekli 

önlemlerin alınmasının ve alınan bu önlemlerle ihaleye çıkarılmasının şart 

olduğu kuşkusuzdur. 
Oysa, uyuşmazlık konusu C Portföy Grubu fabrikalarının özelleştirilmesine dair İhale Şartları 

Belgesinde, sözü edilen üretim şartına dair 17.maddesi ile anılan fabrikaların özelleştirilmesi 

sonrası alıcıya fabrikalarda 2010/2011 kampanya döneminden başlamak üzere Şeker Kanunu 

ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şeker Kurulu tarafından belirlenecek kotalar dahilinde beş 

pazarlama yılında Şeker Kurulumca belirlenen pancar ekim alanlarından temin edilecek 

pancardan beyaz şeker üretim faaliyetini sürdürmeyi kabul, beyan ve taahhüt etme şartı 

getirilmesine karşın, bu taahhüde karşın 50.000.000 (elli milyon) ABD Doları tutarında 

teminat mektubu alınması ve söz konusu teminat mektubunun her 10.000.000 (on milyon) 

ABD Doları miktarının sözü edilen pazarlama yılları için eşit miktarda alınmış sayılması 

yolunda getirilen teminata ilişkin hükümlerin taahhüdün yerine getirilmesini 

sağlamaktan uzak olduğu ve anılan maddede bu süre içerisinde gruba dahil 

tüm fabrikalarda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeterli önlemlerin 

alınmadığı anlaşılmaktadır. ..(Danıştay 13.Dairesi 2009/5861 E. 2010/8304 K. sayılı 

06.12.2010 tarihli iptal kararı) 
gerekçelerine dayalı olarak, hukuka aykırı bulunmuştur 

13. Bu süreçte, 2008/50 sayılı ÖYK kararı ile belirlenen “iki (2) yıllık” özelleştirme süresi, Resmi 

Gazetede yayımlanmayan ve hiçbir şekilde kamuya açıklanmayan 10.08.2010 tarih ve 

2010/64 sayılı ÖYK kararı ile, özelleştirme işlemlerine ilişkin süre 31.12.2011 tarihine kadar 

uzatılmıştır.  
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14. Kesinleşen iptal kararları sonrasında, ÖİB tarafından 14.09.2011 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan ilanlar ile; TÜRKŞEKER’e ait portföy B grubu (Elazığ, Malatya, Erzincan, Elbistan) 

ve portföy C grubu (Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum, Çarşamba) şeker 

fabrikalarının portföy grubu olarak bir bütün halinde “Satış” yöntemi “Varlık Satışı” şeklinde 

uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile özelleştirmek üzere yeniden ihaleye çıkılmıştır.  
15. Söz konusu fabrikalara ilişkin 2009 yılında yapılan ihalede portföy B grubu için geçici 

teminat tutarı 7 Milyon Dolar olarak belirlenmişken 2011 yılında bu tutar 10 Milyon 

Dolar olarak açıklanmıştır. Portföy C grubu fabrikaları için belirlenen geçici teminat 

tutarı 2009 yılında 10 Milyon Dolar iken, 2011 yılında bu tutar 15 Milyon Dolar olarak 

açıklanmıştır. Teminat tutarı dışında önceki ihale ile bir farklılık söz konusu olmamıştır. 
16. Danıştay kararı ile iptal edilen 2009 ihaleleri ile birebir aynı olması sebebiyle yargı kararını 

etkisiz bırakmaya yönelik davalı idare “ihale oluru” kararı ile bu karar ekinde yer alan ihale 

koşullarını belirleyen “ihale şartları belgesi” nin iptali istemiyle Sendika tarafından yeniden 

davalar açılmıştır.  

17. Bu gelişmelerin ardından 29 Kasım 2011 günü nihai pazarlık görüşmeleri tamamlanarak, 

Portföy C grubu ihalesi 656 milyon dolar karşılığında Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye, 

portföy B grubu ihalesi ise 266 milyon dolara Kolin-Limak yatırım ortaklığına verilerek 

fabrikaların satışları gerçekleşmiştir.  
18. Portföy B ve Portföy C şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik ihale oluru ile ihale 

şartları belgelerinin iptali istemi ile Danıştay 13. Dairesinin 2011/3409 E. ve 2011/3410 E. sayılı 

dosyalarında açılan davalarda, Daire’nin 09.12.2011 tarihli kararı ile, yürütmenin durdurulması 

istemleri oybirliği ile reddedilmiştir.  
19. Her ne kadar yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiş olsa da, ihalelerin 

kamuoyunda oluşturduğu şüpheleri dikkate alan ÖYK, 29.11.2011 tarihinde nihai 

pazarlık görüşmeleri tamamlanmış olan ihaleleri, 09.10.2012 tarih ve 2012/151 sayılı 

kararı ile iptal etmiştir. 

20. Anılan tarihten sonra, TÜRKŞEKER ile ilgili alınmış yeni bir ÖYK kararı bilgisi kamuoyuna 

yansımadığı gibi, Resmi Gazete’de bu yönde bir karar yayımlanmamıştır. Nitekim, Sendika 

tarafından 22.01.2018 tarihinde davalı idareye bilgi edinme başvurusunda bulunularak;    8
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1. 2016 yılında ÖİB tarafından “TÜRKŞEKER’in özelleştirme stratejisinin 

belirlenmesi” amacıyla danışmanlık ihalesine çıkıldığı,  
2. yapılan ihaleyi AK Yatırım’ın kazandığının açıklandığı,  

3. bu çerçevede, TÜRKŞEKER’in özelleştirme stratejisine dair yeni bir strateji 

belirlenip belirlenmediği, belirlenmiş ise bunu gösterir bilgi ve belgelerin, 

özelleştirme takvim ve yönteminin belirlenip belirlenmediği, belirlendi ise nasıl 

bir özelleştirme süreci olacağına dair bilgi ve belgelerin,  
4. özelleştirme stratejisi, yönetimi ve sürecine dair alınmış yeni bir ÖYK kararı olup 

olmadığı, var ise örneğinin, tarafımıza iletilmesi istenmiştir.  
21. Başvurumuza verilen cevapta; “TÜRKŞEKER’in özelleştirme çalışmaları ilgili mevzuat 

hükümleri ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları çerçevesinde idare tarafından 

yürütülmekte olduğu, belli bir olgunluğa ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacağı” bilgisi 

verilmiştir. (Ek-4, bilgi edinme başvurusu ve cevabı) Yani, idare, yeni bir ÖYK kararı olup 

olmadığına dair sorumuzu geçiştirerek, bir anlamda yeni bir ÖYK kararı olmadığını, ikrar 

etmiştir.  

E. Hukuka Aykırılıklar 

i. Özelleştirme Stratejisine Dair ÖYK Kararı Olmaksızın/Resmi Gazetede 
Yayımlanmaksızın Tesis Edilen İşlem 22. Yukarıda aktarılan TÜRKŞEKER özelleştirme süreci, yasal mevzuat ve yargı kararlarından 

anlaşılacağı üzere, özelleştirme sürecinde, öncelikle belirlenmesi ve ortaya konulması 

gereken husus, ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ’dir. Zira, TÜRKŞEKER bünyesinde mevcut 25 

fabrikanın, hangi yöntemle özelleştirileceği, özelleştirmeden “beklenen” kamu yararının 

doğrulanabilmesi için, zorunlu unsurdur. Danıştay 13.Dairesi’nin 2009 tarihli kararında, 
... TÜRKŞEKER’in özelleştirme programına alınmasına dair Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı 

ile kararın eki özelleştirme gerekçesi ve ... dikkate alındığında şeker sektörünün arz ve 

talep dengesinin bozulmaması, istikrarlı işleyişin sağlanması, dışa bağımlılığın 

yaratılmaması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hususlarının Türkşeker’in 

özelleştirilmesinde esas alınan temel unsurlar olduğunun anlaşılması karşısında   9
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Türkşeker’in özelleştirilmesi sonrası bu temel unsurların sağlanması için 

gerekli önlemlerin alınmasının ve alınan bu önlemlerle ihaleye çıkarılmasının 

şart olduğu kuşkusuzdur… 
denilerek, TÜRKŞEKER özelleştirmesinin, alelade bir tesis, bir fabrika özelleştirmesi/satışı 

değil, sektörde üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması temelinde, ülke şeker arzını dikkate 

alan/garantileyen bir strateji gerektirdiği, ortaya konulmuştur. 23. Bu çerçevede, kamuoyuna açıklanan son ÖYK kararı 2008/50 sayılı ÖYK kararı olup, bu 

kararda da “portföy bazında” özelleştirme stratejisi kabul edilmiştir.  24. Dava konusu işleme bakıldığında ise; 25 fabrikadan 14’ünün, tek tek özelleştirilmek üzere 

satışa çıkarıldığı, görülmektedir. Kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilmiş bir ÖYK kararı da 

olmadığı için, bu yöntemini neye göre belirlendiği, yukarıda sayılan, özelleştirmeden 

“beklenen” yararları nasıl sağlayacağı da belirsizdir. Kaldı ki, anılan ÖYK kararı, tek tek 

fabrika satışını uygun görmediği için, bu karara dayalı yapılan bir özelleştirme söz 

konusu ise (davalı ÖİB şeffaf ve açık davranmadığı, bilgi edinme başvurusuna doğru bir 

şekilde cevap vermediği için bu şekilde bir ifade kullanılmak zorunda kalınmıştır), dayanak 

düzenlemeye aykırı bir ihale kararı alındığı, açıktır.  25. Ötesinde;  

a) neden fabrikalar tek tek satışa çıkarılmaktadır? b) neden satışan bu 14 fabrikadan başlanmaktadır? c) geri kalan fabrikalar satışa çıkarılacak mıdır, çıkarılacaksa ne zaman çıkarılacaktır? 
d) satışa çıkarılan fabrikaların bir kısmı satılır, geri kalanı satılmazsa ne yapılacaktır? 

gibi pek çok soru, ihale süreci başlamış olmasına rağmen, cevapsız kalmaktadır. 4046 sayılı 

Kanun’un “aleniyet”e dair hükümleri gereği, bugüne kadarki uygulamada olduğu gibi, 

özelleştirme stratejisini içerir ÖYK kararında, bu soruların yanıtlanmış olması gerekirdi. 
26. Davalı idare; dayanak bir ÖYK kararı olmaksızın veya gösterilmeksizin, bugüne kadar 

yaşanan süreçleri de dikkate almaksızın, son derece keyfi bir özelleştirme sürecini yaşama 

geçirmek istemektedir.  
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27. Bu keyfilik, ihale süreci ile de sabittir. Şartname alım tarihi olarak belirlenen 26.02.2018 ile 

dört fabrika için belirlenen son teklif verme tarihi olan 03.04.2018 tarihleri arasında 35 günlük 

bir süre vardır. Böylesi önemli bir özelleştirme sürecinde, ciddi alıcıların fabrikaları 

gezmesi, bilgi alması, karar vermesi, finansman için görüşmeler yapması için gereken 

makul zaman gözetildiğinde, önceden bu süreçten haberdar olunmadıktan sonra, 

belirlenen sürede ihale hazırlıklarının tamamlanması, söz konusu olamayacaktır.  
28. Dolayısıyla, şeffaflıktan uzak bir şekilde tasarlanan süreç, yasada belirlenen ihale süreçleri 

açısından da uygun değildir.  

ii. ÖİB’nin Bu Kararla Bir Kez Daha Günyüzüne Çıkan, Çok Sayıda Şeker 

Fabrikasının Kapanmasını Öngören/İsteyen ve Sürekli Olarak Kendisiyle Çelişen 

Yaklaşımının Hukuka, Kamu Yararı ve Vicdana Aykırılığı  29. 2012 yılına kadar devam eden süreçte, davalı ÖİB, TÜRKŞEKER bünyesindeki fabrikaların 

önemli bir kısmının kapatılabileceğini, bizzat savunma dilekçelerinde ifade etmekten 

kaçınmamıştır. 2009 yılında açılan dava dosyasına ÖİB tarafından sunulan cevapta, 
Şartname’de mevcut üretim şartının “tüm fabrikalarda üretimin devamını içermediği” 

belirtilerek, bazı fabrikalarda pancar işlemesi yapılmasa da, pancar üreticisi ve 

müşterilere coğrafi yakınlık nedeniyle alıcı şirketin depolama, paketleme ve dağıtım 

gibi fonksiyonları için ekonomik fayda sağlayabileceğini,  ifade ederken, özelleştirme süresini uzatan 2010/64 sayılı ÖYK kararının iptali için Sendika 

tarafından Danıştay 13.Dairesinin 2011/1674 E. sayılı dosyasına sunulan 04.07.2011 tarihli 

idare savunmasında da, 

.. fabrika bazında üretim şartı ölçek ekonomisine imkan vermeyen, 

fabrika maliyetleri nedeniyle sektör verilerine göre verimli/karlı 

çalışması mümkün olmayan fabrikaların üretime zorlanması demek 

olacaktır ki bu durumda özelleştirmenin mümkün olmayacağı, böyle bir 

yaklaşım kamu yararına da olamayacağı biline bir gerçektir...(sayfa 2)  
diyerek, açıkça fabrikaların bir kısmında üretiminin sona ereceği, kabul edilmektedir.  
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30. 2010 yılında açılan dava dosyasına sunulan idare cevabı, bir başka açıdan da ilginçtir; 

anılan tarihte FABRİKA BAZINDA ÜRETİM ŞARTI GETİRİMESİNİN ÖZELLEŞTİRMEYİ 

İMKANSIZ HALE GETİRECEĞİNİ söyleyen ÖİB, işbu dava konusu ihaleye çıkarken, TEK TEK 

FABRİKA SATIŞINA GİTMEKTE, öte yandan da bunu, her bir fabrikada ÜRETİM DEVAMLILIĞI 

ve ZORUNLULUĞU ile birlikte yapacağını, ilan etmektedir.  31. Ne olmuştur da davalı ÖİB, 2010 yılında imkansız olduğunu düşündüğü bir hususu 

yaşama geçirdiğini ifade eder hale gelmiştir? Veya, 2010 yılında imkansız olan, tek tek 

fabrika bazında üretim şartı, bugün mümkün hale mi gelmiştir? Yoksa, gerçeklerin üstünü 

örtmek, kamuoyunu yanıltmak amacı mı söz konusudur? 32. Şeker İş Sendikası tarafından yapılan bilimsel temele dayalı çalışmalar, TÜRKŞEKER 

bünyesinde, bir arada anlam ifade eden ve üretimi sürdüren şeker fabrikalarının, tek tek 

fabrika olarak ele alınması halinde, değerini yitireceğini, göstermelik üretim şartları olsa bile,   12

SON TEKLİF TARİHİFABRİKALAR ÜRETİM (TON) 14 FAB.TOPLAM ÜRETİM (TON)

4/3/18 BOR
68.154

305.452

946.767

ÇORUM 103.018KIRŞEHİR 77.960YOZGAT 56.320
4/11/18 ERZİNCAN 27.560

335.040

ERZURUM 41.590ILGIN 137.850KASTAMONU 23.800TURHAL 104.240
4/18/18 AFYON 137.310

306.275

ALPULLU
0BURDUR 80.315ELBİSTAN 48.050MUŞ 40.600

TÜRKŞEKER TTOPLAMI1.404,00
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kısa bir sürede pek çok fabrikanın kapanacağını, ülke şeker sektörünün Amerika menşeili 

Cargill firmasının insafına terk edileceğini, ortaya koymaktadır.  33. Satışa çıkarılan 14 şeker fabrikasının, TÜRKŞEKER’in üretimindeki payı, 2016-2017 

pazarlama yılı verilerine göre, %67’dir. 
34. Yanı sıra, satışa çıkarılan fabrikaların önemli bir kısmının maliyeti, TÜRKŞEKER ortalama 

maliyetinin altındadır. Yine 2016-2017 pazarlama yılı verilerine göre, TÜRKŞEKER’in ortalama 

maliyeti 2,62  TL/kg’dır. Satışa çıkarılan 14 fabrikanın ortalama üretim maliyeti ise 2,49 TL/

kg’dır. Yani, TÜRKŞEKER maliyetini düşüren, etkin ve verimli fabrikaların satışı söz 

konusudur.  

35. Bu satış gerçekleştiğinde, TÜRKŞEKER’in geri kalan fabrikalarının üretimi devam 

ettirebilmesi bile, neredeyse imkansız hale gelecektir. Ortalama maliyeti yükselecek 

TÜRKŞEKER, sadece kar güdüsüyle hareket eden özel firmalarla rekabet edemeyecek, zaman 

içerisinde kapanan fabrikalarla birlikte, pancar şekeri üretim iklimi geri dönüşsüz bir şekilde 

kaybolacak, ülke,, şeker üretiminde dışarıya ve içerideki yabancılara mahkum hale 

getirilecektir.  

  13

FABRİKALAR FAAL. VE FİN. GİDERLERİ DAHİL TL/KG
AFYON 

2.46ALPULLU
BOR

2.56BURDUR
2.60ÇORUM
2.48ELBİSTAN
2.68ERZİNCAN
2.93ERZURUM
3.06ILGIN
2.25KASTAMONU
3.23KIRŞEHİR
2.21MUŞ
3.45TURHAL
2.43YOZGAT
2.65

TÜRKŞEKER
2.62



43www.sekeris.org.tr

Haber

 

36. Ülke şeker sektörünün “yabancılaşmasını” isteyen bu niyet ve girişim açık bir şekilde 

çalışır, Bakanlığa rapor sunup “gereklerini” işaret ederken, istenenlerin harfiyen yerine 

getirilmesi anlamına gelen işbu dava konusu özelleştirme süreci, nasıl izah edilebilecektir? 
37. Türkşeker’in, daha doğrusu şeker pancarı tarımının önemi ve etkinliği, 4634 sayılı Şeker 

Kanunu hakkında hazırlanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu karşı oy yazısında (2001), anılan 

dönemde muhalefette olan bugünkü iktidar partisi temsilcilerince dahi açık bir şekilde 

ortaya konulmuştur; 

3. Türkiye şeker piyasası son yıllarda ithal mısıra dayalı nişasta esaslı 

tatlandırıcı üretiminin baskısı altına girmiştir. Gerekli tedbirler 

alınmadığı için pancar tarımı giderek gerileyecektir. AB’de mısır 

esaslı izoglikoz üretimi pancardan üretilen toplam şeker miktarının 

yüzde 2’si ile sınırlandırılmıştır. .. 
7. Et Balık ve Süt Endüstrisi kurumları gerekli tedbirler 

alınmadan özelleştirilince hayvancılık bugün çökmüştür. Aynı 

durumla bitkisel üretim ve öncelikle pancar tarımı karşı karşıya 

kalacaktır.... 

38. İşbu dava konusu özelleştirme süreci, .4046 sayılı Kanun gerekliklerine aykırı olduğu gibi, 

4046 sayılı Kanun 1.maddesinde ortaya konulan “amaçları”da taşımayan, kamu yararı ve ülke 

çıkarı aleyhinedir.  
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Türkiye, pancardan zarar ediyormuş! - Milli Gazete

http://www.milligazete.com.tr/haber/1487047/turkiye-pancardan-zarar-ediyormus

1/4

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda şekerle
ilgili yeni yapılanma süreci devam ederken, Cargill’in

‘şeker sektörüne’ yönelik özel ve kapsamlı raporlar hazırladığı ortaya çıktı. Şeker

sektörüne yönelik hazırladığı özel raporlarla, yeni yapılanma sürecinde Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı’na aklı sıra yol göstermeye çalışan Cargill, şeker pancarı

hakkında şok tespitlerde bulundu. Şeker pancarının üretiminde çok su tükettiği ve

ekonomiye çarpan etkisinin mısıra göre çok düşük olduğunu ileri süren Cargill,

deyim yerinde ise şeker pancarının zararlarını saymakla bitiremedi!
Yaptığı tespitlerle ‘Türkiye’nin şeker pancarından zarar ettiğini’ ortaya koymaya

çalışan Cargill, nişasta bazlı şekerlerin kotasının ilk planda 400 bin tona

çıkarılmasını, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini ve şeker kotalarının da bir an

önce kaldırılmasını talep etti.
CARGİLL’DEN TARIM BAKANLIĞI’NA ‘ŞEKER RAPORU’
Bilindiği üzere Şeker Kurumu KHK ile kapatılarak, buradaki yetki ve sorumluluklar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmişti. Bakanlıkta yapılanma süreci

devam ederken, ABD’nin küresel şirketi Cargill’in boş durmadığı ortaya çıktı. Cargill,

şeker piyasasına yönelik hazırladığı kapsamlı raporlarla sektörü kendi çıkarları

doğrultusunda yönlendirmek istiyor.
İŞTE RAPORDAKİ   ALEYHİNE TESPİTLER!

PANCAR“Yüksek bir verim için mısırın gelişim döneminde yaklaşık 480 mm su isteği

bulunmakta iken şeker pancarının su tüketimi yaklaşık 900 mm’dir.”
“En önemli sanayi bitkilerinden olan mısır, gerek depolama gerekse yıl boyunca

üretim sürecine koşulabilme olanakları sayesinde pancar üretimine nazaran ciddi bir

ekonomik katma değer yaratır.”
“Pancar niteliği itibarıyla depolama olanağına sahip değildir. Üretim ve işleme

süreçleri birbirlerine yakın organize edilmek durumundadır ve üretim süreci hasat

sonrasında azami 40 gündür. Geriye kalan süre içerisinde pancar sektöründe gizli

işsizlik sorunu hakim olmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan:AB istedi zina yasağını…

Erbakan’ın sonfabrikaları da…

CumhurbaşkanıErdoğan: Bir değil, …

AKP kongresinde"FETÖ'cü başkan…

Dana salamlarındadomuz eti çıktı

Celal Adan: AKP MHP ittifakının oy…

GALERİ

Uber'in CEO'su 'uçantaksi' için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zamanyağacak? Meteoroloji…
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17 Ocak 2018  EkonomiTürkye, pancardan zarar edyormuş!

Mısır şurubunun kotalarının artırılarak şeker piyasasını tamamen kendi kontrolüne almaya çalışan ABD’nin küresel şirketi

Cargill’in kapsamlı bir şeker raporu hazırladığı ortaya çıktı. Raporda şeker pancarı aleyhine şok tespitlerde bulunan

Cargill, doğrudan olmasa da dolaylı yoldan Türkiye’nin şeker ihtiyacını pancardan değil, mısır nişastasından karşılamasını

savundu!

Anasayfa Yazarlar Foto Galeri Videolar Gündem Siyaset Dünya MENÜ
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hakkında şok tespitlerde bulundu. Şeker pancarının üretiminde çok su tükettiği ve

ekonomiye çarpan etkisinin mısıra göre çok düşük olduğunu ileri süren Cargill,

deyim yerinde ise şeker pancarının zararlarını saymakla bitiremedi!
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önce kaldırılmasını talep etti.
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Bilindiği üzere Şeker Kurumu KHK ile kapatılarak, buradaki yetki ve sorumluluklar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmişti. Bakanlıkta yapılanma süreci

devam ederken, ABD’nin küresel şirketi Cargill’in boş durmadığı ortaya çıktı. Cargill,

şeker piyasasına yönelik hazırladığı kapsamlı raporlarla sektörü kendi çıkarları

doğrultusunda yönlendirmek istiyor.
İŞTE RAPORDAKİ   ALEYHİNE TESPİTLER!
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bulunmakta iken şeker pancarının su tüketimi yaklaşık 900 mm’dir.”
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üretim sürecine koşulabilme olanakları sayesinde pancar üretimine nazaran ciddi bir

ekonomik katma değer yaratır.”
“Pancar niteliği itibarıyla depolama olanağına sahip değildir. Üretim ve işleme

süreçleri birbirlerine yakın organize edilmek durumundadır ve üretim süreci hasat

sonrasında azami 40 gündür. Geriye kalan süre içerisinde pancar sektöründe gizli

işsizlik sorunu hakim olmaktadır.”
“TÜİK tarafından yayımlanmakta olan girdiçıktı tabloları esas alındığında mısır

üretiminin toplam 99 sektörlü üretim yapısında 38 adet sektörle doğrudan veya

Cumhurbaşkanı Erdoğan:AB istedi zina yasağını…

Erbakan’ın sonfabrikaları da…

CumhurbaşkanıErdoğan: Bir değil, …

AKP kongresinde"FETÖ'cü başkan…

Dana salamlarındadomuz eti çıktı

Celal Adan: AKP MHP ittifakının oy…

GALERİ

Uber'in CEO'su 'uçantaksi' için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zamanyağacak? Meteoroloji…

Milli Gazete hepuyarmıştı: Zina yasak…
Doğuştan iki koluolmayan Baran'ın hed…
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F. Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında 37. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususlar doğrultusunda, açık bir şekilde hukuka aykırı 

olan dava konusu ihale kararı sonrasında, satış ile ilgili ihale süreci başlatılacak ve 

sonuçlandırıldığı taktirde yargı süreci gözetilmeksizin devir işlemleri tamamlanacaktır. 

Özellikle, satışa çıkarılan 14 fabrikadan 4’ü (Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat) ile ilgili son teklif 

verme tarihinin 03.04.2018 olarak belirlenmiş olması, hukuka aykırı karara dayalı sürecin hızlı 

bir şekilde işletileceğini ve sonuçlandırılmak istendiğini göstermektedir.  38. Önceki örneklerde olduğu gibi, olası bir yargı kararını uygulanamaz hale getirerek hukuk 

devletine ciddi bir gölge düşürecek böylesi bir durumun oluşmaması gözetilerek, 2577 sayılı 

İYUK 27/4 bendi gereğince, öncelikle, idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin 

durdurulmasını, akabinde, savunma süresi kısaltılarak ve memur eliyle tebligat yapılmak 

suretiyle alınacak idare savunması sonrası da dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasını 

talep zorunluluğu doğmuştur. 

G. Sunulan Belgeler I. Vekaletname II. ihale ilanı III. ihale açıklaması IV. Bilgi edinme başvurusu ve cevabı 39. Sunulan bilgi ve belgeler dışında, idarede mevcut olması gereken işlem dosyasının, 

ÖYK kararlarının, değer tesbit raporlarının, Rekabet Kurumu görüşlerinin, sürece dair 

tüm belge ve bilgilerin dosya içerisine alınarak tarafımıza erişimine sunulması talep 

edilmektedir.  

H. Sonuç ve İstem 
40. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususlar doğrultusunda, a. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)’ye ait Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, 

Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve 

Muş Şeker Fabrikalarının (Toplam 14 fabrika) “Satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 
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“Pazarlık Usulü” ile ayrı ayrı özelleştirilmek üzere, kamuoyuna açıklanan bir 

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı olmaksızın ihaleye çıkarılmasına ilişkin 

davalı idare “ihale oluru” kararının iptaline, b. 2577 sayılı yasanın 27.maddesi hükümleri doğrultusunda açık bir şekilde hukuka aykırı 

ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zarar doğurması kesin olan dava 

konusu karar ile ilgili olarak, son teklif verme tarihinin 03.04.2018 olması da 

dikkate alınarak, öncelikle davalı idarenin savunması alınıncaya kadar, akabinde, 27/4 

bendi hükmü çerçevesinde kısaltılmış bir savunma süresi ve memur eliyle yapılacak 

tebligatlar sonrasında, dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına, 
c. yargılamanın DURUŞMALI olarak yapılmasına, d. Dava masrafları ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygıyla müvekkil Sendika adına dilerim. 

Davacı Vekili Avukat Gökhan Candoğan 
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Bosna Hersek’ten yapılan sıfır güm-

rüklü nişasta bazlı şeker ithalatında 

skandal yeni bir boyut kazandı. Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı, İtalya’dan it-

hal edilen nişasta bazlı şekerlerin Bos-

na Hersek üzerinden sıfır gümrükle 

Türkiye’ye getirildiğine dair ciddi şüp-

heler bulunduğunu belirterek, 2016 

yılında Şeker Kurumu’nu uyarmıştı.

Bosna Hersek’in İtalya’dan ithal ettiği nişasta bazlı şekerler, sanki bu 
ülkede üretilmiş gibi gösterilip Türkiye’ye mi ithal ediliyor? Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘gizli ibareli’ yazışması Bosna Hersek 
üzerinden yapılan nişasta bazlı şeker ithalatındaki skandalı ortaya 
çıkardı.

Skandalla ilgili ‘gizli ibareli’ yazış-

mayı bir yıl önce Milli Gazete ortaya 

çıkarmıştı. Skandalla ilgili kamuoyu-

na bir yıldır hiçbir bilgi verilmezken, 

Bakanlar Kurulu kararı ile bu ülkeden 

yapılan nişasta bazlı şeker ithalatı için 

20 bin ton gibi yüksek bir miktarda 

kontenjan açılması kafaları karıştırdı. 

Diğer yandan Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığının, zaten 20 bin ton 
seviyelerinde olan nişasta bazlı şeker 
ithalatını ‘sınırlama getirdik’ diye sa-
vunması dikkat çekti.

Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın ha-
berine göre, şeker fabrikaları alela-
cele satıldığı bir dönemde hükümet 
Bosna Hersek’ten yapılacak sıfır 
gümrüklü nişasta bazlı şekerlerle ilgi-

Nişasta Bazlı Şeker Şüphesi 
Bakanlar Kurulu’na Bulaştı!
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li büyük bir skandala imza attı. Geç-
tiğimiz yıl Milli Gazete tarafından or-
taya çıkarılan ‘NBŞ skandalı’ ile ilgili 
kamuoyuna hiçbir bilgi verilmezken, 
bu yıl Bakanlar Kurulu kararı ile Bos-
na Hersek’e 20 bin ton gibi yüksek bir 
ithalat kontenjanı açılması, kafalarda 
ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Nbş İthalatı Biranda Patladı!

Türkiye, Bosna Hersek’ten 2014 yılı-
na kadar nişasta bazlı şeker ithalatı 
yapmazken, bu yıldan sonra bu ülke-
den yapılan ithalat deyim yerinde ise 
biranda patladı. 2015 yılında 1.4 bin 
ton NBŞ ithalatı yapılırken, bu rakam 
2016 yılının ilk 9 ayında tam 10 kat 
artarak 14.5 bin tona çıktı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 
Gerekli Tedbirlerin Alınması İçin 
Şeker Kurumu’nu Uyarmıştı!

Bosna Hersek’ten yapılan NBŞ itha-
latının biran da artması 2016 yılında 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı hare-
kete geçirdi. Bosna Hersek Dış Tica-
ret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı’nın 
‘Bosna Hersek’te Glikoz ve Glikoz Şu-
rubu Üreticilerine İlişkin Temel Bilgi-
ler ve Üretim Kapasitelerini inceleyen 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu ülke-
den yapılan NBŞ ithalatında ‘menşe 
sorunu’ yani üretimin olmadığı yö-
nünde ciddi şüpheler bulunduğunu 
belirterek, gerekli tedbirlerin alınma-
sı için Şeker Kurumu’nu uyarmıştı.

Milli Gazete ‘Gizli İbareli’ Belgeyi 
Ortaya Çıkarmıştı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 
Şeker Kurumu’na yazdığı 14 Kasım 
2016 tarihli ‘gizli’ ibareli yazışmasına 
ulaşan Milli Gazete, NBŞ skandalını 23 
Mayıs 2017 tarihinde ‘Nişasta bazlı 
şekerde Bosna Hersek vurgunu!’ baş-
lıklı haberi ile kamuoyunun gündemi-
ne getirmişti.

Skandal Yeni Bir Boyut Kazandı!

Milli Gazete’nin gündeme getirdiği 

skandalla ilgili olarak hükümetten 
ve ilgili kurumlardan bugüne kadar 
hiçbir açıklama yapılmazken, geçtiği-
miz günlerde Bakanlar Kurulu kararı 
ile Bosna Hersek’e 20 bin ton sıfır 
gümrükle NBŞ ithalatı için kontenjan 
açılması, skandala yeni bir boyut ka-
zandırdı.

Bakanlığın Gizli İbareli 
Yazışmasında Skandal Tespitler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 14 
Kasım 2016 tarihli ‘gizli ibareli’ ya-
zışmasında şu ifadeler skandalı bel-
geliyor: “Veriler incelendiğinde Bosna 
Hersek’in yüksek miktarlardaki AB 
menşeli (İtalya) glikoz şurubu ithala-
tının bulunduğu anlaşılmış olup söz 
konusu eşya için menşe kazanma 
kriterin sağlandığı konusunda şüphe 
hasıl olmuştur.

Bu kapsamda, 2016 yılında 1702 tari-
fe pozisyonlarında sınıflandırılan Bos-
na Hersek menşeli eşyanın tercihli 
tarifeden faydalanarak (yüzde 0 güm-
rük vergisi) ithalatının önceki yıllara 

göre çok büyük miktarda artması ne-
deniyle konu bakanlığımızın denetim 
birimine intikal ettirilmiştir.

Bu itibarla, 1702 tarife pozisyonun-
dan Bosna Hersek menşeli olarak 
beyan edilen ve tercihli tarifeden ya-
rarlanarak yüzde 0 gümrük vergisi 
uygulanarak yapılan ithalatın önceki 
yıllara göre çok büyük miktarda artışı 
göz önüne alındığında konunun kuru-
munuz görev ve yetki alanına giren 
yönüyle değerlendirilmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda bilgi 
ve gereğini arz ederim.”

Bakanlar Kurulu, Gümrük 
Bakanlığının Tespitlerini Yok 
Saydı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2016 
yılında Bosna Hersek’ten yapılan 14.5 
ton NBŞ ithalatını haklı gösterecek bir 
üretimin bulunmadığı yönünde tespit-
lerine rağmen Bakanlar Kurulu’nun 
bu ülkeden yapılacak sıfır gümrüklü 
NBŞ ithalatı için 20 bin ton kontenjan 
açması manidar bulundu.

Bosna Hersek’ten Nbş İthalatını 
Kimler Yapacak?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 
Türkiye’ye yapılan NBŞ ithalatını haklı 
gösterecek bir üretimin bulunmadı-
ğına dair uyarıları ortada dururken, 
Bakanlar Kurulu’nun Bosna Hersek’e 
20 bin ton gibi yüksek bir kontenjan 
açması akıllara bu ithalatı kim veya 
kimlerin yapacağını getirdi. Diğer 
ülkelerden yapılan NBŞ ithalatında 
yüzde 135 gümrük vergisi alınırken, 
Bosna Hersek üzerinden yapılan itha-
latta gümrük vergisi alınmıyor. Dola-
yısıyla ithalatı yapan firmalara büyük 
bir avantaj sağlanmış oluyor.

Diğer yandan, Türkiye’de NBŞ kotası 
yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülürken, 
NBŞ ithalatı için Bosna Hersek’e 20 
bin ton kontenjan açılması büyük bir 
çelişki olarak görülüyor.

DİĞER YANDAN, 
TÜRKİYE’DE NBŞ 
KOTASI YÜZDE 
10’DAN YÜZDE 5’E 
DÜŞÜRÜLÜRKEN, 
NBŞ İTHALATI 
İÇİN BOSNA 
HERSEK’E 20 BİN 
TON KONTENJAN 
AÇILMASI 
BÜYÜK BİR 
ÇELİŞKİ OLARAK 
GÖRÜLÜYOR.



48 şeker-iş dergisi / eylül 2018

Haber

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Skandalı
Ortaya Çıkaran ‘Gizli İbareli’ Yazışması
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Skandalı
Ortaya Çıkaran ‘Gizli İbareli’ Yazışması
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Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik), Millî Gazete tarafından ortaya çıkarılan ve 
kamuoyunda günlerdir tartışılan Cargill raporuna, ağır bir raporla karşılık verdi. Kamuoyundan 
saklanan ancak hükümette ilgili bakanlara sunulan Cargill raporunu bir ‘ibret vesikası’ olarak 
değerlendiren Pankobirlik, bu raporun yabancı sermaye hayranlarının yüzüne çarpılması gereken 
bir belge niteliği taşıdığını belirtti.

Pankobirlik’den NBŞ Raporu

Milli Gazete’nin ortaya çıkardığı ve 
kamuoyunda günlerdir tartışılan Car-
gill raporuna, çiftçiler ağır bir raporla 
cevap verdi. El altından hazırladığı ra-
porla, şeker pancarını kendince hükü-
mete şikâyet eden ve Türkiye’nin pan-
car üretiminden çekilmesini isteyen 
Cargill’in bütün iddiaları çürütüldü.

Şeker pancarı üreticilerinin üyesi oldu-
ğu Pankobirlik tarafından hazırlanan 
karşı rapordaki tespitler ve ifadeler 
dikkat çekti. ‘Cargill tarafından hazır-
lanan ‘Şeker Piyasası: Mevcut Durum 
ve Değerlendirme Raporu’na karşılık 
Pankobirlik görüşü olarak açıklanan 
raporda, “ülke menfaatleri göz önünde 
bulundurularak şeker pancarı, mısır ve 

tarımsal üretim konusundaki gerçek-
leri ortaya koymak amacıyla kaleme 
alınmıştır” denildi.

İbret Vesikası Olarak Yabancı 
Sermaye Hayranlarının Yüzüne 
Çarpılmalı

Cargill raporunun ‘ibret vesikası’ ola-
rak saklanmasını isteyen Pankobirlik, 
bu raporun yabancı sermaye hayran-
larına, yabancı sermayeyi beyaz atlı 
prens gibi görenlere bıkmadan usan-
madan gösterilmesi gereken bir bel-
ge olduğuna dikkat çekti. Pankobirlik 
raporundaki şu ifadeler dikkat çekti: 
“Sonda söyleyeceğimizi başta söyle-
miz gerekirse Cargill’in değerlendirme 
konusu yaptığımız raporu, Cargill’in 

gerçek yüzünü görebilmemiz; ülke pi-
yasalarını yönlendirmek için nasıl ma-
nipülasyonlar yaptığı, mevcut bilgiyi 
nasıl çarpıttığı, olmayan şeyi varmış 
gibi nasıl gösterdiği, olanları ise nasıl 
gizlediğini hem bizim hem de kamuo-
yunun görebilmesi için tam da zama-
nında kaleme alınmış bir rapordur.

Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı!

Bazen kişi ve kurumlar uzun süre ger-
çek yüzlerini saklama kabiliyetine sa-
hip olabilirler. Ancak gün gelir bu ger-
çek yüzleri o kadar sarih bir biçimde, 
hem de doğrudan kendi çabalarıyla 
ortaya çıkar ki Cargill’in raporu tam 
da bu çeşit bir çalışmadır. Kanaatimize 
göre Cargill’in bu raporu başta vatan-
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perver bürokratlarımız olmak üzere 
konu ile ilgi tüm kişi ve kuruluşlarca 
bir ibret vesikası olarak saklanmalı ve 
gerektiği zaman ve gerektiği yerde ya-
bancı sermaye hayranlarının yüzlerine 
çarpılmalıdır.

İbretlik Vesika Billboardlarda 
Sergilenmeli!

Özellikle de özelleştirme konusunda 
‘ben şeker fabrikalarını satıp buradan 
para alacağım, işletme devri meto-
duyla ben fabrikaları çiftçiye bilabedel 
neden vereyim?’ diyenler için ‘halkın 
malını halka vermekten imtina edip 
her türlü çarpıtmayı kullanarak ülke-
miz tarımını tümüyle çökertmek için 
çaba sarf edenlere mi fabrikalarımızı 
vereceksiniz; kimin malını kime vermi-
yorsunuz?’ diyebilmek için bu vesika 
çarşaf çarşaf çoğaltılıp ülkemizin nasıl 
bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu 
hepimizin görebilmesi için memleke-
tin billboardlarında sergilenmelidir.”

Cargıll Bu Ülke İnsanını Saf Mı 
Sanıyor?

Raporunda, şeker pancarının fazla su 
tükettiği ve ekonomik getirisinin mı-
sıra göre çok düşük olduğunu ifaden 
Cargill’e ağır ifadelerle cevap veren 
Pankobirlik, “Cargill bu ülke insanını 
cahil ya da saf sanıyor” dedi. Cargill’in 
bütün amacının Türk tarımını ve çift-
çisini yanlış politikalara sevk ederek 
iflasın eşiğine sürüklemek ve sonuçta 
Türkiye’yi Cargill’in yönlendirebileceği 
ucuz bir mısır deposu duruma getir-
meyi amaçladığına işaret eden Pan-
kobirlik, Cargill’in pancar şekerinin 
ekonomik olmadığı, mısır şekerinin ise 
çok daha verimli ve ekonomik olduğu 
iddialarına da cevap verdi.

Aklınca Bizlerle Alay Ediyor!

Pankobirlik raporunda şunlar kayde-
dildi: “Pancar ve mısır üzerinden ku-
rulan bir karşıtlık saçma olduğu kadar 
mevcut durumu çarpıtma, kamuoyunu 
yanlış bilgilendirip bu sayede çıkar elde 
etmeye yönelik olarak kurgulanmış (en 
basit tanımıyla) ‘hatalı’ bir senaryodur. 

Daha da önemlisi başta Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımız olmak üzere 
ülkemizdeki tüm tarım otoritelerini, 
politikacılarımızı ve bürokratlarımızı 
‘cahil’ ve ‘hiçbir şey bilmez’ statüsüne 
indirip, adeta bizlerle ‘alay’ etmektir. 
Ülkemiz insanı, politikacıları, bürokrat-
ları ve otoriteleri Cargill’in bu tavrını 
anlayıp gerekli refleksi göstermeye 
muktedirdir.”

Fabrikaları Özelleştirmek Değil, 
Çocuklarımıza Miras Bırakmak 
İstiyoruz!

Raporun sonuç bölümünde şeker fab-
rikalarının bizlere dedelerimizden 

kaldığına dikkat çeken Pankobirlik, şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Dört ya-
nımızın savaşla çevrili olduğu ve ülke-
mizin güney sınırlarımızda muzaffer bir 
savaş sürdürdüğü bu günlerde; şekerin 
stratejik bir ürün olduğunu, yerli pancar 
şeker üretiminin artırılarak sürdürül-
mesi gerektiğini, bu sayede hem tarım 
hem de hayvancılığımızın güçlenece-
ğini ve ülkemizin tarımsal üretimde 
kendisine yeterli hale geleceğini, şeker 
fabrikalarının bizlere dedelerimizden 
miras kaldığını, bizlere düşen görevin 
ise bu mirasın üzerine daha fazla değer 
ekleyip çocuklarımıza miras bırakmak 
olduğunu hatırlatmak isteriz.”
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Bilim Kurulu’nun NBŞ Raporu 
Yumuşatıldı!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, nişasta bazlı şekerlerle ilgili 
raporunu yumuşattı. Kamuoyuna açıklanmayan ilk raporda nişasta 
bazlı şekerlerin sağlığa ağır etkileri olduğu yönünde tespitler 
yapılırken ikinci raporda nişasta bazlı şekerlerle pancar şekeri bir 
değerlendirildi. Nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkilerini belirlemek 
için toplanan Bilim Kurulu’nun NBŞ’yi pancar şekeri ile birlikte 
değerlendirmesi manidar bulundu.

Sağlık Bakanlığı, nişasta bazlı şeker-

lerin sağlığa etkileri hakkında Bilim 

Kurulu raporunu yayınladı. Ancak 

kamuoyuna açıklanmayan raporda 

nişasta bazlı şekerlerin bir çok hasta-

lığa neden olduğu belirtilerek kotası-

nın düşürülmesi istenirken, açıklanan 

raporda ise nişasta bazlı şekerlerle, 

pancar şekerinin bir tutulması dikkat 

çekti. Yine ilk raporda, nişasta bazlı şe-

kerlere yönelik civa uyarısı yapılırken, 

bu uyarı ikinci raporda yer almadı. Ra-

porda, genel tespitler yapılarak aşırı 

tüketilmesi durumunda her iki şekerin 

de sağlığa zararlı olduğu vurgulanarak 

NBŞ, pancar şekeri ile bir tutuldu. İk-

tidarın şeker fabrikalarını özelleştirme 

kapsamına almasına ilişkin tepkiler sü-

rerken öte yandan toplumda ciddi en-

dişelere sebebiyet veren Nişasta Bazlı 

Şekerlere (NBŞ) ilişkin Sağlık Bakanlığı 

Bilim Kurulu’nun raporunu kamuoyu-

na açıkladı.
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11 Fabrika 2 Milyar Lira
Zararla Satıldı!
Hükümet, özelleştirmeye açtığı 14 şeker fabrikasından 11’inin satışını onayladı. Şeker-İş Sendikası Genel 
Başkanı İsa Gök, fabrikaların ucuza satıldığını ve kamunun büyük miktarda zarara uğratıldığını söyledi.

Hükümet dört şeker fabrikasının daha 
satışını onayladı. Aydınlık’a konuşan 
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök, fabrikaların satışından kamunun 
zarar gördüğünü belirtti. Gök, ayrıca 
daha önce 2.93 liraya mâl edilen şe-
kerin, özelleştirmenin ardından 3.13-
3.15 liraya mâl edileceğini de sözleri-
ne ekledi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığın-
daki Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) 
Elbistan, Alpullu, Burdur ve Muş şeker 
fabrikalarının satışını onayladı. Bu ka-
rarla birlikte Türkşeker’e ait 14 şeker 
fabrikasından 11’inin satışı resmen 
tamamlanmış oldu. ÖYK’nın kararını 
bekleyen Erzurum ve Erzincan fabrika-
ları önce tek tek satışa çıkarılmış an-
cak talep olmadığı için birleştirilerek 
287 milyon liraya Albayrak Turizm şir-
ketine satılmıştı. Kastamonu fabrikası-
na ise 119 milyon 600 bin liralık fiyatı 
kimse vermeyince ihale iptal edildi.

‘Korkumuz, İthal Edecek Duruma 
Gelmek’

ÖYK’nın önceki gün aldığı kararla El-
bistan Şeker Fabrikasının 297 milyon 

liraya Mutlucan Tuz şirketine, Alpullu 
Şeker Fabrikasının 150 milyon liraya 
Binbir Gıda Tarım Ürünleri şirketine, 
Burdur Şeker Fabrikasının 487 milyon 
liraya Erser Grup’a ve Muş Şeker Fab-
rikasının 230 milyon liraya MBD İnşaat 
şirketine satışları onaylandı. Konuyu 
Aydınlık’a değerlendiren Şeker-İş Sen-
dikası Genel Başkanı İsa Gök fabrikala-
rın ucuza satıldığını ve büyük miktarda 
kamu zararı oluştuğunu belirtti. Gök, 
şunları söyledi: “4 şeker fabrikamızın 
daha satışını maalesef onayladılar. 
Alpullu Şeker Fabrikası Cumhuriyet 
ile birlikte kuruldu. Yetkililer hep, ‘za-
rar ediyor, zarar ediyor’ dedi. Hâlbuki 
kapasitesi yüksek olan fabrikalar yap-
tıkları üretimle zaten kapasitesi küçük 
olanların açığını kapatıyordu. Elden 
çıkarılan Ilgın, Afyon, Turhal ve Çorum 
şeker fabrikalarının kapasitesi ciddi 
anlamda iyiydi ama onları da sattılar. 
İşçinin, üreticinin, besicinin, taşıyıcının 
sesine kulak tıkadılar. Özelleştirmenin 
sonunda kendi ürettiğimiz şekeri ithal 
eder duruma geleceğimizden korku-
yoruz. Tüm derdimiz bu; ülkemizin 
zarar etmesini önlemek. Ancak kimse 
bizim feryatlarımızı duymak istemiyor.

‘Şeker Daha Pahalıya Mâl 
Edilecek’

Özelleştirmenin ardından şekerin şim-
di daha pahalıya mâl edileceğini dile 
getiren Gök, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Özelleştirmeden önce fabrikalar şe-
keri 2.93 liraya mâl ediyordu. Şimdi 
satışların ardından 3.13-3.15’e mâl 
edecek! Yani satılan fabrikalar şeke-
rin maliyetini ucuzlatmayacak. Aksine 
daha pahalıya satılmasına neden ola-
cak. Özelleştirmeden devlet zarar edi-
yor. Tüm uyarılarımıza rağmen bunu 
görmezden geldiler. Sonuçlarını önü-
müzdeki dönem görecekler.”

‘Kamu Zarar Etti’ 

Özelleştirme İdaresi’nde yapılan iha-
lelerde 11 fabrika toplamda 4 milyar 
564 milyon liraya satılmıştı. İsa Gök, 
sendikanın yaptığı hesaplamaya göre, 
ÖYK’nın satışlarını onayladığı toplam 
11 fabrikadan dolayı kamunun 2 mil-
yar 45 milyon lirayı bulan zararı oldu-
ğunu da ekledi. Gök, fabrikaların ucuza 
satıldığı ve büyük miktarlarda kamu 
zararı oluştuğu gerekçesiyle ihalelerin 
ve ÖYK kararlarının iptali istemiyle her 
bir satışa dava açtıklarını da hatırlattı.



54 şeker-iş dergisi / eylül 2018

Haber

“Bor ve Kırşehir Fabrikaları
409 milyon TL ucuza satıldı”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök:

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının 
özelleştirme sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, 

geçen hafta satışı gerçekleşen Bor ve 

Kırşehir fabrikalarının 409 milyon TL 

ucuza satıldığı eleştirisinde bulundu. 

Düzenlediği bir basın toplantısında 

özelleştirilen iki şeker fabrikası ile il-

gili çarpıcı açıklamalarda bulunan Gök, 

özelleştirmeyi eleştirerek, “Bor ve Kır-

şehir fabrikaları 409 milyon TL ucuza 

satıldı” dedi.

Bor Şeker Fabrikasının 2011 yılında 
129.9 milyon dolara satıldığını ha-
tırlatan Gök, “Şimdi 83 milyon dolar. 
Kırşehir fabrikası 2011’de 81 milyon 
743 bin dolardı, bugün 59 milyon do-
lara düştü. Toplamda TL cinsinden 409 
milyon lira daha düşük fiyata satıldı” 
eleştirisinde bulundu.

Satışların Tümü Bu Ay Bitirilecek

Niğde Bor Şeker Fabrikasının özel-

leştirilmesi için açılan ihalede ise en 

yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş 

Yiyecek-İçecek vermişti. Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı şubat ayında 14 

şeker fabrikasının özelleştirilmesi için 

ihaleye çıkmış ve bu karar başta ana 

muhalefet partisi CHP olmak üzere 

çeşitli kesimlerin tepkisine neden ol-

muştu. İhalede tüm tekliflerin bu ay 

alınması planlanıyor. 
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri 
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ün 
24 Haziran Seçimleri Sonrası Yaptığı 
26.06.2018 Tarihli Açıklamasıdır
“Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimini, milyonlarca insanımızın takdir vesilesi kabul edilecek 
düzeydeki yüksek katılımı ile geride bırakarak, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne ilk adımı atmıştır.

Ülke olarak yaşadığımız seçim kuşku 
yok ki Türkiye siyasi hayatı açısından 
bir milat niteliğindedir.  Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemiyle birlikte 
ikili yürütme yapısından vazgeçilmesi, 
Başbakanlık kurumunun kaldırılması, 
Bakanlar Kurulu ve bakanlıkların ya-
pısı, görev ve fonksiyonlarının yeniden 
tanımlanması, başka bir deyişle yöne-
tim sisteminin yeniden yapılandırılma-
sı önümüzdeki dönem Türkiye’sini ve 
izleyeceği yolu şekillendirecektir. Güç-
lü Türkiye ideali yolunda yürüyen bir 
ülke olarak, milli güvenlik sorununun 
sadece sınırlarımızda seyretmediği, 
aynı zamanda gıda sektörü içerisinde 
pancar şekeri üretim alanında da var 
olduğu ve tehdidin boyutlarının “yeni 
dönem, yeni açılım” ekseninde ana-
liz edilmesi gerektiği açıktır.  Ülkemiz 
şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 
konusunda milletimizin ve camiamızın 
taşıdığı endişe ve kaygı boyutuna ce-
vaben sektörel fay hatlarının derinle-
mesine masaya yatırılması ve nihai bir 

yönetim modeli kazandırılması yeni 
dönem Türkiye’sine yakışan bir adım 
olacaktır. Kaldı ki yaşanılan 2018 şe-
ker özelleştirmesi sonrası Türkiye’de 
şeker fabrikalarının üretimlerini de-
vam ettirebilmeleri ancak ve ancak;  
uluslararası antlaşmalar ve ulusal 
konjonktürden kaynaklanan sorun 
alanlarının bertaraf edilmesiyle müm-
kün olabilecek, ülkemizde şeker üre-
timinin nasıl, hangi şart ve koşullarla 
sürdürülebileceği hususu şeker fabri-
kalarının yeniden yapılandırılması ka-
rarının alınması ve bu alanda yeni bir 
yönetim programının oluşturulması ile 
aydınlığa kavuşabilecektir. Aksi takdir-
de ülkemiz Avrupa Birliği’nin ve şeker 
kartellerinin pazarı olmaktan, ithal şe-
kere gebe kalmaktan,  nişasta bazlı şe-
ker ve yapay tatlandırıcılara mahkum 
kalmaktan kaçamayacaktır.

 Yeni dönem, Yeni Türkiye’nin ve yeşe-
ren umutların heybetli gölgesi; mille-
timiz geleceğinin bugünkü pusulasıdır. 

Bu yaklaşımla, çiftçi, üretici, işçi, esnaf 
ve toplumun her kesiminin geleceği-
ne güvenle bakması adına Türkiye’nin 
milli hazinelerini el üstünde tutmak, 
değerlendirmek, kendimize yeter hale 
getirmek, bunun ötesinde ihracat po-
tansiyelimizi geliştirmek ve ülkesel 
olarak telafisi mümkün olmayan adım-
lara dur demek için yeni dönemin yeni 
başlangıçları karşılayabilmesi adına 
tüm kesimlerin değerlerini bertaraf 
etmeden, herkesi kucaklayan, akli se-
lim ve daha hızlı karar alınabilen bir 
hassasiyetin gözetilmesi ümidiyle;

24 Haziran seçimlerinin, yeni yönetim 
sistemimizin, başta milletimiz olmak 
üzere, bölge insanımıza, Türk millet-
lerine, islam coğrafyasına ve ülkemiz 
bekasına hayırlar getirmesini yürekten 
diler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın şahsında siyasi 
parti temsilcilerimize, milletvekilleri-
mize kutlu görevlerinde başarılar te-
menni ederim.”

Saygılarımla,
İsa GÖK
Genel Başkan
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TÜDEF ve ŞEKER-İŞ 
Ortak Basın Açıklaması Yaptı
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi kararına ilişkin Şeker-İş Sendikasının başlattığı, 
“Şeker fabrikaları satılmasın” imza kampanyasına destek verdi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök ve TÜ-
DEF Genel Başkan Yardımcısı Ferda 
Hekimci, Şeker-İş Genel Merkezi’nde 
konuya ilişkin basın toplantısı düzenle-
yerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 Şeker-İş Başkanı İsa Gök, özelleş-
tirmeye karşı kamuoyunda bugüne 
kadar hiç görülmedik bir tepki oluştu-
ğunu söyledi. NBŞ kota indirim kara-
rını, “Geç kalmış, iyi bir haber” olarak 
niteleyen Başkan Gök, “Bugüne kadar 
9 dava kazandığımız halde düşürül-
meyen kotaların özelleştirme öncesin-
de bir anda indirilmesi manidar değil 
mi?” diye sordu. Şeker Kurulu kapa-
tıldığı için kota indiriminin şu anda bir 
anlam ifade etmediğini belirten Gök, 
“Bu sene devletin elinde 600 bin ton 

şeker fazlası olacak. Bu kadar stok var-
ken kota artsa ne olur? Kota indirimi-
nin özelleştirmeye karşı kamuoyunda 
oluşan baskıları hafifletmek için yapıl-
dığını düşünüyoruz” dedi.

 “Pancar söküldükten sonra 
bir ay içerisinde işlenmek 
mecburiyetindedir”

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 
durumunda imza kampanyasından 
sonra başka bir eylem planları olup ol-
madığına ilişkin bir soru üzerine Gök, 
“Şu anda üretimden gelen gücümüzü 
kullanmamız gibi bir şey söz konusu 
değil. Çünkü hiç bir fabrikamız üretim-
de değil. Dünyanın her yerinde pancar 
üretimi aynıdır. 4-6 ay arasında sınırlı 
bir üretim zamanı vardır. Pancar sö-

küldükten sonra bir ay içerisinde işlen-
mek mecburiyetindedir. Bu bakımdan 
revizyon dönemindeyiz, üretimden ge-
len gücü kullanmak gibi bir ifade bu-
gün yanlış ve aldatıcı olur. Gelişmelere 
göre an be an ne yapacağımızla ilgili 
program yapmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesiminin, şeker fabri-
kalarının kapatılmaması konusunda 
duyarlı bir duruş sergilediğini aktaran 
Gök, burada bir milli mutabakat oldu-
ğunu, buna siyasiler ve hükümetin se-
yirci kalacağını düşünmediğini, konu-
nun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Şeker fabrikalarının tarihsel önemini 
de vurgulayan Gök, “Türkiye’deki şeker 
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fabrikalarının yapılanmasını inceleme-
den, şeker fabrikalarında yapılan her 
türlü özelleştirme, sosyal hadiseleri de 
beraberinde getirecek.” dedi.

Şartnamede bunlarla ilgili hiçbir 
koşul veya madde yok

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiy-
le Türkiye’de şeker üretiminin sade-
ce 6-7 fabrikada olacağını öne süren 
Gök, “2011’deki ihale şartnamesinden 
hiçbir değişiklik göstermeyen bu ihale 
şartnamesindeki koşulları hükümet 
edenlerin yeniden değerlendireceğini 
düşünüyorum.” dedi.

Siyasilerin, “Hiçbir fabrikanın üreti-
minin sonlandırılmayacağı, kapan-
mayacağı, halkın daha ucuz şeker ye-
mesinin sağlanacağı ve satış sonrası 
üretim kotasını doldurmayanlardan 
fabrikanın geri alınacağı ve çalışan-
ların haklarının korunacağına” ilişkin 
açıklamaları olduğunu hatırlatan Gök, 
şunları kaydetti:

“Şartnamede bunlarla ilgili hiçbir ko-
şul veya madde yok. Biz bunu özelleş-
tirme idaresine sorarak, kamuoyunun 
bilgilendirmesi için açıklama yapma-
sını talep ettik. Siyasilerimizin açıkla-
malarıyla şartnamenin örtüşmediğini 
söylüyorum, bunun kamuoyunda açık-
lığa kavuşmasını talep ediyorum.”

Polis Copu, Jandarma Dipçiği…

Başkan Gök, 2011 yılında fabrikaların 
yine satışa çıkarıldığını ancak o dönem-
de Başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın 
kamu yararı olmadığı gerekçesiyle satışı 
iptal ettiğini ifade ederken, bugün aynı 
şartnamelerle yine özelleştirmeye çıkıl-
masına anlam veremediklerini söyledi. 
O tarihte olduğu gibi bugün de özelleş-
tirme halinde fabrikaların kapanacağını 
belirten Gök, “Ağrı’daki Kars’taki fabrika-
ları kapatırsanız baş kaldıran halkı polis 
copuyla, jandarma dipçiğiyle durdura-
mazsınız. PKK terörünü engelleyemez-
siniz. Şekerin sosyoekonomik yapısını 
incelemeden özelleştirmek büyük yan-
lıştır” uyarasında bulundu.

Yemezseniz Brezilyalılar Gibi 
Olursunuz

Başkan Gök, NBŞ’nin insan sağlığını 
bozduğunu, kanser ve obeziteye yol 
açtığını da belirtirken, “Brezilya’da 
NBŞ tüketimi sıfır olduğu için hiç obez 
yoktur. O yüzden Brezilyalıların erkeği 
de kadını da kalem gibidir” dedi. Top-
lantıda Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan ve NBŞ’nin zararları hak-
kında iki farklı rapor oluşturduğu iddia 
edilen bilim kuruluna ilişkin de ilginç 
bir iddia da ortaya atıldı. TÜDEF Gıda 
Komitesi Başkanı Sinan Vargı, bilim 
kurulunun önce 12 bilim adamıyla top-
lanıp NBŞ’nin zararlı olduğuna yönelik 
bir rapor hazırladığını, ancak daha 
sonra kurula 13 üye daha atandığını, 
25 kişilik yeni kurulun ise NBŞ ile doğal 
şekeri aynı gibi gösteren farklı bir ra-
por hazırladığını iddia etti. Vargı, Baş-
bakanlık İletişim Merkezinden (BİMER) 
kendilerine 12 kişilik kurulun hazırladı-
ğı raporun doğru olduğunu ifade eden 
bilgi verildiğini de söyledi.

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı He-
kimci de Cumhuriyet’in simgesi şeker 
fabrikalarının satılmasının, bu ülkenin 
can damarına vurulacak bir darbe ol-
duğunu savundu. Maliyeti düşürmek 
için glikoz şurubu ve fruktoz şurubun-
dan oluşan nişasta bazlı şekerin (NBŞ) 
pancar şekeri yerine kullanıldığına 

dikkati çeken Hekimci, bunun kolon, 
pankreas ve meme kanseri, obezite, 
diyabet, kalp-damar hastalıkları, alerji 
ve kısırlık problemlerine yol açabildiği-
ni anlattı.

Özelleştirme sürecine demokratik yol-
lardan karşı çıkacaklarını belirten He-
kimci, 102 şubeleriyle “Şeker fabrika-
ları satılmasın” kampanyasına destek 
vereceklerini aktardı. Hekimci, “Eğer 
şeker fabrikalarının satılması söz ko-
nusu olursa, yurt çapında NBŞ’li yiye-
cek ve içeceklere, tüketimden gelen 
gücümüzle ‘almama’ hakkımızı kulla-
nacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜDEF üyeleri 
sendika önüne konulan masada, imza 
kampanyasına destek verdi.

Nbş İle Pancar Şekeri Birlikte 
Değerlendirildi!

“Bakanlığımız Bilimsel Kurulu’nun ko-
nuyla ilgili bilimsel çalışmalar ve ilgili 
raporların da dikkate alındığı değer-
lendirmeleri neticesinde vatandaşları-
mızın sağlığının korunması için Nişasta 
Bazlı Şekerler (NBŞ) ve şeker kullanımı 
konusundaki görüş ve tavsiyeleri aşa-
ğıda sunulmaktadır” diyerek açıkladığı 
raporda ilk rapora göre pancar şekeri 
ile NBŞ’nin bir arada değerlendirilmesi 
dikkat çekti.

Yaşlısıyla, genciyle, öğrencisiyle, siyasetçisi ve sivil toplum kuruluşları ile bütün 
Türkiye şeker fabrikalarını öylesine sahiplenmişti ki Afrin Zeytin Dalı operasyo-
nunun başladığı tarihlerde kahraman Mehmetçiğimizin teröristlere tatmak için 
gönderdiği bombaların üzerinde bile özelleştirme sürecinde doğru bir mücadele 
sergileyen Şeker-İş Sendikası yazıyordu.
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 “Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafın-

dan satışı yapılan 11 şeker fabrikasın-

dan 5 şeker fabrikasının satışına onay 

verilmesi Türkiye’de hukuku hiçe sayan 

bir garabet örneği, süngüyle vurup dip-

çikle dağıtılan adalet, millete saygısız-

lıkta gelinen en son nokta, skandal ve 

cahil cesareti olarak tarihteki yerini ala-

caktır. Şeker sektörünün ipi yıllardır si-

yaseti yanlış bilgilendiren Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı eliyle hangi çıkarla ve 

kaç paraya yaptırıldığı gizlenerek şeke-

rin ‘Ş’sini bilmeyen Ak Yatırım isimli bir 

firma tarafından çekilmiştir. Ve bu yok 

oluşa Nişasta Bazlı Şekerlere bir sözü 

olmayan zavallı bürokrasi artığı bukale-

munlar çanak tutmuşlardır.

Fabrikalar züccaciye dükkanına 
girmiş boğa gibi satıldı

Danıştay kararı bile beklenmeden fab-

rikaların züccaciye dükkanına girmiş 

boğa misali satışının onaylanması bu 

ülkede millilik ve yerlilik kavramlarının 

içinin boş olduğunu, aidiyetlerini yiti-

renlerin acziyetliklerini bir kez daha 

gözler önüne sermiştir. Bu kayıp, top-

lumsal hayatın barışı, kamu refahının 

devamlılığı açısından yıkım yaratan ne-

denlerden biri olarak ileri ki dönemler-

de kendisini hissettirecektir. Bu açıdan 

milyonlarca insan için yıkım yaratan bu 

özelleştirmeler iptal edilmelidir. Aksi 

taktirde tüm uyarılarımıza rağmen şe-

kerimizin rengiyle, deseniyle, şeker iş-
çisi ve üreticisinin ahengi ve bizi biz ya-
pan değerlerin mihengiyle alay edenler 
bunun hesabını bir gün vereceklerdir.

Bedenin yeni beyni kabul edip 
etmeyeceğini göreceğiz

Ortada geçmişte yaşanan kötü bir tec-
rübe ve bedeli ağır ödenen özelleştir-
meler varken şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesinde ısrar edilmesinin tek bir 
izahı vardır. Pancar üreticisinin, şeker 
işçisinin, esnafın, besicinin, nakliyecinin, 
halkın, kısaca 81 milyonluk Türkiye’nin 
hissiyat, feryat ve talepleri sarsılmaz 
bir kayıtsızlıkla göz ardı edilmiştir. At 
gözlüğü bakışıyla önemli kitleler hor 
görülmüş, zayıf düşürülmüş ve adeta 
kadavralaştırılmıştır. 

Şeker işçisi, pancar üreticisi yıllardır ka-
sırganın yerden kaldırdığı ve her yöne 
savurduğu, sonra tekrar yere düşürdü-
ğü yapraklara benzese de geleceklerini 
pazarlık konusu yaptırmamak için gay-
ret etmişler, dik durmuşlardır. Bundan 
sonra ki süreç, bedene yeni bir kafata-
sının eklenmesi gibi bedenin yeni beyni 
kabul edip etmeyeceğini ya da beynin 
yeni bedeni nasıl algılayacağını sözde 
kamu yararına satışa çıkarılan 
fabrikalarda kendisini 
gösterecektir. 

Hangi kamu 

yararı?

Buradan şeker fabrikalarını satan ÖİB 
ve siyasi iradeye sormak istiyoruz:

Türkşeker ile özel sektör şeker fabri-
kalarının ambarlarında 1 milyon tonun 
üzerinde şeker stoku varken Bakanlar 
Kurulu kararı ile Bosna Hersek’e 20 bin 
ton sıfır gümrükle NBŞ ithalatı için kon-
tenjan açılması mıdır kamu yararı?

Fabrikaların 2011 yılındaki satış değe-
rinin çok altında satılması mıdır kamu 
yararı?

Ülke gerçeklerinden uzak, işçinin, üreti-
cinin esnafın, nakliyecinin, besicinin alın 
terini yok saymak mıdır kamu yararı?

Şeker fabrikalarını müzadeye çıkarmış 
gibi yüzde 30’u peşin, gerisi 5 yıl taksit-
le üstelik TL ile ödenmesi midir kamu 
yararı?

Özelleştirmeler ile işçi, üretici, nakli-
yeci, besici, esnaf, halktan oluşan mil-
yonlarca insanın işinden gücünden 
edilmesiyle toplumsal sorunlar ve bu 
sorunların getirdiği ekonomik yük mü-
dür kamu yararı?

B ö y -

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: 
“Bürokrasi Artığı Bukalemunlar”
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının 
satışına onay verilmesine sert tepki verirken, “Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından satışı yapılan 11 şeker fabrikasından 5 şeker 
fabrikasının satışına onay verilmesi Türkiye’de hukuku hiçe sayan 
bir garabet örneği, süngüyle vurup dipçikle dağıtılan adalet, millete 
saygısızlıkta gelinen en son nokta, skandal ve cahil cesareti olarak 
tarihteki yerini alacaktır” dedi. Gök’ün açıklaması şöyle:
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le bir bakış açısı, bir manzaraya iğne 

deliğinden bakmaktan farksızdır. Top-

lumun dokusuna sinmiş bir üretim de-

seninin ekonomik açıdan “zarara” yol 

açtığında bile sübvanse edilerek, des-

teklenerek korunmasının kamu refahı 

açısından uzun vadede daha iyi sonuç-

lar doğurabileceği dikkate alınarak AB 

örneklerindeki gibi uzun döneme yayı-

lan bir yeniden yapılandırma stratejisi-

nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Avrupa, son 15 yılda şeker fabrikaları 

başta olmak üzere şeker sektörünü 

yeniden yapılandırarak, pancardan şe-

ker üretiminde rekabetçi bir konuma 

gelmiştir. Türkiye’de ise bu süre içinde 

pancar üretimi ve şeker fabrikalarına 

yönelik hiçbir planlama ve strateji be-
lirlenmemiştir. Bundan dolayı fabrika-
lar rekabetçi konumunu her geçen gün 
kaybederken, yapılan özelleştirme ile 
de ülkenin pancardan şeker üretimine 
büyük bir darbe vurulacaktır.

Son sözle, ‘Danışan dağ aşmış, danış-
mayan yol şaşmış’. Girdiği her yere 
göre şekil alan, işine geldiği gibi davra-
nan bukalemunların ne kendine, ne mil-
letine ne de insanlığa faydası vardır. Bir 
bardak çayı tatlandıran şekerle onu ka-
rıştıran kaşık nasıl ki etle tırnak gibi ise 
şeker fabrikaları tüm olumsuzluklara 
rağmen her zaman işçisiyle, üreticisiy-
le, nakliyecisiyle esnafıyla çayı tatlandı-
ran kaşık olmaya devam edecektir.”

AB 
ÖRNEKLERİNDEKİ 
GİBİ UZUN 
DÖNEME YAYILAN 
BİR YENİDEN 
YAPILANDIRMA 
STRATEJİSİNİN 
HAYATA GEÇİRİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR. 
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Burdur Şeker Fabrikası 
İşçilerinden Eylem
Şeker Fabrikası işçileri özelleştirme kapsamında olan fabrikaya talip 
firma yetkililerinin geldiğini haber alınca eylem yaptı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan satışına karar verilen Burdur Şeker 
Fabrikası’na talip olan firmanın yetkili-
lerinin geldiğini haber alan işçiler, fab-
rika binası önünde toplanarak eylem 

Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Mus-
tafa Onay, “Şeker vatandır, vatan satıl-
maz. Şeker fabrikalarının özelleştirme 
süreci hızla devam ediyor. Bugün iha-
leye girecek olan grup ziyarete geldi. 
Hoş geldiler, sefa geldiler. Biz işçiler, 
üreticiler, kamyoncular, besiciler olarak 
bu fabrikanın alelacele satılmasına akıl 
sır erdiremiyoruz. Şartnamede fabri-
kanın değerli arazilerinin satılmaya-
cağı söyleniyor. Bunların ranta kurban 
gitmeyeceği söyleniyor ama Burdur 
şeker çamur havuzları dahil bütün ara-
zisi satışa çıkarılmış durumda. Burdur 
şehir merkezinde kalmış çok değerli bir 
arazi. İhaleye girecek firmalar arasında 
inşaat firmaları da var. Tüm kamuoyu-
nun bu yanlış şeker özelleştirmesi ko-
nusunda bizlere destek verilmesini rica 
ediyorum. Haklı tepkimizi gösteriyoruz. 
Bundan sonra geleceklere de göster-
meye devam edeceğiz” dedi.

İşçiler fabrika binasının içerisine girmek 
isteyen firma yetkililerine izin vermedi.

yaptı. İşçiler ‘Şeker vatandır, vatan sa-
tılmaz’, ‘Bizi satanı biz de satarız’, ‘Bu-
rası Burdur buradan çıkış yok’, ‘Direne 
direne kazanacağız’, ‘Zafer direnen 
emekçinindir’ şeklinde slogan attı.

Çarşamba’da Şeker Eylemi
CHP milletvekilleri, özelleştirme kapsamında olan Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası önünde eylem 
yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “ Fabrika zarar ediyor diyorlar. Fabrika çalıştırılmadığından 
zarar ediyor “dedi.

CHP Samsun milletvekilleri Hayati Tekin 
ve Kemal Zeybek, CHP Tokat Milletveki-
li Kadim Durmaz, CHP Uşak Milletvekili 
Özkan Yalım, CHP Muğla Milletvekili 

Nurettin Demir, CHP Afyon Milletvekili 
Burcu Köksal, CHP Parti Meclisi Üyesi 
Semra Dinçer, CHP Samsun İl Başkanı 
Tufan Akcagöz, Saadet Partisi Samsun 

İl Başkan Yardımcısı Necati Yusufoğ-
lu, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer 
Süslü,özelleştirilme kararı alınan Çar-
şamba Şeker Fabrikası önünde yapılan 
eyleme katıldı. 

Şeker-İş Sendikası İl Temsilcisi Sinan 
Türe ile vatandaşlarında destek verdi-
ği eylemde konuşan  CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Veli Ağbaba, 45 gündür 
yollarda olduklarını, 24’üncü fabrikayı 
ziyaret ettiklerini söyledi. Fabrikayı 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğunu, 
kendisini minnetle andıklarını dile geti-
ren Ağbaba, “Zarar ediyor diyorlar. Kim 
bunu söylüyorsa yalan söylüyor, iftira 
ediyor. Çarşamba Şeker Fabrikası şu 
anda zarar ediyor. Neden zarar etme-
sin ki. Fabrika çalıştırılmıyor, onun için 
zarar ediyor.” diye konuştu.
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Alpullu Halkı
Şeker Fabrikaları İçin Ayakta…
Şeker-İş Sendikasının şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
ilişkin başlattığı süreç Türkiye’ye yayılıyor. Kırklareli’nde hükümet 
tarafından özelleştirileceği açıklanan 14 şeker fabrikasından Alpullu 
Şeker Fabrikası’nın önünde bir araya gelen yüzlerce şeker üreticisi, 
şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesini protesto etti. 2 bini 
aşkın şeker sevdalısı, “Şeker fabrikaları halkındır, satılamaz!” dedi.

Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri 
Kooperatifi’nin çağrısı ve iki bini aş-
kın insanın katılımıyla gerçekleştirilen 
mitingde, “Şeker vatandır, vatan satı-
lamaz”, “Go home Cargill” sloganları 
atıldı. Mitinge katılanlar “Alpullu Şeker 
satılmasın”, “Şeker fabrikaları halkındır 
satılamaz” yazılı dövizler taşıdı.

Mitinge, şeker üreticisi köylüler ve 
Şeker-İş Sendikası üyesi işçilerin yanı 
sıra, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik 
Öztrak, CHP Edirne Milletvekili Okan 
Gaytancıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hayra-
bolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, 
Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, 
Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban 
katıldı. Aralarında 
ÖDP’nin de olduğu 
siyasi partiler ve çok 
sayıda demokratik 
kitle örgütü de üre-
ticileri yalnız bırak-
madı.

‘Hani 40 kere 
düşünecektiniz?’

Mitingde konuşan 
S.S. Alpullu Pancar 
Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ramis Özgen, 
“Maliye Bakanımız 
Naci Ağbal, ‘Türk 
Telekom, TÜPRAŞ 

özelleştirilir ama şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi için 40 defa düşünme-
miz gerekir’ diyordu. Herhalde düşü-
nülmemiş ki bu satış kararı alınmıştır. 
Şeker fabrikalarının satılması kararı 
kamuoyunda çok yanlış kesimlerin fi-
kirleri çerçevesinde tartışılmaktadır. 
Bu tartışmaları yönlendiren ne yazık ki 
yabancı sermaye hayranı kesimler ile 
NBŞ üreticileridir. Bugün çiftçinin sesini 
duyurma günüdür. Bu amaçla burada 
toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Sadece Alpullu Şeker Fabrikası’na değil, 
memleketin değerlerine, ülkenin umut-
larına sahip çıktıklarını vurgulayan Öz-
gen, “Çocuklarımızın, torunlarımızın, 
bu ülkenin geleceği için bir araya gel-
dik. Fabrikanın satılması sonrası fabri-

ka çalışanlarının yanı sıra civardaki on 
binlerce çiftçi ailesi, bölge hayvancılığı, 
nakliyeciler, esnaf olumsuz etkilenecek” 
diye konuştu.

‘Fabrikalar zarar etmiyor, 
ettiriliyor’

Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan 
Saltık ise şeker fabrikalarının on mil-
yonlarca insana iş, aş kapısı olduğuna 
dikkat çekerek, “Bu fabrikalar aynı za-
manda ülke ekonomisine 3 milyar do-
lar katma değer sağlıyor. Bu mesele 
işçi, sendika meselesi değil, ülke mese-
lesi. Fabrikalarımızın zarar ettiğinden 
bahsediliyor, kesinlikle buna hayır diyo-
ruz. Şeker fabrikalarımız zarar etmiyor, 
ettiriliyor” ifadelerini kullandı.
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CHP’den Çorum’da
Şeker Mitingi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), şeker fabrikalarının satışına karşı 
bugün ‘’Şeker Vatandır satılamaz’’ çağrısı ile Çorum’da miting 
yapıldı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Onlar 
koltuk biz vatan ittifakı kuruyoruz. Bu bir parti mitingi değil vatan 
mitingidir.” dedi

Alan Hınca Hınç Doldu

Miting alanı sabahın erken saatlerin-
den itibaren dolmaya başladı. Türk 
bayrağını alan miting meydanına gel-
meye başladı. ‘‘Şeker Varandır satıla-
maz” sloganı ile gerçekleştirilen mi-
tingde, CHP logosu ve parti bayrakları 
yok. Alanda sadece Türk bayrakları 
yer alıyor. Mitinge CHP’nin yanı sıra 
İYİ Parti ve Saadet Partililer de ka-
tılıyor. Diğer partilerden de katılım 
beklenen ve Saathane meydanındaki 
mitinge, çevre illerden vatandaşları 
da geldiği gözlendi. 

Kılıçdaroğlu: Onlar Koltuk Biz 
Vatan İttifakı Kuruyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu miting ala-
nında toplanan kalabalığa seslendi… 
Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından 
satır başları: Sadece şekere değil, 

Türkiye’ye sahip çıkıyoruz. Bu miting 
bir parti mitingi değildir. Bir cumhuri-
yet, vatan, şeker, tarım, işçi mitingidir. 
Bu mitingin özü alın teri mitingidir.

Milliyetçilik sözle olmaz. Milliyetçilik 
fabrikalarla olur. Şeker fabrikalarını 
cumhuriyet döneminde yumurta, ta-
vuk satarak kurduk. Şeker fabrikalarını 
Atatürk, İnönü, Menderes, İnönü, Erba-
kan, Demirel, Özal kurmuş. Bütün baş-
bakanlar şeker fabrikası kurmuş. 

Şeker pancarı demek niteliksiz işgü-
cüne istihdam yaratmak demektir. 
Şeker fabrikaları stratejiktir. Van’ın 
Erciş İlçesi’ni düşünün. Koskoca ilçe-
de bir tane fabrika var. Şeker fabrika-
sını kapatacağım demek, Erciş’i yok 
etmek demektir. Karadeniz’in fındığı, 
Rize’nin çayı, Zonguldak’ın kömürü 
nasıl stratejikse… Şeker de bu ülke 
için stratejiktir. Onlar koltuk biz vatan 

ittifakı kuruyoruz. Bu bir parti mitingi 
değil vatan mitingidir.

Türkiye Şimdi O Listede Yok

Türk Şeker’in başkanı beni ziyarete 
geldi .Biz Türk Şeker fabrikası çalı-
şanları olarak her türlü fedakarlığa 
hazırız. Ücretimizden de fedakarlık 
yapalım. Şeker vatandır, vatan satıl-
maz dedi. Şeker fabrikasında çalışan 
işçi alışveriş yapmayacak mı? Hangi 
parayla yapacak bunları, çalışıp ka-
zandığı parayla. Birinci sorun işsizlik 
ortaya çıkacak. Esnaf kardeşim sizin 
içinde sorun ortaya çıkacak. Hangi 
partiden olursanız olun, önceliğimiz 
vatan, önceliğimiz üretim. Dünyada 
kendi kendine yeten 7 ülke var de-
nirdi. 15 yıl önce olan Türkiye şimdi o 
listede yok. 

Afyonkarahisar Şeker 
Fabrikası’nda Özelleştirme 
Eylemi

AFYONKARAHİSAR’da Türk-İş ve 
Şeker-İş sendikaları, şeker fabrikala-
rının özelleştirme kararını protesto 
etti.

Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsil-
ciliği ve Şeker-İş Şube Başkanlığı, 
Afyon Şeker Fabrikası önünde ba-
sın açıklaması yaparak fabrikaların 
özelleştirme kararına tepki gösterdi. 
Jandarma ve polisin geniş güvenlik 
önlemi aldığı eylem boyunca İl Em-
niyet Müdürlüğü’ne ait TOMA da fab-
rika içerisinde hazır bekletildi. Basın 



63www.sekeris.org.tr

açıklamasına katılanlar taşıdıkları dö-
vizlerin yanı sıra ‘Şeker vatandır, sa-
tılamaz’, ‘Şeker Afyon’un satılamaz’, 
‘Köylünün, çiftçinin, esnafın, halkın 
fabrikası satılamaz’ sloganları attı. 
CHP Afyonkarahisar Milletvekilli Bur-
cu Köksal da üzerinde ‘NBŞ’ye hayır’, 
‘Şeker vatandır, satılamaz’ ifadeleri-
nin yazılı olduğu bareti başına takarak 
eyleme katıldı.

Ortaokul öğrencisi Çağla Gül Gülmez’in 
okuduğu ‘Pancar’ şiirinin ardından 
Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Mu-
rat Karamoçu açıklama yaptı. Hedef-
lerinin Afyonkarahisar’ın bütünüyle 
miting yapmak olduğunu belirten 
Karamoçu, bir gün öncesi Afyonkara-
hisar Valiliği tarafından verilen miting 
kararının basın açıklaması olarak de-
ğiştirildiğini öne sürdü. Karamoçu, bu 
nedenle basın açıklaması yapmak du-
rumunda kaldıklarını söyledi.

Nişasta bazlı şekerlerin sağlığa ne 
kadar zararlı olduğunu sürekli dile 

getirdiğini kaydeden Murat Karamo-
çu, “Fabrikalarımızı özelleştirmeyin. 
Nişasta bazlı şekerlere bizi mahkum 
etmeyin. Çocuklarımızı yarınımızın 
gençlerini kansere, obezite gibi has-
talıklara yakalattırmayın. Ayrıca Av-
rupa’daki birçok ülkeden daha ucuza 
şeker tüketiyoruz. Doğrudur ham-
madde pahalı olduğu için şekerimiz 
pahalı üretiliyor. Üzerine basarak söy-
lüyorum. Avrupa ülkelerinden daha 
ucuza şeker yiyoruz. Fabrikalar özel-
leştiğinde ucuz şeker tüketileceğine 
kimse inanmasın” dedi.

Türkiye’deki şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesiyle, yan sektörleriyle 
15 milyon insanın zarar göreceği-
ni aktaran Karamoçu, Afyon Şeker 
Fabrikası’ndan 200 bine yakın insanın 
ekmek yediğini vurguladı.

‘Köylü Pancar Parası İle 
Düğününü Yapar’

Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu, 

pancarın ne anlama geldiğini iyi bildi-
ğini söyledi. Uslu, şöyle dedi:

“Pancar köylünün düğününü yaptırır. 
Köylü vatandaş pancar parasına bü-
tün borcunu öder. Kendini buna göre 
hazırlar. ‘Benim pancardan gelecek 
param var’ diyerek istikametini ayar-
lar ve ödünç alışveriş yapar. Dolayı-
sıyla bu kadar köylünün üretimden 
uzaklaştırdığı bir noktada siz de pan-
carı köylüden alırsanız, bu köylünün 
daha fazla fakirleşeceğini herkes gö-
recektir. Bu sadece şekerde çalışana 
değil, tarımsal kesime vereceği zarar 
çok daha fazladır.”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu 
Köksal da Türkiye’de kullanılan nişas-
ta bazlı şekerin yüzde 82’sinin ABD’ye 
ait olduğunu belirtti. Köksal, “ABD 
kendi ürettiği sentetik şekeri yemiyor. 
Bize yedirmek istiyor. Bunun için de 
önlerindeki ikinci ve son engel olan 
şeker fabrikalarından kurtulmak isti-
yorlar” diye konuştu. - Afyonkarahisar

Haber
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Lüleburgaz’da Halk ‘Fabrikalar 
Halkındır Satılamaz’ Dedi
Lüleburgaz’da şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesine karşı 
binlerce kişinin katılımıyla miting düzenlendi. Özelleştirme kararının 
hemen ardından kurulan Trakya Şeker Platformu tarafından 
gerçekleştirilen “şeker yürüyüşünde” yurttaşlar ‘Fabrikalar halkındır 
halkın kalacak’ dedi. 

Eski Hükümet Binasını önünde buluşan 
binlerce kişi, “Susma haykır NBŞ’ye 
hayır”, “Yaşasın şeker dayanışması”, 
“Sat sat nereye kadar, artık bitti buraya 
kadar”, “Gün gelecek, devran dönecek 
AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla 
mitingin yapılacağı Kongre Meydanı’na 
yürüdü. 

‘Fabrikalar İçin Omuz Omuza’

Kongre meydanında toplanan binlerce 
kişiye seslenen Şeker-İş Alpullu Şube 
Başkanı Orhan Saltık, “Hiçbir ayrım gö-
zetmeden, omuz omuza verip tek ses, 
tek yürek olup şeker fabrikaları vatan-
dır, vatan satılmaz, diyerek, fabrikaları-

na sahip siz değerli katılımcıları selam-
lıyorum” diyerek konuşmasına başladı. 

‘Fabrikalar Zarar Mı Ediyor?’

1987’de fabrikada çalışmaya başladı-
ğında 500 bin ton pancar işlendiğini 
söyleyen Saltık, fabrikaların zarar ettiği 
için özelleştirildiği iddialarına şu söz-
lerle yanıt verdi: “Fabrikada bin yüz işçi 
çalışıyordu. Bugün 120 bin ton pancar 
işleniyor, 180 işçi çalışıyor. Bin yüz işçi 
çalışırken zarar etmeyen fabrikalar za-
rar etmiyor da, nasıl oluyor da 180 işçi 
çalışırken zarar ediyor? Ben işe başla-
dığımda Türkiye’nin nüfusu 50 milyon, 
şeker fabrikalarının üretimi 2,5 milyon 

tondu. Bugün nüfusumuz 80 milyon ol-

muşken, şeker üretimi 2,2 milyon tona 

düşmüştür. Halkın, kişi başına şeker tü-

ketimi 30 yılda ikiye katlanmışken, nasıl 

oluyor da şeker üretiminiz düşüyor?” 

‘NBŞ’yi yüzde ondan, yüzde beşe dü-

şürdük’ söylemlerini inandırıcı bulma-

dığını söyleyen Saltık, “Yalan söylü-

yorlar. Bugün yenilen gıdaların yüzde 

70’inde NBŞ’ler(Nişasta bazlı şeker) 

kullanılmaktadır. Yirmi yıl önce pancar 

kotası konuldu. O günden bugüne tek 

bir işçi alınmamıştır” diye konuştu. Sal-

tık, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi-

ne karşı çıktıklarını yineledi.
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Turhal Şeker İşçileri
Bakan Fakıbaba’nın Yolunu Kesti
Bakan Fakıbaba, Ankara’dan karayolu ile Tokat’ın Turhal ilçesine 
geldi. Turhal’a bağlı Tatlıcak köyünde ‘Birlikte Üretim Modeli’ projesi 
toplantısına katılan Fakıbaba ardından Dimes Kazova Vasfi Diren 
Tarım İşletmesi’ne geçerek ‘Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi’ projesini 
başlattı. Program sonrası Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup 
işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba’nın 
konvoyunun önü kesti.

Program sonunda basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, 
”Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı” 
sorusuna şu yanıtı verdi: “Çiftlik Bank 
önünde sadece çiftlik olduğu için millet 
zannediyor ki; Tarım Bakanlığı ile ilgisi 
var. Çiftlik Bank’ın Tarım Bakanlığı ile ne 
bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdi-
ği bir hibe var. Bu söylentiler tama-
men yanlış. Ve ocak ayında biz ‘Çiftlik 
Bank’ta vatandaşlar kandırılıyor’ diye 
Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilek-
çe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş 
olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa 
davet etmişler. Genel olarak her açılış-
ta biz deriz ki; ‘İşimiz yoğun olduğu için 
katılamadık’ diye bir telgrafımız olmuş. 
Sonradan vatandaşlarımızın kandırıl-

dığını anladığımız an, ocak ayında biz 

kendimiz savcılığa şikayet etmişiz.”

Bakan Fakıbaba, daha sonra Tokat Vali-

liği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve 

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi bir-

likteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel 

Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi’nin 

açılışına gitmek üzere hareket etti.

Şeker İşçileri Önünü Kesti

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tara-

fından satışa çıkarılan Turhal Şeker 

Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada 

Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan 

Fakıbaba’nın konvoyunun önü kesti. 

Aracından inen Bakan Fakıbaba bu-

rada işçiler ile bir görüşme yaparken, 

jandarma ekipleri de güvenlik önlemi 
aldı. Gazetecilerin görüntü alınması en-
gellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle gö-
rüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis 
açılışına geçti. Turhal Şeker İş Sendikası 
Başkanı Nurullah Alpat, Bakan Fakıba-
ba ile yaptıkları görüşme sonrası açık-
lamada bulundu.

Alpat; “Sevgili Bakanımızın yolunu kes-
tik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu 
bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de 
bize duyarlı davrandı. Arabasından 
indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu 
mevzunun işçinin mevzusu olmadığını, 
bu mevzunun Tokat’ın sorunu olduğu 
anlattık. Bu memlekete yazık olacağı-
nı anlattık. Sağ olsun bizi dinledi.” diye 
konuştu.
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Turhal Şeker’de Eylem
Turhal Şeker Fabrikası işçileri, fabrikanın devir teslimi sonrasında 
‘fabrikadan kovuldukları ve özel eşyalarını alamadıkları’ iddiasıyla 
fabrika önünde toplanarak tepki gösterdi.

Turhal Şeker Fabrikası işçileri, fabrika-
nın devir teslimi sonrasında ‘fabrika-
dan kovuldukları ve özel eşyalarını ala-
madıkları’ gerekçesiyle fabrikanın ana 
nizamiyesi önünde toplanarak tepki 
gösterdiler. CHP Tokat Milletvekili Ka-
dim Durmaz da toplanan şeker işçile-
rin eylemlerine katılarak onlara destek 
oldu.

Şeker İş Sendikası’nın yeleğini giyen 
Milletvekili Kadim Durmaz, Turhallının 
yüzünün gülmediğini söyledi. Kayseri 
Şeker Fabrikası tarafından satın alınan 
Turhal Şeker Fabrikasının geçtiğimiz 
günlerde devir teslimi de gerçekleşti.

Turhal Şeker Zarar Etse Alırlar 
Mıydı?

Kayseri Şeker yetkililerine seslenen 
CHP’li Durmaz, ”Ey bu fabrikayı alanlar, 
bu satışa onay verenler size sesleniyo-
rum; işte bugün gece gündüz emek ve-

ren insanların size yaptığını anlataca-
ğım. Bu emekçiler 848 bin ton pancar 
işlemiş. Bu emekçiler 113 bin 26 ton 
şeker üretmiş. Bu emekçiler 33 bin 900 
ton melas üretmiş. Bu emekçiler 205 
bin ton küspe üretmiş. Ve bunları ikti-
dar paraya çevirmiş toplam bedeli 420 
milyon olmuş. Ama iktidar bu fabrikayı 
kaça satmış? 569 milyon liraya. Ve bu-
nun içerisinde, Turhal’ın göz bebeğinde 
613 dönüm arazi ve yaklaşık olarak da 
değeri 200 milyon lira bu fabrika arazi-
sinin. Yine aynı iktidar 2011’de yaptığı 
çarpık özelleştirmeyle aynı fabrikayı 
dolar üzerinden günümüze getirdiği-
miz zaman 900 milyon liraya satmış. 
Türkiye’nin en çok kar eden dört fabri-
kasından biri. Hani gerekçe gösteriyor 
ya ‘zarar ediyoruz’ diye! Turhal Şeker 
Fabrikası dünde zarar etmedi bugünde 
etmedi yarında etmeyecek. Türkiye’de 
paradan başka bir şey düşünmeyen 
özel sektör zarar etse bu fabrikayı 

alır mıydı? Ama inanıyorum bugünler 
geçecek. Ve önümüzdeki 24 Haziran 
seçimlerinden sonra inşallah bu aziz 
millet tamam diyecek ve bu fabrikayı 
alanlara ve bu fabrika dışındaki alanla-
ra sesleniyoruz geldikleri gibi gidecek-
ler” diye konuştu.

“Çöp Gibi Atıldık”

Turhal Şeker Fabrikası’nda 15 yıldır 
mevsimlik işçisi olarak çalıştığını be-
lirten Yılmaz Yılmaz, “Geçici işçilerin 
şuanda hiçbir garantisi yok. Elimizde 
bir evrakımız yok. İkincisi ihbar tazmi-
natlarıyla alakalı garantimiz yok. İhbar 
tazminatı hak edişimiz bizim. Yaklaşık 
8-10 bin lira arasında. Onunda ne ola-
cağı belli değil. Şuanda hiçbir güvence 
altında değiliz. Yani hiçbir hakkı yok. 
Mahkeme hakkımız dahi yok. Gelenler 
kapıda. Biz bir çöp gibi atıldık nizamiye-
den dışarı” dedi.
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Ankara Şeker Fabrikası Önünde 
Özelleştirme Protesto Edildi
İşçiler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına Ankara Şeker 
Fabrikası önünde tepki gösterdi.

Şeker fabrikası işçileri, Ankara Şeker 
Fabrikası önünde buluşarak şeker fab-
rikalarının özelleştirilmesini protesto 
etti. DHA’nın haberine göre, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi kararı 
nedeniyle Ankara Şeker Fabrikası’na 
giderek Türk-İş’e bağlı Şeker-İş 
Sendikası’nın Ankara şubesini ziyaret 
etti. Ziyaretin ardından milletvekilleri 

ve işçiler fabrika önünde “Şeker va-
tandır satılamaz” sloganı atarak basın 
açıklaması yaptı. Basın açıklamasın-
da her zaman emekten ve emekçiden 
yana olduklarını söyleyen CHP’li Bingöl 
şöyle devam etti:

Bugün şeker fabrikalarının yanında ol-
duk ve olmaya devam edeceğiz. Çün-
kü emeğe, alın terine değer veriyoruz. 
Şeker fabrikaları sadece şeker üre-
ten tesisler değildir. Şeker fabrikaları, 
milyonlarca köylümüzün, milyonlarca 
çiftçimizin o kutsal emeğini üretime 
dönüştüren değerli tesislerdir. Yıllar 
önce şehrin merkezinin dışına kurulan 
bu değerler, artık bu şehirlerimizin göz-
de arsalarına dönüştü. Bu arsalar, daha 

önce özelleştirilen arsaların peşkeş çe-
kildiği firmaların iştahlarını kabartıyor. 
Bunu ne için söylüyorum, diğer TEKEL 
fabrikaları satıldığında sonunun ne ol-
duğunu gördük.

Şeker-İş Sendikası yetkilileri, Kızılay 
Karanfil Sokak’ta bulunan genel mer-
kez önünde kurdukları masada devam 
eden imza kampanyasına her yaş ve 
görüşten vatandaşın gelerek, şeker 
özelleştirmesine karşı imza verdiğini 
söyledi. OHAL olmasına karşın vatan-
daşın T.C kimlik numarasını yazarak, şe-
ker özelleştirmesine itiraz ettiğini ifade 
eden yetkililer, sadece genel merkez 
önünde verilen imza sayısının ilk hafta-
da 10 bini geçtiğini söylediler.
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Ankara’da Binlerce Kişi, Şeker 
Fabrikası Satışlarını Protesto Etti
14 Şeker Fabrikasının satışına karşı çıkan Şeker-İş Sendikası üyeleri, 
siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Ankara Etimesgut’taki 
Şeker Fabrikası önünde protesto gösterisi yaptı.

14 Şeker Şeker fabrikasının satışına 
karşı çıkan binlerce şeker işçisi, Şeker-
İş Sendikası öncülüğünde Ankara Eti-
mesgut Şeker Fabrikası önünde bir 
araya geldi. Büyük bir destek gören 
eylemde konuşan Türk-İş Başkanı Er-
gün Atalay, fabrika kuranları rahmet 
ile andıklarını belirterek, “Peki satanları 
nasıl anacağız?” diye sordu. Hükümete 
bu yanlıştan vazgeçme çağrısında da 
bulunan Atalay, “İki elimiz bu fabrikala-
rı satanların yakasını bırakmayacaktır” 
dedi.

Şeker fabrikalarının satılmasını protes-
to etmek isteyen binlerce şeker fabri-
kası çalışanı, Şeker-İş Sendikası öncü-
lüğünde Ankara Etimesgut’taki şeker 
fabrikası önünde bir araya geldi. İşçiler, 
attıkları ‘Şeker vatandır, vatan satıl-
maz’ sloganları ve taşıdıkları, ‘Cargil 
defol kendi ülkene’, ‘Özelleştirme idare-
si satılsın’ dövizleri ile tepkilerini ortaya 
koydular. Gösteride en çok dikkat çeken 
ise işçilerin, hükümete ithafen Türkçe 
söyledik anlamadınız deyip, Almanca, 

Rusça, Japonca ve Çince yazılan, ‘Şeker 
vatandır satılamaz’ dövizleri oldu.

Bütün Dillerde Haykırdılar

CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Vatan 
Partisi’nden yöneticiler, milletvekilleri, 
Türk-İş Başkanlar Kurulu ve konfede-
rasyona bağlı sendikalar, tüketici der-
nekleri, ESAM, çevre illerden ve fabri-

kalardan işçiler ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Türkiye’yi İlgilendiriyor

Şekerin özelleştirilmesinin sadece fab-
rikalarda çalışan 10 bine yakın işçiyi de-
ğil tüm ülkeyi ilgilendirdiğini kaydede-
rek konuşmasına devam eden Atalay, 
“Şeker, Türkiye’yi ilgilendiriyor. Sıradan 
bir iş yerinde yaşanan özelleştirme diye 
kimse bakamaz. Biz, ‘Şeker vatandır, 
vatan satılmaz’ diye haykırıyoruz. Va-
tan satıldıktan sonra herkes toprağın 
altına girsin, bir kıymeti yok ki artık” 
diyerek hükümete seslendi.

Onlara Ne Diyeceğimizi Biliyoruz

Son özelleştirme kararı ile şeker fab-
rikalarının dört defa özelleştirilmeye 
çalışıldığını belirterek konuşmasına 
başlayan Türk-İş Konfederasyonu Ge-
nel Başkanı Ergün Atalay, “Etimesgut 
Şeker Fabrikası’nın önündeyiz. Bu fab-
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rikayı kuranlar bugün hayatta değiller. 
Onları rahmet ile anıyoruz. Peki, bu 
fabrikaları satanları şu an buradakiler 
olmak üzere tüm ülke nasıl anacak? 
Onlara ne söyleyeceğiz Allah biliyor, kul 
biliyor” dedi.

Meydan Nbş’ye Kalır

Şeker fabrikalarının satılmasının NBŞ 
lobisine prim verip meydanı onlara 
bırakacağı uyarısında bulunan Atalay, 
“Herkes aklını başına alsın” diyerek 
şunları kaydetti: “Bu ülkenin paraları-
nın yurtdışına gitmemesi, vatandaşın 
NBŞ’ye mahrum edilerek kamu sağlığı-
nın bozulmaması için, ülkemizin AB’nin 
pazarı haline gelmemesi için mücade-
lemizi devam edeceğiz ve iki elimiz bu 
fabrikaları satanların yakasını bırakma-
yacaktır.”

İyileştirmek Yerine Satıyorlar

Yıllardır özelleştirme kılıcının boyunla-
rında olduğuna dikkat çekerek konuş-
masına başlayan Şeker-İş Sendikası 
Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikala-
rını iyileştirmek yerine satışa çıkarma-
nın ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağı-
na değinerek, “Fabrikaları satarsanız, 
üretici, besici kaybeder. İşçiler, esnaflar, 
nakliyeciler kaybeder. Geçimini pancar 
ile sağlayan yöre halkı kaybeder. Göç 
artar. İşsizlik artar” diye Konuştu.

Susmayacağız, Geri Adım 
Atmayacağız

Şeker işçilerinin, şekerin kurtuluşu için 

yıllardır yazdıkları reçeteleri yöneti-

cilere ilettiklerini ancak onların bunu 

görmezlikten geldiğini kaydeden Gök, 

“Susmayacak, haykıracağız. Ülkemi-

zin yoksullaşmasına izin vermeyece-

ğiz. NBŞ’ye, şeker ithalatına müsaade 

etmeyeceğiz. Ülkemizin uluslararası 

karteller için bir pazar haline gelmesi-

nin karşısında duracağız. Fabrikaların 

satışının engellenmesi için elimizi değil 

gövdemizi taşın altına koyacağız. Şeke-
rin özelleşmesine karşı oluşan yerli ve 
milli duruşu yükselteceğiz. Hatta şeker 
üretimi devam etsin diye ücretlerimiz-
de bile indirime gideriz” dedi.

Konuşmaların ardından eylem 
atılan sloganlar ile son buldu.

Eylemciler, Çince, Rusça, Almanca ve 
İngilizce yazılı ‘‘Şeker Vatandır, Vatan 
Satılamaz’’ pankartları taşıdı. İşçiler, 
‘‘Türkçe söyledik, anlamadınız, belki 
bunu anlarsınız’’ yazılı pankartlar da 
taşıyıp, çeşitli sloganlar da attılar.
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Eskişehir’de Şeker Fabrikaları 
İçin Yağmur Altında Yürüyüş
Eskişehir’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da 
aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesine karşı yürüdü.

Yağmur altında gerçekleştirilen yürü-
yüş, İsmet İnönü 1 Caddesi girişinde 
başladı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Parti Mec-
lis üyeleri Semra Dinçer, Pınar Uzun, 
Gamze Pamuk Ateşli, CHP milletvekil-
leri Ömer Fethi Gürer, Kadim Durmaz, 
Burcu Köksal, Özkan Yalım, Mustafa 
Tuncer, Türabi Kayan, Ali Akyıldız, Şe-
nal Sarıhan, Mahmut Tanal, Hüseyin 
Çamak, Nurettin Demir, Fatma Kaplan 
Hürriyet, Gaye Usluer, Utku Çakırözer, 
Okan Cemal Yüksel ile Odunpazarı Be-
lediye Başkanı CHP’li Kazım Kurt, CHP 
Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma 
Köse, DSP Genel Başkan Yardımcısı 
Dilara Tambova, CHP İl Başkanı Sinan 
Özkar, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih 
Bingöl, İYİ Parti İl Başkanı Aslan Kabuk-
çuoğlu, ÖDP İl Başkanı Hüseyin Öztürk, 
çeşitli dernek, sendika ve sivil toplum 

kuruluşu temsilcileri, Eskişehir’deki 
Gezi Parkı protestoları sırasında öl-
dürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail 
Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ile 
yaklaşık 400 kişi katıldı.

İstasyon Caddesi girişindeki meydana 
kadar yürüyen kalabalık sık sık “Şeker 
vatandır, vatan satılamaz” sloganı attı. 
Yürüyüş sonunda kalabalığa hitaben 
konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Veli Ağbaba, ‘şeker ittifakı’nın kuruldu-
ğunu belirterek şöyle dedi:

“Bir aydan beri yollarda, illerde 
Türkiye’yi gezerek Türkiye’de şeker fab-
rikalarının satılmaması için mücadele 
ediyoruz. Şeker fabrikası çalışanları 
korkusuzca direnmeye devam ediyor. 
Şimdi Meclis’te konuşuluyor, birileri 
ittifak yapıyor. Gelecekleri için, 2019 

için bir ittifak yapıyorlar. İttifakın ismi 

‘Cumhur İttifakı’. Şunu övünerek belirt-

mek istiyorum: O ‘Cumhur İttifakı’ de-

ğil, o ittifakın ismi korku ittifakı, koltuk 

ittifakı. Meydanlarda, gittiğimiz her yer-

de, ilk gittiğimiz fabrika Alpullu’dan son 

gittiğimiz Eskişehir Şeker Fabrikası’na 

kadar bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta 

herkes var. Bu ittifakta sağcılar, solcu-

lar; siyasi görüş ayrımı yok bu ittifakta. 

Bu ittifakın amacı, şekeri kurtarmak. 

Bu ittifakın adı, ‘şeker ittifakı’, bu itti-

fakın adı ekmek ittifakı, bu ittifakın adı 

vatan ittifakı, vatan. Buna destek veren 

İYİ Parti, Saadet Partisi, ÖDP, Vatan 

Partisi’ne çok teşekkür ediyoruz. Şekeri 

savunmak, vatanı savunmaktır. Şekeri 

savunmak evlatlarımızı savunmaktır. 

Şeker fabrikalarının zarar ettiği yalan, 

külliyen yalan.”
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Recai Kutan: 
“Şeker Fabrikaları Millî 
Meseledir”
ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, hükümetin ülkenin stratejik 
fabrikaları olan şeker fabrikalarına yönelik özelleştirme kararının 
doğru olmayacağını söyledi.

Millî Gazete’ye değerlendirmelerde bu-
lunan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai 
Kutan, şeker fabrikalarının bilinçsiz bir 
şekilde özelleştirilemeyeceğini belirte-
rek, “Bu konu sadece fabrikaların bu-
lunduğu bölgelerdeki vatandaşı değil, 
bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Fabrika-
ların özelleştirilmesi durumunda bunun 
ülkeye bedeli çok ağır olur. Özelleştir-
melerle tütün yok edildi, şeker fabri-
kaları da satılırsa stratejik ürünümüz 
olan pancarı da kaybederiz” uyarısında 
bulundu.

Kutan, Türkiye’de pancar ile geçinen 
110 bin aile olduğuna işaret ederek, 
bu ürünün bir sanayi ürünü olduğunu 
anımsattı. Bu bilinçle hareket ederek 
MSP ve RP döneminde Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu’da şeker fabrikaları 
açtıklarını söyleyen Kutan, hububatla 
çiftçinin geçim sağlayamayacağını, 

çiftçinin gelirinin artması için bunu yap-
tıklarını bildirdi. Kutan, şeker fabrikası 
yapılan yerlerde hayvancılığın da geliş-
tiğini söyledi.

Köyden Büyükşehirlere Göç 
Artacak!

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 
sonucu Doğu ve Güneydoğu’dan pek 
çok ailenin büyük şehirlere göç etmek 
zorunda kalacağını ve bu ailelerinin 
sefalet içerisine düşeceğini belirten Ku-
tan, “Bu yanlış, milli menfaatlere aykırı 
uygulanan politikalardan bir an önce 
vazgeçin!” dedi.

Çiftçinin Geliri Artsın Diye 
Fabrikaları Açtık

Kutan, Türkiye’de pancar ile geçinen 
110 bin aile olduğuna işaret ederek, 
bu ürünün bir sanayi ürünü olduğunu 
anımsattı. Bu bilinçle hareket ederek 

MSP ve RP döneminde Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu’da şeker fabrikaları 
açtıklarını söyleyen Kutan, hububat-
la çiftçinin geçim sağlayamayacağını, 
çiftçinin gelirinin artması için bunu 
yaptıklarını bildirdi. Kutan, şeker fabri-
kası yapılan yerlerde hayvancılığın da 
geliştiğini söyledi. Kutan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Kars, Ağrı, Muş, Erciş, Orta 
Anadolu’daki şeker fabrikalarını yapar-
ken hareket noktamız sadece ekono-
mik değildi. Sosyal kriterleri de dikkate 
aldık. Çiftçi, arpa, buğday gibi ürünlere 
mahkûm olmasın. Geçimini sağlamak 
için baba ocağını terk etmesin istedik.”

Şeker Pancarı, Kişilerin 
İnisiyatifine Bırakılamaz!

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin 
şeker pancarı üretimini de yakından 
ilgilendirdiğini ifade eden Kutan, fabri-
kaların satılması durumunda stratejik 
ürün olan şeker pancarı üretiminin de 
kişilerin inisiyatifine terk edileceğini be-
lirtti. Bugün özellikle Orta Anadolu’da 
çiftçinin şeker pancarından dolayı top-
rağını ekip biçtiğine dikkat çeken Kutan, 
“Ülke tarımı ve hayvancılığı için büyük 
öneme sahip şeker pancarı, kişilerin ini-
siyatifine bırakılamaz” dedi.

Diğer yandan Doğu Anadolu Bölgesi 
için de şeker pancarının büyük önemi 
bulunduğunun altını çizen Kutan, “Doğu 
Anadolu’da iki sanayi ürünü vardı. Tü-
tün ve şeker pancarı. Tütünü öldürdük, 
şimdi de bu özelleştirmelerle pancarı 
öldüreceğiz” dedi. Kaynak: Millî Gazete
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Esam’dan Tarihi Şeker Zirvesi
Şeker fabrikaları için özelleştirme kararı alınması üzerine Ekonomik 
ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), düzenlediği ‘Milli Değer 
Milli Gelecek Şeker Zirvesi’yle şeker fabrikalarının ülke ekonomisine 
katkısını masaya yatırdı. Meyra Place Hotel’de gerçekleşen zirveye, 
siyasetten şeker sektörü temsilcilerine ve işçilere kadar yüzlerce 
katılımcı iştirak etti. 

ESAM tarafından organize edilen ‘Milli 
Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi’ baş-
kent Ankara’da geniş bir katılımla ger-
çekleştirildi. Özelleştirilmesi gündemde 
olan 14 şeker fabrikası’ın masaya yatı-
rıldığı zirvede AK Parti ve MHP dışında 
bütün siyasi partilerden temsilciler ka-
tıldı. Şeker Zirvesi’nin açılış konuşma-
sını yapan Ekonomik ve Sosyal Araş-
tırmalar Merkezi Genel Başkanı Recai 
Kutan, zirveyle şeker konusunu enine 
boyuna tamamen bilimsel bir şekilde 
ele almayı amaçladıklarını belirterek, 
şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
basit bir özelleştirme gibi bakılamaya-
cağını ifade etti.

“Nerede pancar varsa orada hayvan-

cılık gelişmiştir” diyen Saadet Partisi 

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 

şunları kaydetti: “Biz milyarlarca dolar 

ödeyip hayvan ithal ediyoruz. Yetmedi 

et ile saman ithal ediyoruz. Bunların 

hepsi gelip pancara dayanıyor. Bu ka-

dar etkili bir sektör olan pancar şansa 

bırakılmamalıdır. Şeker fabrikalarının 

satılması çok ciddi bir sorun oluşturur. 

Pancar havayı bile temizliyor. Eğer hü-

kümet bu konuda duyarlılık göstermez-

se, özelleştirme yaparsa çiftçiye son 

darbeyi vurmuş olacak. Şeker fabrika-

ları özelleştirilirse işsizlik katlanacak.”

Pancar Türk Tarımının Önemli Bir 
Ürünüdür

Şeker Zirvesi’nin açılış konuşmasını 

yapan Ekonomik ve Sosyal Araştırma-

lar Merkezi Genel Başkanı Recai Kutan, 

zirveyle şeker konusunu enine boyuna 

tamamen bilimsel bir şekilde ele al-

mayı amaçladıklarını belirterek, şeker 

fabrikalarının özelleştirilmesine basit 

bir özelleştirme gibi bakılamayacağını 

ifade etti. Dünya Gıda Örgütü verilerine 

göre Türkiye’nin dünya şeker pancarı 

üretiminde 6’ncı sırada olduğunu hatır-

latan Kutan, “Görülüyor ki pancar Türk 

tarımının önemli bir ürünüdür. Pancar 
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tarımı çiftçimiz açısından önemlidir. 
Katma değeri yüksek bir üründür. Ayrı-
ca hemen her şeyi değerlendirilmekte-
dir. Posası, yaş ve melaslı kuru küspesi 
ucuz hayvan yemi olarak kullanılmakta, 
hayvancılık açısından da önem taşı-
maktadır. Bunların yanı sıra şeker pan-
carı çevreci bir bitkidir de” dedi.

Milli Menfaatlere Aykırı 
Politikadan Vazgeçilmeli

Özelleştirme konusunun sadece fabri-
kaların bulunduğu bölgelerdeki vatan-
daşları değil, bütün Türkiye’yi ilgilen-
dirdiğini söyleyen Kutan, “Fabrikaların 
özelleştirilmesi durumunda bunun ül-
keye bedeli çok ağır olur. TEKEL özel-
leştirilerek tütün yok edildi, şeker fab-
rikaları da satılırsa stratejik ürünümüz 
olan pancarı da kaybederiz. Şeker fab-
rikalarının özelleştirilmesi sonucu Doğu 
ve Güneydoğu’dan pek çok aile büyük 
şehirlere göç etmek zorunda kalacak 
ve bu aileler sefalet içerisine düşecek-
tir. Bu yanlış, milli menfaatlere aykırı 
uygulanan politikalardan bir an önce 
vazgeçilmelidir” diye konuştu.

Basit Bir Özelleştirme Olarak 
Bakamayız!

Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi 
döneminde çiftçinin gelirinin artması 
için Doğu ve Güneydoğu’da şeker fabri-
kalarının açıldığına vurgu yapan Kutan 
şunları kaydetti: “Türkiye’de pancar ile 
geçinen 110 bin aile vardır. Şeker pan-
carı tarımı ve şeker üretimi 1926 yılın-
dan bu yana ülkemiz tarımının vazgeçil-
mezidir. Özelleştirilecek 14 fabrika, bin 
575 köyden pancar alımı yapmaktadır. 
Bu fabrikalar 1,25 milyon dekar alanda 
üretim yapan 47 bin 758 çiftçimizden 
pancar alımı yapmaktadır. Yine bu 14 
fabrikada, 4 binin üzerinde çalışanla 7 
milyon ton şeker pancarı işlenmekte 
ve 947 bin ton şeker, 322 bin melas, 2 
milyon 74 bin ton yaş küspe üretilmek-
tedir. Görülmektedir ki, pancar şekeri 
üretimi, sadece gıda ile sınırlı bir sektör 
değildir. Birçok sektörü de kapsamına 

alan entegre bir üretimdir. Bu sebep-
le şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 
olayına, basit bir özelleştirme olayı gibi 
bakamayız.”

370 Bin Çiftçi İşsiz Kaldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Ka-
ramollaoğlu ‘Şeker Zirvesi’nde yaptığı 
konuşmada, şekerin ne kadar önemli 
olduğuna vurgu yaparak, “Ülkemizin 
karşılaştığı birçok mesele var. Bunlar-
dan bir tanesi işsizliktir. Şeker fabrika-
ları özelleşirse işsizlik bir miktar daha 
artacak. Şeker fabrikalarında çalışan 
nüfus çok fazla değil ancak pancardan 
geçimini sağlayan kişilerin sayısı olduk-
ça yüksek. 20 yıl önce ekilen arazi 500 
bin hektardı, burada çalışan kişi sayısı 
492 bin civarındaydı. Bugün ekilen ara-
zi yarının altına düştü, çalışan nüfus ise 
dörtte birinin altına yani 120 bin binlere 
indi. 370 bin civarında çiftçi 20 senede 
işsiz kaldı. Çünkü kotalar konuldu, şeker 
üretimi kısıldı. Kotalar kalksa ihracat 
artar. Türkiye ne kadar şeker üretse 
fiyatlar düşüyor. Bunu bilmeden, takip 
etmeden şeker politikası yürütmek 
doğru değil. Türkiye’de şu an 3 milyon 
işsiz insan var. Topraklar ekilmeyince 
işsizliğin yanında bir de ülkemizde iç 
göç başladı. İnsanlar geçimlerini otur-
dukları topraklardan kazanamayınca 
göç etmek zorunda kalıyorlar. 3 yıl için-
de doğudan batıya göç edenlerin sayısı 

3 milyon civarında yer alıyor. Bu, çok 
ciddi bir rakam” dedi.

Satıh Bütün Vatandır

Anadolu’nun boşaldığının altını çizen 
Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Mus-
tafa Kemal’in çok meşhur bir sözü var. 
Sakarya Meydan Muharebesi’nde or-
dunun biraz geri çekilmesi konuşuldu-
ğunda Mustafa Kemal, ‘hattı müdafaa 
değil, sathı müdafaa esastır. Ve o satıh 
bütün vatandır’ demişti. Bize ise şimdi 
sathı terk ediyoruz. Ordu sınırları korur. 
Toprağı ise üzerinde geçimini sağla-
yan insan korur. Tarıma verilen destek 
şu anda tarım kanununda bahsedilen 
rakamın üçte biri durumunda. Tarıma 
destek vermeyince çiftçi nasıl ayakta 
duracak? Çiftçiyi ayakta tutmak için 
desteğe ihtiyaç var. Tarımı ayakta tut-
mak için desteğe ihtiyaç var. ABD ve AB 
dahil tarımın stratejik bir mesele oldu-
ğunu bilerek, tarıma ciddi desteklerde 
bulunuyor. Destek vermeden rant me-
selesi düşünüldüğünde tarım politikası 
yanlış olur. Şekeri biz üretmezsek ithal 
etmiş olacağız. Şeker ithalatından vaz-
geçeceğiz ya da şeker satacağız. Ülke-
mize döviz kazandıracağız. Bunun için 
bu noktada hükümetin almış olduğu bu 
karardan vazgeçmesi gerekir.”

Beyaz Ak Partili O Zaman 
Anlayacak

“Nerede pancar varsa orada hayvan-
cılık gelişmiştir” diyen Karamollaoğlu 
şunları kaydetti: “Biz milyarlarca dolar 
ödeyip hayvan ithal ediyoruz. Yetmedi, 
et ile saman ithal ediyoruz. Bunların 
hepsi gelip pancara dayanıyor. Bu ka-
dar etkili bir sektör olan pancar şansa 
bırakılmamalıdır. Şeker fabrikalarının 
satılması çok ciddi bir sorun oluşturur. 
Pancar havayı bile temizliyor. Eğer hü-
kümet bu konuda duyarlılık göstermez-
se, özelleştirme yaparsa çiftçiye son 
darbeyi vurmuş olacak. Bugün bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum. Bir Kızılde-
rili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek 
istiyorum; son fabrika satıldığında, son 

TÜRKİYE NE KADAR 
ŞEKER ÜRETSE 
FİYATLAR DÜŞÜYOR. 
BUNU BİLMEDEN, 
TAKİP ETMEDEN 
ŞEKER POLİTİKASI 
YÜRÜTMEK DOĞRU 
DEĞİL.
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üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz 
AK Partili adam beton ve asfaltın yen-
meyen bir şey olduğunu anlayacak.”

Yerli Üretim Anlayışına Büyük 
Tezatlık Oluşturuyor

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ise şeker fabrikalarının özelleştiril-
mesinin yerli üretim anlayışına büyük 
bir tezatlık oluşturduğuna dikkat çeke-
rek, “Şundan eminiz; şeker fabrikalarını 
satışa çıkarmak; Türk şeker sektörünü 
bitirmek, fabrikaları kapatmak, pancar 
şekeri üretimini fiilen sonlandırmak, 
insanımızı ithal ve sağlıksız şekere 
mahkûm etmek ve yerel birçok eko-
nomiyi ortadan kaldırmaktır. Biliyoruz 
ki bu yanlış karar, tarımda yetersizliğe 
işaret eden meseleleri daha da artır-
mak, yatırım programlarını hızlandır-
ma kararını vermiş bir iradenin halka 
mal olmuş yatırımlarını gözden çıkar-
ması demektir. Bu ürünü bu elverişli 
topraklarda yetiştirmeyip, geçen yıl ol-
duğu gibi 250 bin ton şekeri ithal ede-
ceksiniz. Katma değerse katma değer, 

ları kaydetti: “Diğer taraftan, kamuo-
yundan sosyal medyaya, yazılı ve gör-
sel basından siyaset dünyasına bilim 
ve akademi camiasına değin geniş bir 
kitlenin harekete geçtiği bu süreç içe-
risinde, başlattığımız imza kampanya-
sında vatandaşlık kimlik numaralarını 
hiç çekinmeden veren 1,5 milyonu aş-
kın vatandaşımıza ulaştık. Türkiye’de 
ne yazık ki en çok kriz ve reçete üre-
tiliyor. Çünkü Türkiye’de özellikle şeker 
sektöründe yıllardır ilaç üretileceğine 
reçete üretiliyor, çare üretileceğine so-
run üretiliyor.”

Şeker Vatandır Vatan Satılamaz

İktidar partisinin şeker fabrikalarını 
özelleştirme kararı sonrası komisyon 
kurduklarını söyleyen Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Veli Ağbaba ise, “Sadece özelleşecek 
değil, şimdilik kapsam dışı bırakılan 
fabrikalara da gitme kararı aldık. İkti-
dar partisi şeker fabrikalarını yok pa-
hasına elden çıkarmak istiyor. Bu satı-
şa karşı çıkışımız, siyasi bir gerekçeyle 

“ŞUNDAN EMİNİZ; ŞEKER 
FABRİKALARINI SATIŞA 
ÇIKARMAK; TÜRK ŞEKER 
SEKTÖRÜNÜ BİTİRMEK, 
FABRİKALARI KAPATMAK, 
PANCAR ŞEKERİ ÜRETİMİNİ 
FİİLEN SONLANDIRMAK, 
İNSANIMIZI İTHAL VE 
SAĞLIKSIZ ŞEKERE 
MAHKÛM ETMEK VE 
YEREL BİRÇOK EKONOMİYİ 
ORTADAN KALDIRMAKTIR.

istihdamsa istihdam, Doğu Anadolu’yu 
kalkındırmaksa kalkındırmak. Hepsi 
ama hepsi, şeker fabrikalarının ana 
fonksiyonudur” dedi.

Çare Üretileceğine Sorun 
Üretiliyor

Yürütmenin durdurulması için hukuki 
süreci başlattıklarını söyleyen Gök şun-
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değil. Çünkü biz ilk günden beri aynı 
duruşumuzu koruyoruz. ‘Şeker fabrika-
ları ekmektir’ diyoruz. Şeker fabrikaları 
halkımızın alın teridir diyoruz. Şeker 
fabrikaları Cumhuriyet’in değeridir di-
yoruz. Şeker fabrikaları vatandır diyo-
ruz. Vatan satılmaz diyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Şeker Fabrikaları Konusunda Milli 
Duruş Bekliyoruz

Son dönemlerde yerli ve milli vurgu-
larının yapıldığını kaydeden Ağbaba, 
“İktidardakiler her gün yerlilikten ve 
millilikten bahsediyor. Kendi beceriksiz-
liklerini dış güçler edebiyatıyla örtmek 
istiyor. Ama iş, bu ülkenin toprakların-
da yetişen pancara, bu ülkenin üretimi 
olan fabrikalara geldiğinde yerli ve milli 
olamıyorlar. Bugüne kadar bir tane fab-
rika yapmamış olanların, Cumhuriyet’in 
kurduğu fabrikaları birer birer satarak 
sayılı günlerini uzatmasına karşı çıkıyo-
ruz” ifadeleriyle konuşmasını sürdüren 
Ağbaba, “Bu fabrikaları Atatürk kurdu, 
İsmet İnönü, Menderes, Demirel, Erba-
kan, Özal, Ecevit kurdu. Bu fabrikaları 
satmak onların kemiklerini sızlatır. Bu 
fabrikaları satmak Türkiye’nin değerle-
rine hakarettir. Geçmişine, geleceğine 
darbe vurmaktır” dedi. Afrin şehitlerini 
de anarak konuşmasını sürdüren Ağ-
baba, “İktidar partisi tüm Türkiye’den 
Afrin operasyonu için milli bir duruş 
bekliyor. Bu milli duruş zaten sağlanmış 
durumdadır. Ama bizler de AKP’den, 
şeker fabrikaları için milli bir duruş bek-
liyoruz” dedi.

“Millî Gazete’ye Teşekkür 
Ediyorum”

Bu son özelleştirme kararıyla pancar 
üreticisinin yandı, bitti kül olduğunu 
söyleyen İYİ Parti Isparta Milletveki-
li Nuri Okutan, duyarlı haberlerinden 
dolayı Millî Gazete’ye teşekkür ederek 
şunları kaydetti: “Bu kötü gidişe dur di-
yen seslerin başında, yayınlarıyla bizleri 
ve milletimizi bu hususta aydınlatan 
Millî Gazete’ye ve değerli çalışanlarına 

huzurlarınızda teşekkür etmek istiyo-
rum. Bu özelleştirmede her şey işte bu 
cesur gazetenin hepimizin hafızalarına 
kazınan ‘Şekerde büyük satış’ manşe-
tiyle başladı. Aslında işin evveliyatına 
dair de çok söz söylendi, haberler ya-
pıldı, eylemler yapıldı ama o manşet 
milletimizi kendine getirdi. Şimdi bu 
özelleştirme uygulamasında da yine 
uluslararası güçlerin tıpkı üst kurul fur-
yası döneminde olduğu gibi devrede ol-
duğu açıktır. Türk şekerine bitirici dar-
beyi vurmak ve bu piyasayı tamamen 
kontrollerine almak istiyorlar. Milli ve 
yerli olduğunu iddia eden iktidar, arada 
bir “ey Amerika” diye efelenen iktidar 
elin Amerikan Cargill firması, “şeker 
fabrikalarınızı özelleştirin” diyor, bizim-
kiler de “başüstüne” diyor. Böyle yerlilik 
ve böyle millilik olur mu? “Bu ne perhiz, 
bu ne lahana turşusu.”

Özelleşme Uluslararası Tekellere 
Teslim Olmaktır

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Gürhan, parti olarak 
özelleştirmeye karşı olmadıklarını an-
cak özelleştirme olacaksa da neden-
lerinin millete açıklanması gerektiğini 
kaydederek, “Bu sebeple Büyük Birlik 
Partisi olarak 14 şeker fabrikasının 
özelleştirilmesine karşıyız. Daha önce 
benzer özelleştirmeler gördük. Eko-
nomik olarak kaybedeceğimizden ve 
şeker sektörünün NBŞ sektörünün 
eline geçeceğinden endişe ediyoruz. 
Bu fabrikalar özelleştirildiğinde şeker 
pancarının yerini artık NBŞ mi alacak? 
Bu fabrikaları alanlar şekeri bırakıp ar-
saları ayrı, binaları ayrı şekilde kullansa 
ne olacak? NBŞ’nin sağlık açısından çok 
büyük zararlar verdiğini hepimiz biliyo-
ruz. Şeker fabrikalarının özelleştirilme-
si demek, uluslararası tekellerin politi-
kalarına teslim olmaktır. BBP olarak bu 
karara karşı çıkıyoruz ve yeniden göz-
den geçirilmesi ve halkın görüşlerinin 
alınmasını istiyoruz. İlla satılacaksa bu-
nun gerçek sahiplerine devredilmesini 
istiyoruz” diye konuştu.

Şeker Pancarının Alternatifi Yok

Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade De-
mir ise yaptığı konuşmada, şeker fab-
rikalarının özelleştirilmesinin bütün 
yönleriyle ele alınması gereken bir 
konu olduğunu ifade ederek, “Şeker 
fabrikaları artısı-eksisi, işçisi, üreticisi, 
tüketicisi vs. her şey düşünüldükten 
sonra ancak bir karara varılmalıdır. 
Pancar sektörü çok önemli bir sektör-
dür, milyonlarca vatandaşın istihdamını 
sağlayabilecek bir sahaya sahip. Şeker 
işçisi, üreticisi, nakliyecisi ve aileleri 
oradan ekmek yiyen on binlerin mağ-
dur edilmemesi gerekir. Öte yandan 
şeker pancarının alternatifi yoktur. Son 
günlerde gündeme gelen kullanım ala-
nı da gitgide artan nişasta bazlı şekerin 
zararlarını ise görmezden gelmemek 
lazım. Pancarın ülkeye, ekonomiye, 
vatandaşa sağladığı fayda gözden kaçı-
rılmamalı. Hem sağlık hem de ekono-
mik olarak şeker fabrikalarını bırakın 
özelleştirmek ya da satmak, çok daha 
büyütülmesi, genişletilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. Umarım bu yanlıştan bir 
an önce dönülür” şeklinde konuştu.

Allah Aşkına Bir Tane Hükümet 
Yetkilisi Var Mı?

Şeker Zirvesi’nde duygularını dile ge-
tiren şeker üreticisi Nihat Babaözü ise 
ömründe ilk defa bir otele geldiğini 
söyleyerek, “Burada yapılan konuşma-
ların hiçbirini anlayamadım. Ben çiftçi-
yim. Sabah erkeden kalkar, akşam 10 
olmadan yatarım. Ama bu karar açık-
landıktan beridir geceleri yatamıyo-
rum. Ben korkuyorum, yatamıyorum, 
huzur arıyorum. Allah rızası için buraya 
gelip bunların dinleyen bir tane hükü-
met yetkilisi var mı? Atı alan Üsküdar’ı 
geçti gidiyor. Bir şeyler yapmak lazım. 
Şekerin pahalı olduğunu iddia ediyor-
larsa ben pancarı 10 kuruşa satarım 
ama onlar da bir liraya aldıkları mazotu 
bana 1,5 liraya versinler” diyerek, özel-
leştirmenin üreticiyi bitireceğini gözler 
önüne serdi.
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Esam Şeker Zirvesine Çiftçi 
Damgası…

Çiftçi Nihat Babaözü: 

“Şeker fabrikaları milletin 
boynundaki son altın”

ESAM’ın düzenlediği Şeker Zirve-
si’ndeki haykırışı ile şeker pancarı 
üreticisinin sesi olan çiftçi Nihat Ba-
baözü, iktidara şu sözlerle seslendi. 
Babaözü, “Ne yapmamız lazım, yor-
ganımızı yıkayıp kullanmamız lazım. 
Buradaki olay bu değil. Köylerde ça-
lışmayan adamlar var. İşe yaramaz 
adamlar var. Boş vaatlerde bulunur. 
Ondan sonra kadının altınını alır gi-
der. Ondan sonra eve dönüp gelir 
‘hanım beni kandırdılar’ der. Şu an 
durum tam olarak bu” sözleriyle uy-
gulamayı eleştirdi.

 Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi’nin önceki gün Ankara’da 
düzenlediği Şeker Zirvesi’nde yaptığı 
konuşma ile bir anda ülke gündemi-
ne gelen şeker pancarı çiftçisi Nihat 
Babaözü, şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesine tepki gösterdi. Gazete-
mize çarpıcı açıklamalarda bulunan 
Babaözü, şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesi için, “Pire uçurmak için 
yorgan yakılmaz” atasözüyle iktidara 
seslendi. Babaözü, “Ne yapmamız 
lazım, yorganımızı yıkayıp kullanma-
mız lazım. Buradaki olay bu değil. 
Köylerde çalışmayan adamlar var. İşe 
yaramaz adamlar var. Boş vaatlerde 
bulunur. Ondan sonra kadının altınını 
alır gider. Ondan sonra eve dönüp ge-
lir ‘hanım beni kandırdılar’ der. Şu an 
durum tam olarak bu” sözleriyle uy-
gulamayı eleştirdi.

Babaözü, açıklamasının devamında 
ise, “Size koyun, keçi, dana dağıtaca-
ğız diyorlar. Desteklemeyi artıracağız 
diyorlar. Bunları sıraladılar, ondan 
sonra şeker fabrikalarını milletin elin-
den almaya başladılar. Bu milletin 
boynundaki son altın bu şeker fabri-
kaları, bunu da kırıp almayı hesaplı-
yorlar. Artık bunu da alıp satacaklar. 
Ondan sonra millete dönüp diyecek-
ler ki; bizi kandırdılar. Böyle iş olmaz. 

Satmak bu, özelleştirmek değil. Mil-
letin kulağına ‘satmak’ kelimesi kötü 
geldiği için ‘özelleştirme’ diyorlar. 
İnsanda antipati oluşturmamak için 
böyle yapıyorlar. Dedelerimiz, atala-
rımız bu fabrikalarda çalışmış. Ben 
küçüklüğümden beri bu fabrikalarda 
çalıştım. Ben pancar tarlasında soğuk 
zamanlarda römorkun üzerinde yatan 
adamım” ifadelerini kullandı. 

“Şeker fabrikaları özelleştirilince 
daha iyi çalışacak diye bir şey çıktı” 
diyen Babaözü, çok sert ifadelerle ya-
pılmak istenene tepki gösterdi. Baba-
özü, “Gavurun çalıştırdığı fabrikadan 
senin cebine girecek bir para var mı? 
Yok. Ben tarlayı iyi kötü çalıştırıyo-
rum. 100 kilo buğday elde ediyorum. 
Ondan sonra ben tarlayı satıyorum, 
elin yabancısı geliyor. Benim tarlam-
dan 500 kilo elde ediyor. Bana diyor-
lar ondan sonra ‘bak senin tarlandan 
bu kadar buğday çıktı’. Bana ne bun-
dan Allah aşkına. Elin adamının para-
sından, gelirinden. Mal elin yabancısı-
na gittikten sonra bize bir faydası var 
mı?” diye de sordu.

“Ben Sinema, Tiyatro Bilmem”

Yaşadığı köyde hayvancılık da yaptığı-
nı aktaran çiftçi Babaözü, “Hayvancılık 
yapıyorum. 1000 dönümlük arazide 
sulu tarım yapıyorum. 400 koyunum 
var. 50 tane sağmal ineğim var. Buna 

rağmen hayvanların yiyeceklerini zor 
çıkartıyorum. Ben sinema, tiyatro, 
hamam bilmem. Biz çiftçiler olarak 
sabah evden şehre giderken, akşama 
kadar karnımız acıkmayacak şekilde 
yiyoruz. Çok acıkırsak simit yiyoruz. 
Lokantaya gitmiyoruz” dedi.

“Tarım Bakanı Yanlış Yapıyor”

Babaözü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya da 
seslenerek, “Bakan’ın yaptığı yanlışa 
bak. Diyor ki, ‘size 300 koyun verece-
ğim’. Ondan sonra ‘siz bizi yanlış an-
ladınız’ diyor. Kardeşim senin danış-
manın falan yok mu? Onlar uyarsaydı 
seni. Böyle bir hata yapmasaydın. Böy-
le yaparak ortada kalmasaydın. Allah 
diyor ki, ‘işi ehline verin’. Ancak bizim 
durum öyle değil. Yönetecek adam 
yok. Sağlam itikatlı bir insan, yapama-
yacağı işi yapmaz” diye konuştu.

“Bana Ağdalı Laf Kullanma”

Açıklamasının son bölümünde ise 
Babaözü, “Ben sosyoloji meraklısı 
biriyim. İnsanları incelemeyi seviyo-
rum. Şimdi bana diyorlar ki, ‘atı alan 
Üsküdar’ı geçti’ diyorlar. Kardeşim 
bana atı tutup burnunu yere sürtecek 
adam lazım. Bırakıp gidecek değil. 
Koordinasyonsuzluk var. Eksiklik var. 
Plansızlık var. Doğru söylemeyecek-
sek ne yapabilirim. Bana ağdalı laf 
kullanma” dedi.



77www.sekeris.org.tr

Haber

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi (ESAM) tarafından “Mili De-
ğer, Milli Gelecek” temasıyla düzenle-
nen Şeker Zirvesi, 08 Mart 2018 ta-
rihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  
Sempozyumda, ülkemiz kalkınmasın-
da kilit bir rol üstlenen 25 kamu şeker 
fabrikasından 14’ünün özelleştirilme 
sürecinde bulunması sebebiyle ülke-
miz şeker sektörünün mevcut analizi, 
dünya uygulamaları, ülkemiz avantaj-
ları, dezavantajları ve çözüm yolları, 
nişasta bazlı şeker ve sağlık boyutu, 
şeker sektörünün yeniden yapılan-
masına hukuki bakış, sektörün sür-
dürülebilirliğini merkez alan yerli ve 
yerinde üretim modelini ortaya koy-
mak ve istişare etmek üzere ortak bir 
konsensüs sağlanmıştır. 

ESAM’ın öncülüğünde gerçekleşen 
Şeker Zirvesi, Türkiye’nin çeşitli ille-
rinden pancar üreticileri ve şeker sa-
nayi mensupları, siyasi partiler, ilgili 
bürokratlar, sektörün paydaşları ola-
rak Pankobirlik ve Şeker-İş Sendikası 
yetkilileri, ilgili akademisyenler ve ba-
sın mensuplarının katılımlarına ev sa-
hipliği yapmış; zirve boyunca istişare 
edilen şeker sektöründe model arayı-
şına ilişkin sonuç bildirgesi şu şekilde 
ortaya konmuştur:

*Ülkemizde pancar şeker sanayinin, 
kristal şeker ve bağlı yan endüstri-
leriyle birlikte oluşturduğu üretim, 
istihdam ve katma değerden gelen 
stratejik pozisyonu, Türkiye’nin sosyal 
ve iktisadi gereksinimlerini karşıla-
mak üzerine kuruludur. Şeker üreti-
mini garanti altına alan endüstriyel 
bir yapının oluşturulması temel önce-
lik olmalıdır.

*Pancar şekeri endüstrisinin çok kat-
manlı yapısı ve diğer sektörlerle yakın 
ilişkisi dolayısıyla şeker politikalarının 

oluşumunda üretim ve arz kontrolü-
nün önceliği, üretimin sürdürülebilir-
lik ve yerel kalkınma hedefi doğrultu-
sunda tasarlanmalıdır.

*Ülkemizde şeker piyasasının kendi-
ne özgü yapısı ve özelliklerini dikkate 
alan bir yapıda işlemesi, şeker sektö-
rünün tabanı geniş çok paydaşlı bir 
sektör olması münasebetiyle,  şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi süre-
cinden çıkarılarak çalışanların, üreti-
cilerin ve kamunun da içinde buluna-
cağı bir yapılanma modelinin hayata 
geçirilmesi gereklidir.

*Ülkesel sınırların ötesinde şekerde 
uygulanan koruma, önlem ve politika-
ların, Türkiye açısından yansımaları-
nın değerlendirilmesi gerekmektedir.

*Özelleştirme kapsam ve programın-
da olan kamu şeker fabrikalarının ye-
niden yapılandırılması çerçevesinde 
endüstriyel otomasyon, modernizas-
yon ve ar-ge yatırımlarının yapılması, 
insan kaynağı açısından takviye sağ-
lanması aciliyet gerektiren temel ko-
nuları oluşturmaktadır.

*Fabrika günlük işleme kapasitele-
rinin artırılması, yan ürünlerin de-
ğerlendirilmesi ile ilgili tedbirlerin 
alınması, pazar odaklı ürün ve arz 
stratejilerinin geliştirilmesi, tarımsal 
girdi temininde üreticiyi teşvik edici 
tedbirler ve muafiyetlerle koruyarak 
maliyetlerin düşürülmesine yardımcı 
olunması gerekmektedir.         

*Pancarın tarımsal destekleme prog-
ramı içine alınması, çiftçilerin işletme 
sermayesi ihtiyacı için düşük faizle 
borçlandırılması, bölgesel teşviklerle 
çiftçi gelirlerinin standart hale geti-
rilmesi ve genç çiftçilerin desteklen-
mesi yönünde kararların alınması 
desteklenmelidir.       

*Tarımsal kalkınma, gıda sanayi, pet-
ro-kimya sanayi, maya, kozmetik, ilaç 
endüstrilerinin yanı sıra alternatif ve 
temiz bir enerji kaynağı olan biyoeta-
nol üretimi, şeker sanayinin yarattığı 
dolaylı etkiler gözetilerek teşvik edil-
meli, düzenleyici tedbirler alınmalıdır. 

*Türkiye’de tarımsal yapıda etkinliğin 
sağlanmasıyla gıda güvenliğinin sür-
dürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi 
gerekmektedir.

*Yerli C şekeri (ihraç şekeri)  üretimi 
için,  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye 
külfet getirmeyecek ve tüm paydaş-
larca üstlenilecek şekilde bir çözüm 
üretilmelidir. A kotasından aktarım 
yapılmadan, C pancarı ve C şekeri 
ürettirilmesinin yolları aranmalıdır. 

*Ülkemizde şeker ithalatına meydan 
verilmeden çözüm yöntemlerinin 
masaya yatırılması, dünya ticaretini 
takip ederek ihracat potansiyelimizin 
ortaya konması ve elzem atılımların 
hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

*Sağlıklı gıda üretimine olan talebin 
hızla yükseldiği, dolayısıyla organik 
gıda endüstri ürünleri üretiminin 
önem kazanmasıyla, halk sağlığı açı-
sından nişasta bazlı şekerler ve yük-
sek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) 
sağlık boyutu dünya ülkelerinde oldu-
ğu gibi Türkiye’de de tartışılmaktadır. 
Bu sebeple Türkiye’nin sağlıklı gıda 
tüketimi için, sağlıklı şeker üretim 
potansiyelini her geçen yıl daha da 
daraltan NBŞ kotaları pancardan şe-
ker üreten AB ülkelerinde uygulanan 
seviyeye indirilmeli, yüksek yoğunluk-
lu tatlandırıcı ithalatının önüne geçil-
melidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ESAM ŞEKER ZİRVESİ 2018 “MİLLİ DEĞER, MİLLİ GELECEK”
SONUÇ BİLDİRGESİ 08 MART 2018/ ANKARA
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nda 
Şeker Görüşüldü
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısında şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi masaya yatırıldı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun Bildirisin-
den şeker fabrikalarına ilişkin bölüm 
şöyle;

“........Ülkemizin jeopolitik ve stratejik 
bakımdan önemi, bölgesel gelişmeler 
çerçevesinde günümüzde daha belirgin 
olmaktadır. Yerli ve milli ekonominin 
kazanımları, ekonomik bağımsızlığın 
önemi devletin hafızasında ve milletinin 
vicdanında karşılığını bulmaktadır. İçin-
de bulunduğumuz şartlarda, Türkşeker 
kapsamındaki 14 fabrikanın özelleştiril-

kapsamda şeker fabrikalarına olan ih-
tiyacı daha da arttırmaktadır. İç pazarın 
nişasta bazlı şekerler ve yüksek yoğun-
lukta tatlandırıcılar ile daraltılması, 
kamu sağlığını da yakından ilgilendir-
mektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, şeker fabri-
kalarının özelleştirme sürecinden çıka-
rılması için Şeker-İş Sendikası ile sektör 
üreticileri tarafından sürdürülen mü-
cadeleyi desteklemekte, bu kapsamda 
her türlü katkıyı vermektedir.”

mesi için ihale sürecinin başlatılması, 
geçmiş özelleştirme uygulamalarının 
sonuçları da dikkate alındığında, doğru 
bir politik tercih olmamaktadır. Kendi 
tarımsal üretimine dayalı şeker panca-
rını temel girdi kullanarak katma değer 
sağlayan şeker sanayii, tarladan şeker 
üretimine kadar uzanan entegre ya-
pısıyla ülke ekonomisine önemli katkı 
sağlamaktadır. İşçisi, çiftçisi, esnafı ile 
geniş bir toplum kesiminin geçimi bu 
sektörde sağlanmaktadır. Ekonomik, 
siyasal ve sosyal şartlar KİT’lere ve bu 
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AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu’dan Milli Çıkış: 

“Bürokratlar Hükümeti Yanlış 
Yönlendiriyor, Şeker Fabrikaları 
Özelleştirilmemeli”
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 14 şeker fabrikasının 
özelleştirilmesi sürecinin başlamasıyla ilgili bürokratların hükümeti 
yanlış yönlendirdiğini ileri sürdü ve “Sadece şeker fabrikalarının 
değil, gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum” dedi. 
Uslu, “şeker fabrikaları zarar da etmiyor” ifadelerini kullandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 
Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 14 fab-
rikanın özelleştirmesi için ihale sürecini 
başlattı. Çiftçinin ve vatandaşın karşı 
çıktığı özelleştirme sürecinde iktidar 
cephesinden ilginç bir ses geldi.

‘İlla Özelleştirilecekse İşletmeler 
Özelleştirilsin’

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e ko-
nuşan AK Partili Uslu, şunları söyledi:

“Sadece şeker fabrikalarının değil, gıda 
sektörünün özelleştirilmesini doğru 
bulmuyorum. Buralar illa özelleştirile-
cekse, işletmeleri özelleştirilebilir ve 
devletin malı olmaya devam eder. Ala-
cak kişiler de paralarını işletme serma-
yesine koyarlar.

Ya da kooperatifler kurarsınız, üreticiler 
ve çalışanlar buranın ortak sahibi olur-
lar. Şu ana kadar şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesini gerekli kılan uluslara-
rası gerekçeler olabilir, ben bunları da 
ayrıca tartışma konusu yaparım da…

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde 
zarar eden fabrikalar yerine kar eden 
fabrikaların özelleştirilmesini asla doğ-
ru bulmuyorum. Ve bu fabrikalar zarar 
etmiyordu. Eğer zarar ediyorsa veya üç 
ay çalışıp sonra boş duran kampanya 
işçileri varsa, bu bölgelere tarımsal ve 

tılan yerler, genelde kar edenler. Ben 
bürokratların hükümeti yanılttıklarını 
düşünüyorum.

Örneğin istihdam artacak diyorlar. 
Bana bir tane özelleştirilen işletme 
gösteremezler ki, işletmede işçi sayısı 
ve istihdam artmış olsun. Yok öyle bir 
şey. Sonra iş veren niye alsın, madem 
fabrika zarar ediyorsa, maliyetleri yük-
sekse.

“Ayrıca şeker pancarını tutup da şe-
ker kamışıyla karşılaştırmak yanlış. 
Türkiye’de şeker kamışı üretilmiyor, şe-
ker pancarı üretiliyor. Ve bu kadar üre-
tici var ortada. Yani kota koydunuz, 5 
yıl üretimde kaldı falan… 5 yıl sonra ne 
olacak? Garantisi yok. Sözleşmeli üre-
ticilik yaparsınız, oraya ilave fabrikalar 
kurarsınız, işletmecilikten kaynaklanan 
hataları giderirsiniz veya illa özelleşti-
recekseniz çalışanlara, üreticilere ko-
operatiflere verirsiniz, kooperatiflerde 
yanlışlar varsa onu gidermiş olursunuz 
veya mülkiyet devlette kalır işletmeyi 
özelleştirirsiniz veya daha olmadı dev-
letin burada altın hissesi bulunur.”

kimyasal yeni fabrikalar, atölyeler kur-
mak mümkündür, örneğin Çorum’da 
arazimiz geniş.”

‘Bunlar Parti İçi Çalışmalar, 
Açıklama Yapamam’

“Mesela şeker fabrikasının hemen ya-
nında ispirto fabrikası niye kurulmaz? 
O açıdan ben bunları ilgililere ilettim” 
diyen Uslu, “Ne yanıt aldınız?” sorusuna 
şöyle cevap verdi:

“Hayır, bunlar parti içi çalışmalardır. 
Bu konuda açıklama yapamam. Kime 
ilettiğimi de söylemiyorum size zaten, 
ama yetkililere ilettim ben. Özelleştirdi-
ğimiz Et Balık Kurumu’ndan örnek ve-
reyim. Et Balık Kurumu’nda satılanların 
bir kısmını neden geri aldık? Ağrı’daki-
ni aldık mesela. Aynı şey şeker için de 
geçerlidir. Ben kanserojen etkiden, ni-
şasta bazlı şekerden (NBŞ) anlamam, 
doktor değilim. Ama o konularda da 
arkadaşlarımızın çok haklı itirazları var. 
Onların dikkate alınması gerekir.”

‘Bana Özelleştirilen İşletmede 
İşçi Sayısı Ve İstihdamın Arttığını 
Gösteremezler’

Fabrikaların zarar etmediğini söyleyen 
Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

Fabrikaların içinde zarar edenler var 
ama onlar satış kapsamında değil. Sa-
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Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç:

“Özelleştirilenlerin Hepsi 
Kapandı!”
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, geçmişte özelleştirilen fabrikalarda 
üretimin durduğunu hatırlatarak “Sümerbanklar bitti. Türk Telekom özelleştirilirken 48 
bin kişiden bahsediliyordu. Şu anda 5 bin kişiye düşmüş durumda. Dolayısıyla şeker 
pancarı da çok geniş bir yelpaze olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor. İyi düşünülmesi 
gerekiyor” dedi.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Mu-
rat İnanç, son günlerde gündemden 
düşmeyen şeker fabrikalarının özelleş-
tirilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. Geçmişte özelleştirilen fabri-
kalarda üretimin devam edeceğinin ta-
ahhüt edildiğini ancak üretimin durdu-
ğunu hatırlatan İnanç, “Sümerbanklar 
bitti. Türk Telekom özelleştirilirken 48 
bin kişiden bahsediliyordu. Şu anda 5 
bin kişiye düşmüş durumda. Dolayısıyla 
şeker pancarı da çok geniş bir yelpaze 
olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor. 
Çiftçi, sanayi, iç politika, şeker politikası 
ve sağlık da etkileniyor” dedi.

İyi Düşünmek Lazım

Devletin bazı şeylerin içerisinde olması 
gerektiğini belirten İnanç şunları kay-
detti: “Devlet obeziteyle mücadele edi-
yor mu? Genleri değiştirilmiş gıdayla 
mücadele ediyor mu? Dolayısıyla bazı 
şeylerin içerisinde devletin olması la-
zım. Şeker devletin politikasıdır. Şeker 
pancarı eken çiftçi ne yapacak? Bunun 
yerine bu çiftçi kardeşlerimize neyi 
tavsiye ediyorsun? GDO’lu ürünlerle, 
nişasta bazlı şekerle nasıl mücadele 
edecek? Oranlar yüzde 10’dan yüzde 
5’e düşürüldü ama kontroller nasıl ya-
pılacak? Bunu yanlış görüyoruz. Et Ba-
lık Kurumu gözden çıkarılıp dışarıdan 
et ithal edildi. Karkas hayvan getirdiler, 
dışarıya bağımlılık arttı. Bunu iyi düşün-
mek lazım.”
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Veli Ağbaba: “İnşallah Türkiye Bir 
Kayıp Yaşamaz”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesine ilişkin, “Bu talep, bugün savaş halinde olduğumuz 
ABD’nin şirketlerinden gelmektedir. Afrin’de meydan okuyoruz... 
Meydan okuyacaksan gel, bu teklifi geri çek. Milli ve yerli olduğundan 
hiç kuşku duymadığımız şeker fabrikalarına dokunma.” dedi.

Ağbaba başkanlığında, milletvekillerin-
den oluşan bir heyet, Şeker-İş Sendika-
sı Genel Merkezi’nde Genel Başkan İsa 
Gök’ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan 
Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleş-
tirilmesi konusunun geçen yıllarda da 
gündeme geldiğini, bu yanlış karardan 
vazgeçildiğini hatırlattı.

“Umarız bu mücadele de başarıyla so-
nuçlanır ve Türkiye’nin en önemli ku-
ruluşlarından olan şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin önüne geçilir.” diyen 
Ağbaba, son dönemde sıkça “yerli ve 
milli” vurgusunun yapıldığını, bu kap-
samda şeker fabrikalarının ilk sırada 
yer aldığını söyledi. Cumhuriyetin ilk 
fabrikalarının, şeker fabrikaları olduğu-
nu belirten Ağbaba, bu fabrikalarda 10 
bine yakın işçinin çalıştığını, bunun dı-
şında pancar üreticilerinin, besicilerin, 
nakliyecilerin ve lokantacıların olduğu-
nu ifade etti.  Ağbaba, Türkiye’de özel-
leştirmelerin amacına uygun yapılma-
dığını, daha önceki özelleştirmelerden 
sonra birçok kurumun faaliyetinin dur-

CHP Heyetinden Şeker-İş’e Ziyaret…

duğunu savunarak,  “Özelleştirme ta-
lebi, şeker fabrikasında çalışan işçiler-
den, üreticilerden gelmedi, Türkiye’deki 
siyaset kurumunun da böyle bir talebi 
yok. Bu talep maalesef yerli ve milli ol-
mayan ve sürekli bu işi kaşıyan yabancı 
sermayeli büyük firmalardan geldi. Ve 
maalesef Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarımı temsil etmekten öte, 
yabancı firmaları temsil eder bir du-
rumda.” değerlendirmesinde bulundu.

“Fabrikalara ziyaret”
“Şeker fabrikaları zarar ediyor” algısı-
nın oluşturulmaya çalışıldığını dile ge-
tiren Ağbaba, şunları kaydetti:

“Bunun zarar etmesinin sebebi orada 
çalışan işçiler değil, bu anlalayıştır. Şe-
ker fabrikalarının özelleştirilmesi, Cum-
huriyet değerlerini yok etmektir. Milli 
ve yerli olmayan taleplerle gerçekleşti-
rilmektedir bu satış. Türkiye’de hiçkim-
se şeker fabrikalarının özelleştirilme-
siyle ilgili bir talepte bulunmamıştır. Bu 
talep, bugün savaş halinde olduğumuz 

ABD’nin şirketlerinden gelmektedir. 
Afrin’de meydan okuyoruz... Meydan 
okuyacaksan gel, bu teklifi geri çek. Milli 
ve yerli olduğundan hiç kuşku duyma-
dığımız şeker fabrikalarına dokunma.”

Ağbaba, özelleştirmelerin milli bir me-
sele olduğunu, buna karşı herkesin or-
tak bir mücadele vermesi gerektiğini 
ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultu-
sunda, 20 milletvekilinin yer aldığı bir 
heyet oluşturduklarını, bunların Türki-
ye’deki şeker fabrikalarını ziyaret ede-
ceğini söyledi. Bu satışın durdurulması 
için her türlü mücadeleyi vereceklerini 
dile getiren Ağbaba, bütün siyasi parti-
leri ve sivil toplum kuruluşlarını işçilere 
ve fabrikalara sahip çıkmaya çağırdı. 
Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök de şe-
ker sektörünün çok sağlıklı bir şekilde 
masaya yatırılıp tartışılması gerektiğini 
söyledi. Dünyada şeker fabrikalarının 
kişilere ihale edilmediğini belirten Gök, 
her devletin tarımsal bir politikasının 
olduğunu, şeker sektörünün ayrı tu-
tulduğunu kaydetti. ABD’de, bir tane 
özel şeker fabrikasının bulunmadığına, 
Avrupa Birliği’nde ise şeker konusunda 
çalışanların ve üreticilerin hakim oldu-
ğu bir yapının olduğuna dikkati çeken 
Gök, Türkiye’de şeker konusunun şa-
hıslara ihalesinin yanlış olacağını ifade 
etti. Şeker fabrikalarının, nişasta bazlı 
şekere karşı mücadele ettiğine dikkati 
çeken Gök, nişasta bazlı şeker üreticile-
rinin yüzde 70’inden fazlasının yabancı 
şirketlere ait olduğunu ve bunun sağ-
lığa etkilerini Türkiye’nin gündeminde 
tutmaya gayret ettiklerini söyledi.

“İnşallah insan sağlığı, sağlıklı beslen-
me bakımından Türkiye bir kayıp yaşa-
maz.” diyen Gök, CHP’ye ziyaretinden 
dolayı teşekkür etti.
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Şeker- İş Sendikası’ndan
CHP’ye Ziyaret
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve yönetim kurulu üyeleri, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 
üreticinin yanında olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 

Gök ve yönetim kurulu üyelerini kabul 

etti. CHP Genel Merkezi’nde basına ka-

palı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 da-

kika sürdü.

Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı 

Veli Ağbaba da hazır bulundu. Edinilen 

bilgiye göre Gök, özelleştirilen şeker 

sektörünün ayakta kalamayacağını ifa-

de etti. Avrupa Birliği’nde şeker sektö-

ründe özelleştirme yapılırken sürecin 
11 yıla yayıldığını ve fabrikaların şahıs-
lara değil, üreticinin içinde bulunduğu 
kooperatiflere devredildiğini belirten 
Gök, özelleştirmeyle 17-18 fabrikanın 
kapanacağını, bunun “Türkiye’nin şeker 
sektöründen çekilmesi” anlamına gele-
ceğini kaydetti.

“Çiftçinin Üreticinin Yanındayız”

Kemal Kılıçdaroğlu da şeker fabrikala-
rının özelleştirilmesine karşı olduklarını 

yineleyerek, bu durumun uluslarara-

sı tekellerin Türkiye’ye girmesine yol 

açacağını ve şeker tarımını bitireceğini 

vurguladı. Çiftçinin, şeker üreticisinin 

yanında olduklarının altını çizen Kılıç-

daroğlu, tepkilerini her kulvarda dile 

getirmeye devam edeceklerini ifade 

etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Şeker-İş 

Sendikası tarafından Change.org’da 

başlatılan Şeker Fabrikaları Satılmasın 

başlıklı imza kampanyasını imzaladı.
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Şeker-İş Heyeti’nden 
BBP’ye Ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, şeker 
fabrikalarında teknolojinin yenilenebileceğini, revizeler yapılabileceğini 
belirterek “Ama mutlaka Türkiye’nin pancardan şeker üretimini milli bir 
mesele olarak görüp bunun üzerine daha fazla kafa yorması gerekir.” dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ve beraberindeki heyet, Destici’yi 
BBP Genel Merkezi’ndeki makamında 
ziyaret etti. Destici, yaklaşık yarım saat 
süren görüşmenin ardından basın men-
suplarına yaptığı açıklamada, tüm İslam 
aleminin Regaip Kandili’ni tebrik etti.

Sağlığa zararlı nişasta bazlı ürünlerle 
şeker kamışından üretilen şekerle ilgili 
önlemlerin alınmasının zorunlu hale 
geldiğini belirten Destici, şeker pan-
carından elde edilen şekerin ise insan 
sağlığına faydalı olduğunu ifade etti. 
Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim ülkemiz, topraklarımız zengin. 
Üreticimiz bu hususta çok bilgili, tecrü-
beli ve yeteri kadar üretimi yapabilecek 
kapasitemiz var. Fabrikalarımız zama-
nında kurulmuş, bunlar tıkır tıkır işliyor. 
Belki teknolojinin yenilenmesi gereke-
bilir, birtakım fabrikalarda revizeler ya-

pılması gerekiyorsa bunlar yapılabilir. 
Ama mutlaka Türkiye’nin pancardan 
şeker üretimini milli bir mesele olarak 
görüp, bunun üzerine daha fazla kafa 
yorması gerekir.”

“Yol haritası çizilmesi gerekiyor”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök 
ise şeker fabrikalarının özelleştirilme-
sinde milletin ortak bir tavır sergilediği-
ni dile getirdi. Şeker fabrikalarındaki so-
runların farkında olduklarını ifade eden 
Gök, “Onun için şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi sonrasında Türkiye’nin 
pazar haline gelmemesi için sektörün 

aktörler tarafından mutlaka tartışılıp 
bir yol haritası çizilmesi gerektiğini dü-
şünüyoruz.” dedi.

Gök, Destici’ye şeker sektörü raporunu 
ve “Şeker Fabrikalarının Kurtuluşu İçin 
‘Milli Mutabakat’ Tutanakları” isimli iki 
ciltlik kitabı takdim etti.

Destici, Şeker-İş Sendikasının şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi kararına 
karşı başlattığı imza kampanyasına da 
destek verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başka-
nı Mustafa Destici (sağda) parti genel 
merkezinde Şeker İş Sendikası Genel 
Başkanı İsa Gök (solda) ve beraberin-
deki heyeti kabul etti. Gök, Destici’ye 
sendika yayınlarını hediye etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 
Mustafa Destici parti genel merkezinde 
Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ve beraberindeki heyeti kabulünde 
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
karşı Change.org’ ta başlatılan imza 
kampanyasına da katıldı.



84 şeker-iş dergisi / eylül 2018

Haber

“İnşallah Hükümet Vazgeçer”
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şeker fabrikalarının 
özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, “Bindiğimiz dalı kesiyoruz 
gibi bir iş bu. Bundan dolayı da biz yanınızdayız. Bu fabrikaların 
özelleştirilmesi durdurulmalı.” dedi.

Temel Karamollaoğlu’ndan Şeker-İş’e destek ziyareti!..

Karamollaoğlu Şeker-İş’in Şeker Fabri-
kaları Satılmasın imza kampanyasına 
imza atarak destek verdi..

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu başkanlığındaki Saadet 
Partisi heyeti, Şeker-İş Sendikası Genel 
Merkezi’nde, Genel Başkan İsa Gök’ü zi-
yaret etti. Temel Karamollaoğlu, şeker 
fabrikalarının özelleştirme kapsamına 
alınmasına ilişkin, “Bindiğimiz dalı kesi-
yoruz gibi bir iş bu. Bundan dolayı da 
biz yanınızdayız. Bu fabrikaların özel-
leştirilmesi durdurulmalı.” dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirme ka-
rarına karşı yürüttükleri mücadelede 
Şeker-İş Sendikasının yanında olduk-
larını belirten Karamollaoğlu, tarımın 
en önemli sektörlerin başında geldiğini 
söyledi.

Çiftçi, İşçi, Sendika Bu İşe Ortak 
Edilsin

Tarımsal üretim içinde şeker pancarı-
nın hem şeker sanayinin büyümesinde 
hem de hayvancılığın gelişmesinde 
önemli bir yere sahip olduğunu vurgu-

layan Karamollaoğlu, son yıllarda şeker 
pancarına gereken destek verilmediği 
için üretici sayısının ciddi oranda düş-
tüğünü ifade etti. Karamollaoğlu, şöyle 
konuştu:

“Bizim köylerimiz boşaldı, sebeplerin-
den bir tanesi bu. Tarım Kanunu, ta-
rımın desteklenmesini emrediyor bir 
bakıma. Tarım Kanunu’nda, ‘tarıma 
destek olarak verilecek rakam mutla-
ka milli gelirin yüzde 1’inin üzerinde 
olmalı’ deniyor. Bu sene beklenen milli 
gelirimiz 3,5 trilyon lira, yüzde 1’i, 35 
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milyar lira eder. Bütçede tarıma ayrı-
lan destek ise 14,5 milyar lira. Buradan 
açıkça görünüyor ki kanuna bile uyul-
muyor. Şimdi onun arkasından tarım 
stratejik bir sektördür, bunun önemini 
idrak etmeliyiz demenin hiçbir manası 
yok ki. Söze değil, bizim icraata ihti-
yacımız var. Onun için bu politikaların 
kökten değişmesi lazım. Ben özelleş-
tirmenin prensip itibarıyla bu gibi sek-
törlerde eğer özelleştirilen fabrika or-
tadan kaldırılacaksa karşısındayım. Yok 
eğer o bölgede gerekli tedbirler alınır, 
çiftçi desteklenir de burası karlı hale 
getirilecekse bununla uğraşacak çiftçi, 
burada çalışan işçi, sendika bu işe ortak 
edilsin.”

İnşaallah Hükümet Vazgeçer

Karamollaoğlu, şeker fabrikalarının 
bütçe açığını kapatmak için bir gelir 
vesilesi yapılmaması gerektiğini değer-
lendirerek, şunları kaydetti:

“Sektörün devamına izin verecek tarz-
da, yatırımı karlı hala getirecek tarzda 
bir politika izlensin. Bedava bile verirse 
burada çalışacak fazla insandan alına-
cak gelir vergisi bile fabrikanın yapacağı 
kardan alınacak vergi bile, bize sağlaya-
cağı ithal ikamesi veya ihracat sebe-
biyle alacağımız gelirler bile Türkiye’ye 
bunu katbekat öder. Yani bindiğimiz 

dalı kesiyoruz gibi bir iş bu. Bundan do-
layı da biz yanınızdayız. Bu fabrikaların 
özelleştirilmesi durdurulmalı. İlle de 
özelleştirilecek diyorlarsa bunu bırakın 
pancar üreticisi, bu fabrikalarda çalışan 
işçilerimiz ve sendikaları alsınlar. Bura-
da hemen şu kadar parayı verin derse-
niz, ne çiftçinin ne de işçinin bu parayı 
ödeyecek halinin olmadığı da açık. Yani 
bu kısa vadelik bir rant için değil, orta 
ve uzun vadeli Türk ekonomisine sağla-
yacağı katkı düşünülerek yapılmalı. Bu 
sektöre yapılacak her yatırım en kısa 
zamanda, öyle 10 senede değil, bir iki 
senenin içinde hükümete de millete 
de kazandırır. İnşallah bu istikametteki 
çalışmalardan hükümet vazgeçer, hiç 
olmazsa bu söylediğimiz yola tevessül 
ederler.”

Karamollaoğlu’na Teşekkür

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök 
de birçok şeker fabrikasının açılma-
sında Merhum Necmettin Erbakan’ın 
da katkısının bulunduğunu anım-
satarak, destek ziyareti dolayısıyla 
Karamollaoğlu’na teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Karamollaoğlu, 
Şeker-İş Sendikasının, şeker fabrikala-
rının özelleştirilme kararının iptali için 
başlatmış olduğu kampanyaya imza 
atarak destek verdi.

SÖZE DEĞİL, BİZİM 
İCRAATA İHTİYACIMIZ 
VAR. ONUN İÇİN 
BU POLİTİKALARIN 
KÖKTEN DEĞİŞMESİ 
LAZIM.
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Şeker-İş’ten
Demokrat Partiye Ziyaret
Şeker İş Sendikası Demokrat Parti’yi ziyaret etti. Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Uysal, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ile 
görüştü. Uysal, daha önce şeker fabrikalarının kapatılmaması için 
imza verdiği kampanyadan sonra bir de change.org üzerine başlattığı 
kampanyayı imzalarken, Gök ise sadece işçilerin hak ve menfaatlerini 
değil, toplumun menfaatinin de kendileri için önemli olduğunu söyledi. 

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök, daha sonra Demokrat Parti Genel 
Başkanı Gültekin Uysal’a fabrikaların 
olduğu yerdeki 1180 sivil toplum örgü-
tü, muhtar ve çeşitli siyasi temsilcileri-
nin görüşlerini içeren iki ciltlik bir kitabı 
hediye etti.  Genel Başkan Gök, kendi-
lerinin şeker sektöründe çözüm yolları 
üreterek her platformda anlattıklarını 
belirtirken “İşçileri, üreticileri, çalışan-
larıyla, yöre halkının bu meselede be-
lirleyici olduğu bilincindeyiz. Dünyaya 

uygun bir sistemle, ülke coğrafyamızın 
avantajını da kullanarak sektörde itha-
latçı bir ülke olabilmemiz için projeleri-
miz var. Siyasetçilere bunu anlatmaya 
çalışıyoruz. Bugünkü şartlarda böyle bir 
özelleştirmenin Türkiye’yi pazar haline 
getireceğine inanıyoruz” dedi. 

Bu özelleştirmelerden elde edilecek ge-
lirin Türkiye bütçesinin dişinin kovuğu-
nu doldurmayacağını ifade eden Uysal 
ise Cumhurbaşkanı tarafından yapılan 

açıklamalara bakarsak bu özelleştirme-
nin yapılacağı hususunda bir inat, irade 
olduğunu oysa işçisiyle, çalışanıyla me-
seleyi bütün cepheleriyle değerlendirip 
yapılandırmak gerektiğinin altını çizdi. 
Uysal “Mesele özelleştirmekse; bu dev-
let, yeri geldiğinde sembolik, 1 liraya da 
özelleştirmeler yaptı. Bu tür sembolik 
özelleştirmelerin amacı hem kurulu ka-
pasite artsın hem istihdam artsın hem 
de katma değer artsın amaçlıydı” ifa-
delerini kullandı.
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ŞEKER-İŞ’ten Karamollaoğlu’na 
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şeker fabrikalarının 
özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, “Bindiğimiz dalı kesiyoruz 
gibi bir iş bu. Bundan dolayı da biz yanınızdayız. Bu fabrikaların 
özelleştirilmesi durdurulmalı.” dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ve beraberindeki heyet,  Saadet 
Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaş-
kanı Adayı Temel Karamollaoğlu’na 
‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. 
Şeker fabrikalarının özelleştirilme-
si sürecinde verdiği destekten dolayı 
Karamollaoğlu’na teşekkür eden Gök 
ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı 
adaylık sürecinin ise hayırlara vesile ol-
ması temennisinde bulundu.

Şeker-İş yönetimi, cumhurbaşkanı 
adayı Karamollaoğlu’na ‘hayırlı olsun’ 
ziyaretinde bulundu. Şeker-İş Sendika-
sı Genel Başkanı İsa Gök ve beraberin-
deki heyet, Saadet Partisi Genel Baş-
kanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel 
Karamollaoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti 
gerçekleştirdi. Karamollaoğlu’na şeker 
ve Türkiye ile ilgili düşüncelerini bildik-
lerini söyleyen Gök, şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesine karşı verdikleri des-

tek için teşekkür ederken, cumhurbaş-
kanlığı adaylığı için de ‘hayırlı olsun’ 
temennisinde bulundu. Karamollaoğlu 
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, Şeker-İş’in özelleştirme-
ye karşı iyi bir mücadele sergilediğini 
ancak neticede yetki makamının karar 
verici olduğunu hatırlattı.
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Fabrikaların Özelleştirilmemesi 
İçin İkili Temaslar Artırıldı 

Şeker fabrikalarının özelleştirilme sü-
recinde Şeker-İş Sendikası tüm çıkış 
yollarını harekete geçirmeye çalışmış, 
etkinliklerin dışında yaptığı temaslarda 
fabrikaların daha önceki örneklerinde 
olduğu gibi özelleştirilme sürecindeki 
yanlışlıkları bir kez daha siyasi iradeye 
birebir aktarma fırsatı bulmuştur. Bu 
bağlamda TBMM Gurup Başkan Vekili 
ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Mus-
tafa Elitaş başta olmak üzere TBMM 
İdari Amiri ve Çorum Milletvekili Salim 
Uslu, Ak Parti Sakarya Milletvekili Ay-
han Sefer Üstün, TÜRK-İŞ Başkanı Er-
gün Atalay, Şeker-İş Hukuk danışmanı 
Av. Gökhan Candoğan ve Genel Mer-
kez Yönetimi Şeker-İş Sendikası’nda 
biraraya gelmişlerdir. Yaklaşık iki saat 

süren görüşmeler sonrası Elitaş ve hü-

kümet üyeleri konuyu Başbakan Binali 

Yıldırım’a aktarmak üzere sendikadan 

ayrılmışlardır.
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken:

 “Şeker Konusunda Ortak Akıl İle 
Milli Konsensus Sağlanmalı”

Tesk’den Şeker-İş Sendikası’na Tam Destek…

Ülke genelinde ihaleye çıkarılan 14 
şeker fabrikasının satışının yapılma-
ması için TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken’i yönetimi ile makamında 
ziyaret eden Şeker-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı İsa Gök, AB ve Türkiye’de 
yaşanan şeker konusuna dikkat çekti. 
Gök, sürecin yeniden ele alınmasıyla 
AB ülkeleri örneklerinde olduğu gibi 
şeker üreticisinin, işçilerin ve devletin 
içinde olduğu bir modelin tüm kesim-
leri mutlu edeceğinin altını çizdi.

“Ortak Konsensus Bulunmalı”

Ziyarette konuşan Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Şeker ağzımızın tadıdır. Şekerde 
yaşanan sorunun çözümü için üreti-
ci, esnaf, sanayici ve tüm tarafların 
bir araya geldiği ortak akıl ile milli 
bir konsensus sağlanmalıdır. Şeker 
olmazsa olmazımızdır. Şeker sade-
ce şeker değil, melasıyla, küspesiyle 
önemli bir değerdir. Bu ülkemiz için 
çok önemlidir. Şeker konusunda ağzı-
mızın tadının kaçmaması çok önemli. 
Şeker konusu hem üretici, hem sa-
nayici, hem çalışan bakımından çok 
önemlidir. Çünkü işçi ve memur çok 

iyi ücret alacak ki esnaf iş yapsın. 
En önemlisi şeker konusundaki eko-
nomik büyüklük de çok iyi düşünül-
melidir. Bu açıdan devletimizin asli 
görevi, şeker gibi önemli sektörlerde 
desteğini çekmemesidir. Aksi taktirde 
tütünde, yemde, sütte, ette yaşadık-
larımızı bu sektörde de yaşamamak 
için uyarılarımızı yapmalıyız. İnşallah 
bu yanlıştan dönülür. Bu konuda Sa-
yın Başbakanımız ilgili Bakanlar ile 
son değerlendirmeyi yaparak Cum-
hurbaşkanı ile olumlu bir karar ve-
receklerdir diye düşünüyorum” diye 
konuştu.
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Türk Enerji-Sen’den Ziyaret

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Musta-

fa Tümer ve Yönetimi ŞEKER İŞ sen-

dikasını ziyaret ederek destek verdi. 

Ziyarette Genel Başkan yardımcıları 

Ahmet ÇAĞLAROĞLU, Selamet ERYİ-

ĞİT beraberinde Ankara 3 no’lu Şube  

Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Mehmet 

KILIÇ, Ahmet Emin YALÇINKAYA ve 

Burhan ARSLAN yer aldı. Ziyarette 

Türkiye Şeker fabrikalarının ülkemiz 

ekonomisi için ve bulundukları şehir-

lerin sosyoekonomik gelişimi açısın-

dan ne kadar önemli rol oynadıkları 

vurgulandı. Şeker pancarı üretiminin 

çiftçilerimiz için önemi, sağlıklı ne-

siller için şeker pancarından üretilen 

Şeker Dairesi Başkanı Aygül’e 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçile-

ri Sendikası Genel Başkanı Sayın İsa 

Gök ve Genel Mali Sekreteri Sayın 

İlhan Özyurt 16.08.2018 tarihinde 

Şeker Dairesi Başkanlığını ziyaret 

ederek, Başkan Sayın Hamit Aygül’e 

yeni görevinde başarılar dilediler. Gö-

rüşmede sektörün yapısı, çalışmaları 

ve sorunları hakkında görüş alışveri-

şinde bulunuldu.

şekerin gerekliliği konularında bilgi 
paylaşımında bulunuldu.

Türk Enerji Sendikası Şeker İş Sendi-
kasının fabrikaların satılmaması için 
başlattığı çalışmaya destek vererek, 
Türkiye için böylesine önemli, Milli 
ve yerli olan  fabrikaların satılması-
na dur  demek için birlikte mücadele 
etme konusunda karar aldı.
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında hava muhalefeti nedeniyle olduğu ileri sürülen yolcu treninin raydan çıkması sonucu 
meydana gelen elim kazada 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 338 yaralının tedavi altına alındığı bilgisi bizleri de-
rinden üzmüştür. Bu tür kazaların bir kez daha tekrarlanmamasını, kazayla ilgili gerekli soruşturmanın yapılması ve ihmal 
varsa sorumluların cezalandırılması ümidiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı 
ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

“Necip milletimizin asırlardır tarih 
sahnesinde kurduğu ve insanlığın 
gelişimine katkı sağladığı devletler 
halkasının son halkası olan Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın ve 
Ortadoğu’nun sürekli yükselen yıldızı 
konumundadır. Medeniyet coğrafya-
mızda yaşanan yangına Türkiye’den 
başka insanlık adına bir tas su döke-
nin olmadığı tartışmasız bir gerçek 
iken, başta Ortadoğu’da, Afrika’da ve 
Uzakdoğu’da olmak üzere tüm dünya-
daki ezilen, zulme uğrayan insanların 
sığınağı olmaya,  özellikle kan gölüne 
dönen İslâm coğrafyasının umudu 
olmaya devam eden tek ülke yine 
Türkiye’dir. Hal böyle iken ülkemiz, bu-
gün Batı’nın himayesindeki iç aktörle-
rin ve onların dış bağlantılarının gerek 
ekonomik, gerekse sosyal olaylar ve 
terör örgütlerinin sürekli hedefi haline 
getirilmek istenmiştir. Her ne kadar 15 
Temmuz 2016 hain darbe girişimi bu 
bağlantıların bir sonucu olarak doğsa 
da yangına körükle gidenlerin ve ‘iste-

Saygılarımla,

İsa GÖK

Genel Başkan

Saygılarımla,

İsa GÖK

Genel Başkan

Türkiye Gıda Ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası 
Genel Başkanı İsa Gök’ün Tekirdağ’ın Çorlu 

İlçesinde Meydana Gelen Elim Tren Kazasına 
Yönelik 09.07.2018 Tarihli Açıklamasıdır

Türkiye Gıda Ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası 
Genel Başkanı İsa Gök’ün 15 Temmuz Darbe 

Girişimine İlişkin Açıklamasıdır
diğimiz ülkeyi böleriz’ deme cüretinde 
bulunanların çarptığı bir duvar olarak 
kendisini göstermiştir. İşte ülkemizi 
her zamankinden daha fazla bir olma-
ya, diri olmaya ve iri olmaya mecbur 
kılan olgu da budur.

Gerekçesi her ne olursa olsun kadim 
milletimizin özgür iradesi ile şekillen-
miş parlamento üzerinde tahakküm 
kurmaya tevessül edilmesi, içerisinde 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti men-
suplarının yanı sıra parlamentoda 
gurubu bulunan siyasi parti üyele-
rinin de olduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne karşı silahlı saldırı ve ablu-
ka uygulanması demokrasi tarihimize 
kara bir leke olarak geçmiştir. Büyük 
Türk Milleti’nin kendi kaderini kendi-
sinin belirleme iradesinin bir tecellisi 
olarak 15 Temmuz; vatanını, milletini, 
namusunu, istiklalini ve istikbalini ko-
rumak ve kurtarmak için ölümü göze 
alan kahramanların bu hain saldırıya 
karşı destan yazdığı bir sivil direniş 
olarak da anılacaktır.

Bundan böyle umutlarımızı dip diri 
tutarak, milletinin emrindeki devlete 
sadakati konusunda tereddütü olma-
yanların yönettiği bir devlet anlayı-
şının sürekli hakim kılındığı güçlü bir 
Türkiye için; hangi partiden, hangi 
mezhepten, hangi ırktan olursa olsun 
milli meselelerde biraraya gelebilme, 
ortak karar alabilme kudretini göste-
rebilen güçlü bir ülkenin insanları ola-
rak Milli iradeyi devre dışı bırakmaya 
çalışan ve demokrasi tarihimize kara 
bir leke olarak geçecek olan 15 Tem-
muz darbe teşebbüsünü bir kez daha 
şiddet ve nefretle lanetliyoruz. Hain 
işgal girişiminde şehitlerimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet, ailelerine sa-
bırlar diliyoruz.”
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Şeker-İş Sendikası’ndan 
Karamollaoğlu’na Ziyaret 
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Şeker-İş Genel Başkanı 
İsa Gök ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Şeker-İş 
Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 
Karamollaoğlu’nun verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Milli bir 
sektör olan şeker sektörüne omuz verdiniz, ülkeye omuz verdiniz. Sizin 
milli duruşunuzdan biz de cesaret alıyoruz. Sizin bu gayretlerinizle 
biz de şeker sektörünün sorunlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz” diye 
konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 

Karamollaoğlu, Şeker-İş Genel Baş-

kanı İsa Gök ve beraberindeki heyeti 

kabul etti. Parti genel merkez bina-

sında gerçekleşen ziyarette Gök, Sa-

adet lideri Karamollaoğlu’nun şeker 

fabrikalarının özelleştirmesine karşı 

verdiği destekten dolayı teşekkür etti. 

Karamollaoğlu, yapılan ziyaretten 

memnuniyetini dile getirerek teşek-

kürlerini sunarken, şeker fabrikaları-

nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş 

tarafından başlatılan elektronik or-

tamda imza kampanyasına imza ata-

rak destek verdi.

Karamollaoğlu, şeker fabrikalarının 
milli bir mesele olduğuna vurgu ya-
parak, “Nerede şeker fabrikası varsa 
orada hayvancılık gelişmiş durumda. 
Biz şu an et ve canlı hayvan ithal edi-
yoruz. Eğer şeker fabrikalarını kapa-
tırsak ithal ettiğimiz hayvandan çok 
şeker ithal etmek mecburiyetinde ka-
lacağız” dedi.

Şeker Fabrikaları Hepimizin 
Davası

Ziyaret esnasında açıklamalarda bu-
lunan Karamollaoğlu, “Şeker fabrika-
ları davası hepimizin davasıdır. Şekeri 
sadece şeker olarak göremeyiz. Şeker 

fabrikalarını sadece işçilerden oluşan 
bir yer olarak da görmüyoruz. Şeker 
fabrikaları memleketimiz için hakika-
ten çok stratejik bir konudur. Birçok 
sahayı ilgilendiriyor. Elbette fabrika-
larda çalışan işçilerimizi de ilgilendi-
riyor. Ama daha da büyüğü şeker fab-
rikalarına pancar üreten çiftçilerimizi 
ilgilendiriyor. Şeker fabrikalarında 13 
bin civarında insan çalışıyor. Ama bu-
gün itibarıyla Türkiye’de pancardan 
gelirini sağlayan 120 binin üzerinde 
çiftçimiz var. Aslında bu rakam 15 yıl 
önce 120 bin değil, 500 bin civarınday-
dı. Bu kadar düştü. Herhalde yok olma-
ya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.
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Hayvandan Çok Şeker İthal 
Edilecek

Karamollaoğlu, şekerin temel gıdalar-
dan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu 
temel gıdayı üretemezsek ithal etmek 
zorunda kalacağız. Pancar, hayvancı-
lık için çok önemlidir. Sadece şekere 
değil, pancara da çok büyük etkisi var. 
Nerede şeker fabrikası varsa orada 
hayvancılık gelişmiş durumda. Biz şu 
an et ve canlı hayvan ithal ediyoruz. 
Eğer şeker fabrikalarını kapatırsak it-
hal ettiğimiz hayvandan çok şeker it-
hal etmek mecburiyetinde kalacağız.”

Şeker-İş, Üzerine Düşeni Yaptı

“Fedakârlık ve özveri olmadan ciddi 
problemlerin üstesinden gelinmez” 
diyen Karamollaoğlu, “Şeker fabrika-
ları nasıl neticelenir bilemeyiz. Ancak 
Türkiye’de buna yönelik ciddi bir ka-
muoyu oluştu. Şeker-İş’in, üzerine dü-
şen görevi yerine getirdiğini düşünü-
yorum. Tarım sektöründe şeker en çok 
dikkat çeken konudur. Tütünde bu olay 
gerçekleşti. Belki bu insanlar tarlaları-
nı bırakıp göç ederler. Bu ülke içinde 
başka problemlerin oluşmasına neden 
olur. Hükümet umarım bu konuda bir 
çıkış yolu bulur” diye konuştu.

Şeker Garibanın Enerji Deposu

Karamollaoğlu, şekere verilen deste-
ğin çok önemli olduğuna vurgu yapa-
rak, “Gıda maddelerine verilen destek 
diğer bütün sektörlere verilen destek-
ten çok farklıdır. Üretici ile birlikte tü-
keticiyi de koruma anlamına geliyor. 
Çiftçi ve besici bir ürün üretiyor. Bunu 
da pazarlıyor. Eğer devlet verdiği des-
tekle bunu piyasaya daha ucuz bir fi-
yatla çıkmasını sağlıyorsa toplumun 
tamamına destek veriyor demektir. 
Şekeri zenginler de tüketiyor ama 
şeker garibanın enerji deposudur. 
Onun için bu ürünü daha ucuza ala-
bilmeleri için devletin destek vermesi 
gerekiyor. Bazı yerlerde iklim dolayı-
sıyla pancarda verimlilik düşüyor. Her 

yerde yüzde yüz kârlılık gözeterek 
giremezsiniz. Bazı yerlere ekstra bir 
gayretle toplumun başka ihtiyaçlarını 
karşılamak için girmeniz gerekir. İş-
sizliği önlemek için, toprağı korumak 
için girmeniz icap eder. Bunun mut-
laka dikkate alınması gerekir. Avrupa 
çiftçisine verdiği destekle maliyetini 
aşağıya çekiyor. Ürün de ucuzluyor. 
Burada da aynı yola gidilmesi geriyor. 
Bu ülke için çok büyük katkı sağlar” 
açıklamasında bulundu.

Ülkeye Omuz Verdiniz

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 
Karamollaoğlu’nun gösterdiği des-
tekten dolayı teşekkür ederek, “Milli 

bir sektör olan şeker sektörüne omuz 
verdiniz, ülkeye omuz verdiniz. Sizin 
milli duruşunuzdan biz de cesaret alı-
yoruz. Sizin bu gayretlerinizle biz de 
şeker sektörünün sorunlarını kamuo-
yu ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

Sektörün Rehabiliteye İhtiyacı 
Var

Bir gazetecinin, “Glikozun kota dışı-
na çıkarılmasına yönelik bir çalışma 
başlatıldığı söyleniliyor. Daha önce 
de yapılmak istenmişti ancak kamuo-
yunun tepkisi ile karşılaşınca geri çe-
kilmişti. Glikozun kota dışına çıkarıl-
ması hakkında ne düşünüyorsunuz?” 
sorusuna cevap veren Gök, “Glikozun 
kota dışına çıkarılması şeker panca-
rının dibine kibrit suyu ekmektir. Bu 
bakımından nişasta bazlı şeker kota-
larının yüzde 5’e indirildiği bir ortam-
da yeniden glikoz, früktoz ve yüksek 
tatlandırıcı mısır şurubu üretimi diye 
ikiye ayrılırsa Türkiye şeker pancarı 
üretiminde zorlanır. Çünkü bu sektö-
rün rehabilite edilmesine ihtiyaç var. 
Bu rehabilite dünya gerçeklerine uy-
gun olması gerekiyor. Şeker işçileri ile 
ilgili problemleri gündeme getirme-
miz de bunun sonuçları arasında yer 
alıyor. Burada elimizi taşın altına koy-
mak istiyoruz. Bunu üreticilerimiz ile 
birlikte yapmak istiyoruz. Dünyadaki 
gerçeklerine uygun bir şeker sektör 
yapılanması kurmak istiyoruz” diye 
yanıtladı. Kaynak: Millî Gazete

 “GLİKOZUN KOTA 
DIŞINA ÇIKARILMASI 
ŞEKER PANCARININ 
DİBİNE KİBRİT SUYU 
EKMEKTİR.
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Atalay, Şeker-İş Sendikası tarafından 
düzenlenen, “Şeker Sektöründe Stra-
tejik Yapılandırma ile Reforma” konu-
lu sempozyumda yaptığı konuşmada, 
şeker fabrikalarının özelleştirilme-
sinin 2 aydır ülke gündeminde yer 
aldığını ama özelleştirmenin durdu-
rulmasına ilişkin bir mesafe alınama-
dığını belirtti.

Atalay, özelleştirmeye karşı her hafta 
sendikaların katılımıyla illerde, ilçe-
lerde mitingler, sempozyumlar yap-
maya devam edeceklerini vurguladı. 
Nişasta bazlı şeker (NBŞ) konusunda 
uzun yıllardır mücadele ettiklerini 

dile getiren Atalay, NBŞ lobisinin ba-
şını bir ABD şirketinin çektiğini aktar-
dı. NBŞ’in zehirli ve sıkıntılı bir ürün 
olduğunu dünyada herkesin bildiğini 
savunan Atalay, “Avrupa ve gelişmiş 
ülkeler, bu ürünü kullanmıyor, kullan-
sa da kotası 1’dir, 2’dir. Kısa bir zama-
na kadar bizim ülkemizde kaçak yol-
lardan 10-15’ler seviyesine çıkan bir 
limiti vardı. Geçenlerde bir çalışmayla 
belli bir seviyeye çekildi. Ama arka-
dan da 20 bin ton NBŞ ithal ediyorlar. 
Bunu anlamakta zorlanıyoruz.” diye 
konuştu. Şekerin sıradan bir kurum 
olmadığına işaret eden Atalay, şunları 
kaydetti:

“Devlet, şekerden elini çekmemeli, 
devlet bizzat şekerin içinde olmalı. 
Turhal Şeker’i Kayseri Şeker aldı, bu 
durum, ne beni ne de buradaki insan-
ları hiç fazla rahatsız etmedi. Neden? 
O sektörde olan birisi aldı. Ben inşa-
atçının, maliyecinin, tekstilcinin şeke-
ri almasından rahatsızlık duyuyorum. 
Çünkü bunlar kar amaçlı alıyorlar, 
yarın 4 tane fabrikayı çalıştırırlar geri 
kalanını kapatırlar, Erzincan, Erciş, 
Ağrı başta olmak üzere bunların ta-
mamını kapatırlar. Et Balık’ı aldılar, 3 
gün sonra kapattılar. Şimdi yine aynı 
zihniyetler var. Bunlar ‘sendikaya ge-
rek yok, para bizim’ diyor. ‘Para bizim, 

Şeker-İş’ten Kritik Şeker 
Sempozyumu…
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay:  
“Devlet Şekerden Elini Çekmemeli”
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Devlet şekerden elini çekmemeli, 
devlet bizzat şekerin içinde olmalı.” dedi.
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iş yeri bizim’ yok. Bu ülke bizim, be-
raber yaşıyoruz. Bizim fazla bir tale-
bimiz yok.”

Atalay, Erdoğan’ın sözlerine yanıt 
verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
Salı günü partisinin Meclis grup top-
lantısında OHAL’i övüp OHAL döne-
minde işçinin greve çıkamadığına 
ilişkin sözlerine Türkiye’nin en büyük 
işçi örgütü Türk-İş’in Başkanı Ergün 
Atalay’dan sert yanıt geldi. “Sorun 
siyasilerde değil, bizde” diyen Atalay, 
“14 milyon işçi var. Çiftçisi, işsizi, iş-
çisiyle Türkiye’nin 4’te 3’ünü oluştu-
ruyoruz. Biz gücümüzü birleştirsek, 
adım atamazlar, Cumhurbaşkanı da 
Meclis’te öyle konuşamaz” dedi. Ata-
lay, hükümetin Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) toplantısına işçi yerine 
ilk defa memur sendikasını gönder-
me karını da “akıl tutulması” olarak 
niteledi.

Aylardır şeker fabrikalarının özelleş-
tirilmemesi için sokaklarda eylem 
yapan, milyonlarca imza toplayıp 
hükümete teslim eden Şeker-İş Sen-
dikası, hükümeti özelleştirmeden 
vazgeçirebilmek için bu sefer de 
akademisyen, bürokrat ve uzmanları 
Ankara’da toplayıp şeker sempozyu-
mu düzenledi. “Şekerin Geleceğinde 
Çıkış Yolu 2018” ismini taşıyan top-
lantının açılışında konuşan Şeker-İş 
Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının 
ihalelerini inşaatçı, kömürcü ve teks-
tilci gibi firmaların kazandığını, bu 
şekilde Türkiye’nin adım adım AB ve 
ABD’nin şeker pazarı haline getirile-
ceğini söyledi.

Atalay’ın Yangın Anısı

Türk-İş Başkanı Atalay, şeker fabrika-
larının özelleştirilmesine tepki göste-
rirken değerli arsaların kurtarılama-
dığını 1975’teki bir yangın anısıyla 
anlattı. O tarihte Sakarya’da evinde 
yangın çıkan komşusunun telaşla itfa-
iye şoförüne gidip, “Evi söndürebile-

cek misiniz?” diye sorduğunu, şoförün 
ise, “Amca evi söndürmemiz zor. Ama 
arsayı kurtarabileceğiz galiba” dediği-
ni anlatan Atalay, “Bu gidişle biz arsa-
yı da kurtaramayacağız” diye konuş-
tu. Atalay, özelleştirmenin arkasında 
ABD’li NBŞ üreticisi Cargill’in olduğu-
nu herkesin bildiğini ifade ederken, 
birlik olamadıkları için bu sorunları 
yaşadıklarını söyledi. Atalay, Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’ın grev yapı-
lamadığı için OHAL’i öven sözlerine 
ise şu karşılığı verdi:

3’üyüz. Ben siyasi partilerimizi suçla-
mıyorum. Biz gücümüzü birleştirirsek 
vallahi yapamazlar. Adım atamazlar, 
Cumhurbaşkanı da Meclis’te öyle ko-
nuşamaz.”

Memur Mu Direğe Çıkıyor?

Hükümetin Türkiye’yi temsilen ILO’ya 
50 yıl aradan sonra ilk kez işçi yerine 
hükümete yakınlığıyla bilinen memur 
sendikası Memur-Sen’i göndermesi-
ni de sert dille eleştiren Atalay, “Adı 
üstünde Dünya Çalışma Örgütü. Hü-
kümet bize diyor ki bu sene İLO’ya 
memurları yollayacağım diyor. Allah 
Allah! Yahu dünyanın neresinde var? 
Memurların İLO’da işi ne? Memur bü-
roda çalışır. Madende, yerin altında 
memur yok ki. Elektrik direğinin te-
pesinde, inşaatta memur yok ki. Yoo, 
memurun üye sayısı sizi geçti, onları 
yollayacağız, diyor. Akıl tutulması gibi 
bir iş. Memurun grev hakkı yok, ILO’da 
neyi anlatacaklar?” dedi.

İsa Gök:
“Yerli ve yerinde üretim modeli 
olmalı”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök de şeker pancarının, yetiştirildi-
ği bölgeden uzaklaştıkça ekonomik 
değerini kaybedeceğini vurgulayarak, 
“Sendika olarak, yerli ve yerinde bir 
üretim modelinin belirlenmesi gerek-
tiğini savunuyoruz.” dedi.

Şeker pancarının belli bir bölgenin 
değil, Türkiye’nin bitkisi olması için 
sektöre Avrupa Birliği’nde olduğu gibi 
belli bir geçiş süreci tanımak gerek-
tiğine işaret eden Gök, “TÜRKŞEKER, 
8-10 yıllık bir geçiş ve rehabilitasyon 
süreciyle rahatlıkla rekabet gücü ka-
zabilecek bir kurumdur. Bu süreç içe-
risinde idame tamamlama yatırım-
ları, ölçek büyütme, modernizasyon, 
çeşitlendirme, enerji ve çevre kapsa-
mında dev bir Türk markası yaratmak 
ülkenin bugün alacağı kararlara bağ-
lıdır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Öyle Konuşamaz

“Bizim Türk-İş olarak 1 milyon üyemiz 
var. Aileleriyle birlikte 4 milyonluk in-
san topluluğuyuz. Türkiye’de kayıtlı 14 
milyon çalışan var. Sayın Cumhurbaş-
kanımız iki gün evvel Meclis grup top-
lantısında işverene seslenerek diyor 
ki, ‘sıkıyönetimden rahatsız olmayın. 
Bakın grev yok, sıkıntı yok, problem 
yok.’ Şimdi düşünüyorum da 14 mil-
yon insan, çoluğumuzla, çocuğumuz-
la biz bu ülkenin yarısına yakınız. Ya 
bizde bir noksanlık var, ya gücümüzü 
kullanamıyoruz. Türkiye’nin yarısı bi-
ziz. Çiftçiyi koy, işsizi koy, ülkenin 4’te 

TÜRKİYE’NİN YARISI 
BİZİZ. ÇİFTÇİYİ KOY, 
İŞSİZİ KOY, ÜLKENİN 
4’TE 3’ÜYÜZ. BEN 
SİYASİ PARTİLERİMİZİ 
SUÇLAMIYORUM. 
BİZ GÜCÜMÜZÜ 
BİRLEŞTİRİRSEK 
VALLAHİ YAPAMAZLAR. 
ADIM ATAMAZLAR, 
CUMHURBAŞKANI 
DA MECLİS’TE ÖYLE 
KONUŞAMAZ.”



96 şeker-iş dergisi / eylül 2018

Şubeler

Şeker Fabrikaları Bu Ülkenin 
Mihenk Taşlarıdır

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun-
masıyla başlayan kongrede konuşan 
İlaslan, Şeker-İş olarak yaptıkları ça-
lışmaları anlattı. Şeker Fabrikalarının 
özelleştirilmesine karşı olduklarını 
ifade eden İlaslan ‘Şeker Fabrikala-
rı bu ülkenin mihenk taşlarıdır’ dedi. 
Şeker Fabrikalarının Atatürk’ün mira-
sı olduğunu kaydeden İlaslan, ‘Şeker  
sanayisinde özelleştirmenin ne kadar 
yanlış olduğu, Et  Balık Kurumu’nun 
ve Süt’ün özelleştirilmesiyle görül-
müştür. Şeker Fabrikaları üretimin 
lokomotifidir.’ diye konuştu.

Kütahya Şeker Fabrikasında 2017 yılı 
içerisinde yapılan ve yeni açıklanan 
geçici işçiler için kadroya geçiş sına-
vında. Toplam 22 geçici işçi Kütahya 
Şeker Fabrikasında kadroya geçti.

7 Haziran 2018 tarihinde Kütahya 
Şeker Fabrikasında grup terfileri için 
sınav yapıldı. 56 daimi işçi üst grup-
lara geçebilmek için sınavlara katıldı. 
Sonuçların ise daha sonra duyurula-
cağı açıklandı.

Özelleştirmeyi Yargıya Taşıdık

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 

Gök ise yaptığı konuşmada, Şeker Fab-

rikalarının özelleştirilmesini isteme-

diklerini ifade ederek, konuyu yargıya 

taşıdıklarını söyledi. Nişasta bazlı şe-

ker kotalarının artacağını belirten Gök, 

yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ve son 

yıllarda artan glikoz ithalatının önüne 

geçilmesinin zaruri olduğunu söyledi.

Tek adayın olduğu seçimde Yüksel 

İlaslan yeniden şube başkanlığına 

seçilirken Süleyman Yavuz şube idari 

sekreterliğine, Hasan Hüseyin Özgür 

ise şube mali sekreterliğine seçildi.

Ereğli Yeniden
Yüksel İlaslan Dedi…

Kütahya 
Şeker’de 
Kadro 
Sevinci

Kütahya 
Şeker’de 
Terfi 
Sınavı

Ereğli Şeker-İş Sendikasının 9. Olağan Genel Kurulu  30 Haziran 
Cumartesi günü Ereğli Şeker Fabrikasında yapıldı.Olağan Genel 
Kurula  Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Sekreter 
Fevzi Şengül,Genel Mali Sekter İlhan Özyurt,Genel Eğitim Sekreteri 
Cengiz Ünder, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Murat Taşlıyurt ve 
davetliler katıldı.
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Yozgat Şeker-İş Sendikasının 6. Ola-
ğan Genel Kurulu 1 Temmuz Pazar 
günü Yozgat Şeker Fabrikasında ya-
pıldı. Olağan Genel Kurula  Şeker-İş 
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, CHP 
Yozgat Milletvekili Ali Keven, Genel 
Sekreter Fevzi Şengül,Genel Mali Sek-
ter İlhan Özyurt,Genel Eğitim Sekre-
teri Cengiz Ünder, Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Murat Taşlıyurt ve  
çok sayıda davetli katıldı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven 
fabrikanın bacasının tütmesi için ne 
gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi. 
‘Muhalefet olarak denetleme görevi-
mizi yerine getireceğiz ’ dedi.

Sakarya Valisi İrfan BALKANLIOĞLU 
ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, 
Şeker Fabrikasını ziyaret ederek üreti-
mi yerinde incelediler. Ziyaret sırasın-
da  Fabrika Müdürü Hasan Çapraz ve 
Şeker-İş Sendikası Sakarya Şube Baş-
kanı Oğuz Kalay, vali Balkanlıoğlu’na 
eşlik ettiler.  

Şeker-İş sendikası Sakarya Şube-
si yeni atanan Sakarya Valisi İrfan 
Balkanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundu. Sayın valiye yeni göre-
vinin hayırlara vesile olması temenni-
sinde bulunuldu.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 

Gök ise 2005 yılından beri özelleştir-

me ile yapılan mücadeleyi ve bugün-

lere nasıl gelindiğini anlattı.

Açılış Konuşmalarından sonra gidi-

len seçimde tek aday olan Turgut 

Gözübüyük tekrar şube başkanlığına 

seçildi. Gözübüyük kendisini bu gö-

reve layık gören üyelere bir teşekkür 

konuşması gerçekleştirdi. Şube İdari 

Sekreterliğine Yüksel Delihan, Şube 

Mali Sekreterliğine ise Haydar Şen 

seçildi. 

Yozgat Turgut 
Gözübüyük’le Devam 
Dedi… 

Sakarya 
Valisinden 
Şeker 
Fabrikasına 
Ziyaret

Şeker-İş 
Sakarya 
Şubesinden 
Yeni Valiye 
Ziyaret
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Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, 
şeker fabrikalarının özelleştirilme 
sürecinde iddia edildiğinin aksine, 
şeker fiyatlarının önümüzdeki dö-
nemde yükseleceğini öne sürdü. Gök, 
Türkiye’de pancarın bitmesi halinde 

bölge ülkeler dahil Ortadoğu’ya ka-
dar şeker pazarının AB’nin eline ge-
çeceği öngörüsünde bulundu. Ankara 
Sohbetleri’ne konuk olan Gök, Ankara 
Temsilcimiz Ferit B. Parlak’ın sorula-
rını yanıtladı.

▶ Şeker fabrikalarını özelleştirme 
süreci büyük ölçüde tamamlandı. 
Bundan sonraki süreci nasıl 
öngörüyorsunuz?
Bu yıl için bir problem olmayacak, 
çünkü fabrikaların bulunduğu bölge-

“İddiaların Aksine Özelleştirme 
Sonrası Şeker Fiyatı Yükselecek”
Dünya Gazetesi Ankara Sohbetleri’nin konuğu olan Şeker-İş Sendikası 
Genel Başkanı İsa Gök, özelleştirme sonrası şeker fiyatlarının 
yükseleceğini öne sürdü. Şekerde ‘sat kurtul’ rejiminin uygulandığını 
söyleyen Gök, “Türkiye’de pancar biterse, civar ülkeler dahil pazarı AB 
ele geçirir” uyarısında bulundu.
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de Türkşeker pancar ekimini sağla-
dı. Ancak daha sonra bu fabrikaların 
bazılarının kapanacağına eminim. 
Bir örnek vereyim. Önümüzdeki sene 
kimse pancar ekmez, fabrika sahibi 
de “kimse ekmedi” deyip fabrikayı 
işletmezse bu adama ne yapacaksın? 
Veya fabrika sahibi gidip, başka bir 
şehirde pancar ektirip oradaki fabrika 
ile anlaşırsa, bu adama ceza verilebi-
lecek mi? Ülkenin şeker açığı ortaya 
çıkarsa ne olacak? Böyle bir özelleş-
tirme hiçbir yerde görülmemiştir. Ben 
Türkiye’de şeker sektörünün geleceği 
bakımından ışık görmüyorum. Sürek-
li, sosyal ve üretim amaçlı fabrikalar 
ve teknolojik ömrünü bitirmiş fabri-
kalarla ilgili devletin karar vermesi 
gerektiğini söyledim. Bu konuyu bazı 
bakanlarımıza da anlattım.

▶ Şeker fiyatları söylendiği gibi 
ucuzlayacak mı?

Bundan sonraki gelişme önemli. İha-
le öncesi, Türkiye’de şekerin pahalı 
üretildiği ve halkın da pahalı tükettiği 
söylemi vardı. Aslında tam tersi, bıra-
kın şekerin ucuzlaması, Türkşeker’in 
maliyeti artacağı için şeker fiyatları 
yükselecek.

▶ Maliyeti hangi unsurlar 
yükseltecek?

Türkşeker’in elinde 25 fabrika var-
ken, maliyet 2.93 lira civarındaydı. 
Şimdi üretim maliyetini düşüren fab-
rikaların bir kısmı satıldığı için kalan 
fabrikaların maliyeti otomatikman 
yükselecek. Diğer fabrikalar da şeker 
fiyatını Türkşeker’e göre ayarladığı 
için halk daha yüksek fiyattan tüket-
mek zorunda kalacak.

▶ Yatırım konusunda da çok fazla 
bir şey beklemiyorsunuz?

Hatırlayın, daha fazla yatırım ve istih-
dam sağlanacağı söylenmişti. Oysa 
bu fabrikalar özelleştirildi diye ko-
taları artırılmayacak. Yani bunların 
da maliyeti yüksek olacak. Yapılan 

hesaplamalara göre, iyi fabrikaların 
elden çıkmasıyla birlikte Türkşeker’in 
ortalama şeker maliyeti 40 kuruşa 
yakın artacak. Üstelik bunların am-
barlarında bulunan şekerlerin yeni 
yerlere taşınması ve yeni depoların 
kiralanacak olması da stok maliyet-
lerini yükseltecek. Yani Türkşeker’in 
maliyeti önümüzdeki yıl 4.5 liradan 
aşağı olmaz.

Henüz devreye girmese de Türkiye’nin 
uluslararası anlaşmalardan doğan yü-
kümlülükleri var şekerle ilgili. Örneğin 
AB’ye her yıl 80 bin ton şeker ithalatı 
taahhüdümüz var. Dünya Ticaret Ör-
gütü ise şekerde korumacılık oranı 
üst sınırı yüzde 35 belirlemiş. Oysa 
biz halen şekeri yüzde 125 gümrük 
vergisi ile koruyoruz. Koruma duvarı 
yüzde 35’e düşerse bu fabrikalar nasıl 
ayakta kalacak?

Ben özelleştirmeye işçi yönüyle değil, 
sektör açısından baktım. Avrupa şe-
ker rejimini 9 yıllık geçiş döneminin 
ardından değiştirdi. Bu süreçte şeker 
fiyatı da 650 eurodan, 400-420 euro 
bandına geriledi. Bizde ise geçiş dö-
nemi öngörmeden ‘sat-kurtul’ rejimi 
uygulanıyor.

▶ AB şeker rejiminin değişmesi 
Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Türkiye’de ne özel sektörün, ne de ka-
munun şekerde AB ile yarışma şansı 
yok. Bir sanayi tesisinin yaşaması için 
hammaddenin garanti altında olması 
gerekiyor. Pancar münavebeli bir ürün, 
yani bu sene mısıra fazla fiyat verir-
sen, çiftçi pancar ekmez. Hammadde 

garantisi olmayan bir işletmenin de 
sürekliliğinden bahsedemeyiz. Burada 
devletin elini çekmesi mümkün değil.

Türkiye’de pancar yıllardır Tarım 
Bakanlığı’na bağlı değil. Yani, buğday, 
arpa, çavdar konusuna çok hakim 
olan bakanlığın, pancara yönelik bir 
kültürü yok ama Türkşeker’in var. Şu 
anda elinde sadece 13 fabrikası kalan 
Türkşeker’i yok ederseniz, pancarı da 
yok edersiniz.

Doğu’da kalan fabrikaların diğer böl-
gelerle yarışması mümkün değil. Dev-
letin rasyonel karar vermesi lazım. 
Fabrikaları kimin aldığı önemli değil 
ama önünde sonunda kapanacak. 
Bunu görmek için dahi olmak gerek-
miyor. Avrupa’da günlük 15 tona ka-
dar çıkan fabrikalar varken, 1.5 ton 
kapasiteyle nasıl ayakta kalırız?

▶ Şeker dış ticareti sizce nasıl 
şekillenecek?

Şimdi bölgemize baktığımızda navlun 
açısından en şanslı ülkenin Türkiye 
olduğunu söyleyebiliriz. Arazi, toprak 
özellikleri bakamından pancar üreti-
minin en uygun olduğu ülke de Türki-
ye. Buradaki şeker, İran, Irak, Suriye, 
Yunanistan, Ermenistan, Rusya ve Or-
tadoğu ülkelerine kolaylıkla satılabilir. 
Eğer Türkiye, şekerde doğru analiz ya-
pabilseydi, etrafındaki pazar koşulları 
da dikkate alınarak rahatlıkla ihracatçı 
bir ülke haline gelebilirdi. Ancak bunun 
yerine pancar sektörünün yok edilme-
si için her türlü şey yapıldı. Üretimini 
artıran AB, buralara satış yapacak.

▶ Şeker Kurumu’nun 
kapatılmasının ardından, 
sektörün regülasyonu nasıl 
işleyecek?

Ben Şeker Kurumu’na kota ile ilgili 13 
tane dava açtım. Bunların büyük çoğun-
luğunu kazanmamıza rağmen, bir ta-
nesi bile uygulanmadı. Ancak Cargill’in 
açtığı davaya ilişkin karar hemen uygu-
landı. Bana göre sektör sahipsiz.

TÜRKİYE, ŞEKERDE DOĞRU 
ANALİZ YAPABİLSEYDİ, 
ETRAFINDAKİ PAZAR 
KOŞULLARI DA DİKKATE 
ALINARAK RAHATLIKLA 
İHRACATÇI BİR ÜLKE HALİNE 
GELEBİLİRDİ.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (TÜRK-İŞ) yönetim kurulu üye-
leri 15 Temmuz’da Akıncı Hava Üs-
sünde şehit olan Ömer Takdemir’in 
mezarını ziyaret ederek dua etti. Tür-
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) yönetim kurulu üyeleri 15 
Temmuz’da Akıncı Hava Üssünde şe-
hit olan Ömer Takdemir’in mezarını 
ziyaret ederek dua etti.

İlk olarak Kahramankazan belediye 
Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında 
ziyaret eden heyet, 15 Belediye Bina-
sı sergi Salonu’na geçerek 15 Tem-
muz resim sergisini gezdi. Kahraman-
kazan ilçesine gelen Türk-İş Genel 
Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Genel 
Teşkilatlanma Sekreteri ve Koop-İş 
Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar ve 
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök, şehit Ömer Takdemir’in ailesiyle 
şehidin kabrine gitti.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan 
Ağar, 15 Temmuz’da yaşananları unut-
turmamak için şehit Ömer Takdemir’in 
kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, 
“Tabii bu şehitler sayesinde ayaktayız. 
Bu şehitler sayesinde ülkemizin bayra-
ğı dalgalanıyor. Bizim ülkemizde gerek 
dış güçlerden, gerekse içeriden zarar 
verecek kim olursa olsun ülkemizin 
huzuru için Türk milleti olarak bu ko-
nuda canımızı verecek şekilde cesur 
bir milletiz.” dedi.

Şehidin babaannesi Satı Takdemir 
de (73) torununu vatan için toprağa 
vereli 2 yıl olduğunu ve onu çok özle-
diğini ifade ederek, “Hemen her gün 
mezarını ziyarete gidiyorum, çiçekleri 
suluyorum, onunla konuşuyorum.” 
diye konuştu.

TÜRK-İŞ heyeti daha sonra Akyurt Hi-
sar Cami’nde Cuma Namazı öncesi 15 
Temmuz şehitleri için mevlit töreni 
düzenledi.
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Türk-İş Heyeti 15 Temmuz 
Şehidinin Mezarını Ziyaret Etti
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Şeker-İş’ten 24 Temmuz 
Gazeteciler ve Basın Bayramı 

Kutlaması
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, “FETÖ’nün 15 Tem-
muz’daki hain darbe girişimi gecesi önemlerini bir kez daha anladığımız basın emekçilerinin Basın 
Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” değerlendirmesinde bulundu.

Gök, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, halka doğru bilgiyi 
en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışan basın emekçilerinin evrensel normlara uygun ilkeler içeri-
sinde objektif olarak kamusal bir görev üstlendiğini vurguladı. Basın mensuplarının vatandaşların 
sorun, talep ve beklentilerini yaptıkları haberlerle gündeme getirdiğini belirten Gök, “Tarafsız bir 
yayıncılık anlayışıyla bıkmadan, usanmadan zor koşullarda görevlerini yerine getiren, FETÖ’nün 15 
Temmuz’daki hain darbe girişimi gecesi önemlerini bir kez daha anladığımız basın emekçilerinin 
Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” ifadelerini kullandı. 
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Ağrı’da Agit Arslan Güven 
Tazeledi
Ağrı Şeker-İş Sendikasının 11. Olağan 
Genel Kurulu 14 Temmuz Cumartesi 
günü Ağrı Şeker Fabrikasında yapıldı. 
Olağan Genel Kurula  Şeker-İş Sen-
dikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel 
Sekreter Fevzi Şengül, Genel Eğitim 
Sekreteri Cengiz Ünder, Genel Teşki-
latlandırma Sekreteri Murat Taşlıyurt, 
Fabrika Müdürü Metin Arslan, Yol-İş 
Şube Başkanı Nihat Alpaslan ve  çok 
sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan şube baş-
kanı Agit Arslan özelleştirilme ile il-

gili yapılan çalışmaların altını çizdi. 
İşçileri problemlerine değinen Arslan, 
‘‘Olağan Genel Kurulun hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum’’ dedi.

 Olağan Genel Kurulda Fabrika Müdü-
rü Metin Arslan da bir konuşma ger-
çekleştirdi. Konuşmasında fabrikanın 
devamlılığı için ne gerekiyorsa yapıla-
cağını vurguladı.

Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri 
Fevzi Şengül ise özelleştirme süre-
cinde yapılan mücadeleden bahsetti 

ve fabrikalarının bulundukları bölgelerin 
ekonomisini ayakta tuttuğunu vurguladı.

Son olarak ise Şeker-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı İsa Gök bir konuşma yap-
tı. Gök, çalışma hayatının zorluklarına 
değindi ve özelleştirme süreci ile ilgili 
bilgiler verdi.

Açılış Konuşmalarından sonra gidilen 
seçimde Agit ARSLAN tekrar şube 
başkanlığına seçildi. Şube İdari Sekre-
terliğine Yüksel AKYOL, Şube Mali Sek-
reterliğine ise  Önder DOĞAN seçildi.
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri 
Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısı 
Şeker-İş Genel Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Özelleştirme sürecinin masaya 
yatırıldığı toplantıda son gelişmeler 
ele alındı. Toplantıya, Ağrı ve Kars 
Şube Başkanları genel kurul çalışma-
larından dolayı, Erciş ve Amasya Şube 
Başkanlarıda sağlık ve özel sebepler 
nedeniyle katılamadı. Genel başkan 
İsa Gök’ün toplantıda yaptığı konuş-
ması şöyle: 

“Başkanlar Kurulumuzu, satışı ger-
çekleşen 13 şeker fabrikalarımızın 
özelleştirilmesi gündeminde önü-
müzdeki sürece yönelik yol haritamızı 
belirlemek üzere toplamış bulunuyo-
ruz. Bildiğimiz üzere ülkemiz 24 Hazi-
ran seçimlerime hızla yaklaşıldığı bu 
dönemde, seçim sürecine ve gerilimli 
ekonomik atmosfere kilitlenmiş du-
rumdadır. Öncelikle bu noktada be-
lirtmek isterim, 24 Haziran seçimleri 
ülkemiz geleceğini dizayn edecek bir 
geçiş kapısı mahiyetindedir. Bu vesi-
leyle ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz 
ve Türk şeker sanayi için birlik ve be-

raberlikten ödün vermeden hayırlı 
sonuçlar getirecek bir seçim döne-
minin geçirilmesini yürekten temenni 
ediyorum.

İçinde bulunduğumuz çetin sürece is-
tinaden bazı saptamalarda bulunarak 
konuşmama başlamak istiyorum. 18 
yıldır özelleştirme kapsamında bulunan 
kamu şeker fabrikalarımız bildiğiniz 
gibi; 2006, 2008, 2009 ve 2011 yılla-
rından sonra 5. kez aynı girişimle karşı 
karşıya geldi. Özelleştirme kapsam ve 
programında olan fabrikalarımızın geç-
mişte pek çok kez yaşadığı bu girişim-
ler, Şeker-İş teşkilatının dik ve azimkâr 
mücadelesi sayesinde hukuka aykırılık, 
kamu yararı yokluğu gerekçeleriyle ge-
rek Danıştay Kararları gerekse de siyasi 
irade tarafından iptal edildi. 

Aradan 7 yıl geçti ve özelleştirme 
yol haritasından tamamen farklı bir 
şekilde coğrafi bazda özelleştirme 
yönteminden münferiden satış yön-
temine geçilerek, teşkilatımızın ve 
kamuoyunun özelleştirmeden bekle-
diği ‘şekerde kamu yararı’ beklentisi 

bir kez daha derinden yaralanarak, 
şekerde özelleştirme gündemi oluş-
tu. Özelleştirme stratejisi, yöntemi ve 
sürecine dair bir Özelleştirme yüksek 
kurulu kararı olmadan 14 kamu şe-
ker fabrikası 20 şubat 2018 tarihinde 
satışa çıkarıldı. 10 Mayıs 2018 tarihi 
itibariyle de 13 kamu şeker fabrika-
sının satışı tamamlandı, toplumsal 
sermaye yaklaşık olarak 4.8 milyar 
TL ye 10 sermayedara satıldı. 2011 
yılı fabrika kota değerlerini referans 
aldığımızda ise gördüğümüz tablo o 
kadar karanlık ki.. Şeker fabrikalarının 
satışlarından doğan kamu zararı 590 
milyon ABD Dolarını bulmuş durum-
dadır. Kaldı ki özelleştirme sürecinin 
her bir aşamasında hukuksuz/ aleni 
olmayan /şeffaflık ve kamu yararını 
gözetmekten uzak birçok girişimle 
karşılaşılmıştır. Sendikamız ise tüm 
bu altı boş, yanlış, hukuksuz adımları 
yargı kanalına taşımıştır. Çünkü ko-
şullar ne olursa olsun “milletimizin 
bekasını adalet yolunda arama ka-
rarlılığımız” dün olduğu gibi bugün de 
aynı doğrultuda cereyan etmektedir. 

Şeker-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 
Özelleştirmeyi Masaya Yatırdı
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Bu doğrultuda son süreçte; vicdan, 
feraset ve milli stratejiden uzak 7 
şeker fabrikasına ait satış onaylarına 
istinaden de yargısal süreç işlemeye 
devam etmektedir.

Değerli Arkadaşlarım, Sendikamız ça-
lışmalarıyla TÜRKŞEKER bünyesinde 
bir arada anlam ifade eden ve üretimi 
sürdüren şeker fabrikalarının;

• tek tek fabrika olarak ele alınması 
halinde değerini yitireceğini, 

• göstermelik üretim şartları karşı-
sında kısa bir sürede pek çok fabri-
kanın kapanacağı,

• ülke şeker sektörünün nişasta bazlı 
şeker ve yüksek yoğunluklu tatlan-
dırıcılarca istila edileceği, 

defaten Türk kamuoyu ve siyasi-
ler önünde ortaya konmuştur. Hat-
ta Sendikamızın öncülüğünde MAK 
ARAŞTIRMA şirketi tarafından yapı-
lan araştırma sonuçlarında da orta-
ya konduğu üzere milletimizin büyük 
çoğunluğu şeker fabrikalarının özel-
leştirilmemesi gerektiğini beyan et-
mektedir. Toplumsal mutabakat tüm 
gerçekliğiyle ortadadır. Tüm bunlara 
rağmen bu yanlıştan şayet vazgeçil-
mez ise çok nettir ki Türkiye, şeker 
de bugünden sonra gayri milli olmak 
istediğini beyan eden bir politikaya 
imzasını atmış demektir.

Üzüntüyle belirtmek istediğim diğer 
bir husus da, bugün şeker özelleş-
tirme sürecinde ancak müsvedde 
olarak tabir edebileceğim bir strate-
ji raporunun izinden gidilmiştir. Sa-
dece rant gözeten bu raporda, acele 
et, sök-sat, yaklaşımları önerilmiştir. 
Buradan hareketle satışı gerçekleşen 
fabrikaların yeni sahiplerinin inşaat, 
kömür, tekstil sermayedarları olması 
zaten Türkiye’nin AB pazarı olmaktan 
kaçamayacağının en net sinyalleri-
ni vermektedir. Bu sektöre hakkıyla, 
profesyonel bir biçimde üretim ga-
rantisi ve rekabet gücü kazandıracak 
olan yapı, çalışanların, üreticilerin, 
taşıyıcının, besicinin kısacası bu sek-
töre emeğini sunan tüm paydaşların 
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ve devletin içinde bulunduğu bir mo-
delden geçmektedir. Bunun aksi her 
türlü yöntem, ülkemize, milletimize 
ve sektörünü sahiplenen toplumsal 
mutabakata bilerek ve isteyerek za-
rar vermek anlamına gelmektedir.

Değerli Arkadaşlarım, içinde bulun-
duğumuz seçim sürecinde inancımız 
ve kararlılığımız var gücüyle devam 
etmelidir. Bu süreçte, milli mirasımız 
şeker fabrikalarının satışlarının ipta-
line yönelik her türlü çalışmayı sonuç 
alınıncaya dek sürdürmek, siyaseten 
bilgilendirme çalışmalarına devam et-
mek temel önceliğimiz olmalıdır. Fakat 
önümüze gelebilecek, fabrikaların sa-
tışı sonrasında ihale şartnamelerinde 
yer alan hükümler doğrultusunda da 
pozisyon alabilmeliyiz. İhale şartna-
melerinde yer alan çalışanlara ilişkin 
hükümlere baktığımızda belirteceğim 
hususlar oldukça önemlidir.

- Emekliliği gelmemiş çalışanlar 
TÜRKŞEKER bünyesinde kalabile-
cek ya da ALICI ile çalışabilecektir.

- Çalışanların alıcı ile çalışmaları du-
rumunda sözleşme imza tarihi iti-
bariyle iş sözleşmeleri TÜRKŞEKER 
tarafından feshedilecektir.

- İş sözleşmesi feshedildiğinde, kı-
dem ve ihbar tazminatları, önceki 
yıllara ilişkin kullanılmamış yıllık 
izin ücretleri ve diğer hakları TÜRK-
ŞEKER tarafından ödenecektir.

- İşçiler ALICI tarafından iş sözleşme-
leri çerçevesinde işe başlatılacaktır.

- Devir ve teslim tarihinden sonra 
mevcut toplu iş sözleşmesi ortadan 
kalkacaktır. Üye sayısı çoğunluğu 
sağlandığı takdirde yeni bir toplu iş 
sözleşmesi süreci işletilebilecektir.

- Devir ve teslim tarihinden sonra 
her türlü mali yükümlülük ve yasal 
sorumluluk ALICIya aittir.

- Devir ve teslim tarihi itibariyle he-
nüz ödenmemiş ücret ve ikramiye-
ler ile bunların farklarını TÜRKŞE-
KER ödeyecektir.

- ALICI tarafından işe başlatılan işçi-
lerden iş sözleşmeleri kıdem taz-
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minatı sona erecek şekilde sona 
erenler, diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında istihdam edilecektir.

- ALICI ile çalışmak istemeyenlerin 
talepleri halinde TÜRŞEKER’in di-
ğer fabrikaları veya TÜRKŞEKER 
bünyesinde çalışabilecektir. (çalışa-
nın emeklilik hakkını kazanmamış 
olması kaydı önemli)

- ALICI ile çalışmak istemeyen ve 
talepte bulunmayan çalışanın iş 
sözleşmesi TÜRKŞEKER tarafından 
feshedilecektir.

Emekliliğe hak kazanmış çalışanın kı-
dem ve ihbar tazminatları ile önceki 
yıllara ilişkin kullanılmamış yıllık izin 
ücretleri ve diğer hakları TÜRKŞEKER 
tarafından ödenecektir.

Emekliliğe hak kazanmamış çalışan 
ise, diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rında istihdam edilecektir.

- Fabrikanın teslim tarihinden sonra, 
cari toplu iş sözleşmesi gereğince, 
fabrikanın fiili teslim tarihinden ön-
ceki dönemleri için yapılacak her 
türlü ödemeden de TÜRKŞEKER so-
rumlu olacaktır.

Son sözle, sonuna kadar mücadele 
eden ve etmeye de devam edecek 
olan Şeker-İş ailesinin tüm fertlerine 
minnetlerimi sunuyor, elinden gelenin 
katbekat fazlasını yerine getirecek bir 
mücadele örneği sergileyen Şeker-
İş’in bu azim öyküsünün ülkemiz tari-
hine not düşüleceğini belirterek, hepi-
nize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
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Çalışan Temsilcisi Kimdir
ve Görevi Nedir?

Yazımızın bu bölümünde genel hat-
ları ile çalışan temsilcisini tanımlayıp 
işveren ve çalışanlarla ilişkisine deği-
neceğiz.

Daha ayrıntılı olarak görev, yetki ve 
sorumlulukları; çalışanlar ve işyerin-
deki iş sağlığı ve güvenliği profesyo-
nelleri ile ilişkileri; kimlerin çalışan 
temsilcisi olabileceği, çalışan temsil-
cisinin nasıl seçileceği, bir işyerinde 
en az kaç çalışan temsilcisi bulunması 
gerektiği, hangi durumda seçim, han-
gi durumda atama usulüne başvuru-
lacağı gibi hususlara ise sonraki yazı-
larımızda değineceğiz.

Çalışan temsilcisi kavramı
“Çalışan Temsilcisi” kavramı, 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

ile tanımlandığından beri iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin hemen hemen her 
konuda bahis konusu olmaktadır.

Peki, kimdir bu Çalışan Temsilcisi? 
Nasıl bir işlevi yerine getirmesi bek-
lenmektedir?

Bütün bu soruların cevabını bulabil-
mek için genel olarak iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatına baktığımızda 
Kanun dışında birçok yönetmelikte de 
adının geçtiğini görmekteyiz.

6331 sayılı İSG kanununa göre ça-
lışan temsilcisi
Kanunda çalışan temsilcisi,  “İş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili çalışmalara ka-
tılma, çalışmaları izleme, tedbir alın-
masını isteme, tekliflerde bulunma ve 

benzeri konularda çalışanları temsil 

etmeye yetkili çalışan” olarak tanım-

lanmaktadır.

Anlıyoruz ki, çalışan temsilcisinin ça-

lışanlardan ayrı bir takım görevleri, 

yetkileri ve sorumlulukları bulunmak-

tadır.

Kanunun 20. maddesinde ise, işvere-

nin çalışan temsilcisi görevlendirme 

yükümlülüğünden bahsedilmektedir. 

Yani, bu durum işverenin keyfiyetine 

bırakılmamış, bilakis, işveren için bir 

zorunluluk olarak belirlenmiştir. Bu 

durumda diyebiliriz ki, en az 2 çalışanı 

bulunan her işyerinde işveren seçim 

yahut atama yoluyla çalışan temsilcisi 

görevlendirmek zorundadır.

Çalışma Hayatı
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Aynı maddenin devamında ise çalışan 
temsilcisinin; tehlike kaynağının yok 
edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan 
riskin azaltılması için, işverene öne-
ride bulunma ve işverenden gerekli 
tedbirlerin alınmasını isteme hakkına 
sahip olduğu ve bu görevlerini yü-
rütmeleri nedeniyle çalışan temsilci-
lerinin hakları kısıtlanamayacağı ve 
görevlerini yerine getirebilmeleri için 
işveren tarafından gerekli imkânların 
sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Yani, çalışan temsilci, kanunda genel 
olarak belirtilen ve diğer mevzuatın 
ilgili bölümlerinde özel olarak kendi-
lerine verilen görevleri yerine getirir-
ken işverenin yaptırımdan korunmuş, 
dahası, işverene çalışan temsilcisine 
görevini yerine getirme hususunda 
gerekli imkanları sağlama yükümlülü-
ğü getirilmiştir.

Buraya kadar, çalışan temsilcisinin, iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir görev 
olduğunu, işyerinde bulunmasının zo-
runlu olduğunu, bu hususlarda diğer 
çalışanlardan ayrı görev ve yetkilere 
sahip bir kişi olduğunu anlamış bulun-
maktayız.

Çalışan temsilcisi arabulucu mu-
dur?
Bu noktada çalışan temsilcileri, iş-
verenlik ve de iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerince zaman zaman 
yanlış anlaşılan ve yanlış uygulamala-

ra sebebiyet veren bir hususa açıklık 
getirmemiz gerekir:

Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve gü-
venliğine ilişkin konularda çalışanları 
temsil etmekle görevlidir. Çalışan ve 
işveren yahut çalışan ve işvereni tem-
sil edenler (yönetici, ustabaşı, formen 
vb.) arasında bir ara bulucu değildir. 
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine iliş-
kin olarak yapılması ve yürütülmesi 
gereken işlerde ve alınması gereken 
tedbirlerde taraftır ve temsil ettiği 
taraf, çalışanların tarafıdır. Yani, işve-
renlik ve çalışanlar arasında iş sağlı-
ğı ve güvenliğine ilişkin bir çelişki ve 
uyuşmazlık söz konusu olduğunda, 
çalışan temsilcisi, çalışanların sağlık 
ve güvenliğini sağlama amacıyla ha-
reket etmek durumundadır.

Bu, elbette ki, işverenlikle çatışmacı 
olmayı zorunlu kılmaz ancak aldığı ka-
rarlar, yaptığı işler, katıldığı toplantı-
lar vb. bütün eylemlerinde, en önemli 
ve vazgeçilmez amacı, çalışanların 
sağlığı ve güvenliği sağlamak ve bunu 
sürekli kılmaktır. Bu amaçtan ödün 
vermek gibi bir hakkı yoktur. Çalışan 
temsilcisinin varlık amacı zaten genel 
olarak budur. Elbette ki, işverenlik ve 
çalışanlar arasında iletişim ve uyum 
sağlayıcı bir işlevi de olacaktır ancak 
çalışanların sağlık ve güvenliğini her 
an gözetmek ve bundan hiçbir şekilde 
ödün vermemek şartıyla. İş yaptır-
ma, talepte bulunma, emir ve talimat 

verme konularında işverenliği temsil 
etmek için ustabaşı, formen, yönetici 
gibi kadrolar zaten mevcuttur. Çalışan 
temsilcisinin amacı, bunların görevini 
yerine getirmek değildir.

Diğer yandan, çalışan temsilcisi, ça-
lışanları temsil ederken onların is-
tek, talep ve davranışlarının sağlık ve 
güvenlik kurallarına uygunluğunu da 
göz önünde bulundurmak zorunda-
dır. Yani, çalışanın, sağlık ve güvenlik 
kuralları ve alınan tedbirlerle uyuş-
mayan istek ve davranışlarını da, sırf 
onları temsil ettiği veya onlar tarafın-
dan seçildiği için yerine getiremez ya-
hut işverenlikten yerine getirilmesini 
talep edemez.

Çalışan temsilcisinin İSG mevzua-
tında görev ve yetkileri
Çalışan temsilcisinin işlevini böylelik-
le açıkladıktan sonra, iş sağlığı ve gü-
venliği mevzuatında yer verilen görev 
ve yetkilerini biraz daha somutlaştı-
ralım:

Kanunda ve iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili birçok yönetmelikte “çalışanların 
görüşlerinin alınması” “çalışanların 
bilgilendirilmesi” ve “çalışanların ka-
tılımlarının sağlanması” konularında 
çalışan temsilcisine değinilmektedir. 
Çoğunlukla da,  işverenliğin bu so-
rumluluğunu yerine getirmesinde 
muhatap belirtilirken “çalışanlar veya 
temsilcileri” ibaresi kullanılmıştır. 

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ, 
ÇALIŞANLARI TEMSİL 
EDERKEN ONLARIN 
İSTEK, TALEP VE 
DAVRANIŞLARININ 
SAĞLIK VE GÜVENLİK 
KURALLARINA 
UYGUNLUĞUNU 
DA GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURMAK 
ZORUNDADIR.

Çalışma Hayatı
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Yani, işveren iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin konularda çalışanları bilgilen-
dirirken, görüşlerini alırken veya bu 
hususta katılımlarını sağlarken bunu 
çalışan temsilcisi aracılığı ile yapabi-
leceği gibi, doğrudan bütün çalışan-
larla da muhatap olabilir.

Elbette ki, doğrudan bütün çalışanlar-
la iletişim kurduğunda (çalışan tem-
silcisi de bir çalışan olduğuna göre) 
çalışan temsilcisini de bilgilendirmek, 
katılımını sağlamak ve onun da görü-
şünü almak durumundadır. Burada 
işverenliğe, çalışan temsilcisi aracılığı 
ile bilgilendirme ve görüş alma hak-
kının yanında, doğrudan çalışanlarla 
muhatap olabilme imkanı verilme-
sinin amacı, çalışan temsilcisini yok 
saymak değildir. Ancak işveren ve 
çalışan ilişkilerinde çalışan temsil-
cisinin tek iletişim kanalı ve bir dar 
boğaz olmadığını, işverenliğin sağlık 
ve güvenliğin sağlanması hususunda 
kendi üzerine düşen görevleri yerine 
getirirken çalışanları ile doğrudan 
iletişim kurma hakkının olduğunu 
vurgulamak ve işverenliğin daha faz-
la inisiyatif alma çabasının önüne 
geçmemektir. Bu, çalışan temsilcisi-
nin görev ve yetkilerini daraltmadığı 
sürece işverenliğin en doğal hakkıdır. 
Zaten Kanun’un 18. maddesinde, İş-
verenin çalışan temsilcisinin önceden 
görüşünü almak zorunda olduğu hu-
suslar da sayılmıştır:

“a) İşyerinden görevlendirilecek veya 
işyeri dışından hizmet alınacak iş-
yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve 
diğer personel ile ilk yardım, yan-
gınla mücadele ve tahliye işleri için 
kişilerin görevlendirilmesi.

b) Risk değerlendirmesi yapılarak, 
alınması gereken koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin ve kullanılma-
sı gereken koruyucu donanım ve 
ekipmanın belirlenmesi.

c) Sağlık ve güvenlik risklerinin ön-
lenmesi ve koruyucu hizmetlerin 
yürütülmesi.

ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.

d) Çalışanlara verilecek eğitimin 
planlanması.”

Görülüyor ki, işveren, çalışanları bilgi-
lendirmeden önce zaten çalışan tem-
silcisinin görüşünü almak zorundadır. 
Yani çalışan temsilcisinin yok sayıl-
ması kanunen hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Yine aynı maddede işverenin 
çalışanlardan veya temsilcilerinden 
görüş alırken ve onların katılımını 
sağlarken hangi imkanları sağlaması 
gerektiği de açıkça belirtilmiştir:

“a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ko-
nularda görüşlerinin alınması, tek-
lif getirme hakkının tanınması ve 
bu konulardaki görüşmelerde yer 
alma ve katılımlarının sağlanması

b) Yeni teknolojilerin uygulanma-
sı, seçilecek iş ekipmanı, çalışma 
ortamı ve şartlarının çalışanların 
sağlık ve güvenliğine etkisi konula-
rında görüşlerinin alınması.”

Görüldüğü üzere, işveren iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin veya işyerinde iş 
sağlığı ve güvenliğini etkileyecek her 
konuda çalışanların görüşünü almak, 
katılımlarını sağlamak zorundadır. Bu 
görevini çalışan temsilcisi aracılığı 
ile yapabileceği gibi önceden çalışan 
temsilcisine danışıp görüşünü aldık-
tan sonra bizzat çalışanlarla muhatap 
olarak da yapabilir.  Ayrıca, çalışanla-
rın veya çalışan temsilcilerinin, işye-
rinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan 
önlemlerin yetersiz olduğu durumlar-
da veya teftiş sırasında, yetkili maka-
ma başvurmalarından dolayı hakları 
kısıtlanamayacağı da açık şekilde be-
lirtilmiştir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından ödevleri neler?
Bununla birlikte, çalışanlara, iş sağ-
lığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülük-
lerinin yanında, Çalışan temsilcisinin 
görevini hakkıyla yapabilmesi için de 
bazı yükümlülükler getirilmiştir. Buna 
göre bütün çalışanlar aşağıdaki so-
rumluluklara sahiptir;

- Kendi görev alanında, iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için işve-
ren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği 
yapmak.

- İşyerindeki makine, cihaz, araç, ge-
reç, tesis ve binalarda sağlık ve gü-
venlik yönünden ciddi ve yakın bir 
tehlike ile karşılaştıklarında ve ko-
ruma tedbirlerinde bir eksiklik gör-
düklerinde, işverene veya çalışan 
temsilcisine derhal haber vermek.

- Teftişe yetkili makam tarafından 
işyerinde tespit edilen noksanlık ve 
mevzuata aykırılıkların giderilmesi 
konusunda, işveren ve çalışan tem-
silcisi ile iş birliği yapmak.
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Türkşeker AŞ’ye ait 14 şeker 
fabrikasının özelleştirilmesi büyük 
tepki yaratmış, özelleştirmeye karşı 
imza kampanyaları ve eylemler 
düzenlenmişti. Çalışanlar işsiz kalma 
endişesi taşırken hükümet, hiçbir 
mağduriyet yaşanmayacağının 
sözünü vermişti. Ancak sözler 
tutulmadı. Çorum Şeker Fabrikası’nda 
yıllardır taşeron işçisi olarak çalışan 
güvenlik görevlisi, temizlikçi olan 
çalışanların kimisi işten çıkarıldı 
kimisi de bu ay sonun da işsiz kalacak.

‘SATILDIĞI AN EMEKLİ EDİLDİK’

Konuya ilişkin açıklama yapan Şeker-

İş Sendikası Çorum Şube Başka-

nı Sefer Kahraman, fabrikanın 26 

Haziran’da yeni sahibi tarafından 

resmen devralındığını aynı gün içinde 

Türkşeker AŞ Genel Müdürlüğü’nden 

gelen bir yazıyla, emekliliği gelenlerin 
res’en emekli edildiğini ve tazminat-
ların da ödenmediğini söyledi. “O gün 
arkadaşlar birbiriyle helalleşme fır-
satı bile bulamadı” diyen Kahraman, 
şu bilgileri verdi: “Emekliliği dolan 
yaklaşık 85 arkadaşımız Türkşeker 
tarafından emekli edildi. Yaklaşık 120 
arkadaşımız 4/B statüsüne geçmek 
için dilekçe verdi. Onlar bekliyorlar, şu 
anda işsizlik maaşı alıyorlar. Yaklaşık 
80 arkadaşımız da satılmayan diğer 
fabrikalara tayin edildi. Türkşeker’in 
kendi işçilerine uyguladığı prosedür 
bu oldu. Res’en emekli edilenlere 
ben de dahilim. Emekli edilenler ola-
rak, bize tayin hakkı verilmediği için, 
Türkşeker’e işe iade davası açtık.”

İşe iade davası açanların ihbar 
tazminatının bir ay sonra yatırıldığını 
belirten Kahraman, kıdem 
tazminatlarının ise yatırılmadığını 

belirtti. Kahraman yatırılmamasının 
sebebini de şöyle anlattı:

TAZMİNATLARI ÖDENMEDİ

“İşe iade davası açtığımız için bizden, 
geriye dönük hakkımızın olmadığına 
va tazminatlarımızı aldığımıza dair 
imza almak istediler. Tazminatımızı 
almadan bize bunu imzalatmak iste-
diler.”

İmzalamayanların tazminatlarının 
ödenmediğini söyleyen Kahraman, 
büyük bir mağduriyet yaşandığını 
söyledi. Hükümetin özelleştirilme 
sürecinde çalışanların işsiz kalma 
endişesine ilişkin verdiği taahhüdü de 
hatırlatan Kahraman, “Biz o zaman da 
söyledik, bunların hepsi lafta kalacak 
diye ama böyle oldu. Emek sarfettik 
yıllarımızı verdik, üzülüyoruz. Olan 
oldu ama en azından bundan sonraki 
arkadaşlarımızın haklarının verilmesi 
ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TAŞERON İŞÇİLERİ DAVA AÇTI

Kahraman taşeron işçileriyle ilgili de 
şu bilgileri verdi: “60-70 kişi taşeron 
işçi olarak çalışıyordu. Bu arkadaşlar 
Safi Katı Yakıt bünyesinde çalışmaya 
devam etmek için dilekçe verdiler. 
Ancak Safi Katı Yakıt işvereni ‘Bugü-
ne kadar çalıştığınız bütün haklarınızı 
aldığınıza ya da haklarınızdan feragat 
ettiğinize dair bize bir yazı getirirse-
niz sizi alırız. Aksi taktirde almayız’ 
diye bir şart koştu. Kaç yıllık çalışan 
arkadaşlar bunlar. Tamam taşeron iş-
çileri ama asıl işveren Türkşeker AŞ. 
Türkşeker de bir müdahalede bulun-
muyor. Bu arkadaşlarımız da ortada 
kaldı. Onlar da haklı olarak dava aç-
tılar.”

Çorum Şeker’de İşçiler Mağdur
Özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası’nda, çalışanların mağduriyet 
yaşamayacağına ilişkin sözler tutulmadı.
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İşçiler Dikkat!.. Bu Sözler 
Tazminatsız Kovulma Sebebi
Yargıtay işyerinde çıkan tartışma sırasında mesai arkadaşına 
“Kalıbının adamı değilsin” dediği için tazminatsız işten atılan çalışanın 
“tazminatsız kovulmasına” hükmetti.

Sabah gazetesinin haberine göre 
mesai arkadaşına yaptığı çıkışla taz-
minatsız işten atılan işçi soluğu mah-
kemede aldı. Yerel mahkemenin, ‘Kı-
dem ve ihbar tazminatlarını almasına’ 
hükmettiği dosya Yargıtay’a gitti.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nde görü-
len davada yerel mahkemenin verdiği 
kararın aksine “Kalıbının adamı değil-
sin” şeklindeki sözler, hakaret sayıldı. 
Daire, “Şeref ve haysiyete yönelik bir 
saldırı var. Mesai arkadaşına sataş-

mak, düşünceyi açıklama özgürlüğü 

kapsamında değerlendirilemez” diye-

rek yerel mahkemenin verdiği kararı 

bozdu.

Böylece Yargıtay A. adlı işçinin işve-

ren tarafından tazminatsız kovulma-

sını haklı buldu.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin ka-

rarında “Davacı işçinin işverenin bir 

başka işçisine sataşması nedeni ile iş 

akdinin haklı sebeple feshedilip edil-

mediği noktasında taraflar arasında 

uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı kanuna göre işçinin işve-

rene veya ailesine karşı şeref ve na-

musuna dokunacak sözler söylemesi, 

davranışlarda bulunması ya da işve-

ren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı 

asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması 

veya işçinin işverene veya aile üye-

lerinden birine sataşması haklı fesih 

nedeni olarak sayılmıştır” denildi.

Çalışma Hayatı
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İşçi Vardiyalı Çalışmak İstemezse 
Ne Olur?
Vardiyalı çalışma, günümüz çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası 
oldu. Üretimin 24 saat aralıksız devam ettiği fabrikalarda ya da gün 
boyu çalışan hizmet sektörü işyerlerinde bir tercih olmaktan çıktı ve 
adeta zorunluluk haline geldi. Peki ama vardiyalı çalışmak istemeyen 
bir işçi ne yapabilir? İşçinin böyle bir tercih hakkı var mıdır?

Vardiya sistemi nedir?

Önce bir konuyu açıklığa kavuştura-

lım. Vardiya sistemi, iş mevzuatında 

“postalar halinde çalışma” olarak ge-

çer.

Vardiyalı çalışma; niteliği nedeniyle 

sürekli çalışıldığı için, işçilerin birbiri 

ardına ve durmaksızın çalıştırılması 

olarak tanımlanabilir. Buna göre; var-

diyalı çalışmadan bahsedebilmek için, 

bir biri ardına gelen çalışma postala-

rının varlığı şarttır.

İş Kanunu 63. maddesi

Bu yazı da ilginizi çekebilir

Vardiya sayısı kaç olmalı?

Eğer işyerinde kesintisiz 24 saat ça-

lışma varsa, 8’er saatlik dönemlerle 

en az 3 vardiya belirlenmesi yasal bir 

zorunluluktur. Ama işyerindeki çalış-

ma örneğin sabah 06:00 – gece 22:00 

arasındaysa, burada haliyle iki vardi-

ya yapılması da mümkündür.

İşçi vardiyalı çalışmak zorunda 
mı?

Bu soruya başka bir soruyla yanıt ver-

mek en doğrusu olacaktır: İşveren, 

vardiyalı çalıştırmak istediği işçiden 

onay almak zorunda mıdır? Bu soru-

nun cevabı hayır’dır.
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O halde, eğer işyeri koşulları gerekti-
riyorsa, işçinin vardiyalı çalışmak zo-
runda olduğunu söylememiz gerekir. 
Aksini söyleyebilmek için, iş mevzua-
tında bir hüküm olması gerekirdi ki; 
böyle bir hüküm yoktur.

Ama bu, işverenin işçi vardiyalarını 
dilediği gibi belirleyebileceği ya da 
değiştireceği anlamına gelmez.

İşçi vardiya sistemi ile ilgili 
kurallar

Buna göre, ilk temel kuralımız, iki var-
diya arasında en az 11 saat olması 
gerektiğidir. Bir başka deyişle işçi, bir 
vardiyada çalıştıktan sonra, 11 saat 
dinlenmeden sonraki vardiyasına çağ-
rılamaz.

İkinci kural ise; işçinin sürekli gece 
vardiyasında çalıştırılamaması ile il-
gilidir:

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak 
Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin 
Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 8inci maddesine göre;

• Bir hafta gece vardiyasında çalış-

tırılan işçi, bir sonraki hafta gün-

düz vardiyasında çalıştırılmalıdır.

• İşin niteliği öyle gerektiriyorsa, bu 

durumda en çok iki haftalık nöbet 

sistemi uygulanır. Yani iki hafta 

gece çalışan işçi, sonraki iki hafta 

gündüz çalıştırılmak zorundadır.

İşçi vardiyalı çalışmak istemezse 
ne olur?

Açıkçası bu durumda, işçinin her han-

gi bir hakkı olduğunu söyleyemeyiz. 

İşin niteliği gereği vardiyalar halinde 
çalışılan bir işyerinde, işçinin vardiyalı 
çalışmak istememesi ne yazık ki kabul 
edilebilir bir durum değildir.

Hatta engelli işçilerin bile vardiyalar 
halinde, gerektiğinde gece vardiya-
sında bile çalıştırılması mümkündür:

SONUÇ

İşçinin vardiyalı çalışmak istememesi, 
açıkçası bir şeyi değiştirmeyecektir. İş 
mevzuatı bu konuda işçiye bir takdir 
hakkı tanımamıştır.

Yani işveren çalışma koşullarıyla ilgi-
li diğer kurallara uyduğu müddetçe, 
işçiden ayrıca bir onay alması gerek-
mez. Aynı şekilde işçinin de, bir dilek-
çe vererek vardiyalı çalışmadan vaz-
geçmesi mümkün değildir.

Vardiyalı çalışmak istemeyen işçinin 
önündeki tek yol, varsa haklı bir ge-
rekçe bularak işten ayrılmak olacak-
tır. Aksi bir durumda çalışmaya de-
vam edilmesi gerekir.

EĞER İŞYERİNDE 
KESİNTİSİZ 24 SAAT 
ÇALIŞMA VARSA, 8’ER 
SAATLİK DÖNEMLERLE 
EN AZ 3 VARDİYA 
BELİRLENMESİ YASAL BİR 
ZORUNLULUKTUR.

Çalışma Hayatı
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İşçiyi İşten Çıkarma Prosedürü 
Nasıl Olmalı?
İşçinin işten çıkarılması, bazı sonuçları da beraberinde getirir. Çeşitli 
kurumlara yapılması gereken bildirimler, işçiye ödenmesi gereken 
tutarlar, tazminat ödenip ödenmeyeceği gibi hususlar gündeme gelir. 
İşçinin işten çıkarılması sürecinin iyi yönetilmesi adına neler yapılması 
gerektiğini kısa bir rehber şeklinde sizin için hazırladım.

İşçinin çıkarılması

İşçi bazen yapmış olduğu bir fiil yü-

zünden, bazen işletmesel kararlarla 

ve bazen de ortada bir neden yokken 

çıkarılabilir. Tüm bu seçenekler için 

takip edilmesi gereken ortak prose-

dürler olduğu gibi, her seçenek için 

dikkat edilmesi gereken özel durum-

lar da vardır. Önce işçinin işten çıka-

rılma şekline göre, farklılık arz eden 

durumları inceleyelim.

İşçinin iş sözleşmesinin haklı 
nedenle derhal feshi

Fesih, İş Kanunu’nun 25inci madde-

sine göre yapılacaksa, ihbar sürele-

rini beklemeye gerek yoktur. Bunun 

anlamı, işçinin iş akdine derhal son 

verilebileceğidir. Ama özellikle işçinin 

kıdem tazminatı alma hakkını da yi-

tirdiği 25/II kapsamında fesih yapıla-

caksa bazı hususlara dikkat edilmesi 

gerekir:

İşçinin feshe neden olan davranışı, tu-

tanak altına alınmalıdır.

İşçiden savunma alınması zorunlu de-

ğildir. Ama olay net değilse, işçinin sa-

vunmasını almak daha doğru olacaktır.

İşçinin fiili ahlak ve iyi niyet kuralla-

rına aykırılık teşkil ediyorsa, 25/II 

kapsamında yapılacak feshin, olayın 

öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü 

içinde yapılması şarttır. Aksi takdirde, 

derhal fesih hakkı yitirilecektir.
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İşçinin işletmesel kararlarla / 
geçerli nedenle işten çıkarılması

 İş mahkemesi zamanaşımı başlangıcı

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi 
ne zaman başlar?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

Bir işyerinde çalışan işçi sayısı 30’un 
üzerindeyse, işçinin kıdemi en az 6 ay 
ise ve iş sözleşmesi de belirsiz süreliy-
se, bu işçinin işten çıkarılabilmesi için 
geçerli bir nedene dayanılması gere-
kir. Aksi takdirde, mahkemece işçinin 
işe iadesine karar verilebilecektir. O 
halde, şu hususlara dikkat edilmelidir:

İşten çıkarma gerekçesi somut, ob-
jektif ve eşit olmalıdır. Bir başka de-
yişle; işçiye özel ayrımcı bir tutum 
içermemeli, kriterler somut olarak 
ortaya konulmalı ve objektif olmalıdır.

Geçerli neden işçiye bildirilmelidir.

İşçiye, kıdemine göre belirlenen ihbar 
süreleri kullandırılmalıdır.

İşçinin, ortada bir neden yokken 
çıkarılması

İşyerinde çalışan işçi sayısı 30’un al-
tındaysa ya da işçinin kıdemi 6 aydan 
azsa ya da işçi belirsiz süreli iş sözleş-
mesiyle çalışıyorsa; bu işçinin çıkarıl-

SGK işten ayrılış bildirgesinde, işçinin 

işten çıkış kodunu doğru girin. Bu du-

rum, işçinin işsizlik maaşı alıp alma-

yacağını belirleyecektir.

İşten ayrılması nedeniyle işçiye ya-

pacağınız tüm ödemeleri ibraname 

düzenleyerek ve mutlaka banka ara-

cılığıyla yapın.

Fesih bildirimini işçiye bizzat imza-

latamıyorsanız, ikametgah adresine 

noter ya da posta yoluyla ulaştırın.

İşçi talep etmese bile, çalışma belge-

si düzenleyerek verin ya da adresine 

gönderin.

SONUÇ

İşten çıkarılma prosedürünün iki yüzü 

vardır. İlki, bunun İnsan Kaynakları 

bakımından doğru yürütülmesi olup 

bu husus konumuz dışındadır. Ancak 

ikincisi, yani hukuki olarak sürecin iyi 

yönetilmesi yazımızın konusunu oluş-

turmuştur.

Ne kadar haklı olursanız olun, mev-

zuatın öngördüğü yükümlülüklere 

uymamanız, sizi mahkemeler nezdin-

de haksız duruma düşürebilir. Bu ne-

denle, hazırladığımız bu kısa rehberin 

fayda sağlayacağına inanıyorum.

ması için geçerli bir neden sunulması 

gerekmez. Şunlara dikkat edilmesi 

yeterli olacaktır:

İşçiye, fesih bildirimi tebliğ edilmeli-

dir.

İhbar süreleri kullandırılmalıdır.

işten çıkarma prosedür

İşten çıkarmada ortak noktalar

Yukarıdaki üç farklı durumdan bağımsız 

olarak, aşağıdaki ortak uyarıları da dik-

kate almanızda yarar bulunmaktadır:

İşçinin işten ayrılış bildirgesini SGK’ya 

bildirmeyi unutmayın.

Çalışma Hayatı



116 şeker-iş dergisi / eylül 2018

Haber

Ruh ve beden ya da maddi ve manevi 

hayat alanımız, bu ikisini birbirinden 

ayırmak mümkün değildir. Yani ruh 

halimiz güzel, iyi, mükemmel ise bu 

mutlaka bedenimizde de kendisini 

gösterecektir. Manevi hayatımız ve 

özelimiz güzel, iyi ve mükemmel ise 

davranışlarımız, hareketlerimiz de 

güzel demektir.

Bu ikisinden birisinin iyi olup diğerinin 

yetersiz olması mümkün değildir.

Kişinin ahlakı, ruh hali ve dini yaşantı-

sı, dış dünyasından kopuk olamaz. Ki-

şinin yürüyüşü, oturuşu,  bakışı, yap-

tığı iş, söz ve davranışları, ruh halinin 

bir aynasıdır.

Bu nedenle amelsiz bir kalp temizliği 
de mümkün değildir. “Sen benim kal-
bime bak”, “benim kalbim temiz” gibi 
ağdalı sözlerin bir anlamı yoktur. Kalp 
temizliğinin somut hali, davranışları-
nı, evinin, işinin temizliği, güzelliği ve 
mükemmelliğidir.

Bir sanatkarın yaptığı iş, onun iç gü-
zelliğinin dış dünyadaki somut halidir. 
Bir öğretmenin sınıfa girişi, öğrencile-
ri ile ilişkisi, derse hazırlanma ve ders 
malzemelerindeki titizliği ve mükem-
melliyetciliği, onun iç dünyasının; ruh 
halinin, manevi boyutlarının, ahlakı-
nın, inancının maddeleşmiş şeklidir.

Bir usta sanatkar veya zenaatkar için 
de aynı hususlar geçerlidir. Dükkanı-

nın veya işyerinin temizliği, işyerindeki 

araç ve gereçlere verdiği değer, işe ha-

zırlanma, işini yerine getirme ve işten 

kaynaklanan sözlerini, borlarını yerine 

getirmede detitizlik, ölçüye riayet ve 

her zaman bir öncesinden daha mü-

kemmelini yapma hali ancak iç dünya-

sının güzelliği ile mümkündür.

Günümüzde içinde yaşadığımız kül-

türel değer krizimizin en önemli se-

beplerinden birisi, maddi ve manevi 

hayat arasındaki bu bütüncül dengeyi 

kaybetmemizdir. 

Kültürel krizimizin bu derece derin et-

kisi, ahlaki ve toplumsal yozlaşma ile 

gün yüzüne çıkmaktadır. 

İş Ahlakı Ruhun Güzelliğinin
Dışa Yansıyan Halidir
Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ
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Osmanlıdan beri yaşağımız bu cinnet 
müstakili, sanat ve zanaatta Ermeni 
ve Yahudi kimlikli ustaların iş ahlakını 
ve erdemli kişiliğini, biz müslüman ça-
lışanların üzerine çıkarmıştır. Bugün 
bir esnafa veya ustaya iş yaptırıp da 
memnun olan kişi sayısını çok azdır. 
İşinin hakkını dahi veremeyen bu sa-
nat ve zanaat erbabının ruh halinin 
güzelliği söz konusu olabilir mi?

Bugün  batının temiz ve düzenli şehir-
lerine ve iş disiplinine, doğunun saf ve 
deruni düşünceleri ve dkatı disiplinli 
iş anlayışına hayranlıkla bakıyorsak, 
ruh ve beden; manevi ve maddi hayat 
arasındaki bu bütünlüğü koparma-
mızdan kaynaklanmaktadır.

Bu bütünlük sağlanmadan iyi insan ve 
iyi bir müslüman olamayız.

Maddi hayatımızı, dışımızı düzeltme-
den kalbimizi düzeltemeyiz. Ayrın-
tılarla ulaşılan mükemmelliği yaka-
lamadan ruhumuzun ve kalbimizin 

temizliği, aklımızın erdemliliğindan 
bahsedemeyiz.

Ruh hali ve beden; iç dünya ve dış dün-
yamız, bu ikisi arasında mutlak bir ilişki 
vardır. Peki öncelik hangisindedir?

Kısaca temizlik, titizlik, eğitim, mü-
kemmel ve güzele yönelik gayret; her 
gün işini bir önceki günden daha iyi 
yapma arzu ve isteği olmadan sade-
ce kalp temizliği; ruh ve manevi hayat 
güzelliği mümkün müdür?

Bu soruya olumlu cevap verilemez. 
Çünkü beden, ruhun aynasıdır. 

Bununla beraber tersi mümkündür. 
Yani beden terbiyesi ya da maddi 
hayatımızdaki iş ve sanatımızla aldı-
ğımız yol, ruh ve manevi dünyamızı 
belirler.

Göz ve kulaklar, ruhun menfezleridir. 
Bu menfezler kapalı olduğunda ruh ve 
kalp sağır ve kördür. Bu nedenle eği-
tim, kişilik inşası, örnek ve kamil insan 
olmanın yolu göz ve kulakla edinilen 
kazanımlardan başlar. Dolayıısyla göz 
ve kulakla başlayan eğitim, ruhun 
menfezlerini açar.

Eğitim ve ibadetlerdeki tekrarın an-
lamı da burada ortaya çıkar. Tekrar 
olmadan eğitim olmaz. Tekrara olma-
dan kalp ve ruh gözü açılmaz. Tekrar 
olmadan beden veya dış dünyamızda-
ki değişiklik ruha etki etmez.

Tekrara dayanan eğitimin temel özel-
liği de, her bir tekrarda bir öncekin-
den daha mükemmel, doğru ve güze-
lini yapmaktır.

Ruh ve beden arasındaki bu ilişki, ha-
yatımızda her faaliyetimizin temeli-
dir. Aile, iş, sanat, spor, sendika, parti, 
iş çevresi, akraba ve komşu ilişkileri 
bu esasa dayanır. 

Geleneksel kültürlerin tamamında da, 
isimleri ve şekilleri farklı olsa da aynı 
ilke ilke geçerlidir. 

İş ve meslekler arasında da bu ba-
kımdan bir fark bulunmamaktadır. Bu 
iş ve meslekler arasında değerli-de-
ğersiz ya da önemli- önemsiz ayrımı 
yapılmaksızın bütün iş ve meslekler 
aynı derecede etkilidir. Birden fazlqa 
sanat ve meslekle uğraşanlar görür 
ki, meslek ve sanatın adı ne olursa ol-
sun yaşananlar ve ruh- beden ilişkisi 
hep aynıdır. Bu bakımdan en basit bir 
işi yapan esnaf veya işçi dahi en vasıf 
gerektiren işi icra eden kişiden daha 
erdemli olabilir.

Titizlik ve tekrar ile her gün bir önceki 
çalışmadan daha iyisini yapmak, bir 
akdemisyen, evinin temizliğini yapan 
ev kadını, öğrenci, spor ve sanayide 
çalışan bir işçi için aynı ölçüdür.

Bütün bu sanat ve zenaatta icra 
edilebilecek olan temel özellikleri 
bir japon kılıç ustası olan Miyamoto 
Musashi,tekrar pratiğini şu şekilde 
belirlemiştir;
− Dürüst düşünceden sapma.
− Öğrenme tekrardadır.
− Her sanatla tanış.
− Bütün mesleklerin yollarını öğren.
− Dünyevi konularda kazançla kayıbı 

ayırt et.
− Herşeye ilişkin sezgisel yargı ve an-

layışın olsun.
− Görülemeyen şeyleri algıla.
− En küçük ayrıntıyı dahi önemse.
− Yararı olmayan hiç bir şeyi yapma.

Gelenekler farklı da olsa, bütün dinle-
rin ve geleneklerin kökü aynıdır. Hepsi 
Allah’tan ve aşkın düşünceden bes-
lenmiştir. Diğerlerinden farklı olarak 
sahih kaynakları ile İslam geleneği ile 
muhatap olan bizler, “işin en iyi yap-
ma”, “ölçülü yapma”, “güzel yapma”, 
“bir işi bitirince hemen bir başkasıy-
la yorulma” gibi sayısız manevi ilke 
ve esaslara sahip ike ruh ve beden; 
manevi ve maddi dünya arasındaki 
bütünlüğü koparmadan yeniden iş 
ahlakımızı yaşatmak ve yaşamak zo-
rundayız.
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1. Gıda üzerindeki hakimiyetin önemi 
arttıkça, uluslararası tekel konu-
mundaki şirketlerin istekleri doğrul-
tusunda, gelişmekte olan ülkelerin 
gıda üretimlerinin “yabancılaşmakta” 
olduğu, yaşayarak öğrendiğimiz bir 
gerçeklik. Nitekim, bugüne kadar ya-
pılan özelleştirmeler içerisinde en ba-
şarısız ve sektörel etkisi en olumsuz 
olanlar hep gıda sektöründe olmasına 
rağmen, ısrar ve inatla şeker fabrika-
larının özelleştirilmek istenmesinin 

altında, “bir” lobinin ciddi etkisi var. 

2. Kamuya ait şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi gerektiğine dair ra-
porlar hazırlayıp “ilgili” yerlere dağı-
tan bu lobi grubunun etkisiyle Şubat 
2018’de başlayan son özelleştirme 
girişimi, ne yazık ki belli bir nokta-
ya geldi. İnanılmaz bir “takiple” iler-
letilen özelleştirme ihale süreçleri 
tamamlandı ve seçimlerin hemen 
sonrasında fiili devir işlemleri ile fab-

rikaların bir kısmı özel işverenlere ak-
tarılmış oldu.

3. İşte o zaman, yani fiili devirlerin 
başlamasıyla birlikte, kamuoyuna 
özelleştirme süreci başlarken ifade 
edilen hususların ne kadar “doğru”, 
ne kadar “yalan” olduğu da ortaya 
çıkmaya başladı. Seçim öncesi süreç-
te, çalışanların haklarının korunduğu-
nu ifade eden siyasilere ve yöneticile-
re rağmen, devirlerle birlikte “yaşlılık 

Şeker’de Özelleştirme Balonu Ne 
Zaman Patlayacak;
Tutul(a)mayan Vaatler ve Gerçekler!
Avukat Gökhan CANDOĞAN - Şeker İş Sendikası Hukuk Danışmanı
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aylığı almaya hak kazandığı” gerek-
çesiyle yüzlerce işçi işten çıkarıldı, 
çalışmaya devam etmek istemelerine 
rağmen! Bunu değerlendirmek gere-
kiyor ama, önce isterseniz süreci kı-
saca özetleyelim.

Özelleştirme Süreci

4. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) web sayfasında 20.02.2018 
salı günü akşam saatlerinde (17:30 
civarında) yayımlanan ilan ile 
TÜRKŞEKER’e ait toplam 14 fabrika-
nın ihalesi kamuoyuna duyurulmuş-
tur. ÖİB ilanı ile, aşağıda adı, geçici te-
minat tutarı, ihale şartnamesi bedeli 
ve son teklif verme tarihi listelenen 
toplam 14 fabrika ile ilgili; 

• satış yöntemi ile ayrı ayrı 
özelleştirileceği, 

• özelleştirmenin “Satış” yöntemi 
uygulanmak suretiyle “Pazarlık 
Usulü” ile gerçekleştirileceği, pa-
zarlık görüşmesine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile ya-
pılacak açık arttırma suretiyle so-
nuçlandırılabileceği,,  

• İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile 
yatırım fonları ve ortak girişim 
gruplarının katılabileceği,

SIRA NO   İHALE KONUSU FABRİKA GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERME TARİHİ

1 Bor Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 03/04/2018

2 Çorum Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 03/04/2018

3 Kırşehir Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 03/04/2018

4 Yozgat Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 03/04/2018

5 Erzincan Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 11/04/2018

6 Erzurum Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 11/04/2018

7 Ilgın Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 11/04/2018

8 Kastamonu Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 11/04/2018

9 Turhal Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 11/04/2018

10 Afyon Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 18/04/2018

11 Alpullu Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 18/04/2018

12 Burdur Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 18/04/2018

13 Elbistan Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 18/04/2018

14 Muş Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 18/04/2018

• isteklilerin ayrı ayrı olmak koşu-
luyla birden fazla ihaleye teklif 
verebilecekleri,

• fabrikalar için hazırlanan ihale 
şartnamelerinin 26.02.2018 tari-
hinden itibaren idareden alınabi-
leceği,

• hale şartnamesi almış istek-
lilerin talepleri halinde, ihale 
şartnamesinde belirtilen tarih ve 
şartlarda mevcut durum tespiti 
yapmak üzere fabrika ziyaretinde 
bulunma ve fabrika yöneticileri ile 
görüşme imkanına sahip olacak-
ları,

• tekliflerin türk lirası olarak veri-
leceği, ihale bedelinin peşin veya 
vadeli ödenebilmesinin mümkün 
olduğu,

• idarenin son teklif verme tarihini 
belirli bir tarihe kadar veya bila-
hare belirlenecek bir tarihe kadar 
uzatabileceği,

• ihaleye ilişkin diğer hususların iha-
le şartnamesinde yer aldığı, 

bilgileri verilmiştir.

5. İlan ile aynı gün, yine davalı web 
sayfasına eklenen açıklama ile, 

özelleştirme sürecine dair bazı bilgi-
lere yer verilmiştir. 

Buna göre,

• 2000 yılında özelleştirme kapsa-
mına, 2008 yılında özelleştirme 
programına alınan TÜRKŞEKER 
ile ilgili, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun belirlediği strateji 
çerçevesinde, özelleştirme hazır-
lık çalışmaları tamamlanmış ve 
bazı fabrikalar için ihale ilanı aşa-
masına gelinmiştir,

• özelleştirmede fabrikada 
çalışanların ve pancar ekimi ya-
pan çiftçilerin korunması ile fab-
rikalarda üretimin devamlılığı 
temel ilke olarak alınmış ve ihale 
belgelerinde düzenlemeler yapıl-
mıştır,

• şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi 
olmayan arsa ve araziler ihale dı-
şında tutulmuştur,

• ihaleler katılımın arttırılması ve 
rekabetin tesis edilebilmesi ama-
cıyla; yerel yatırımcılar, koope-
ratifler ve diğer paydaşların tek 
tek veya bir araya gelerek teklif 
verebilmelerini teminen ihaleye 
katılım için geçici teminatların 
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düşük seviyede tutulması da dahil 
olmak üzere ihale belgelerinde bu 
çerçevede kolaylaştırıcı düzenle-
meler yapılmıştır.

6. 20 Şubat 2018’de başlatılan 
özelleştirme sürecinin yasal dayanak-
tan yoksun olması nedeniyle, Şeker 
İş Sendikası tarafından Danıştay 
13.Dairesi’nde açılan dava ile, “Tür-
kiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker 
A.Ş.)’ye ait Bor, Çorum, Kırşehir, Yoz-
gat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kasta-
monu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, 
Elbistan ve Muş Şeker Fabrikalarının 
(Toplam 14 fabrika) “Satış” yöntemi 
uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” 
ile ayrı ayrı özelleştirilmek üzere, ka-
muoyuna açıklanan bir Özelleştirme 
Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı olmaksı-
zın ihaleye çıkarılmasına ilişkin davalı 
idare “ihale oluru” kararının iptali” is-
tenilmiştir. 

7. Anılan davanın açılmasından son-
ra, ÖİB tarafından dosyaya sunulan 
cevap dilekçesi ile, kamuoyuna açıkla-
mayan 17.01.2018 tarihli ÖYK kararı-
nın varlığından haberdar olunmuştur. 
Bu şekilde gizli tutulan ve içerik olarak 
kanuna açıkça aykırı ÖYK kararının 
iptali için de Danıştay 13.Dairesi’nde 
dava açılmıştır. 

8. TÜRKŞEKER özelleştirme süreci, 
yasal mevzuat ve yargı kararların-
dan anlaşılacağı üzere, özelleştirme 
sürecinde, öncelikle belirlenmesi ve 
ortaya konulması gereken husus, 
ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ’dir. 
Zira, TÜRKŞEKER bünyesinde mev-
cut 25 fabrikanın, hangi yöntemle 
özelleştirileceği, özelleştirmeden 
“beklenen” kamu yararının doğrula-
nabilmesi için, zorunlu unsurdur. 

9. Danıştay 13.Dairesi’nin 2009 tarih-
li kararında,

... TÜRKŞEKER’in özelleştirme 
programına alınmasına dair 
Özelleştirme Yüksek Kurulu ka-
rarı ile kararın eki özelleştirme 

gerekçesi ve ... dikkate alındı-
ğında şeker sektörünün arz 
ve talep dengesinin bozul-
maması, istikrarlı işleyişin 
sağlanması, dışa bağımlılığın 
yaratılmaması, üretimde sür-
dürülebilirliğin sağlanma-

Kurulumuzun, 08.10.2007 
tarih ve 2007/57 sayılı kara-
rı çerçevesinde özelleştirme 
programına alınan Türkiye Şe-
ker Fabrikaları AŞ. (TÜRKŞE-
KER AŞ.) ile ilgili olarak; 

▶Danıştay İDDK’nun 
12.06.2008 tarihli ve 
2008/497 sayılı kararı ile yü-
rütülmesinin durdurulmasına 
karar verilen Türkşeker AŞ. ile 
ilgili Kurulumuzun 08.10.2007 
tarihli ve 2007/57 sayılı ka-
rarı ile 14.07.2008 tarihli ve 
2008/42 sayılı kararımızın 
iptaline,

▶TÜRKŞEKER AŞ.deki hazine-
ye ait hisselerin özelleştirme 
programına alınmasına,

▶Türkşeker’e ait fabrikaların 
ve diğer taşınmazlar ile varlık-
ların “satış” yöntemi ile özel-
leştirilmesine karar verilmiştir

sı hususlarının Türkşeker’in 
özelleştirilmesinde esas alı-
nan temel unsurlar olduğu-
nun anlaşılması karşısında 
Türkşeker’in özelleştirilmesi 
sonrası bu temel unsurla-
rın sağlanması için gerekli 
önlemlerin alınmasının ve 
alınan bu önlemlerle ihaleye 
çıkarılmasının şart olduğu 
kuşkusuzdur…

denilerek, TÜRKŞEKER 
özelleştirmesinin, alelade bir tesis, 
bir fabrika özelleştirmesi/satışı değil, 
sektörde üretiminin sürdürülebilirliği-
nin sağlanması temelinde, ülke şeker 
arzını dikkate alan/garantileyen bir 
strateji gerektirdiği, ortaya konul-
muştur.

10. Bu çerçevede, kamuoyuna açık-
lanan son ÖYK kararı 2008/50 sayılı 
ÖYK kararı olup, bu kararda da “port-
föy bazında” özelleştirme stratejisi 
kabul edilmiştir. Ancak, Şeker İş Sendi-
kası tarafından açılan davaya sunulan 
ÖİB cevapları ile varlığı öğrenilen 
17.01.2018 tarihli ÖYK kararı ile, 
12.08.20108 tarih ve 2008/50 sayılı 
ÖYK kararında değişiklik yapıldığı gö-
rülmüştür. 

11. Şubat 2018’de başlatılan 
özelleştirme ihalesine dayanak gös-
terilen 2018/7 sayılı ÖYK kararının 
hukuki geçerliliğinin değerlendirile-

Hukuk
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bilmesi için değişiklik sonrası durumu 
görmek gerekmektedir. 2008/50 sa-
yılı ÖYK kararı değişiklikten sonra şu 
hale getirilmiştir;

12. Bu son haliyle, Türkşeker AŞ. 
özelleştirme yol haritasını belirleyen, 
temel/esaslı hususları karara bağla-
yan bir ÖYK kararından bahsetmek, 
imkansız hale gelmiştir. Değişiklikle,

▶ alıcılara 5 yıl süreyle üretim şartı 
getirilmesi ZORUNLULUĞU,

▶ özelleştirmeye hangi fabrikalardan 
başlanıp hangi sıranın izleneceği,

gibi esaslı unsurlar ÖYK kararı met-
ninden çıkarılarak, bu tür kararları 
alma yetkisi idareye/ÖİB’ye bırakıl-
mıştır. Hatta, öyle ki, kaldırılan c/8 
bendinde “bu karar ile ilgili yapılma-
sı gerekli işlemlerin İdare tarafında 
n yerine getirilmesine” hükmü yer al-
dığından, daha öncesinde ÖİB’ye bıra-
kılan uygulama yetkisi bile, ÖYK kara-

rının yeni halinde yer almamaktadır.

13. Bu haliyle, dayanak ÖYK kararı, 
yasal unsurları taşımayan, Türkşe-
ker özelleştirmesine dair yol hari-
tası ve yöntemi içermeyen, esaslı 
kararların tümünü ÖİB’ye bırakan/
devreden bir işleme dönüşmüştür. 

14. Nitekim, açılan davalara verilen 
ÖİB cevaplarından, ihaleye çıkarılan 
fabrikaların-ve dolayısıyla sonraya 
bırakılan fabrikaların seçimini bizzat 
ÖİB’nin yaptığı, açıkça ifade edilmiştir. 
Yani, hangi fabrikaların hangi sıray-
la ve hangi koşullarda özelleştirme 
ihalesine konu olacağı, 4046 sayılı 
Kanun hükümlerine açıkça aykırı 
olarak, ÖİB kararına bırakılmıştır.

15. İdare, gizli tutulan 2018/7 sayılı 
ÖYK kararı ile yeni bir strateji belir-
lendiğini ifade ederken, coğrafi bazda 
portföy grupları yönteminden münfe-
riden, tek tek fabrika satışına geçişi 
gerekçelendirmeye çalışmıştır. 

Buna göre,

• portföy bazlı ihaleye katılımcı ilgi-
sinin “sınırlı” kaldığı,

• münferiden yapılacak satış ihale-
sine, yerel, orta ve küçük ölçekli 
yatırımcıların katılma olasılığının 
daha yüksek olduğu,

•  bu şekilde yapılacak 
özelleştirmede kamuoyu algısının 
daha “olumlu” olacağı,

düşünülmektedir. Bir an için bu 
“amaçların” samimi olarak istenildiği 
varsayılsa bile, idarenin ihale tasarı-
mı, bu amaçlara son derece ters so-
nuçlara yol açacaktır. Yazıldığı gibi, 
münferiden yapılacak satış ihalesine 
yerel, orta ve küçük yatırımcının ka-
tılabilmesi, sürecin aleni yürütülmesi 
ile makul bir zaman dilimine yayılma-
sına bağlıdır. 

16. Bu tür süreçlere daha önce katıl-
mamış, güçlerini birleştirerek, kamu-

Hukuk
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sal üretim sürecine sadık kalabilecek 
yatırımcıların bu işe yönelebilmesi, 
ihale şart ve koşullarının çok önceden 
ilan edilmesi, yeterli ve makul bir 
sürede hazırlıkların yapılabilmesini 
gerektirdiğinden, gizli tutulan, bir ay 
süre tanınan bir ihale sürecinde sayı-
lan türde yatırımcıların ihaleye teklif 
verebilmesi, ihaleyi kazanabilmesi 
mümkün değildir. 

17. ÖİB, hiçbir şekilde esaslı nokta-
sı kamuoyuna açıklanmayan “yeni” 
strateji raporuna dayalı olarak ha-

reket ederken/hareket ettiğini iddia 
ederken, bu özelleştirmenin ülke ve 
toplum yararı hilafına yapıldığı gerçe-
ği karşısında, kendiliğinden oluşan, 
siyaset üstü toplumsal mutabakatı 
görmezden gelmiştir.  

18. Bu durum o kadar açıktır ki, pek 
çok siyasiye, ihale sürecine dair ger-
çek dışı açıklamalar yaptırılmıştır. Bu 
açıklamalarda,

• tek tek satışa çıkarılan tüm fab-
rikaların, kapasitelerini arttırarak 
üretime devam edecekleri,

• hiçbir fabrikanın üretimi sonlan-
dırmayacağı, hiçbir fabrikanın ka-
panmayacağı,

• TÜRKŞEKER’e ait fabrikalardan, 
satış dışı bırakılan 11 fabrikanın 
devlette kalacağı, 

• özelleştirme sonrasında halkın 
daha ucuza şeker yemesinin sağ-
lanacağı,

• satış sonrasında üretim kotasını 
dolduramayan şirketlerden fabri-
kaların geri alınacağı,

• çalışanların haklarının koruma al-
tına alındığı,

gibi, yazılı belge ve dokümanlara uy-
mayan ifadeler kullanıldığı görülmüş-
tür. Bunlara karşı, Sendika tarafından 
ÖİB’ye başvuru yapılarak, bu açıkla-
maların doğru olup olmadığı, neye 
dayandığının bildirilmesi istenmişse 
de, ÖİB siyasileri yalanlamak pahası-
na, tam bir açıklama yapmaktan ka-
çınmıştır.  

19. 2012 yılına kadar devam eden sü-
reçte, ÖİB, TÜRKŞEKER bünyesindeki 
fabrikaların önemli bir kısmının kapa-
tılabileceğini, bizzat savunma dilekçe-
lerinde ifade etmekten kaçınmamıştır. 
2009 yılında açılan dava dosyasına 
ÖİB tarafından sunulan cevapta,

Şartname’de mevcut üretim şartının 
“tüm fabrikalarda üretimin devamını 
içermediği” belirtilerek, bazı fabrika-
larda pancar işlemesi yapılmasa da, 
pancar üreticisi ve müşterilere coğrafi 
yakınlık nedeniyle alıcı şirketin depola-
ma, paketleme ve dağıtım gibi fonksi-
yonları için ekonomik fayda sağlayabi-
leceğini, 
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ifade edilirken, özelleştirme süresini 
uzatan 2010/64 sayılı ÖYK kararının 
iptali için Sendika tarafından Danış-
tay 13.Dairesinin 2011/1674 E. sayılı 
dosyasına sunulan 04.07.2011 tarihli 
idare savunmasında da,

diyerek, açıkça fabrikaların bir kıs-
mında üretiminin sona ereceği, ka-
bul edilmektedir. 

20. 2010 yılında açılan dava dosya-
sına sunulan idare cevabı, bir baş-
ka açıdan da ilginçtir; anılan tarihte 
FABRİKA BAZINDA ÜRETİM ŞARTI 
GETİRİMESİNİN ÖZELLEŞTİRMEYİ 
İMKANSIZ HALE GETİRECEĞİNİ söy-
leyen ÖİB, işbu dava konusu ihaleye 
çıkarken, TEK TEK FABRİKA SATIŞINA 
giderken, öte yandan da bunu, her bir 
fabrikada ÜRETİM DEVAMLILIĞI ve 
ZORUNLULUĞU ile birlikte yapacağı-
nı, ilan etmiştir.   

21. Ne olmuştur da ÖİB, 2010 yılın-
da imkansız olduğunu düşündüğü 

bir hususu yaşama geçirdiğini ifa-
de eder hale gelmiştir? Veya, 2010 
yılında imkansız olan, tek tek fabrika 
bazında üretim şartı, bugün mümkün 
hale mi gelmiştir? Yoksa, gerçekle-
rin üstünü örtmek, kamuoyunu ya-
nıltmak amacı mı söz konusudur?

Devirlerle Ortaya Çıkan Yeni 
Durum; Özelleştirme Balonu 
Şişmeye Başlıyor…

22. Vaatler böyleydi. Ardından seçim 
yapıldı ve şeker fabrikalarının devir 
süreçleri başladı. Bazı işverenler, de-
vir işlemleri yapılmadan fabrikalara 
gelip fiilen patronluk yapmaya başla-
dılar. TÜRKŞEKER, sektör üzerindeki 
hakimiyetini ve sektörü yönlendirme 
ve yönetme yeteneğini yitirdi. Deyim 
yerindeyse, “gemisini kurtaran kap-
tan” mantığıyla hareket etmeye baş-
ladı bürokratlar.

23. Çalışanların hakları korunacak 
derken, devralan işverenler, işçilere 

.. fabrika bazında üretim şartı 
ölçek ekonomisine imkan 
vermeyen, fabrika maliyetle-
ri nedeniyle sektör verilerine 
göre verimli/karlı çalışması 
mümkün olmayan fabrika-
ların üretime zorlanması de-
mek olacaktır ki bu durumda 
özelleştirmenin mümkün ol-
mayacağı, böyle bir yaklaşım 
kamu yararına da olamaya-
cağı biline bir gerçektir...

zorla sendika üyeliğinden ayrılmala-

rı gerektiğini bildirip, kendileri bizzat 

sendikadan istifa işlemlerini yaptırı-

yorlar. 

24. Sektör ve özelleştirilen bütün 

fabrikalar üretime devam edecek, 

denilirken, yeni kampanya döneminin 

başlamasına günler kala, hala devri 

belirsizlik içerisinde olan, kampanya 

dönemi hazırlıklarına girişememiş 

fabrikalar var. Bu fabrikalar nasıl 

üretim yapacaklar? Geleceği belirsiz 

çalışanlar ve fabrika yönetimi hangi 

motivasyonla üretim sürecine başla-

yacak?

25. Görünen o ki 2018-2019 pazarla-

ma yılı şekerde büyük olumsuzluklara 

gebe. Tüm iyiniyetli uyarılara rağ-

men, özelleştirme bürokrasisinin “ya-

nıltıcı ve gerçeğe aykırı” beyanlarıyla 

bugüne getirilen şeker özelleştirmesi, 

yeni bir fiyaskoya dönüşmek üzere.

Hukuk
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‘’Bir Yılım Dolmadı’’ Diye Tatile 
Çıkamayan Çalışanlara Müjde
Yıllık ücretli izin hakkı 1 yıl sonra başlıyor. Ancak işe yeni girenler için 
de ‘avansa izin’ hakkı var. Yıllık izin yeni düzenleme ile istenilen süre 
kadar bölünebiliyor.

Yaz aylarıyla birlikte çalışanlar için 
izin dönemi de başlamış oluyor. Yıllık 
ücretli izin ile ilgili son yapılan düzen-
lemelerle artık toplam izinler ilk bö-
lümü 10 günden az olmamak üzere 
istenilen güne kadar bölünebilecek. 
Yani çalışanlar isterlerse izinlerini 
1’er gün olarak bile kullanabilecek.

Son düzenlemelere göre yıllık izinler-
le ilgili haklar ise şöyle:

Kimler izin kullanabilir?

Tüm çalışanların senelik izin hakkı 
vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin 

için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 
1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 
yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası 
için 26 gün izne hak kazanılır. 50 yaş 
üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 
20 günden az olamıyor.

1 yılını doldurmayan izin yapamaz 
mı?Yasa gereği bir yılını doldurmayan 
bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat, iş-
veren isterse işçilerine bir yıl dolduk-
tan sonra hak edeceği izin günlerini 
avans olarak kullandırabilir. Burada 
iznin tamamı da bir bölümü de kullan-
dırılabilir. Örneğin bu yılın martta işe 

girmiş bir çalışan 4 aydır çalışmasına 
rağmen temmuzda 14 günlük izninin 
bir haftasını kullanabilir.

1 yıllık süre nasıl hesaplanıyor?

Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanır-
ken işyerinde bulunulan tüm zaman-
lar dikkate alınır. Yani deneme süresi 
de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni 
gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesa-
bına katılır.

Kısa süreli part-time çalışanların 
izin süreleri nasıl hesaplanır?

Part-time çalışan işçilerin izin için 

Çalışma Hayatı
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gerekli 1 yıllık süreleri de işe başla-
dıktan sonra geçen zaman olarak he-
saplanır. Çalışmadıkları günler de bu 
hesabın içindedir.

İzin süresine resmi ve hafta tatili 
rastlarsa ne olur?

Yıllık izin süresine denk gelen örneğin 
pazar tatili ya da bayram tatilleri izin 
süresine eklenir. 14 gün izni olan bir 
çalışan 2 günlük pazar tatiliyle 16 gün 
izin yapar. 

İzin istenilen zamanda 
kullanılabilir mi?

Çalışanın bu hakkı olmasına rağmen, 
çalışma düzeni bakımından burada 
takdir hakkı işverendedir.

Kullanılmayan izin hakkı yanar 
mı?

İzin hakkının yanması söz konusu de-
ğildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan 
izinler ya sonraki dönemde kullandırı-
lır ya da iş akdinin feshedilmesi sıra-
sında son maaştan parası ödenir.

Yıllık izinler bölünebilir mi?

Yıllık izni son düzenlemeye göre ilk 
bölümü 10 günden az olmamak üzere 
istenilen güne kadar bölünebilir.

İzinler maaştan düşülür mü?

Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışa-

na maaşı tam olarak ödenir. Sigorta 

primleri tam olarak ödenir.

Yol izni nasıl kullanılır?

4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 

4 günün ücreti maaştan düşülür.

İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl 

hesaba katılır. 1 yıldan eksik süre-

ler dikkate alınmaz. Örneğin, 1 yıl 8 

ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl 

üzerinden belirlenir. İşçiye ödenecek 

miktar son çıplak ücreti ile hesaplanır. 

Brütten yapılacak hesaplamalarda 

yasal prim ve vergi kesintileri düşülür. 

Yani net ücret olarak ödenir.

Gazetecide Kıdem Önemli
Gazeteciler diğer çalışanlardan farklı 

olarak izin hakkı kullanıyor. Gazeteci-

ye en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla 4 

hafta izin kullandırılıyor. Meslekte hiz-

meti on yıldan yukarı olan bir gaze-

teciye, altı hafta ücretli izin veriliyor. 

Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki 

hizmetine göre değil, meslekteki hiz-

met süresine göre hesaplanıyor.

Yıllık İzne 
Çıkacaklar 
Dikkat!
Yıllık iznini kullanan çalışanlar 
4 güne kadar yol izni alabiliyor.

Yaz geldi çalışanlar yıllık iznini kulla-
narak tatile çıkmaya hazırlanıyor. İş 
kanununa göre çalışanlar yıllık izinle-
rine ek olarak, tatillerini geçirecekleri 
şehre göre (mesafe) yol izni kullanabi-
lir. Üstelik bu izin 4 güne kadar çıkabi-
liyor. Ancak bu haktan çoğu çalışanın 
haberi bile yok.

Belgelerle İspatlamalı

Yıllık izin alan işçi, seyahatini belgele-
riyle ispatlarsa işverenden 4 güne ka-
dar ücretsiz yol izni talep edebilir. Ör-
neğin İstanbul’da çalışan bir işçi yıllık 
iznini memleketi Kars’ta geçirecekse 
ve biletlerini de işverene sunarsa top-
lamda 4 gün ücretsiz olarak yol izni 
kullanabilir. İşveren belgeleriyle bu 
izni talep eden işçisine ücretsiz olarak 
yol izni vermek zorundadır.

Çalışan Avans Almak İsteyebilir

Yıllık izinle ilgili çok bilinmeyen bir uy-
gulama da yıllık izne çıkarken avans 
ödemesi zorunluluğudur. Yani 14 gün 
yıllık izne çıkacak işçiye 14 günlük üc-
reti, yıllık izne çıkmadan önce peşin 
olarak ödenmelidir. Ayrıca eğer işçi 
ayın 15’inde maaş ödemesi yapılan 
bir işyerinde çalışıyorsa ve yıllık üc-
retli izin hakkını da ayın 25’inde kul-
lanacaksa, o ayki ücretinin 10 günlük 
kısmı da işçiye avans olarak ödenmek 
zorundadır.
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İşte Türkiye’nin Gerçeği: Çok 
Çalışıyoruz Ama Az Kazanıyoruz !
DİSK-AR’a göre Türkiye, haftalık 49.3 saatle OECD’de Kolombiya’nın 
ardından çalışma sürelerinin en uzun olduğu ikinci ülke. Buna rağmen 
gelir aynı oranda artmıyor. Asgari ücret 2017’de yüzde 30 kayba uğradı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) Araştırma Dairesi’nin 
raporuna göre, Türkiye’de çalışma sü-
releri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD) ile Avrupa Birliği (AB) 
ortalamasının oldukça üzerinde. 2016 
verilerine göre OECD ülkelerinde haf-
talık ortalama çalışma süresi 40.4 saat 
iken Türkiye’de 49.3 saate ulaşıyor. 
Türkiye, bu rakamla Kolombiya’dan 
sonra haftalık çalışma süresinin en 
uzun olduğu OECD ülkesi.

Ab’nin De Dört Katı

Haftalık fiili çalışma süresi AB ülke-
lerinde 37 saate kadar geriliyor. AB 
ülkelerinde haftada 40 saatten fazla 
çalışan işçilerin oranı sadece yüzde 
20 iken Türkiye’de bu oran yüzde 74’e 
yükseliyor. Türkiye’de haftada 40 sa-
atten fazla çalışan işçilerin oranı ne-
redeyse AB’nin dört katına ulaşıyor. 
Kısa çalışmada ise ters bir orantı söz 
konusu. AB’de 35 saatten az çalışan 
işçilerin oranı yüzde 23 iken bu oran 
Türkiye’de yüzde 10 düzeyinde.

Asgari Ücret Eridi

Ancak buna rağmen sosyal devletin 
en önemli göstergelerinden birisi 
olan asgari ücret, 16 yıllık AK 

Parti iktidarı döneminde ekonomik 
büyümeden yeterince pay alamadı. 
Tersine AK Parti döneminde reel as-
gari ücret artışı reel milli gelir artışı-
nın oldukça gerisinde kaldı. 2004 yılı 
baz alındığında asgari ücret 2017’ye 
kadar reel olarak yüzde 36 artarken 
reel gayri safi yurtiçi hasıla (milli ge-
lir) yüzde 95 oranında arttı. Ancak 
reel asgari ücretin reel milli gelire 
oranı yüzde 30.5 oranında geriledi. 
Dolayısıyla AK Parti döneminde asga-
ri ücret enflasyona göre artmış olsa 
da asgari ücretle çalışanlar büyüyen 
pastadan almaları gereken payı ala-
madı.

Asgari ücret döviz karşısında da 
ciddi bir erimeyle yüz yüze kaldı. 

Sadece bu yıl asgari ücret dolar 
karşısında yüzde 28 eridi. 2008 
başında aylık 414 dolar olan 
asgari ücret 31 Mayıs itibarıyla 
302 dolara geriledi.

Çalışanlar Vergi Yükü Altında 
Eziliyor

AK Parti döneminde vergi adaletsizli-
ği giderek arttı. Dolaylı vergiler, tüke-
timden (mal ve hizmetlerden) alınan 
vergiler yüzde 65’e ulaştı. Doğrudan 
(kazanç üzerinden) alınan vergiler ise 
yüzde 35’e geriledi. Çalışanlar bir yan-
dan yüksek gelir vergileri öte yandan 
tüketim vergileri ile vergi yükü altın-
da ezildi. Dolaylı vergilerin yüksekliği 
vergi yükünün tüketiciye, vatandaşa, 
dar gelirliye yüklenmesi anlamı taşı-
yor. Dünyada genellikle dolaylı vergi-
ler düşük, doğrudan vergiler yüksek-
ken Türkiye’de ise tam tersi oranda 
seyrediyor. Yani işçiler bir yandan 
gelir vergisi tevkifatı yoluyla vergileri-
ni daha ücretlerini almadan öderken, 
öte yandan tüketim sırasında da ikinci 
kez vergi ödüyorlar. Böylece çifte ver-
gilendirmeye maruz kalıyorlar.

Çalışma Hayatı
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Vefat ve Başsağlığı

Sendikamız üyesi Ilgın Şeker Fabrikası Türbin Dairesi 
çalışanlarından Okay Er, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 

16.03.2018 tarihinde vefat etmiştir. Arkadaşımıza 
Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı ve 

sabırlar dileriz.

Susurluk Şeker Fabrikası Makinistlik kısmında çalışan 
Salih Zeki Can 20.06.2018 tarihinde kalp krizi sebebiyle 

iş yerinde vefat etmiştir.  Merhum arkadaşımıza 
Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve 

sabırlar dileriz.

Adapazarı Şeker Fabrikası Türbin Dairesi Ustabaşısı 
Tahir Dülgeroğlu 12.04. 2018 tarihinde vefat etmiştir. 

Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Turhal Şeker Fabrikası Türbin Dairesi çalışanımız 
Hamza Şeker 22.07.2018 tarihinde yakalandığı hastalık 
sebebiyle vefat etmiştir. Merhum arkadaşımıza Allah’tan 
rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar 

dileriz.
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Şeker Fabrikalarının Özelleştirme 
Stratejisi ve Cevaplanmayan 
Sorular
Mehtap BİÇER - ŞEKER-İŞ Sendikası AR-GE Müdürü

Bir tarafta milli yeterlilik kıstasları 
doğrultusunda güçlü ve dinamik şe-
ker üretim ekonomisi işleten, tehdit 
savar yönetim mekanizmalarına bağlı 
pancar şekerinin iddialı ülkeleri.. Bir 
tarafta, şekerde geç kalınmış operas-
yonel atakların hayata bir türlü geçi-
rilemediği, yapısal sorunların yıllardır 
yatırım yapılmayan mevcut sanayi 
teçhizat ve donanımına, yeterli deste-
ği göremeyen şeker pancarı tarımına, 
şeker çalışanına ve pancar üreticisine 

mâl edildiği bir ülke, Türkiye… Güzel 
ülkemizin toprak ve iklim yapısına en 
uygun olan ürünü şeker pancarında, 
dünden bugüne isabetli bir yönetim 
yapısı işletilmemesi, şekerin ekono-
mik ve sosyolojik olarak değerlen-
dirilememesi, ihracat olanağından 
yararlanılamaması, zincirleme eko-
nomik değer yaratma kapasitenin 
aşındırılması ülkemizin şekerde ide-
alist hedefler belirlemesinin önüne 
geçmiştir.

Özbekistan’da tamamıyla kendi kay-
nakları ile kurduğu şeker fabrikasının 
açılmasından hemen sonra, 22 Hazi-
ran 2000 tarihinde IMF’e verilen niyet 
mektubu ile özelleştirme gündemine 
alınan TÜRKŞEKER, Özelleştirme Yük-
sek Kurulu’nun (ÖYK) 20 Aralık 2000 
tarihli kararı ile özelleştirme kapsa-
mına alınmış, 3 yıl sonrasında özel-
leştirme yol haritası ilan edilmiştir. 
Sonrası süreçte ÖYK kararları doğrul-
tusunda, uluslararası bir kuruluş olan 
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Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
Rabo International Advisory Services 
B.V. ve ED&F Man İstanbul Pazarlama 
Ltd. Sti.’den oluşan üçlü konsorsiyu-
ma, 2005 yılının Haziran ayında şeker 
fabrikalarına ilişkin strateji raporu 
hazırlatılmıştır. Raporda,

• Coğrafi gruplar baz alınarak oluş-
turulan portföy gruplarının bölün-
meksizin özelleştirilmesinin yerin-
de olacağı,

• Başarılı bir özelleştirme yapabil-
mek ve sektörün rekabete açılma-
sını başarılı kılmak için tüm portföy 
gruplarının aynı zamanda satışa çı-
karılması gerektiği,

• Aynı zamanda satışa çıkarılması-
nın mümkün olmadığı durumda, 
portföy grupları önceden açıklan-
mış zaman çizelgesine ve portföy 
yapılarına sadık kalınarak değişik 
zamanlarda satışa çıkarılabilece-
ği, esaslarına yer verilmiştir. Süreç 
içerisinde bazı yargı kararlarını 
aşmak için Özelleştirme İdaresi,  
Strateji Raporu’nu hazırlayan da-

nışman firmaya, özelleştirmeyi 
kota satışına dönüştürecek nitelikte 
olan bir Ek Strateji Raporu da hazır-
latmıştır. Bu rapor ile, asıl Strateji 
Raporunda bulunan; özelleştirme 
işlemlerine başlamadan önce Şe-
ker Kanunu’nda bazı değişiklikle-
rin yapılması, 5 yıl boyunca sabit 
üretim kotalarının belirlenmesi, 
pancar ve şeker fiyatlarının ilişki-
lendirilmesi, C şekerinin kullanım 
alanlarının genişletilmesi işlemle-
rinin tamamlanması şartlarından 
vazgeçildiği gibi portföy sayısı da 
5’ten 6’ya yükseltilmiştir. İlerleyen 
süreçte, Türkşeker bu anlayışla pek 
çok kez özelleştirme girişimine 
konu olmuş ancak hukuka aykırılık 
ve kamu yararı yokluğundan siyasi 
irade tarafından iptal kararlarına 
konu edilmiş, TÜRKŞEKER ile ilgili, 
son özelleştirme işleminin üzerin-
den altı yıl geçtikten sonra, özelleş-
tirme yol haritası tamamıyla farklı 
bir şekilde düzenlenmiştir.

Kasım 2017 tarihinde Özelleştirme 
İdaresi tarafından bir yatırım menkul 
değerler anonim şirketine hazırlattı-

rılan ‘Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Strateji Raporu’, 2018 şeker özelleş-
tirmesinde yol ve yöntem tayininde 
ana seçeneği ortaya koymuştur. Bu 
raporda sunulan kilit stratejik daya-
naklar ve değerlendirme ölçütleri 
Özelleştirme İdaresi tarafından 2018 
yılı şeker özelleştirmesinin benimse-
nen yol haritasını belirlemiştir. 

• Portföy bazında özelleştirmelerin 
gerek yatırımcı ilgisi açısından ba-
kıldığında yarattığı kısıtlamalar, ge-
rekse kamuoyu üzerinde yarattığı 
olumsuz etkiler, 

• Yatırımcı ilgisi açısından bakıldığın-
da, portföy bazında toplam satış be-
delinin yüksekliği nedeni ile ihaleye 
katılan yatırımcı sayısının kısıtlı kal-
ması veya katılımcıların finansman 
güçlükleri ile karşılaşması,

• Fabrikaların münferiden özelleşti-
rilmesi sayesinde fabrikalarla aynı 
bölgede faaliyet göstermekte olup, 
lokasyon olarak yakın konumda bu-
lunan ve ilgilenen yerel yatırımcıla-
rın da ihale sürecine dâhil olması,
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• Geçmiş dönemde gerçekleşen özel-
leştirmeler incelediğinde, münferi-
den özelleştirilmesi gerçekleşmiş 
olan ihalelerin başarı ile tamamlan-
dığı gibi değerlendirmeler ile 2018 
yılında, portföy bazlı özelleştirme 
stratejisi terk edilip, fabrikaların 
münferiden özelleştirilmesine ge-
çilmiştir.

Burada irdelenmesi gereken ana 
konu, Özelleştirme İdaresinin 2011 
yılı özelleştirme sürecindeki savu-
nularını ülke konjonktüründe hangi 
değişiklik ve gerekçelere dayanarak 
değiştirdiğidir. Çünkü, 04.07.2011 
tarihli savunmasında Özelleştirme 
İdaresi fabrika bazında üretim şartı 
ölçek ekonomisine imkan vermeyen, 
fabrika maliyetleri nedeniyle sektör 
verilerine göre verimli/karlı çalışması 
mümkün olmayan fabrikaların üreti-
me zorlanması demek olacağını, bu 
durumda özelleştirmenin mümkün 
olmayacağını, böyle bir yaklaşımın 
kamu yararına da uygun olmayacağı-
nı iddia etmiştir.  

Diğer taraftan, 2018 Strateji Ra-
por’unun gerek hazırlanma tekniği, 
gerekse de stratejik yaklaşımlarının 

kilit bir sektörün geleceğini belir-
lemedeki rolü itibariyle uygunluğu 
tartışılmalıdır; ülkemiz için etkinlik 
ölçümünün yapılmaması, Türkiye’de 
şeker sanayi etki analizini içermiyor 
olması, bu raporu uluslararası bir 
firmaya yaptırılmış, yanlış stratejiler 
barındıran ilk strateji raporunun da 
gerisinde bırakmaktadır. Sektöre üst 
perdeden bakan ‘strateji ekibi’nin ya-
şanan kronolojik süreçte dahi sebep-
sonuç ilişkisini göz ardı ederek hedef 
argümana yönlendiği,  profesyonel 
bir analiz yapmadığı, sektörel mana-
da derin birikiminin olmadığı, kısacası 
adrese teslim bir doküman hazırla-
dıkları çok net görülmektedir. 2018 
şeker özelleştirmesi stratejisinde 
geçmiş münferiden özelleştirmelerde 
ortaya çıkan başarısız süreç yönetimi 
ve güçlükler göz önünde bulundurul-
mamış, yapılan ihalelerde yatırım-
cılar fabrikanın bulunduğu bölgeye 
göre değişiklik göstermemiş, ihaleye 
katılan yatırımcı yüzleri aynı kalmış, 
fabrikaların satış bedelleri 2011 yılın-
daki satış fiyatlarının oldukça altında 
olmasına rağmen önerilen bu tek tek 
satışlarda yerel alıcılara rastlanma-
mış olması, yanıtsız bırakılan büyük 
soru işaretleri barındırmaktadır.

Görülen odur ki, TÜRKŞEKER’in yıllar-
dır yönetiminde bulunan Özelleştirme 
İdaresi yetkilileri tarafından gayet iyi 
bilinen konular, bir ödev mahiyetinde 
hazırlattırılmış, genel kabul görmüş 
analiz metotlarına dayandırılmadan 
hazırlanan raporda sadece özelleştir-
me ihalelerinin başarısına odaklanıl-
mış bir yaklaşım izlenmiştir. Hal böyle 
olunca Özelleştirme İdaresi tarafın-
dan rant gözeten bir yaklaşımın söz 
konusu olmadığı kamuoyuna ilan edil-
se de, Şeker-İş Sendikası’nın çalışma-
larının ortaya konulmasının akabinde 
şeker fabrikaları arazileri üzerinden 
birer birer zeyilnameler çıkarılarak, 
arazilerde küçülmeye gidilmesi büyük 
bir zafiyeti ortaya koymaktadır.

Sonuç itibariyle; Uşak ve Alpullu Şe-
ker Fabrikalarının, 1926 yılında faali-
yete başlamasıyla küllerinden doğan,  
ülke tarım ve ekonomisinin başlıca 
üretim, katma değer ve istihdam 
unsurlarından olan pancar şekerinin 
geleceğinin bu denli “rapor olarak at-
fedemeyeceğimiz zayıf bir kitapçık”la 
tayin ediliyor olması, Türk şeker sek-
töründe etki analizi, milli ekonomi 
analizi yapılmadan salt özelleştirme 
fikriyle ilerleniyor olması ülkemiz açı-
sından son derece talihsizdir, milli ve 
güçlü ideallerimizden uzaklaştırıcıdır.
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Sendikal Örgütlenmeye, 
Çalışanlarla Organik Bağ Kurma 
ve Klişeler 
Süleyman YAZIR

Sendikalar ve Toplum

Sendikaların toplumdaki rol ve önemi-

nin resmen tanınmasının en çarpıcı ya-

şanmış örneklerinden biri ABD’deki işçi 

lideri William D. Haywood davasıdır. 

1907 yılında işçi lideri William D. 

Haywood, ABD Idaho eyaleti eski va-

lisi Frank R. Steunenberg’i öldürmeye 

azmettirmekle suçlanmıştır. Ancak bu 

davada savunma avukatı olan Claren-

ce DARROW’un Haywood’un beraatı-

nı sağlayan aşağıdaki ifadesi belki de 

sendikaların toplumdaki yerini en iyi 

tanımlayan ifadelerden biridir.  

 “Tüm hatalarına rağmen sendi-
kalar; insanlığa, insanların var ol-
dukları tarihten bu yana kurdukları 
tüm örgütlerden daha fazla katkı-
da bulunmuşlardır.”

Örgütlenme, Üyelik ve Stratejiler 

Sendikalar çağdaş demokratik top-
lumun temel taşıyıcı sütunlarından 
biridir. Türkiye gibi ülkelerde ise bu 
sütunun gücü genellikle sayısal güçle 
bağlantılıdır.1 Bu da bizim karşımıza 
örgütlenme konusunu getirmektedir. 

Yine genel olarak ifade edilecek olursa 
Türkiye’de üye kaybına ilişkin söylem-
ler son otuz yıldır bir küreselleşme, 

neo-liberalizm ve çok uluslu şirketler 
sarmalı üzerinden geliştirilmektedir.  
Bu sorunlar yumağı da işyeri/işlet-
me odaklı örgütlenme kampanyaları 
ile çözülmeğe çalışılmaktadır. Bun-
da yanlış bir şey yoktur. Ancak halen 
Türk sendikalarının geldiği nokta ile 
aynı ve hatta daha şiddetli süreçler-
den geçen AB’deki   sendikaların gel-
diği noktalar karşılaştırıldığında bazı 
eksiklerin araştırılması zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır.  

1 Tabii ki bu gücün yansımasını sağlayan çok 
başka öğelerde vardır. Bu ise yarı bir makale 
konusudur.
2 http://www.wiki-zero.co/index.php?q=aHR0c
HM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVm
VyLmRp 
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AB ölçeğinde genel bir değerlen-
dirme yapıldığı takdirde 1980’lerde 
zirvede olan sendikalaşma (sendikal 
yoğunluk) oranının büyük ölçüde to-
parlanma gösterdiği ifade edilebilir. 
Örneğin Almanya’da Verdi 2001 yılın-
daki marjinal birleşmesinden bu yana 
2,4 milyon üyeye ulaşmıştır.2 Keza 
İngiltere’de Unite 2007’deki kapsamlı 
birleşme sonrası 1,4 milyon üye dü-
zeyindedir.3 

AB ölçeğinde ele alındığında sendika-
laşma (sendikal yoğunluk) oranı hala 
%24 düzeyindedir.4 Toplu iş sözleş-
meleri kapsamı ve sendikaların 
gelirleri bakımından ise oran bu-
nun 3 katına çıkmaktadır. Bu du-
rumu sağlayan ciddi örgütlenme 
başarılarıdır.

Türk sendikacılarının büyük çoğunlu-
ğu için de üye sayısının artması temel 
önceliklerden biridir. Peki hal böyle 

iken tüm maddi ve manevi fedakar-
lıklara rağmen niye örgütlü çalışanlar 
sayısında ciddi bir sıçrama olama-
maktadır. Bu bizi iki konuya götür-
mektedir. Bunlar; 

Ø	Önemli değişkenlerin tümünün 
dikkate alınmaması,

 ile 
Ø	Türkiye’de örgütlenme stratejisi-

nin kurgusudur. 

Türk sisteminde örgütlenme stratejisi 
genellikle herhangi bir işyerini veya 
işlemeyi aktif unsur olarak ele almak-
tadır. Ancak örgütlenmenin diğer bir 
aktif öğesi bizatihi çalışanın kendi-
sidir. Türkiye’deki mevcut stratejiler 
çalışanları tabii ki ele almaktadırlar. 
Fakat bu stratejiler çalışanı pasif bir 
unsur olarak görmekte ve ikna strate-
jisini sadece toplu iş sözleşmesi bağ-
lamında yapılacak iyileştirmeler ile iş 
güvencesi üzerine bina etmektedirler.

3 http://www.unitetheunion.org/growing-our-union/about-us/ 
4 https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Trade-Unions2  

ANCAK HALEN TÜRK 
SENDİKALARININ 
GELDİĞİ NOKTA İLE 
AYNI VE HATTA DAHA 
ŞİDDETLİ SÜREÇLERDEN 
GEÇEN AB’DEKİ   
SENDİKALARIN 
GELDİĞİ NOKTALAR 
KARŞILAŞTIRILDIĞINDA 
BAZI EKSİKLERİN 
ARAŞTIRILMASI 
ZORUNLULUĞU ORTAYA 
ÇIKMAKTADIR. 
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Halbuki küreselleşme sadece sendi-
kaları değil tüm toplumun değer yar-
gılarını ve dolayısıyla beklentilerini 
köklü şekilde etkilemiştir. Bugün artık 
çalışanlar;

Ø	İş tatmin düzeylerinin iyileşti-
rilmesini beklemekte,5

Ø	Yeni nesil kariyer beklentilerini 
daha çok önemsemekte,6

Ø	İş-yaşam dengesine öncelikleri 
arasında yer vermektedirler.7   

Bu durum çok yakın tarihlerde 
Sakarya’da yapılan bir araştırma-
da da ortaya çıkmıştır. Sakarya’da 
12 işkolundan 500 işçi ve işvereni 
kapsayan sorulara çalışanların % 
20’sinin verdiği yanıtlar bireysel-
liği açıkça önplana çıkarmaktadır. 
Daha açık olarak ifade edilecek olursa 
özellikle açık uçlu “sosyal diyalog ko-
nusunda işçi tarafına düşen sorumlu-
luk” sorusuna verilen;

Ø	“Beni sadece ücretim ve kari-
yerim ilgilendirir”

Ø	 “Hakkımı ararım”, 

Ø	“İşimin hakkını veririm” 

gibi yanıtlar bu bireyselliği açık olarak 
göstermektedir.8 

YAPILMASI GEREKENLER İLE KLİ-
ŞELER ÇELİŞKİSİ  

Yukarıda görüldüğü üzere çağdaş bir 
örgütlenme kampanyası bir taraftan 
örgütlenme karşıtı davranışlar içine 
girerken diğer taraftan da çalışanların;

Ø	Atamalarının tarafsız olarak yapıl-
ması, 

Ø	Unvan değişikliği (terfiler) konu-
sunda objektif kriterlere uyulması, 

Ø	İşyeri mekanının değiştirilmesin-
de rızasının alınması,

Ø	Disiplin cezalarının hakkaniyete 
uyması, değil ise bu cezaların kal-
dırılması, 

Ø	Aşırı uzun çalışma saatlerinin ön-
lenmesi,

Ø	Anne, baba veya çocuklarının ra-
hatsızlığı nedeniyle evde bakım 
gibi haklı mazeretler halinde kıs-
mi zamanlı işe ve gerektiğinde de 
tam zamanlı işe geçiş,

gibi olası talepleri karşısında tatmin-
kar yanıtlar verebilmelidirler.   

AB ölçeğinde tüm bu sorular 
olumlu ölçüde yanıtlanmaktadır. 
Bunun da ötesinde zaten yakla-
şık 100 yıldır konfederasyonlar 
ve federasyonlar birçok alanda ve 
olmazsa olmaz düzeyinde çalışan-
larla organik bir bağ kurmuşlardır. 

Bu durum çalışanların yaklaşık 
%60’ının neden toplu iş sözleş-
meleri yoluyla sendikal güvence 
altında olduğunu açıklamaktadır. 

Tabii ki Türkiye’de de çalışanlarla 
bu organik bağ kurulabilir. Ancak 
bunun ilk koşulu; 

Ø	Bunlar bizi bozar,

Ø	Bu Türk sendikacılığına uymaz. 

gibi klişelerden kurtulmaktır. 

İkinci koşulu ise kafamızı biraz kal-
dırıp 60 yıldır ihmal edilen sadece 
örgütlenme sorunlarının çözümüne 
değil, çalışanlarla organik bağ kurul-
masına imkan sağlayacak çalışanları-
mızın mutluluk ve refahlarını arttıra-
cak çabalar içine girilmesidir. 

5 García-Serrano, G.: Job Satisfaction, Union Membership and Collective Bargaining, European Journal of Industrial Relations, Cilt 15, Sayı 1, Shf:91-11 
ve Majeed, Theresa; Unpacking the effects of trade union membership on job (dis)satisfaction, yayınlanmamış doktora tezi (https://research-repository.
st-andrews.ac.uk/handle/10023/12040) 
6 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/trade-union-strategies-to-recruit-new-groups -of-workers 
7 https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/WERS%20study%20WLB%20SR%20format%20RS.pdf
8 Orhan, Yrd.Doç. Dr. S. ve Çakmak B. Y.: Durum Tespit ve Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu, ISBN 978-605-85000-2-0, Ankara 2017

TÜRK SİSTEMİNDE 
ÖRGÜTLENME 
STRATEJİSİ GENELLİKLE 
HERHANGİ BİR İŞYERİNİ 
VEYA İŞLEMEYİ AKTİF 
UNSUR OLARAK ELE 
ALMAKTADIR. ANCAK 
ÖRGÜTLENMENİN DİĞER 
BİR AKTİF ÖĞESİ BİZATİHİ 
ÇALIŞANIN KENDİSİDİR.
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Şeker-İş Genel Başkanı Gök: 
“Birlik Ve Beraberliğimiz 
TürkMilletini Kunta Kinte Olarak 
Görenlere Verilen En Güzel 
Cevaptır”

30 Ağustos,  Türk ulusunun izzetli di-
renişiyle yeniden dirilişi olan Dumlu-
pınar Savaşıyla başlayan, Türkiye›nin 
geleceği için binlerce şehidin milli 
birlik ve beraberlik ruhu içinde can-
ları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık 
meşalesinin sonsuza dek sönmemek 
üzere yaktıkları büyük bir zaferin adı-
dır. 

Milletçe sahip olduğumuz vatan sev-
gisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi 
bugün de Mehmetçiğimizin kahra-
manlık ve cesaretinde vücut bulmak-
tadır. Cumhuriyetimizin temellerin-
de yer alan bu yüksek ruh ve şuur 
şüphesiz ki her an, her saniye canlı 
kalacak, yolumuzu aydınlatmaya de-
vam edecektir.

Medeniyetlerin beşiği olan bu toprak-
ların tarihinde dini referanslı çalışma-
lar, darbe ve işgal girişimleri bulun-
duğumuz yüzyılda da hız kesmeden 

sürmektedir. Her ne olursa olsun, 
gerek 15 Temmuz gecesinde göste-
rilen kahramanlık, gerekse ekonomik 
ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik 
saldırılar karşısında sergilenen birlik 
ve beraberlik milletimizin kendi ira-
desine ve istikbaline sahip çıkma ka-
rarlılığını sürdürmekte olduğunu bir 
kez daha ortaya koymuştur. Bu birlik 
ve beraberlik kendilerini sahip, Türk 
Milleti’ni Kunta Kinte olarak gören-
lere verilen en güzel cevap olmuştur. 
Türkiye sadece kendi halkının değil, 
tüm mazlumların ve mağdurların 
sığınağı ve limanı konumundadır. Bu 
köklü ve güçlü devlet  “zamanı gelin-
ce atını nallamasını da, itini bağ-
lamasını da iyi bilir’’. Birileri istiyor 
diye her diyarda at oynatılamaz.  Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin onun bu-
nun lütfu, ikram ve bağışı değil, tarihi 
bir kavşak olduğunu artık tüm dünya 
idrak etmeye, kavramaya ve bu bağ-
lamda hareket etmeye çalışmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal’in “Türk Neferi 
kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer 
Türk Neferinin kaçtığını görmüşse-
niz, derhal kabul etmelidir ki onun 
başında bulunan en büyük kuman-
dan kaçmıştır” sözleri köklü geçmişi-
mizden bugüne Türk’ün irade, azim ve 
kudretini göstermektedir.

Son sözle, Tuna Nehri’nin serin kı-
yılarında aldığı abdestin namazını, 
Afrika’nın kızgın çöllerinde eda eden 
bir milletin evlatları olarak İstiklal 
Mücadelemizin kahramanlarını, ül-
kemizin ve milletimizin bölünmez 
bütünlüğü için canlarını seve seve 
veren tüm aziz şehitlerimizi, kahra-
man gazilerimizi rahmet, minnet ve 
şükranla anıyor, 96. yılında ülkemizin 
30 Ağustos Zafer Bayramını yürekten 
kutluyorum.

Saygılarımla;

İsa GÖK   
Genel Başkan
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Türk-İş’in 66. Kuruluş Yıl Dönümü…
İsa Gök:
“Türk-İş Bizlere Güç Veriyor”

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri 
Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı 
İsa Gök, Türk-İş’in çalışma hayatının 
sorunları başta olmak üzere emek 
mücadelesi ve özellikle de toplumsal 
sorunlara yönelik duyarlı, aklıselim ve 
çözüm odaklı yaklaşımıyla büyük bir 
değer olduğunu ifade etti.

Gök, Türk-İş’in 66. kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla yayımladığı mesajında, 
konfederasyonun ülkenin sorun ve çı-
karlarını her şeyin üzerinde tutan bir 
sorumluluğa sahip olduğunu belirte-
rek, yarım asrı aşkın süredir ekmek, 
barış ve özgürlük mücadelesi verdiği-
ni vurguladı.

Şeker sektörünün içerisinde bulundu-
ğu sıkıntılı süreçlerde Türk-İş’in her 
koşulda desteğini hissettiklerini akta-
ran Gök’ün mesajı şöyle: 

“Türk sendikacılık hareketinin yarım 
asrı aşan birikim ve deneyimiyle ça-
lışma hayatının sorunları başta olmak 
üzere, emek mücadelesi ve özellikle 
de toplumsal sorunlar ile ülkemizin 
içinde bulunduğu başta terör olmak 
üzere her türlü zorlu şartlara yöne-
lik akli selim, duyarlı ve sorunların 
teşhis ve tedavisinde çözüm odaklı 

yönüyle adından söz ettiren TÜRK-İŞ 
Konfederasyonumuzun 66. Kuruluş 
yılına ulaşmasının ayrı bir gurur ve 
mutluluğunu yaşamaktayız. Ülkesinin 
sorunlarını ve çıkarlarını her şeyin 
üstünde tutan Konfederasyonumuz, 
kutlu yoluna besmele çekip zora ta-
lip olan, mücadelenin iman, sabır ve 
çileyle yoğrulması gerektiğine inanan 
bir anlayışla ekmek, barış ve özgürlük 
mücadelesinde 66 yıllık onurlu geç-
mişi ile bundan böyle de aynı amaç 
ve ilkeler doğrultusunda karar-
lılıkla hareket edeceğine olan 
inancımız tamdır. 

Türk İşçi Hareketinde özel-
likle de şeker sektörünün 
içinde bulunduğu sıkıntılı 
süreçlerde her koşulda 
desteğiyle bizlere güç ve-
ren ve sayısız kazanımlara 
imza atan, kimi zaman bu 
uğurda da ağır bedeller öde-
yen, işçi sınıfının tarihi hafı-
zası, müstesna kuruluşumuz 
TÜRK-İŞ Konfederasyonumuzun 
66. kuruluş yılını en içten dilekle-
rimle kutluyorum. Başta Kon-

federasyon Genel Başkanımız Sayın 
Ergün Atalay olmak üzere geçmişten 
bugüne bu ulvi gaye için büyük emek-
ler vererek TÜRK-İŞ’imizi bugünlere 
taşıyan tüm Genel Başkanlarımıza 
bir kez daha hizmetleri için teşekkür 
ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ara-
mızda olmayan Başkanlarımıza da 
Allah’tan rahmet diliyorum.”
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Şeker-İş Vakıf Denetim Kurulu 
Yapıldı

Şeker-İş Genel Merkez Denetimi 
Yapıldı

Şeker-İş Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma 

Vakfının Denetim Kurulu Genel Mer-

kez Binası’nda gerçekleştirildi. Baş-

kan Kenan Pıynar, Rapartör Orhan 

Saltık ve Üye Sinan Türe tarafından 

gerçekleştirilen denetim sonrası ha-

zırlanan raporda ise şöyle denildi:

Şeker-İş Sendikası Genel Merkez De-
netimi 27 Ağustos-7 Eylül 2018 ta-
rihleri arasında Başkan İsmail Çelik, 
Raportör Şahabettin Özyorgancı, Üye 
Arafa Şen tarafından gerçekleştirildi. 

Denetim sonrası tutulan tutanakta 
bütün kayıtların incelenerek kayıt ve 
kararların yönetmelik ve tüzüğe uy-
gun olarak zamanında yapıldığı, kayıt 
ve evraklarda herhangi bir eksikliğe 
rastlanmadığına vurgu yapılarak yö-
netim kurulunun yaptığı çalışmalara 
teşekkür edildi.

“7-10 Ağustos 2018 tarihleri arasın-
da Şeker Anadolu Mutfağı, Şeker-İş 
Sıhhiye Misafirhanesi ve Vakfın iş-
tiraki olan Şeker-İş Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Ltd. Şti. ile Anadolu Şeker 
Turizm Ltd. Şti. Merkez ve Grand Şe-
ker Hotel Şubesi’ne ait bütün kayıtlar 
incelenmiş olup, kayıt ve kararların 

Yönetmelik ve Tüzüğe uygun olarak 

zamanında yapılmış, kayıt ve evrak-

larda herhangi bir eksiğe rastlanma-

mıştır. Denetim Kurulu olarak Yöne-

tim Kurulunun yapmış olduğu başarılı 

çalışmalardan dolayı teşekkür eder, 

başarılarının devamını dileriz.”
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12 Eylül 2018 Tarihinde Ülkemizde Yaşanan Kağıt Sorunu İle İlgili

TÜRK-İŞ Genel Merkezinde
Bir Basın Toplantısı Düzenlendi

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergün ATALAY, TÜRK-İŞ Genel Mali 
Sekreteri Ramazan AĞAR, T. Gazete-
ciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan 
DURMUŞ,  BASIN-İŞ Sendikası Genel 
Başkanı Savaş NİGAR, SELÜLOZ-İŞ 
Sendikası Genel Başkan vekili  Bekir 
TANRIKULU ve AĞAÇ-İŞ Sendikası Ge-
nel Sekreteri Gökhan KİBAR katıldı.

Toplantıda Genel Başkan ATALAY ka-
ğıt krizi nedeniyle bir çok gazetenin 
zor durumda olduğunu ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanının açıklaması 
şu şekildedir.

“İthalatta yaşanan fiyat artışları ne-
deniyle, tamamen ithalata bağımlı 
olan gazete kağıdında ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. İthal kağıt fiyatları 
çok artmış, basım maliyetleri yüksel-
miştir. Kağıt krizi nedeniyle birçok ga-
zete zor durumdadır. Yerel gazeteler 
kapanma noktasına gelmiştir. Kitap 
basımı için kağıt bulunamamaktadır. 
Bulunsa bile fiyatlar çok yüksektir.

Konfederasyonumuza ulaşan bilgilere 
göre, şu anda sektörde çalışanların 
maaş ödemelerinde sıkıntı bulun-
maktadır. 

Son verilere göre; 

• Ağaç ve kağıt işkolunda 240 bin 117 
işçi 

• Basın, yayın ve gazetecilik işkolunda 
91 bin 443 işçi çalışmaktadır. 

Kriz nedeniyle işyerlerinin kapanma-
sı, binlerce kişinin işsiz kalması sonu-
cunu getirecektir. 

Bu nedenle hükümet gazete ve kitap 
kağıdı krizine el koymalı, sorunu çöz-
meli ve zor durumdaki gazete ve yayı-
nevlerine destek vermelidir. 

Hükümet gazete ve yayınevleri yö-
neticileriyle bir araya gelmelidir. Hü-
kümet temsilcisi ile mağdurlar krizi 
enine boyuna ele almalı, krizin aşıla-
bilmesi için alınacak önlemler konu-
şulmalı ve gazete ve yayınevlerinin 
ayakta kalmalarını sağlayacak önlem-
ler alınmalıdır. 

Uygulanması gereken tedbirler özet-
le; 

• Gazeteler ve gazeteciler desteklen-
melidir. 

• Gazetelerin ithalatın ve maliyetle-
rin yükselmesi nedeniyle uğradığı 

zararların sübvanse edilmesi için 
gerekirse bir fon oluşturulmalıdır. 

• Gazete kağıdı ithalindeki vergi yü-
künün aşağıya çekilmesi masaya 
yatırılmalıdır.

• Gazete ve yayın evleri ithalatçı kağıt 
tekellerinin eline bırakılmamalıdır.

• Yaşanan krizin aşılabilmesi için ban-
kalara da görev düşmektedir. 

• Kriz yaşayan kuruluşlara uygun ko-
şullarda kredi desteği verilmesi 
(nefes kredisi) olumlu olacaktır. 

• Ayrıca, gazete işletmelerinin vergi 
ve sigorta primi yapılandırma tak-
sitleri ile cari dönem ödemelerinin 
kriz aşılana kadar ertelenmesi de 
düşünülmelidir. 

Biz TÜRK-İŞ olarak krizin çözümü 
noktasında üzerimize düşecek bir gö-
rev olursa yapmaya hazırız.

Basın sektöründe çalışanların büyük 
bölümünün sendikasız olduğu da dik-
kate alınmalıdır. Basın sektöründe 
çalışanlar mutlaka örgütlenmelidir. 
Sağlıklı bir demokrasi örgütlü, sendi-
kalı bir toplum için şarttır.

Şeker-İş Sendikasının Mutlu Günü
Şeker-İş Sendikası Konya Şube Baş-
kanı Metin Kunter, Karaman’da yapı-
lan törenle dünya evine girdi. Düğü-
ne, Şeker-İş Sendikası Genel Merkez 
Yöneticileri, Şube Başkanları ve çok 
sayıda davetli katıldı. Kunter Çiftine 
ömür boyu mutluluklar dileriz. 
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Mimarlardan Şeker İş’e 
Dayanışma Ziyareti

Ziyarete Mimarlar Odası Ankara Şube 

Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mi-

marlar Odası Ankara Şube Sekreteri 

Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Muteber 

Osmanpaşaoğlu ve Ünal Kara katıldı. 

Ziyarette Şeker-İş Sendikası Genel Baş-

kanı İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şen-
gül, Genel Mali Sekreter İlhan Özyurt, 
Genel Eğitim Sekreteri Cengiz Ünder ve 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Murat 
Taşlıyurt hazır bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Tezcan 
Karakuş Candan, “Şeker fabrikaları 

sadece fabrika değil, Cumhuriyet ide-
olojisinin kendisidir. Şeker Fabrikaları 
Cumhuriyet’tir, Bu satış Cumhuriyet’e 
ihanettir.  Tüm şeker fabrikalarının 
kültürel peyzaj olarak tescillenmesine 
yönelik, UNESCO’ya başvuru için dosya 
hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda da 
birlikte çalışmalar yürütebiliriz. Şeker 
fabrikalarını kuran Cumhuriyet deha-
sından ve kalkınma hamlesinden, bun-
ları tasfiye eden ve  şeker fabrikalarını 
özelleştiren bir yaklaşımla karşı karşı-
yayız. Şeker fabrikaları Cumhuriyet’in 
aydınlanma mekanlarıdır. Şeker fabri-
kaları yerleşkeleri ekonomik kalkınma 
ile birlikte kentsel kalkınmayı ve Cum-
huriyet ideolojisini hayata geçiren yer-
leşkelerdir. Satılmasına izin vermeye-
ceğiz. Bu kapsamda her türlü desteğe 
hazırız” dedi.

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa 
Gök ise, sivil toplum kuruluşlarının, de-
mokratik kitle örgütlerinin ve meslek 
odalarının kendilerine verdikleri des-
tekten büyük memnuniyet duyduklarını 
belirtti.

Gök, “Sendika binası önünde imza kam-
panyamız devam ediyor. Ayrıca change.
org’da şeker fabrikalarının satılmaması 
için de bir imza kampanyası başlattık. 
Bu çerçevede ciddi farkındalık yarattık. 
Siyasi partilerden de destek gördük. 
Mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu kapsam-
da bize destek veren herkes ve her 
kurum bizim için değerli. Teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu. Ziyaretin ardından 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri, şeker fabrikalarının 
satılmasına karşı başlatılan imza kam-
panyasına destek vererek imza attı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine 
ilişkin mücadele yürüten Şeker-İş Sendikası’na dayanışma ziyaretinde 
bulundu.
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