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İTÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

GÖK: YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNDÜ
ILgIN, BURDUR VE yOZgAT ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞI İPTAL EDİLDİ....

Özelleştirme süreci tamamla-
nan şeker fabrikalarının fir-
malara devrinde fiyasko yaşa-
nıyor. Ilgın, Burdur ve Yozgat
fabrikalarına en yüksek teklifi
veren firmalar fabrikaları
devralacak parayı bulamadı. 

∂ Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı gereği
fabrikaların ikinci ve üçüncü en yüksek teklifi
sunan yedekteki firmalara verilmesi gerekiyor.
Ancak bu firmaların da fabrikaları almalarına imkan
kalmadı. Çünkü ikinci ve üçüncü en iyi teklifleri
sunan yedek firmalarla, 3 fabrikayı almak için para
bulamayan asıl firmalar aynı firmalardan oluşuyor.

∂ Özelleştirme İdaresi başkanlığı tarafından Türk Şeker şirketine
ait 14 fabrikanın özelleştirilmesine ilişkin ihalede Ilgın Şeker
Fabrikasına 637 milyon lirayla en yüksek teklifi Alteks firması
vermişti. Burdur Şeker Fabrikası için Erser Grup ve Sterks
Plastik ortaklığı 487 milyon lira ile en yüksek teklifi vermiş,
Yozgat Fabrikasına da Doğuş çay 275 milyon lira ile en
yüksek teklifi vererek ihaleleri kazanmışlardı.             > 3’TE

İMKAN KALMADI SATIŞLAR İPTAL

Dağ Fare mİ Doğuruyor?
∂ Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye bağlı

14 Şeker Fabrikasının satış yoluyla
özelleştirilmesine dair ihale ilanının
20 Şubat 2018 tarihinde Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasından
yayınlanmasıyla başlayan özelleştirme
süreci sonrası 2018-2019 pancar alım
kampanyaları öncesi sektörü sıkıntılı
günler bekliyor. > Sayfa 3’te

İLANIN YAYINLANMASIYLA...

İSA gÖK: MALİyETLERİ BİRLİKTE gÖRECEĞİZ...

Hani özelleştirmeyle
şeker ucuzlayacaktı?
İsa Gök, başta şeker sanayi
özelleştirmesi olmak üzere,
küresel güçlerin sektördeki
oyunlarına vurgu yaptı. 
∂ Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sen-

dikası teşkilatlarına yönelik eğitim atağı
başlattı. Tüm şubeleri kapsayan 2018 Yılı
İş Güvenliği Kültürü’nün Yaygınlaştırılması
ve İlk Yardım Eğitim Semineri programında
konuşan İsa Gök, başta şeker sanayi özel-
leştirmesi olmak üzere, küresel güçlerin
sektör üzerindeki oyunlarına vurgu yaptı.
Sektörün adeta linç edilmek istendiğine
dikkat çeken Gök, eninde sonunda bu
oyunu bozacaklarını söyledi. 

DEVLET ELİNİ ÇEKMEMELİ
∂ Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecine

de değinen Başkan Gök, “Devlet kesinlikle
şeker üretiminden elini çekmemelidir. Çe-
kerse bu ülkede halka zulmetmiş olur.
Fabrikaların dokuzu gitti. Eğer bu fabrika-
ların bir tanesi bir dönem önce Türkşeker’in
ürettiği maliyetten ucuza maliyet etsin
bana ne derseniz deyin. Maliyetleri hep
beraber göreceğiz. Hani biz şekeri ucuz
yiyecektik?” diye konuştu.             > 6’da

işe iade davası açıldı
800’ü aşan İşçi İçİn 

İSA GÖK:

∂ Şeker-İş Sendikası, özelleş-
tirme mağduru şeker işçile-
rini yanında... Devir sonra-
sında yaşlılık aylığı almaya
hak kazanmış olan ve iş akit-
leri tek taraflı feshedilen

800’ü aşan çalışan adına Şe-
ker-İş Sendikası olarak “işe
iade davası” süreci başlat-
tıklarını belirten Gök, bu sa-
yının daha da artacağını kay-
detti. > 12-13. Sayfa’da

KARADAĞ’DA
KONUŞAN 

GÖK:

DİyALOg OLMAZSA
sorunlar çözülemez
∂ Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçi Sen-

dikaları Federasyonu (EFFAT) Gıda ve
Tarım İşçileri Sendikaları Güney Doğu
Avrupa Bölgesel Konseyi’nin dokuzuncu
toplantısı Karadağ Cumhuriyeti’nin Pod-
gorica şehrinde 14-17 Kasım 2018 ta-
rihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıya,
Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Ka-
radağ, Slovenya ve Hırvatistan’ı temsilen
16 sendika ile EFFAT ve Freidrich Ebert
Vakfı temsilcileri katıldı. > 8’de

ÖZELLEŞTİRME SONRASI SANCILI DÖNEM



2 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ

ünya ve ülke gündemi bakımından zor bir yılı geride bıra-
kırken, siyasi ve ekonomik anlamda oldukça kritik tartış-
maların ve çatışmaların gölgesinde ilerleyen süreci yaşa-
maya devam ediyoruz.. Küresel manada yapısal ekonomik
reformların önüne geçen korumacılık, Brexit, ABD-Çin
ticaret savaşı, Rusya-Ukrayna krizi, İran yaptırımları ve
Suriye iç savaşı 2018 yılına damga vuran en önemli geliş-
meler olarak karşımıza çıkarken, önümüzdeki yılın en
büyük riskleri olarak da bu konular sıralanıyor. Dünya ül-
kelerinin ekonomik reform konusundaki kaçışı ile dünya
ülkelerinin yeni bir ihtiyaca yöneldiğini anlıyoruz...

Çünkü uluslararası sistemin içine girdiği “çok yönlü
bunalım” gittikçe derinleşiyor. Çin’in ekonomik yayıl-
macılığı, Rusya’nın Batı demokrasilerindeki seçimlere
siber müdahaleleri, Doğu Avrupa’da otoriter liderlerin
artışı ve Batı Avrupa’da popülist akımların merkezi tehdit
etmesi tehlike sinyallerini güçlendiriyor. Kaldı ki ABD’nin
sistemdeki hegemonyasını kendi ekonomik çıkarları le-
hine, diğer ülkelerin ekonomik büyümesinin aleyhine
olacak şekilde kullanması en başat etki olarak karşımıza
çıkıyor. ABD ve Avrupa’da  baş gösteren popülizm artışı
Batı dünyasında illiberal demokrasi olgusunu oluşturuyor.
Batı’nın medeniyet iddiasındaki bu tükenişi liberalizm
ile demokrasi arasındaki makası giderek açıyor. Nitekim
stratejik boşluk ve ticaret savaşlarının kaosu küresel dü-
zeydeki bunalımın Avrupa demokrasileri nezdindeki et-
kilerini derinleştirmektedir. Sözde demokrasi beşiği Batı
ülkelerinde yaşanan küresel bunalım Batı demokrasilerinin
krizini beslemektedir. Bu nedenle, asıl tehlike çanlarının
yaşandığı bu alan, 2019 yılında ülkelerce zorlu bir mü-
cadele verileceğini göstermektedir.
TÜRKİYE’MİZ YAPISAL VE REVİZYON GEREKSİNİMİ

YÜKSEK BİR YILI KARŞILADI..  
Ülkemiz ise 2013 yılı itibariyle içine girdiği türbülansın

mevcut küresel bunalımını öncelemesiyle Suriye iç savaşının
getirdiği olumsuz sonuçları derinden hissetmiş, terör ör-
gütleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Gezi Parkı
şiddet eylemleri, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, PKK’nın
terör eylemlerini artırması ve 15 Temmuz darbe girişimi
olarak kendini gösteren türbülansları aşabilen Türkiye,
ülkelerin ciddi savaş verdiği “bir arada yaşama, birlik
olma, tek vücutta hareket edebilme” sınavını hakkıyla
vermiştir.  2018 yılının kuşkusuz en önemli gelişmesi olan
24 Haziran seçimleri sonrası ülkemiz, cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemine geçiş ile hızlı bir dönüşüm sürecine
girmiştir. Fakat yeni sistemin muhasebesinin yapılması
ve sistemin konsolidasyonu çerçevesinde  sermaye kaçışı,
beyin göçü, sistemin ortak aklın önüne geçtiği gibi güven
yıpratıcı algının kamuoyunda yarattığı endişe göz önünde
tutulmalıdır. Nitekim sistemin kanayan yaralarının cum-
hurbaşkanına ihale edilmesi ile demokrasi ortamının ze-
delenmesi, Türk demokrasisi üzerinde ciddi bir buhran
yaratabilecektir. Bu nedenle ortak akıl ve diyalog ortamından
tavizsiz devletin yeniden yapılandırılması ve kurumların
yeni sistemde daha işlevsel hale getirilmesi, 2019 yılının
önceliklerinden birisi olmalıdır.

Diğer taraftan geçtiğimiz yıl boyunca, döviz kurlarındaki
artışlar, fiyat davranışlarında bozulmalar, enflasyonun
artmasıyla tüketim, yatırım harcamaları ve toplam bü-
yümenin yavaşlaması, özel sektörün hem iç hem de dış
finansmana erişim kapasitesinin daralması, nakit akış-
larında aksama yaşayan şirketlerin sayısının artması
Türkiye’nin verdiği ve vereceği sınavda “güven ve
yapısal reformların” hayata geçirilmesindeki gecikmeyi
bir kez daha açıklıkla ortaya koymuştur. Türkiye'nin
yapısal durumu ne yazık ki, ‘büyüyebilmek için ithalat
yapmak’ gibi bir zorunluluğu ortaya koymaktadır. Tarım
ve hayvancılığı ithalata dayandırarak, üreticiyi tarımdan

vazgeçer hale getirerek, sanayide ara malı üreticilerini
küstürerek,  AVM ve konut inşasını son derece arttırarak
ithalata olan bağımlılığımız gittikçe artmış durumdadır.
Büyümeyi ayakta tutan, kamuda tasarruf yapılması bek-
lenen kamu harcamalarıdır ve bu nedenle kamu harca-
malarının küçülmesinden bahsetmek de mümkün de-
ğildir. Türkiye’nin bu tür bir büyümeye hiç ama hiç
ihtiyacı olmadığı da açıktır. Bizim ihracat ve yüksek
katma değer ile büyümeye, adalet sisteminden üretim
ekonomisine, teşviklerden kamu harcamalarına, artan
gelir adaletsizliğine kadar birçok alanda ciddi bir revizyon
yapmaya ihtiyacımız bulunmaktadır.

PANCAR ŞEKERİMİZ 2019 YILINA BÜYÜK BİR
MOTİVASYON EKSİKLİĞİNDE GİRİYOR..

2018 yılında, yine böyle bir revizyona gereksinimi bu-
lunan pancar şekeri sektöründe ciddi bir yıkım süreci ya-
şandığı bilinmektedir. Pancar şeker sektörünün yapısal
ve operasyonel rehabilitasyon ihtiyacı, özelleştirme
yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır. Akabinde ülkemiz
tarafından sektörel tecrübeye fazlasıyla sahip Sendikamızın
siyasilere ve tüm kamuoyuna yıllardan beri deklare ettiği
gibi özelleştirme sorunsalının olumsuz sonuçları yaşanarak
görülmüştür. Biliyoruz ki Türkiye’de şeker sektörü, “dünya
pazarında rekabet edebilir sektör yapısı, 20 milyar TL yi
aşan sosyo-ekonomik katkısı, 8 milyon tonluk komşu pa-
zarlara erişim ve bu suretle büyüme gereksinimi, üretimin
ve istihdamın artırılması,  katma değeri yüksek ürünlerin
üretimi” ile sektörel hedeflerine yönelmek mecburiyetinde
olan ender sektörlerden biridir. Nitekim dünyanın en
büyük pancar şekeri üreticisi AB’de, reform dinamiği 12
yıllık bir geçiş süreci akabinde şeker piyasasını güçlendirerek
şeker sektörünü tam rekabet koşullarına bırakmıştır. 

Şeker’de hiçbir geçiş/reform süreci tanınmayan ülke-
mizde kamuya ait 14 şeker fabrikasına ilişkin 20 Şubat
2018 tarihinde başlayan özelleştirme ihale sürecini
takiben 10 fabrikaya ait devirler yapılmış, süreç içerisinde
kamu yararı ve hukuki mevzuatta ciddi ihlallerle karşıla-
şılmıştır. Fabrikalara ilişkin devir tarihi farklılıkları neti-
cesinde ihale şartnamesinin fiili olarak değiştirildiği,
mevzuat hükümlerinin çiğnendiği, yapılan yasal başvu-
rulara rağmen kamuoyuna bilgi verilmekten kaçınıldığına
şahit olunmuştur. Şöyle ki Kırşehir Şeker Fabrikası’nın
varlık satış sözleşmesi ‘8 ay önce’ imzalanırken, Bor
Şeker Fabrikası’nın ‘4 ay önce’, Alpullu Şeker Fabrikası’nın
‘2 ay önce’ imzalanmıştır. Bu süreçte Burdur, Ilgın ve
Yozgat fabrikalarının sözleşme tarihlerinin 25 Aralık ta-
rihinde yapılacağı deklare edilmiş,  Alpullu dahil olmak
üzere 4 fabrikanın 2018/2019 şeker üretim kampanyaları
da TÜRKŞEKER tarafından üstlenilmiş, geçtiğimiz gün-
lerde Burdur, Ilgın ve Yozgat Şeker fabrikalarının satış
ihalelerinin iptal edildiği öğrenilmiştir.

Yani sürecin başında satışı gerçekleşen fabrikalar içe-
risinde Bor, Alpullu, Burdur, Ilgın ve Yozgat Şeker
fabrikaları için ihale tasarımı süre uzatımlarıyla değiştirilmiş,
özelleştirilen şeker fabrikaları arasında haksız rekabet ko-
şulları oluşturulmuş, hatta en sonunda 3 fabrikanın satışı
da iptal edilmiştir. Alıcılardan kaynaklı sebeplerle devir
süreci gecikmesi nedeniyle mevzuata uygun bir biçimde,
teminatların irat kaydedilmesi gereğine uyulmayarak,
İdare tarafından kaç kere ve neye istinaden sürenin
uzatıldığı bilgisinin verilmesinden kaçınılmıştır. Hatta,
TÜRKŞEKER’in üretimini üstlendiği fabrikalarda ihale
şartnamesiyle belirlenen 2018/19 üretim dönemi itibariyle
beş yıllık şeker üretim şartı ve ilgili hükümler, fiili olarak
değiştirilerek dört yıla indirgenmiş durumdadır. Tüm bu
yaşananlar, ülke şeker sektörünün geleceği de gözetilerek,
bütün bir ihale tasarımını olumsuz etkileyen özelleştirme
işlemlerinin kamu yararı ve hukuki bakımdan kabul

edilebilir olmadığını gözler önüne sermiştir. Nitekim Sen-
dikamız sürecin her bir adımında karşılaştığı tüm hukuksuz
girişimleri yargısal sürece tecelli ettirmiş ve sonunda da
üç fabrikanın satış iptali ile haklılığını bir kez daha ispat-
lamıştır. Aynı zamanda şeker piyasasının yüzde 70 ine
hâkim 5-6 şirketin yönetiminde olan AB’de olduğu gibi
Türkiye’de de piyasanın daha az şirket tarafından kontrolü
sağlanmış, piyasa bozucu etkilerin azaltılmasına hizmet
edilmiştir. Yaşananların gölgesinde Türkşeker bugün faa-
liyetini, istihdam ve üretim süreçlerini çıkmaza sokan
daimi işçi ve geçici işçi sayısının toplamına ulaşan taşeron
işçi sayısıyla üretim bakımından paçal maliyeti artmış
işçilik giderleri bilançosuna yüklenmiş ciddi bir motivasyon
eksikliği ile sürdürmektedir. Fakat üç fabrikanın satış
iptalinin Türkşeker’in gerek mali gerekse de şekerde ka-
munun işlev ve vizyonuna katkı verecek olması bu moti-
vasyon eksikliğini bir nebze de olsa azaltmaktadır.

ŞEKER’DE ŞEFFAFLIK VE PERFORMANS ETKİNLİK
YÖNETİMİ ŞART..

Bilindiği gibi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
meyle Şeker Kurumu kapatılmış ve geçtiğimiz yıl Nisan
ayı itibariyle 4634 sayılı Şeker Kanununda addedilen
görevleri yerine getirmek amacıyla, Tarım ve Orman
Bakanlığı bünyesinde Şeker Dairesi Başkanlığı faaliyete
geçmiştir. Fakat ne yazıktır ki sektör faaliyetleri; kamuoyu
ve sektör paydaşlarının oldukça uzağında, takibi mümkün
olmayan, sektör geleceğinin öngörülemediği bir plat-
formda işletilmektedir. Denetim, regülasyon, şeffaflık
yönetimindeki büyük boşluk neticesinde özellikle özel-
leştirme sonrası fabrikaların üretim verilerine erişim,
ülkesel hedef ve şeker de kamu hafızası, kamu sağlığını
tehdit eden nişasta bazlı şeker üretim ve yüksek yoğun-
luklu tatlandırıcı ithalat miktarları, kayıt dışı üretim ve
cezai müeyyideler gibi birçok faaliyet alanındaki bilin-
mezlikler  “Türkiye’de başarısız şeker yönetimi” olarak
2018 yılına damgasını vurmuştur. 

Şüphe yoktur ki şeffaflık ve hesap verebilirlik, sektörün
tüm paydaşlarına ve kamuoyuna, kamu çıkarlarının ön-
celiği ve önemini sorgulama hakkı vermektedir. Hesap
verebilirliği sadece mali boyutuyla ele almak yeterli de-
ğildir. Yapılan her tür faaliyette gereken performansın
karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli ne-
denlerle açıklanabilmesi gereklidir. Yani şeker’de per-
formans esaslı yönetimden bahsedilememektedir. Sa-
nayimizde teknolojik rehabilitasyonun elzemliği yanında,
AB’de şeker pancarı yüzde 17 üzerine çıkan pancardaki
şeker oranı karşısında Türkiye’nin potansiyel üstünlüğüne
rağmen yüzde 16 ya ulaşamaması, yine aynı amaç kap-
samında zirai/tarımsal bakımdan teknik analizlerin ya-
pılmasını ve ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesini de
gerekli kılmaktadır. Amaç milli şeker üretim performan-
sımızı maksimize edecek, uluslararası yarışa sokacak,
kamu ve özellikle özel şeker fabrikaların ülkesel katkılarını
ölçecek bir mekanizmanın kurulması olmalıdır. Bunu
yapacak üst akıl olarak tabir edilecek kurum ise mevcut
Daire ile değil dünya standardında, bağımsız bir yapı ile
kökten zihniyet değişimi gerektiren yeni kurumsal dü-
zenlemelerle hayata geçirilmelidir.

Şeker pancarının ülkemizde belli bir bölgenin değil,
Türkiye’nin bitkisi olmasını istiyorsak, bu sektöre Avrupa
Birliği’nde olduğu gibi belli bir geçiş süreci tanımak, ya-
pılandırma tedbirlerini hayata geçirmek, hammaddeyi
garanti almayı başaracak tek sistem olarak kamunun
gözetiminde pancar üreticisi ve şeker çalışanına yöne-
timsel sorumluluk vermek gerektiği muhakkaktır.

Bu doğrultuda, ülkemiz şeker sektöründe hammaddeyi
garanti altına almayan yönetim ve organizasyonundaki
bu ciddi vahametin ortadan kaldırılması, üretici ve çalı-
şanların yönetim ve denetim kuruluşlarında etkin rol
aldığı Avrupa şeker sektörü yönetim modellerinde olduğu
gibi sektör paydaşlarının birbirini kontrol edebilir bir me-
kanizma içerisinde faaliyet göstermelerinin  sağlanması,
kısacası şeker pancarı tarımı ve şeker sanayinin geleceği
adına “ÜRETİCİ, İŞÇİ VE KAMU”nun gözetiminde acil bir
eylem planının harekete geçirilmesi gerekmektedir. Ül-
kemizin birçok alanında revize edilmeye bekleyen üretim
ve hizmet sahalarında olduğu gibi, şeker sektörü de kal-
kınmayı, ihracat kapasitesini arttırmayı, yarattığı katma
değeri yükseltmeyi, 2019 Türkiye’sini sağlam adımlarla
koşma yolunda desteklenmeyi beklemekte, Şeker çalı-
şanları sorumluluk üstlenmeyi milli bir borç bilmektedir.
Bu düşüncelerle, karşıladığımız 2019 yılının milletimize
ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, tüm teş-
kilatımızın ve camiamızın yeni yılını tebrik ederim. 

İsa Gök
ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

BAŞYAZI

ŞEKER ÖZELLEŞMESİNDE HEDEFTEN
SONUCA GİDEN 

“STRATEJİK BOŞLUK”…

D



Özelleştirme süreci tamamlanan
şeker fabrikalarının firmalara dev-
rinde fiyasko yaşanıyor. Ilgın, Bur-
dur ve Yozgat fabrikalarına en yük-
sek teklifi veren firmalar fabrikaları
devralacak parayı bulamadı. Özel-
leştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ka-
rarı gereği fabrikaların ikinci ve
üçüncü en yüksek teklifi sunan ye-
dekteki firmalara verilmesi gereki-
yor. Ancak bu firmaların da fabri-
kaları almalarına imkan kalmadı.
Çünkü ikinci ve üçüncü en iyi tek-
lifleri sunan yedek firmalarla, 3 fab-
rikayı almak için para bulamayan
asıl firmalar aynı firmalardan oluşuyor.

Özelleştirme İdaresi başkanlığı tarafından Türk
Şeker şirketine ait 14 fabrikanın özelleştirilmesine
ilişkin ihalede Ilgın Şeker Fabrikasına 637 milyon
lirayla en yüksek teklifi Alteks firması vermişti.
Burdur şeker Fabrikası için Erser Grup ve Sterks
Plastik ortaklığı 487 milyon lira ile en yüksek
teklifi vermiş, Yozgat Fabrikasına da Doğuş çay
275 milyon lira ile en yüksek teklifi vererek iha-
leleri kazanmışlardı. ÖİB, 3 fabrikanın devri için
ihaleyi kazanan şirketlere devir için 25 Aralık
2019'a kadar süre vermişti. Ancak 25 Aralık geç-
mesine rağmen 3 fabrika için de gerekli ödemenin
ÖİB'in hesaplarına yatırılmadığı bildirildi.

Özelleştirme ihalesi yapılan bu üç
şeker fabrikasını alan şirketler, ihale
şartnamesinde belirlenen süre içe-
risinde nakit sıkıntısı çektikleri ge-
rekçesiyle devir işlemini yapama-
dılar. Bunun üzerine ÖİB ihalede
2'nci en yüksek teklifi veren şirket-
lere fabrikaları vermek yerine, ka-
zanan firmalara devir için ek süre
tanıdı. Firmalar birkaç defa uzatılan
bu ek sürelerde de ödemeyi yapıp
fabrikaları devir alamadı. ÖİB en
son firmalara 25 Aralık tarihine kadar
süre tanıdı. Bu tarihte de ödeme
gerçekleşmeyince satışın iptal edil-

diği belirtildi.

"Yanlış hesap Bağdat'tan döner"
Konuya ilişkin açıklama yapan Şeker-İş Sen-

dikası Genel başkanı İsa Gök, ”Yanlış hesap
Bağdat'tan döndü. Umarım hayatında şeker fab-
rikası görmemiş şirketlere fabrika satanlar ha-
talarını anlamışlardır. Burada bizim ısrarla altını
çizdiğimiz ve bir türlü ikna edemediğimiz durum
buydu. Sonunda şeker fabrikalarının özelleşti-
rilmemesi konusunda haklılığımız bir kez daha
tescillendi. Bu fabrikalar umut ediyoruz ki işçinin
de çiftçinin de içinde olduğu oluşumlara teslim
edilir ve üretimlerine devam edebilir' dedi.

İsa Gök: Yanlış hesap
Bağdat’tan döndü

ÖZELLEŞTİRME SONRASI ŞEKER
FABRİKALARINDA SANCILI DÖNEM

Dağ Fare mi
Doğuruyor?..
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye bağlı 14 Şeker Fab-

rikasının satış yoluyla özelleştirilmesine dair ihale ila-
nının 20 Şubat 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’nın web sayfasından yayınlanmasıyla baş-
layan özelleştirme süreci sonrası 2018-2019 pancar alım
kampanyaları öncesi sektörü sıkıntılı günler bekliyor.
Uzaktan Yönetim Modelinin, fabrikaların bir kısmını
devredemezken bazılarını ise yeni Kampanya Dönemine
Günler Kala Devretmesi Türkiye, pancar şekerini üret-
meye devam edecek mi? sorusunu akıllara getiriyor.
Konuya ilişkin Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök tarafından yapılan
yazılı açıklama şöyle:

“Temel ekonomik kararlarının ‘dışarıdan’ telkinlerle
şekillendirilmesinin, “varlıkları kendine yeter” bir ülke
olmaktan giderek uzaklaşmamıza neden olduğunu,
yaşanan acı tecrübelerle anladık, öğrendik. Bu anlamda,
subjektif ölçütlere dayalı olarak, Türkiye’nin önünü
açma kapasitesi olan üretim alanlarının daraltılmasında,
pancar şekerinin öyküsü, ibretliktir.  Tüm aşamalarıyla
yerli ve milli bir ürün olan pancar şekeri, toprağa ekil-
mesinden, yetiştirilmesinden, toplanmasından, 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 yapısı gereği
pancar şekeri üreten dünya ülkelerinde sektörü başarıyla
yöneten organizasyon kalıbı, üretici, çalışan ve diğer
paydaşların içinde yer aldığı yönetim modelidir. Çünkü
şeker üretimi şeker pancarı, üretici, çiftçi ile birlikte
organize edilen bir sanayi faaliyetidir. Bu üretim bir
yönü ile tarladaki tarımsal faaliyet diğer yönüyle de
basınç, buhar ve yüksek enerji barındıran makine ak-
samıyla ağır sanayiye dayanmaktadır. Bu nedenle yö-
netim yapısı, mutlaka üretici ve çalışanın teknik bilgi
ve tecrübesi beraberinde sosyal diyolog mekanizmasını
içermek durumundadır. Bu yönetim modelinin hayata
geçirilmesi adına Türkiye’de ciddi bir mücadele süreci
yürütülmüştür. 

Fakat ülkemiz dünya uygulamalarının tam aksine
salt satış yöntemiyle şeker fabrikalarını özelleştirme
kararı almış, kamuoyunun pancar şekerinde de ithal
eden ülke konumuna geleceği noktasında ciddi endi-
şesine, sağlık ve gelecek kaygısına sevk edilmesine
neden olmuştur. 2018’de başlayan son özelleştirme gi-
rişiminde ihale süreçleri tamamlanmış, geride bıraktı-
ğımız Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde özelleştirilen
şeker fabrikalarının bir kısmı kampanya döneminin
hemen öncesinde devredilmiş, diğer kısmının ise yeni
kampanya döneminin başlamasına günler kala hala
devri belirsizlik içerisinde olup kampanya dönemi ha-
zırlıklarına dahi girişilmemiştir. Türkşeker ve Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı’nın hammaddeyi garanti
altına almayan, çiftçiyi bu mekanizmanın dışında bı-
rakan, çok kapsamlı ve ağır sanayi yapısının teknik
tecrübesine sahip çalışanları diyalog dışı bırakan yak-
laşımıyla devri gerçekleşmeyen şeker fabrikalarının
kampanya dönemine başlamaları ve üretimlerini sür-
dürmeleri inkıtaaya uğrayacak, sektörde geri dönüşü
mümkün olmayan yaralar açacaktır. Şeker maliyeti
artışından 4/B ye geçiş ve emekliliği hak etmiş olanların
emekli edilmesi ile deneyimli çalışan portföyünün yi-
tirilmesine değin sektör olumsuzluklar silsilesinin içine
hapsolacaktır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, şeker
sektörünü sabote eden bu icraatleriyle ülkemizde
pancar şekerini bitiren kurum olarak tescillenecektir. 

Altını çizmek gerekir ki, karşılayacağımız 2018/2019
pazarlama yılı öncesi, ülkemizde şeker sektörünün yö-
netim ve organizasyonundaki bu ciddi vahametin or-
tadan kaldırılması ve şeker pancarı tarımı ve şeker sa-
nayinin geleceği adına yönetimsel kararların tekrar
gözden geçirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Tür-
kiye’de, şeker sektörünü yakından tanımayan sektörel
gerçeklikten uzak bakış açısı ve yönetim yapısının ter-
kedilmesi zaruridir. Aksi taktirde ülkemizi şeker sek-
töründe sancılı süreç beklemektedir.”

Ilgın, Burdur ve Yozgat Şeker Fabrikalarının Satışı iptal edildi…
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Eskişehir Şeker Fabrikası Türk-Şeker Genel Müdürü Yıldız’ı duygulandırdı…

Türkşeker Genel Müdürü Er-
gün Yıldız, Eskişehir Şeker,
Makina ve Alkol fabrikalarının
üretim süreçlerine ilişkin aşa-
maları yerinde incelemek, fab-
rika çalışanlarıyla, işçilere des-
tek vermek amaçlı bir keşif ve
motivasyon ziyaretinde bulun-
du. 

Duygulu anların yaşandığı zi-
yaretten çok etkilenen Yıldız,

ziyaret defterine: ‘Bu fabrikada
gördüğüm şey, emek, inanç ve
azim idi. Bu fabrikada çok ileri
mühendislik, işçilik, ekip çalış-
ması, altyapı ve teknik bilgi bi-
rikimi var. Bu tesis, sadece
Türkşeker sanayine değil, aynı
zamanda yerli ve milli sermaye
tarafından beslenen tamamı
yerli olan üretime de olanak
sağlayacak bir kapasitesi olan

tesisimizdir. Tesisleri
daha da geliştirmek,
etkin ve verimli hale
getirerek Türk sanayi
ve milletimizin hizme-
tine sunmak tek ga-
yemiz olmalıdır. Ben
bu inançtayım ve tüm
çalışma arkadaşlarım-
la sahadayım ve olma-
ya devam edeceğim”
ifadelerine yer verdi.

Yıldız: Bu tesisleri etkin ve verimli
hale getirmek tek gayemiz olmalı
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“Dünyanın hemen her yerinde savaşların, afetlerin,
insanlık adına utanç verici manzaraların yaşandığı,
İslam coğrafyasında Kudüs’te, Gazze’de, Doğu Tür-
kistan’da, Suriye’de zulüm, kan ve gözyaşının din-
mediği bir yılı daha geride bırakıyoruz. 

Ünlü alim İbni Haldun ‘İnsanların kaderi coğraf-
yalarına göre şekillenir’ der. Binlerce yıllık İslam me-
deniyetine ev sahipliği yapmış bu müstesna topraklar,
Müslümanlıkla alakası olmayan terör örgütleri vası-
tasıyla ateş, kan ve gözyaşı ile yeniden dizayn edilmeye
çalışılmaktadır. İşin vahameti ise kendi ülkesinde
akan kan, dökülen gözyaşı için dünyayı ayağa kaldıran
ancak, sözkonusu İslam coğrafyası ve Müslümanlar
olduğunda sesini çıkarmayan sözde insan hakları sa-
vunucusu ülkelerin bu terör örgütlerine verdiği des-
tektir. 

Türkiye; demokrasi, insan hakları ve kalkınma yo-
lundaki çabasını sadece kendi sınırları içerisinde
değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç
merkezi olacak şekilde dizayn ederek tüm dünyaya
örnek ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye
devam etmelidir. Yapay tartışmalar, suni gündemler
ve kısır çekişmeler, özellikle ekonomimiz üzerinde
içeriden ve dışarıdan yürütülen linç girişimleri Tür-
kiye'nin önünü kesmeye yöneliktir. Türkiye, tüm

olumsuzluklara rağmen dinamik ve toparlanma yo-
lundaki ekonomisiyle, modern devlet yapısıyla, de-
mokratikleşme yolunda daha efektif adımlar atmalı,
güçlü ordusuyla, uluslararası alandaki siyasi ve
stratejik etkinliği ve zengin insan kaynağını iyi de-
ğerlendirerek fark yaratan ülke olma yolunda ilerle-
melidir. 

Sektörümüze dönecek olursak, uzlaşıyı, istişareyi,
diyaloğu ön palanda tutarak yıkmayı değil, inşa
etmeyi, istihdamı, üretmeyi temel alan politikasıyla,
her zaman devletinin yanında olan Şeker-İş Sendikası
geride bıraktığı 2018 yılında özellikle şeker fabrika-
larının özelleştirilmesine ilişkin bir çok olumsuzlukları
da yaşamak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda sendi-
kamızın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda yetkili
makamlara hazırladığı dosyalarla yaptığı sunumlar,
bugün geç de olsa bir kez daha şeker fabrikaları ko-
nusundaki haklılığını ortaya koymuştur. Buradan çı-
kartılması gereken en önemli ders; ‘Devlet kesinlikle
şekerden, şeker fabrikalarından elini çekmemelidir’.
Bu bağlamda 2019 yılı sektörümüz açısından beklen-
tilerimizi şöyle sıralayabiliriz;

- Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsa-
mından çıkartılmalıdır

-Şeker fabrikalarında üretimi garanti altına alacak
‘Üretici-İşçi-Devlet’ eşgüdümlü model hayata geçiril-
melidir

-Şeker Fabrikalarının yeniden yapılanmasında AB
örneklerindeki geçiş süreci esas alınarak uzun vadeye
yayılmalıdır

-Üreticisinden işçisine tüm tarafların yüzünü gül-
dürecek ‘Yeni Şeker Kanunu’ hazırlanmalıdır

-Şeker sektörünü düzenleyici ve denetleyici kurum
olan Şeker Kurumu yeniden özerk yapıya kavuştu-
rularak işlevi artırılmalıdır

- Türkiye açısından stratejik öneme sahip şeker
sektöründe kurumsal süreklilik ve sürdürülebilirliğin
güvencesi olan şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal
yapı ülkelerarası rekabet ve Türkiye’nin şeker sektö-
ründeki milli menfaatleri açısından da önemli etken
olup acilen hayata geçirilmelidir. Yeni düzenlemeyle
bağımsız kurum otoritesi Yaptırım-Düzenleme ve

Denetleme yetkisiyle şeker piyasasındaki gelişmeleri
açık ve şeffaf bilgi erişimiyle kamuoyuna duyurmalıdır.
Bu, Milli Şeker Sektörünün uzun vadede gelişimi
açısından çok önemlidir

- Milli ve yerli şeker sanayimizin ihracat hedefli
üretimi artırılmalıdır. Şeker pancarı tarımı için iklim
ve coğrafik şartlar açısından en elverişli olan toprak-
larımızda ülkemiz ekonomisi için yüksek katma
değer yaratan ihraç amaçlı C şekeri üretiminin farkına
varılmalı, üretimde inisiyatif şirketlerin değil, devletin
elinde olmalıdır

-Şeker fabrikalarının gerekli alt yapı ve moderni-
zasyonu yapılmalıdır

-Özelleştirilen şeker fabrikalarında üretimde de-
vamlılık sağlanmalıdır

-Şeker pancarı üretimi desteklenmeli, şeker pancarı
stratejik ürünler kapsamına alınarak tescillenmeli
ve bu konuda kamu spotları hazırlanmalıdır

-Türkşeker bünyesinde yüzde yüz Türk işçisinin
alın teriyle başta Savunma Sanayimiz olmak üzere
her türlü ağır silah, yedek parça, dizel otomobil ve in-
sanlı-insansız uçak motoru yapabilecek kabiliyetteki
Milli ve Yerli Makine fabrikalarımız yeniden hayata
geçirilmelidir

-Türkiye'nin gelecekteki önemli yakıtı biyoetanol
için özel 'Biyoyakıt Üretim Üsleri' kurulmalı, bu bağ-
lamda Ağrı, Erciş gibi Doğu Anadolu'daki şeker fab-
rikaları sisteme uygun hale getirilmelidir

-Nişasta Bazlı Şeker üretiminde belirlenen kotanın
üzerine çıkılmamalıdır

-NBŞ kotaları AB ülkeleri seviyesine indirilmelidir
-Özelleştirilen şeker fabrikalarında sendikal baskılara

son verilmelidir
-Ölümlü iş kazalarının önüne geçecek 'Tedbirler'

alınmalı ve taşeronlaşmanın önüne geçilerek, kalifiye
eleman istihdamı sağlanmalıdır

Bu vesileyle 2019 yılında ülkemiz, bölgemiz ve dün-
yada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve
gözyaşının dinmesini  ülkemize, milletimize ve tüm
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor vatan-
daşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kut-
luyorum…” 

GENEL BAŞKAN İSA GÖK YENİ YIL MESAJI YAYINLADI

‘Yeni Şeker Kanunu’ hazırlanmalıdır

Şeker fabrikalarının yanlış bir politika ile özel-
leştirilmesinin faturası çıkmaya başladı.

Firmalar maliyetlerini düşürmek için siloları ka-
patınca, çiftçi hasat ettiği pancarı fabrikalara teslim
edemiyor. Karın da yağmasıyla birlikte pancarlar
tarlada çürümeye terk edildi.

Üç Bölgede Kurulan Silo Kapatıldı
Elbistan Şeker Fabrikası, özelleştirilmeden önce

çiftçinin mağdur olmaması için Afşin, Göksun ve
Tufanbeyli bölgelerinde pancar siloları kuruyordu.
Fabrikanın günlük işleme kapasitesinin üstünde
gelen pancarlar bu silolara alınıyordu. Bu silolar
sayesinde çiftçi pancarını kar yağmadan fabrikaya
teslim etmiş oluyordu.

Geçen Yıl Pancarın Tamamı Alınmıştı
Geçtiğimiz yıl Kasım ayının ortasında neredeyse

çiftçi pancarının tamamını fabrikaya teslim ederken,
bu yıl siloların kapatılmasından dolayı Elbistan
bölgesinde ekilen pancarın yarından fazlası fabrikaya
teslim edilemedi. Çankırı'daki pancar üreticisi dev-
letin verdiği para ile ürettiği pancarı Kastamonu'daki
fabrikaya götüremiyor. Germece'de sökümü yapılan
pancarlar dağ gibi yükseldi. Üreticinin ne derdini
dinleyen var ne de yaşadığı soruna çözüm bulan...

Ülkede sayıları yaklaşık 200 bini bulan pancar
üreticilerinin dertleri her geçen gün giderek büyüyor.
Çankırı'daki pancar üreticisi de yaşanan sorunlardan
payına düşeni alıyor. Sözcü Haber Merkezi'nin elde

ettiği bilgilere göre Çankırılı pancar üreticisinin
bu yıl ürettiği pancar henüz Kastamonu'daki Şeker
Fabrikasına ulaşmış değil. Nedeni ise pancarın
nakliyesi için kendisine verilen ton başına 41 liranın
yetersizliği. Yaşanan bu durum sonucu, tarlada sö-
kümü yapılan binlerce ton pancar açık arazide so-
nunun ne olacağını bilemeden günlerdir bekliyor.

Afyon’da kantarlar açılmadı, pancar üreticileri
mağdur oldu. Üreticiler pancar alımının öne çekil-
mesini ve fiyatların iyileştirilmesini bekliyor.

Afyon Sandıklı merkez ve köylerinde yaklaşık
1200 üretici şeker pancarı sökümüne devam
ediyor. Geçen yıl ilçede 145 bin ton pancar elde
edilirken, bu yıl 160 bin ton civarında rekolte
bekleniyor. İlçe merkez ve köylerinde şeker
pancarı sökümü randevu sistemiyle yapılırken,
günde 1500 ton pancar alımına izin veriliyor.
İlçede bulunan 4 kantarın ise 1 Kasım’da pancar
alımı yapması bekleniyor. Şeker pancarı alımının
geç kaldığını söyleyen üreticiler, tarlalarına başka
bir ürün ekmek için söktükleri şeker pancarlarını
boş arazilere dökerek fabrikanın alım yapacağı
günü bekliyor. Geçen yıllarda söküm işlemlerinin
ve kantarların daha erken yapıldığını kaydeden
üreticiler, kantarların bir an önce açılarak alımın
hızlanmasını istedi. Maliyetlerin de oldukça yük-
seldiğini anlatan üreticiler, fiyatların iyileştiril-
memesi ve alımların aksaması durumunda gelecek
yıllarda şeker pancarı ekmeyeceklerini söyledi.

Üretici artık pancar ekmeyi düşünmüyor
Fabrika almadı 
şeker pancarı 
seyyara düştü

Şeker fabrikalarının özelleşmesi nedeniyle
çiftçilerin satmakta zorlandığı şeker pancarı
seyyar satıcıların yüzünü güldürdü.

Şeker fabrikalarının özelleşmesi nedeniyle
çiftçilerin satmakta zorlandığı şeker pancarı,
Adana'da kilosunu 5 liraya satan seyyar sa-
tıcıların yüzünü güldürdü. Seyyar satıcı Hacı
Ahmet Kara, günde ortalama 70-100 kilo
şeker pancarı sattığını söyledi. 

Adanalı seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, ki-
losunu 1.25 liradan aldığı şeker pancarlarını
haşlayarak kilosunu 5 liradan sattığını söyledi.
Kara, "Şeker pancarı tarlada para etmedi
ama tablada satıyoruz. Çiftçi için durum
kötü. Para etmiyor, ürünleri hep dökmüşler.
Bunun çapası var, sökümü var. Köylü kan
ağlıyor fakat ucuz aldığımız için satıcıya iyi
oldu. İsteyene 1 liralık veriyoruz, isteyene
kiloyla satıyoruz" dedi. Şeker pancarına ilgi
gösteren vatandaşlardan Halil Ateş ise pan-
carın doğal şeker yerine geçtiğini belirterek,
"Çaya atacağına böyle yiyeceksin" diye ko-
nuştu.



Özelleştirme İdaresi’nin 6 Nisan 2018’de yaptığı iha-
lede Bor Şeker Fabrikası’nı satın alan Doğuş Gıda,
“Para yok” gerekçesiyle tesisi Şaban Dişli’nin amcasının
oğlu Davut Dişli’ye sattı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale
yöntemi ile satışı gerçekleştirilen şeker fabrikaları,
satın alınan şirketler tarafından usulsüz devri yapıldığı
iddialarıyla tekrar gündemde. Nisan ayında yapılan
ihalede Bor Şeker Fabrikası’nı, Doğuş Yiyecek ve
İçecek Üretim A.Ş. 336 milyon lirayla almıştı. Doğuş
Gıda, 5 aydır devralmadığı Bor Şeker Fabrikası’nı
devraldıktan bir gün sonra hileli bir şekilde başka bir
firmaya sattı. Özelleştirme İdaresi de bu hileli satışa
göz yumdu. Bor Şeker Fabrikası’nda yaşanan skandal,
“Ülkenin stratejik kuruluşları olan şeker fabrikalarına
yapılan operasyonlar konusunda Şeker-İş Sendikası’nın

uyarılarında bir kez daha haklılığını ortaya koydu.
Doğuş Gıda’nın, fabrikanın devrini alır almaz DSL

İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmek için resmi
kurumlara başvuru yaptığı ortaya çıktı. Anlaşma sağ-
lanır ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere resmi
kurumlardan onay çıkarsa 6 ay içinde Bor Şeker,
ikinci kez el değiştirmiş olacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Şeker-İş Sendikası
Hukuk Müşaviri Avukat Gökhan Candoğan, Bor Şeker
Fabrikası’nın devrinden hemen bir gün sonra başka
bir firmaya satılmasını ‘firmaların teminatlarını kur-
tarmak için yapılan bir operasyon’ olarak değerlendi-
rirken, Özelleştirme İdaresi’nin açıkça kanunları çiğ-
nediğini vurguladı. İhale şartnamesine göre Bor Şeker
Fabrikası’nın ihalesine giren 3 firmadan birine devre-
dilmesi gerektiğini, eğer bu devir yapılamıyorsa

ihalenin iptal edilmesi gerektiğini
kaydeden Candoğan, “Burada
açık bir şekilde hileli satış var.
Özelleştirme İdaresi de bu hileli
satışa göz yumarak üç firmanın
Hazine’ye gelir kaydedilmesi ge-
reken 12 milyon lirasını kurtarmış
oldu” eleştirisinde bulundu. Bor
Şeker Fabrikası’nda yaşanan du-
rumun büyük bir skandal oldu-
ğunu belirten Candoğan, “14 tane
şeker fabrikasının iki ay gibi kısa
bir sürede alelacele neden satıl-
dığını şimdi daha iyi anlıyoruz.
Ortada kötü bir özelleştirme kur-
gusu var. Durum o kadar vahim
ki, bütün kamuoyunun önünde
bu hileli satış yapılabiliyor” tep-
kisinde bulundu.

Doğuş Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Karakan

Doğuş Gıda: Aldık Sattık, Ne
Var Bunda?

Oda TV’de yer alan habere göre Doğuş Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Karakan, Bor Şeker Fab-
rikası’nı başka bir firmaya sattıklarını doğrulayarak,
“Paramız yetmedi. Aldık, sattık, ne var bunda?” şek-
linde konuştu. Satışın ihale şartnamesine uygun ol-
duğunu iddia eden Karakan, 6 aydır fabrikanın devrini
niçin yapmadıkları yönündeki soruya ise, “Devlet sa-
nayicisine yardımcı oluyor. Paramız yetmedi, aldık
sattık. Ülke için şükredin.” cevabını verdi.

Bor Şeker Fabrikası’nın 6 aydır alıcıya devredilme-
mesi ve devrinden bir gün sonra da alıcı firma tara-
fından bir başka firmaya devredilmesi, fabrikadaki
üretimi tamamen belirsiz bir sürece soktu. Fabrika
devredilmediği için kampanya dönemi sürekli ertele-
nirken, fabrikayı kimin işleteceği ise belirsizliğini
hâlâ koruyor.
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Özelleştirme İdaresi’nden Şeker Fabrikalarında usulsüz devire onay

TÜRKŞEKER’in yeni Genel
Müdürü Yıldız’a ziyaret
TÜRKŞEKER’in yeni Genel
Müdürü Yıldız’a ziyaret
TÜRKŞEKER’in yeni Genel
Müdürü Yıldız’a ziyaret
TÜRKŞEKER’in yeni Genel
Müdürü Yıldız’a ziyaret
TÜRKŞEKER’in yeni Genel
Müdürü Yıldız’a ziyaret
TÜRKŞEKER’in yeni Genel
Müdürü Yıldız’a ziyaret

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa
Gök ve Yönetim Kurulu Türkşeker Genel Müdürlük görevine atanan
Ergün Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Gök ve yönetim
kurulu ziyarette şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine ilişkin
konuları aktararak  bilgilendirme yaptılar.

Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı İsa
Gök ve Genel Mali
Sekreteri İlhan Öz-
yurt 24 Eylül 2018

tarihinde Eski Çalış-
ma ve Sosyal Politi-

kalar Bakanı Murat
Başesgioğlu’na ziya-
rette bulundu. Ziya-
rette çalışma hayatı

ve şeker sektöründe-
ki problemler konu-

şuldu ve karşılıklı fi-
kir alışverişinde bu-

lunuldu. 

Şeker-İş’ten Başesgioğlu’na ziyaret

Şeker-İş Sendikası
uluslararası gıda
konfederasyonları
olan IUF ve EFFAT

yetkililerine
Şeker-İş

Sendikasını daha
yakından tanı-
maları için bir
sunum gerçek-

leştirdi.

Azerbaycan Tarım
Gıda Sanayii İşçileri
Sendikası Başkanı
Tofig Guliyev ve be-
raberindeki heyet
Şeker-İş Sendikası
genel merkezinde
Genel Başkan İsa
Gök’e nezaket zi-
yaretinde bulundular.
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri
Sendikası teşkilatlarına yönelik eğitim atağı
başlattı. Tüm şubeleri kapsayan 2018 Yılı İş
Güvenliği Kültürü’nün Yaygınlaştırılması
ve İlk Yardım Eğitim Semineri programı
Side Grand Şeker Otel’de gerçekleştirildi. 

Açılış konuşması Şeker-İş Sendikası Genel
Eğitim Sekreteri Cengiz Ünder tarafından
gerçekleştirildi. Ünder, konuşmasında sen-
dikal eğitimin önemine dikkat çekerek,
birlik beraberlik vurgusu yaptı. Eğitimin iş-
çinin kendini geliştirmesinde önemli rol oy-
nadığına değinen Ünder, bu tür eğitimleri
önümüzdeki dönemde de süreceğini söyle-
di.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Gıda
ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel
Başkanı İsa Gök, başta şeker sanayi özelleş-
tirmesi olmak üzere, küresel güçlerin sektör
üzerindeki oyunlarına vurgu yaptı. Sektörün
adeta linç edilmek istendiğine dikkat çeken
Gök, eninde sonunda bu oyunu bozacaklarını
söyledi. Bir takım ülkelerin kendi refahı
için başka ülkelerin kanını emmekten ka-
çınmadığını ifade eden Gök, başkasının zen-
ginliklerini sömüren bir dünyada yaşandığını
kaydetti. Etkilerinin Türkiye’de de zaman
zaman yaşandığını belirten Gök, “Binlerce
kilometre uzaktan gelerek gerek coğrafya-
mızda ve gerekse komşumuz topraklarında
yapılan operasyonları unutmayalım. Elle-
rinden gelseler Türkiye’ye odaklanacaklar.
Tüm kavgalara rağmen Türkiye bu coğraf-
yanın güçlü ve istikrarlı ülkesi ama bu ge-
lişmelerin hem çalışmalarımızı, kültürümüzü
hem de ekonomimizi olumsuz etkilediği bir
gerçek” diye konuştu.

Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecine
de değinen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök, Türkiye’de şeker fabrikalarının ya-
pısını incelemediği müddetçe şeker fabri-
kalarının yapısını anlamanın mümkün ol-
mayacağını ve özelleştirmelerinin sağlıklı

yapılamayacağını söyledi. Üretim, sosyal
amaçlı ve teknolojik yenilik isteyen şeker
fabrikalarını aynı torbada görmenin sakın-
calarına vurgu yapan Gök, şöyle konuştu:

“Bu fabrikaları böyle düşünce yapısıyla
ne özelleştirirsiniz ne de güzelleştirebilirsiniz.
Ancak Türkiye’yi pancardan şeker elde et-
menin yollarını yoketmeye gidersiniz dedik.
Bize gülüyorlardı. Ilgın, Ereğli, Bor satışında
bu fabrikaları satarsanız maliyetiniz şuraya
fırlayacaktır diyen Şeker-İş Sendikası’nın
söylemlerinin ne kadar doğru olduğu ortaya
çıkmıştır. Türkiye’de satılan bazı şeker fab-
rikalarımız var. Devlette iken firesi 4-5 iken
şimdi 12. Bizim çiftçimizin soyulmasına dev-
let eliyle göz yumulmaması lazım. Devlet
kesinlikle şeker üretiminden elini çekme-
melidir. Çekerse bu ülkede halka zulmederiz.
Bizi en fazla niye suçladılar biliyor musunuz?
Sizin yüzünüzden Konya ile Kayseri para
kazanıyor. Siz özelleştirmeye mani olma-
saydınız şeker fiyatları bu kadar düşmeye-
cekti dediler. Bugün fabrikaların dokuzu
gitti. Eğer bu fabrikaları bir tanesi bir dönem
önce Türkşeker’in ürettiği maliyetten ucuz
maliyet etsin bana ne derseniz deyin. Çiftçi
ayakta,  çalışanlar ayakta. Fire tavan yapmış
durumda. Bütün bunlara rağmen maliyetleri
hep beraber göreceğiz. Hani biz şekeri ucuz
yiyecektik? Meselemize sahip çıkalım ar-
kadaşlar.”

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.
Eğitim programında Prof. Dr. Aydın Başbuğ,
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında güncel ge-
lişmeler, sosyal Güvenlik Uzmanı Celal To-
zan, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatındaki
Uygulamalar, Eğitimci Bahri Topçu Örgüt-
lenme Kültürünün Yaygınlaştırılması ve
Sendikal Bağlılık, Ekem Eğitim ve Danış-
manlık Merkezinden uzman Ayhan Önal
ise İlk Yardım konularında sunum yaptılar.

Program sonunda katılımcılara Eğitim ve
ilk yardım sertifikası verildi.

GÖK: ÖZELLEŞTİRMEYLE HANİ
ŞEKER UCUZLAYACAKTI
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Ağrı STK’lardan Ankara’ya çıkarma

Ağrı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri TBMM açılış resepsiyonuna katıldılar. Resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la
biraraya gelen ve aralarında Şeker-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı’nın da yer aldığı STK temsilcileri Ağrı ilinin sorunlarına ilişkin görüşlerini aktardılar. 

Türk-İş Konfederasyonu’na
bağlı Kayseri’deki Şube Baş-
kanları Kayseri Pancar Koo-
peratifi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Akay’ı maka-
mında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Kayseri
pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay; Kayseri Şeker’e bağlı
Kayseri Boğazlıyan ve Turhal
Şeker Fabrikalarındaki, 2018-
2019 Kampanya dönemindeki
başarılı çalışmalar  hakkında
bilgi verdi. Kampanya faali-
yetleri esnasında çalışmalarda
emeği geçen katkısı olan her-
kese teşekkür etti.

Ziyarete; Türk-İş Sendikası
Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-
İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı İdris Güven, Şeker-
İş Kayseri Şube Başkanı İb-

rahim Dayı, Tes-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Hasan
Aydın, Teksif Sendikası De-
veli Şube Başkanı Metin Ateş,
Yol-İş Sendikası Kayseri 1
No’lu  Şube Başkanı Atila Öz-
men, Yol-İş Sendikası Kayseri
2 No’lu  Şube Başkanı, Yaşar
Durak Ayerdem, Demiryol-
İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Harun Ören, Türk
Haber-İş Sendikası Kayseri
Şube Başkanı Suat Esmer,
Sağlık -İş Sendikası Kayseri
Şube Başkanı Mehmet Ha-
reket katıldılar. Ziyaret es-
nasında Kayseri Şeker Fab-
rikası Genel Müdürü Osman
Canıtez, Genel Müdür Yar-
dımcılarından İsmail Gedik,
Sırrı Doğanlı ve Kayseri Şeker
Fabrikası İşletme Koordina-
törü Burak Karaaslan’da hazır
bulundular.

Türk-İş Kayseri 
şube Başkanları 
Kayseri şeker’de

Şeker İş Sendikası Genel Merkezi’ni zi-
yaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku
Çakırözer şeker fabrikalarının özelleştiril-
mesi ile binlerce şeker üreticisi ve fabrika
çalışanının mağdur edildiğini belirtti.  Şeker
Fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gös-
teren Çakırözer, AKP’nin taşeron çalışan
binlerce şeker işçisi ile geçici işçilere verdiği
kadro sözünün de yalan olduğunu söyledi.

CHP’li Çakırözer Şeker İş Sendikası Ge-
nel Başkanı İsa Gök’ü ziyaret ederek, şeker
fabrikalarında çalışanlarının sorun ve ta-
leplerini dinledi. Genel Eğitim Sekreteri
Cengiz Ünder’in de katıldığı ziyarette Ça-
kırözer, “Dünyanın dört bir yanında şeker
devlet desteği görürken, ülkemizde şeker
fabrikaları özelleştirilerek Cumhuriyetin
değerleri, Türkiye’nin geleceğini yok edi-
yorlar. Özelleştirmelerin bedelini çiftçi, işçi
tüm ülke ödemektedir” dedi.

Şeker Üreticisine Emeğini
Döktürdüler

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi son-
rasında çiftçilerin ve fabrika çalışanlarının
mağdur edildiğine dikkat çeken Çakırözer,
“Özelleştirilen fabrikalarda pancar alımla-

rının geç başlaması, fabrikalarda alıcı mu-
hatap bulunmaması, bazı bölgelerde kan-
tarların geç açılması ya da bazılarının hiç
açılmaması, nakliye ve fire sıkıntısı pancar
üreticilerini büyük sıkıntıya soktu. Pancar
üreticileri bin bir emekle ürettiği ürünlerini
yol kenarlarına döktü. Dünyanın her ye-
rinde şeker devlet tarafından destek görü-
yor. Türkiye’de fabrikalar satılıyor. Fabri-
kaların özelleştirilmesi Türkiye’nin gele-
ceğine ihanettir” dedi.

Akp Şeker İşçilerine
Verdiği Sözü Tutmadı

Şeker fabrikaları özelleştirilirken ne şeker
fabrikalarında çalışan işçilerin ne de üreti-
cilerinin dinlenmediğini belirten Çakırözer,
“Sadece şeker üreticisi mi, fabrikalarda
çalışan emekçi kardeşlerimiz de perişan
halde. Ülkeyi yönetenler farikalar özelleş-
tirilirken fabrikalarda çalışan hiçbir işçinin
mağdur olmayacağını söylemişti. Binlerce
işçi işten atıldı. Geçici ve taşeron işçiler
için verilen sözler de tutulmadı. Türkiye’nin
dört bir yanında şeker fabrikalarında halen
geçici ve taşeron işçi var. Çoğu işçi emek-
liliğe zorlanıyor” dedi.

CHP’li utku çakırözer’den
şeker-İş Sendikası’na ziyaret
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Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm İşçi Sendikaları
Federasyonu (EFFAT) Gıda ve Tarım İşçileri Sendi-
kaları Güney Doğu Avrupa Bölgesel Konseyi’nin
dokuzuncu toplantısı Karadağ Cumhuriyeti’nin Pod-
gorica şehrinde 14-17 Kasım 2018 tarihlerinde ger-
çekleştirildi. 

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ile
Sendikamız Genel Sekreteri Fevzi Şengül ve Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri Murat Taşlıyurt’un sen-
dikamızı temsil ettiği toplantıya, Bulgaristan, Sır-
bistan, Makedonya, Karadağ, Slovenya ve Hırvatistan’ı
temsilen 16 sendika ile EFFAT ve Freidrich Ebert
Vakfı temsilcileri katıldı.

Sosyal diyalogu hakim kılmak için Hükümet ve
bakanların kararlarında sendikaların etkisi konusunu
ele alan Konsey toplantısında bir konuşma yapan
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, çalışma
hayatının sorunlarının çözümündeki en etkin me-
kanizmalardan birinin sosyal diyalog olduğuna dikkat
çekerek, ideal olarak sosyal diyalog işyeri düzeyinden
makro düzeydeki hükümet politikalarına kadar ha-
kim olması gerektiğini vurguladı. Gök, sendikalar
ile hükümetler arasında bir diyalog olmayınca çalışma
hayatının sorunlarının çözülemeyeceğine işaret ede-
rek bu toplanın iyi bir girişim olduğunu belirtti.

Gök toplantıda şu hususları dile getirdi:
“İlke olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından

başlayarak değişik yasalar sendikaların hükümet
kararlarına katılmayı güvence altına almışlardır.
Uygulamada tüm kalkınma planları ile temel politika
belgelerinin hazırlanmasında sendikalar yer almak-
tadır. Türkiye’de sosyal tarafların katıldığı 52 platform
vardır. Bunun dışında çalışanları ilgilendiren kamu
kurumlarının yönetiminde de işçilerin temsilcileri
yer almaktadır. Örneğin ben, halen yaklaşık 11 bin
personel istihdam eden ve 20 milyar Dolar’ı kontrol
eden Türkiye İş Kurumu yönetim kurulu üyesi
olarak Türkiye’deki çalışanları temsil etmekte ve
alınacak kararlara müdahil olmaktayım.

Ancak en önemli husus Anayasa, kanun ve diğer
mevzuatla verilen bu hakların etkin olarak kullanıl-
masıdır. İlk önemli husus bu hakların etkin kulla-
nımlarının çalışanların temsilcileri tarafından sürekli
olarak dile getirilmesidir.  

İkinci önemli husus, sendika başkanlarının hü-
kümetin bu neo-liberal politikalarının yanlışlıklarını
sürekli kamu önünde ön plana çıkarma gereğidir.
Çünkü mevcut hükümetlerin sosyal diyalogdan kaç-
ma çabalarının altında yatan neo-liberal ideolojidir. 

Üçüncü önemli konu sendikal literatürde sıkça
bahsedilen sendikaların “saldırı birliktelikleri” oluş-

turulmasıdır. Unutulmamalıdır ki, sendikalar çok
önemli sivil toplum örgütleridir. Ancak halen çevre-
ciler, insan hakları savunucuları gibi diğer güçlü
sivil toplum kuruluşları da vardır. Sendikalar bu
gibi demokratik kuruluşlarla birliktelik oluşturma-
lıdır. 

Dördüncü olarak sendikalar büyük kitleleri temsil
etmektedir. Bu sendikaların üyelerinin tüketici
olarak üreticileri ve seçmen olarak siyasileri etkile-
yebilirler. Bu bağlamda sendika temsilcileri hemen
hemen siyasi kampanyalarda her toplantıda soruları
ve davranışları ile siyasileri etkilemelidirler. Daha
da önemlisi siyasiler bir zıtlaşma durumunda işçilerin
oylarının blok halinde karşıya geçeceklerini bilme-
lidirler. Siyasiler bu riski göz ardı edemezler. 

Beşinci olarak sendikalar saygın akademik kuru-
luşlara çarpıcı araştırmalar, farkındalık materyalleri
ve değişik yayınlar hazırlatarak kamuoyu ile pay-
laşmalıdırlar. Bu çok önemlidir ve savunuculuk
kampanyalarının vazgeçilmezlerindendir.  

Altıncı olarak sendikalar bir konfederasyon altında
toplanmalı ve eğer birden çok konfederasyon var
ise bunlar ciddi sorunları çözmek için mutlaka plat-
formlar oluşturulmalıdır. Yıllardır söylediğimiz gibi
birleşiksek kazanırız, bölünürsek kaybederiz. 

Son olarak, görüşüme göre en büyük görev işçi li-
derlerine düşmektedir. Çünkü bizim burada ortaya
koyduğumuz çözüm önerilerini kendi toplumlarının
din, gelenek ve değer yargılarına göre somut bir
strateji haline getirecek olanlar sendika liderleri-
dir.”

Benzer şekilde diğer ülke temsilcileri de sosyal
diyalog ile ilgili benzeri görüşleri ifade etmişlerdir. 

Daha önemlisi ülke temsilcilerinin konuşmaları
sonrası konuyu ela alan EFFAT Genel Sekreteri
Harald Wiedenhoffer konuşmasında sıkça İsa Bey’in
konuşmasına atıfta bulundu ve İsa Bey’in önerilerini
aynen benimsediklerini vurguladı. Bunlara sadece
iki konuyu ilave etti. Bunlar;

Sosyal diyalog hakkında sendikaların farkındalık
yaratma çabalarını arttırma gereği ile Gıda ve şeker
sektöründe; Dijitalleşmeye uyum,

Yeni meslek profillerinin ortaya çıkması ve bunların
mesleki yeterliliklerinin tanımlanması ve Sektör
ücret ortalamalarının yükseltilmesi için sosyal diya-
logun elzem olduğudur. 

Toplantı sonunda gelecek toplantının yeri ve
zamanı görüşüldü ve gelecek toplantının 11-15 Nisan
2019 tarihleri arasında Grand Şeker Hotel’de dü-
zenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıdan notlar:
Sırbistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel

Başkan Yardımcısı  Dragan Zarubica ile Sırbistan
Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Miodrag Bra-
donjić Şeker-İş ile ikili geliştirme arzularını dile
getirdi. Bu teklif İsa GÖK tarafından olumlu karşılandı. 

Karadağ İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel
Başkanı Duško Zarubica, İsa GÖK ile TOLEYİS
Başkanı Cemail BAKINDI’yı özel olarak davet etti. 

Son derece olumlu ve sıcak bir ortamda geçen Ka-
radağ İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndaki top-
lantıya Türkiye’den Sayın GÖK ile BAKINDI’nın
yanı sıra;

Karadağ İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Genel Başkanı Duško Zarubica, 
Uluslararası İlişkiler ve 
Halkla İlişkiler Sekreterleri  ile 
Karadağ Tarım, Gıda ve Tütün Sanayi İş çi Sendi-

kası Başkanı  Veljko Bašić ve 
Türkiye Cumhuriyeti Padgorica Büyükelçiliği yet-

kileri katıldı.

Bu toplantıda taraflar her iki ülke sendikaları ara-
sında işbirliğinin geliştirilmesini kararlaştırdılar. 

Toplantı açısından çok önemli hususlar da ortaya
çıktı. 

Podgorica Büyükelçimizin ayrıca bir diplomatımızı
da katılımcı görevlendirmesi devletimizin Şeker-
İş’in hassasiyetle sürdürdüğü yurt dışı çalışmalarına
gösterdiği destek açısından oldukça anlamlıydı. 

Bir diğer husus da Karadağ İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu’nun Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
İsa Gök ve Toleyis Başkanı Bakındı’nın ziyaretini
Konfederasyon web sitesinde birinci haber olarak
yer verdi. 

Bu durum Şeker-İş’in uluslararası toplantılarda
hem toplantının içeriğine ciddi katkılarda bulundu-
ğunun ve hem de kardeş Balkan ulusları ile ne
kadar yapıcı bir diyalog gerçekleştirdiğinin göstergesi
oldu. 

İSA GÖK KARADAĞ’DA KONUŞTU:

DİYALOG OLMAZSA
sorunlar çözülemez
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23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarış-
ması'nda ödüller sahiplerini buldu. Şeker-İş Özel
Ödülü"nü AA'dan Orhan Fatih Doğan, 1500’li yıllarda
tarım işçisi olarak Türkiye’ye yerleşen siyah Türkler
temalı çekimiyle Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa
Gök’ün elinden aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasa-
poğlu ise Gök’e Haber Kameramanları Derneği’ne
verdiği katkılarından dolayı özel teşekkür plaketi
verdi.

AA'dan Hisam Abu Shaqrah "112 Ekiplerine Saldırı"
ile "Yılın En İyi Haber Görüntüsü", Murat Karadağ
"Engelsiz Yürekler" ile "Yılın En İyi Spor Haberi",
Orhan Fatih Doğan "Siyah Türkler" ile "Şeker-İş
Özel Ödülü", İlhami Çetin "Kedi" ile "Kızılay İyilik
Ödülü", Özkan Bilgin "Yüksek Gerilimde Ekmek
Mücadelesi" ile "Türk-İş Emek Ödülü", Sarp Özer
ve Engin Çorlu "Cesaret Ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından
Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda
düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sizler,
önemli bir kamu hizmetini yerine getiren ve kamu
yararına çalışan hem birer haberci, hem de birer sa-
natçısınız. Daima hayatın içindesiniz, toplumsal
olayların şahidi, sosyal hayatın geçirdiği değişimlerin
gözlemcilerisiniz. Dolayısıyla sizler şimdiki zamanın
tarihini yazanlarsınız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Engelsiz Yürekler" isimli ha-
beriyle Anadolu Ajansı'ndan (AA) Murat Karadağ'a
"Yılın En İyi Spor Haberi Ödülü"nü verdi. Gençlik
ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na da Türkiye Haber Ka-
meramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ta-
rafından günün anısına plaket verildi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca, Spor
Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türk
İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Esnaf ve Sanat-
karları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi
Palandöken, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı

Gürsel Baran ve diğer davetlilere plaket takdim
etti. Bu arada, Kasapoğlu kamerayla çekim yaparak,
basın mensuplarına poz verdi.

Polatel: Biz tarihin görsel değerleriyiz
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı

Aytekin Polatel de törende yaptığı konuşmada, "Ge-
ride bıraktığımız yüzyılda radyonun icat edilmesi
ve ardından da televizyonun hayatımıza girmesiyle
haber kameraları yolunu buldu. Görüntüler kitleleri
gücüyle arkasından sürükledi. Bizim görüntülerimiz
konuşur." ifadelerini kullandı.

"Biz tarihin görsel değerleriyiz" diyen Polatel,
"Meslek ahlakına, demokratik değerlere, evrensel
hukuka, kişi haklarına, özel hayat, saygı duyduğumuz
ve önem verdiğimiz değerlerimizdir. Meslek riski
yüksek bir görev icra ediyoruz. Toplumlara karşı
olan sorumluluğun farkındayız. Ödül töreninin ger-
çekleşmesinde bizlere kapıları ardına kadar açan
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’na teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

AA Görüntülü Haberler Editörlüğü’nün ödülünü,
Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, ATO
Başkanı Gürsel Baran’ın elinden aldı.

AA’dan Sarp Özer ve Engin Çorlu'nun "Cesaret
Ödülü"nü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
verdi.

"Türk İş Emek Ödülü"nü AA'dan Özkan Bilgin,
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün
elinden aldı.

AA'dan İlhami Çetin'in "Kızılay İyilik Ödülü"nü,
Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan verdi.

"Şeker İş Özel Ödülü"nü AA'dan Orhan Fatih Do-
ğan, Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ten aldı.

AA'dan Hisam Abu Shaqrah’ın, "Yılın En İyi Haber
Görüntüsü Ödülü"nü AA Uluslararası Haberler Yayın
Yönetmeni Ömer Faruk Tokat'a, Fotomuhabirleri
Derneği Başkanı Rıza Özel verdi.

23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

şeker-İş özel ödülü
anadolu ajansı’na

Türkiş İl Temsilcisi Abdulkadir Tamak,Şeker-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Metin Kunter
ve Türkiş’e bağlı  diğer sendikaların temsilcilerinin bulunduğu Türkiş heyeti görevine yeni
başlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Türk-İş’ten Konya Valisi
Cüneyit Orhan’a ziyaret
Türk-İş’ten Konya Valisi
Cüneyit Orhan’a ziyaret
Türk-İş’ten Konya Valisi
Cüneyit Orhan’a ziyaret
Türk-İş’ten Konya Valisi
Cüneyit Orhan’a ziyaret
Türk-İş’ten Konya Valisi
Cüneyit Orhan’a ziyaret
Türk-İş’ten Konya Valisi
Cüneyit Orhan’a ziyaret

Şeker-İş Sendikası’ndan 
Tes-İş’e hayırlı olsun ziyareti
Şeker-İş Sendika-

sı Genel Başkanı
İsa Gök ve Prof.

Dr. Aydın Baş-
buğ, 3-4 Kasım

tarihlerinde yapı-
lan 11. Olağan
Genel Kurul’da

Tes-İş Genel Baş-
kanlığa seçilen
Ersin Akma’ya

hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.
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Meclis Başkanı Yıldırım’dan Atalay’a tam destek…

yıldırım: Türk-İş’i ziyaretim
yaşananlara karşı bir cevaptır

Asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle son gün-
lerde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a
yöneltilen birtakım haksız ifadelerin söz konusu
olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz Ergün Atalay'ı iyi biliriz. Ergün Atalay,
Türkiye'de emeğin, alın terin temsilcisi olan en
köklü sendikasının genel başkanı olmasının
ötesinde, geçmişiyle pırıl pırıl bir insandır. Do-
layısıyla hiçbir şekilde memleketin ve milletin
geleceğine yönelik yanlış hareketin içerisinde
olmamıştır, bundan sonra olmasını kimse bek-
lemesin. Biz, Ergün Bey ve arkadaşlarını 30
yıldır tanırız. Her zaman sağduyunun yanında
olmuş, mesele memleket olunca, mesele millet
olunca 'gerisi teferruat' diyerek en önce adım
atmış, yola çıkmış bir kardeşimizdir. Dolayısıyla
Türk işçi hareketinin, emeğin en büyük örgütü
TÜRK-İŞ’in, TÜRK-İŞ Genel Başkanı'nın saçma
sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz
razı gelmez. Bugün bu ziyaret, Meclis Başkanı
sıfatımla hem bir iadei ziyaret hem de bu son
günlerde yaşananlara karşı bir cevaptır."

Ergün Atalay'ın Danimarka'da düzenlenen ve
240 milyonun üzerinde çalışanın temsil edildiği,
çalışma hayatının en büyük organizasyonla-
rından Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
Kongresi'ne katıldığını anımsatan Yıldırım, Ata-
lay'ın burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye
yönelik tehditleri açık seçik ortaya koyduğunu
vurguladı. Yıldırım, "Atalay, DEAŞ'ı, PKK'sı,
PYD'si ve Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle
ülkemizin ne kadar büyük bir yük altında oldu-
ğunu ve ülkemizi, birliğimiz, beraberliğimizi,

kardeşliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışanlara
yönelik ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini
çok veciz bir şekilde ortaya koymuştur." ifade-
lerini kullandı.

"TÜRK-İŞ Emek örgütlerinin sigortasıdır"
Yıldırım, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

ve arkadaşlarını haksız, mesnetsiz, akla izana
uymayan meselelerle isnat etmenin fevkalade

yanlış olduğunu ifade ederek, "Asla bunu kabul
etmemiz mümkün değildir. TÜRK-İŞ, aynen
durduğu yerde, çizgisinde, geçmişte olduğu
gibi gelecekte de devam edecek ve bu ülkeyi
gayrimeşru yollardan ülkenin huzurunu boz-
maya çalışanlara karşı emek örgütlerinin si-
gortasıdır. Bu görevini sürdürmeye de devam
edecektir." dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 11 Aralık 2018 Salı günü Genel
Başkanı Ergün Atalay’ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, TÜRK-
İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret ettikten
sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

STK’lardan atalay’a destek
TOBB, TİSK, TESK,

KAMU-SEN heyeti, TÜRK-
İŞ Genel Başkanı Ergün Ata-
lay’ı ziyaret etti. Heyet son-
rasında bir basın açıklaması
gerçekleştirdi. Heyet adına
açıklamayı TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu gerçek-
leştirdi. Hisarcıklıoğlu’nun
açıklaması şu şekildedir;

“Bugün burada TİSK,
TESK, TÜRKİYE KAMU-SEN
ve TOBB olarak özellikle
son günlerde TÜRK-İŞ Baş-
kanımız Ergün Atalay hak-
kındaki tartışmalarla ilgili zi-
yarete geldik. TÜRK-İŞ Baş-
kanımız Ergün Atalay, he-

pimizin bildiği gibi demok-
rasiye, devletine, ülkesine
ve milletine bağlı, olaylara
Türkiye penceresinden ba-
kan, istikrarın yanında olan,
yerli ve milli düşünceye sa-
hip değerimizdir kendisi. 15
Temmuz’daki duruşu da he-
pimizin malumudur ve bü-
tün kamuoyu da biliyor. Son
günlerdeki yapılan bu tar-
tışmalar, özellikle Sayın Er-
gün Atalay’a yapışmaz, ya-
pışmayacağını da çok iyi bi-
liyoruz. Bu konunun da bu-
rada son bulmasını temenni
ediyor, hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum.”
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Asgari ücret tespit komisyonunda konuşması 
çarpıtılan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan tepki....

“15 Temmuz'daki 
haykırışımızı

izlesinler”
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş

camiasının 28 Şubat'ta, 27 Nisan e-muhtırasında
ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasındaki tav-
rının belli olduğunu belirterek, "Daha fazlasını
arayanlar internete girsinler 15 Temmuz'daki hay-
kırışımızı izlesinler." ifadelerini kullandı.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Atalay,
Konfederasyona bağlı sendikaların genel mali
sekreterleri ile muhasebe müdürleri için Bo-
lu'daki bir otelde düzenlenen eğitim progra-
mına katıldı. Programın açılış konuşmasını
yapan Atalay, asgari ücretle ilgili bazı açıkla-
malarının amacından saptırıldığını belirterek
sosyal medya üzerinden mesnetsiz eleştirilere
maruz kaldıklarını aktardı. Bunları "hayretle"
izlediğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Altını çizerek vurguluyorum; kullandığım
'Biz' kelimesiyle işçisi, işvereni, muhalefeti,
iktidarı, sivil toplum örgütleri ve bütün ku-
rumlarıyla Türkiye'yi ifade ettim. Maalesef
sosyal adaleti ve milletimizin refahını sağla-
yabildiğimiz sürece bütün zorlukların üze-
rinden geliriz. Geçmişte bunun bir sürü ör-
nekleri oldu. Konumuzun asgari ücret olduğu
ortamda bununla ilgili yoğun çalışma için-
deyken bu tür yayınları kamuoyuna yaymak
insafsızlık ve merhametsizliktir."

"15 Temmuz gecesi 50 bin kişiye
konuşan Ergün Atalay'dır"

Türk-İş'in ve şahsının demokrasiden ve
özgürlüklerden yana olduğunu vurgulayan
Atalay, "Türk-İş camiasının 28 Şubat'ta, 27
Nisan e-muhtırasında ve 15 Temmuz'daki
hain darbe girişimi sırasında tavrı bellidir. 15
Temmuz gecesi Sakarya Kent Meydanı'nda
50 bin kişiye gece konuşan Türk-İş Başkanı
Ergün Atalay'dır. O gece, 'Biz bir milyonluk
bir aileyiz bu bir darbe değil işgal girişimi.
Buradan Türk-İş'in ailelerine sesleniyorum,
herkes bayraklarını alacak sokağa çıkacak'
çağrısını yaptım. Türk-İş bütün dönemlerde
duruşunu en iyi şekilde tuttu. Daha fazlasını
arayanlar internete girsinler 15 Temmuz'daki
haykırışımızı izlesinler." ifadelerini kullandı.

Atalay, şöyle konuştu:

“Sırtımızda işçinin tulumu var”
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Art-

vin'de saldırı oldu, havaalanına gittim yanında
durdum, Cumhurbaşkanımız şiir okuduğu içim
ceza alınca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
önünde oldum, cezaevinden çıkarken orada oldum.

27 Nisan'da ve 15 Temmuz'da demokrasinin ya-
nında oldum. Ölene kadar demokrasiden yana
olmaya devam edeceğim. Bizim sırtımızda işçinin
tulumu var. Haklı olduğumuz meselede sorunla-
rımızı söylemeye devam edeceğim. Tenkit ede-
ceğim, şikayet edeceğim ama dökmeden kırmadan.
Grevse grev, eylemse eylem, kanunun verdiği
yetkiyi de kullanmaya devam edeceğim."

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök,
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın Asgari
Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücrete
ilişkin bazı açıklamalarının amacından
saptırılarak başka yerlere çekilmesinin
akıl fakirliği olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin bir yazılı açıklama ya-
pan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı
Gök, Türkiye’nin en büyük işçi hareke-
tinin mesnetsiz haberlerle karalanmaya
çalışıldığının altını çizerek algı operas-
yonları, istismar ayıpları, aldatma ve kandırma
mekanizmalarının boş durmadığını kaydetti. Gök’ün
açıklaması şöyle:

“Yeri geldiğinde davası için taş olan, ulvi bir ga-
yenin hizmetinde bunu en büyük şeref sayan, ül-
kesinin geleceği için yerli ve milli duruş sergile-
mekten geri adım atmayan TÜRK-İŞ ve onun
Genel Başkanına yöneltilen iftiralar toplumsal ku-
tuplaşmayı keskinleştirmeye hizmet etmektedir.

Bugün milli birlik ve bütünlüğümüzün
iç ve dış kaos faillerince çevrelendiği,
her zamankinden daha çok kenetle-
meye ihtiyacımızın olduğu alacaka-
ranlık bir dönemde anlamsız nefret
dilini kullananların hangi amaca hiz-
met ettiklerini açıkça merak etmek-
teyiz. Kaldı ki bu nefret dili şeker fab-
rikalarının özelleştirilme sürecinde de
sektörümüzü hedef almış, gerçek dışı
haberlerle sektörümüz linçe maruz
bırakılmıştır. Yüzümüzün “selfe”sini

çekmeye bu kadar rağbet ettiğimiz bir yüzyılda bu
iftiraları atanlar acaba vicdanlarının “selfe”sini çek-
meyi hiç düşündüler mi?... Buradan ihtiraslarını
ve emellerini paragraflara, satır aralarına kurnazca
sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyoruz; Ortalıkta te-
razilerini cazgır pazarcılar gibi savurup duranların
kantarı milyonlarca işçinin kaderini belirleyemez.
Bu şaşı, sorunlu ve ibretlik bakışı 85 milyonluk
Türk halkına havale ediyoruz.”

Şeker-İş Sendikası’ndan TÜRK-İŞ 
Başkanı Atalay’a tam destek…

Şeker-İş Sendikası’ndan TÜRK-İŞ 
Başkanı Atalay’a tam destek…
Şeker-İş Sendikası’ndan TÜRK-İŞ 
Başkanı Atalay’a tam destek…

Şeker-İş Sendikası’ndan TÜRK-İŞ 
Başkanı Atalay’a tam destek…

Şeker-İş Sendikası’ndan TÜRK-İŞ 
Başkanı Atalay’a tam destek…

Şeker-İş Sendikası’ndan TÜRK-İŞ 
Başkanı Atalay’a tam destek…

Gök: İftiralar toplumsal 
kutuplaşmayı körükler
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Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sen-
dikası Genel Başkanı İsa Gök, tüm uyarılarına rağmen
ısrarla ve inatla şeker fabrikalarının özelleştirmelerinin
bir oldu bittiye getirildiğini ve bunun altında bir
lobinin olduğunu iddia etti. Devir sonrasında yaşlılık
aylığı almaya hak kazanmış olan ve iş akitleri tek
taraflı feshedilen 800’ü aşan çalışan adına Şeker-İş
Sendikası olarak “işe iade davası” süreci başlattıklarını
belirten Gök, bu sayının daha da artacağını kaydetti.
2018/19 şeker üretim kampanyasının henüz başında
geçtiğimiz günlerde şeker fabrikalarında yaşanan ağır
iş kazalarının kalifiye personelin önemini bir kez
daha acı bir biçimde gösterdiğinin altını çizen Gök,
bugün her işyerine giren taşeron uygulamasının şeker
sanayinde de asıl işi oluşturan pek çok hizmette kul-
lanılmasının kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

Gök’ün Başkanlar Kurulu konuşmasından satır
başları şöyle: “Kamuya ait şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesi gerektiğine dair raporlar hazırlayıp “ilgili”
yerlere dağıtan bu lobi grubunun etkisiyle Şubat
2018’de özelleştirme girişimi başlamıştır.  Bu noktada
Özelleştirme İdaresi, hiçbir şekilde esaslı noktası ka-
muoyuna açıklanmayan “yeni” strateji raporuna dayalı
olarak hareket etmiş; bu özelleştirmenin ülke ve top-
lum yararı hilafına yapıldığı gerçeği karşısında, ken-
diliğinden oluşan, siyaset üstü toplumsal mutabakatı
görmezden gelmiştir. Sonuç itibariyle de satışa çıkarılan
14 şeker fabrikasından fiili devir işlemleri tamamlanan
8 fabrika özel işverenlere aktarılmıştır. Bu noktada
ilk olarak, Sendikamız Şeker-İş tüm fertleriyle bu
süreç içerisinde çok ciddi bir kamuoyu çalışması ve
hukuki bir mücadele içerisinde bulunmuştur.”

Şeker-İş özelleştirmeye karşı tüm
hukuki yolları denedi

Şeker-İş Sendikası’nın 14 şeker fabrikasının özel-
leştirilmesine dair ihale oluru kararının iptali istemiyle
Danıştay 13.Dairesi’nde dava açtığını ve dayanak
ÖYK kararı ile fabrikaların her birine ait tek tek
ihale sonuçlarını onaylayan ÖYK kararlarının iptali
için açılan davalarla, süreci bütünüyle yargıya taşıdığını
aktaran Gök, “İhale sürecinde ilk işlem olan ihale
oluru kararının iptali istemiyle açılan davada, Daire’nin
Nisan 2018’de 2’ye karşı 3 oyla almış olduğu kararla,
yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir. Ka-
rara karşı oy kullanan 2 üye, ihale şartnamesinin,
Şeker Kanunu’ndaki ‘Şeker üretiminin sürekliliği ve
şeker pancarı üreticisini korumayı hedefleyen temel

amaçlarla bağdaşmadığını’ hukuka ve kamu yararına
aykırı olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu davanın
duruşmalı gerçekleşecek olması nedeniyle asıl karar,
Danıştay İdari Dava Dairelerinden çıkacak sonuç ile
kesinleşmiş olacaktır. Aynı süreç içerisinde, Özelleş-
tirme İdaresi yetkilileri hakkında suç duyurusu, fab-
rikaların ihalelerine dair yasal başvuru, Bimer kanalıyla
bilgi edinme başvuruları ve ÖYK Kararının geçersizliği
nedeniyle şeker fabrikası devirlerinin yapılmamasına
dair işlemlerle, Sendikamız sürecin her bir adımında
karşılaştığı tüm hukuksuz girişimleri yargısal sürece
tecelli ettirmiştir.”

“Seçimler sonrasında, devir süreçleri hızlandırılmış
olmakla beraber, Yozgat, Ilgın, Burdur ve Alpullu
fabrikalarının devre onay veren ÖYK kararları Mayıs
2018’de yayımlanmıştır, fakat aradan geçen sürede
devir işlemleri yapılmamıştır. Hâlbuki ihalenin onay-
lanmasına dair ÖYK kararının yayımlanmasından
sonra, Özelleştirme idaresi tarafından verilen sürede
devir sözleşmesinin imzalanması, akabinde de devir
işleminin yapılması gerekmektedir. Aradan geçen 6
ayı aşkın süreye rağmen, dört fabrika için süreç son-
landırılamamıştır ve bu mevzuata aykırıdır. Öğrenildiği
kadarıyla alıcılardan kaynaklı sebeplerle devir süreci
gecikmiştir. Mevzuata göre bu durumda da teminat-
ların irat kaydedilmesi ile diğer teklif sahiplerine bil-
dirimde bulunulması gerekirken, bu da yapılmamıştır. 

ÖİB bilgi paylaşımından kaçtı
Sendikamız tarafından, sürecin ülke açısından

olumsuz bir noktaya gelmemesi için, Özelleştirme
İdaresi’ne yasal başvuruda bulunulup bu riskler bil-
dirilmiş ve bilgi istenilmiştir. Fakat İdare tarafından
verilen cevapta, hiçbir somut bilgi verilmeksizin,
ihale sürecinin devam ettiği bildirilmiştir. İdare’nin
şeffaflık ilkesine aykırı bu yaklaşımının altında sürecin
kamu yararına aykırı bir şekilde yürütülmesinin
etkisi olduğu çok açıktır. TÜRKŞEKER, şeker üretimi
için 2018/19 kampanya dönemine başlamıştır ve bu
nedenle özelleştirme süreci tamamlanmış olmasına
rağmen, alıcılardan kaynaklı nedenlerle devredile-
meyen Alpullu, Ilgın, Yozgat ve Burdur fabrikalarında
üretimi kamu olarak TÜRKŞEKER üstlenmiştir. 

Danıştay’da dava açıldı
Şu bir gerçektir ki, özelleştirme ve ihale tasarımının

sağlıklı ve sektöre özgü gerçeklere dayalı yapılmadı-
ğının da işareti olan bu durum, ülke şeker üretiminde

düşüşe yol açacaktır. Devredilen fabrikalar dâhil
çiftçi/üretici ile olan ilişkilerde yaşanması olası ak-
saklıklar, takip eden yıllarda üretimin sürdürülebi-
lirliğini tehlikeye atabilecektir. Bu çerçevede, Özel-
leştirme İdaresi tarafından sektörel gerçekler ile mev-
zuata aykırı bir şekilde yürütülen özelleştirme işlemleri
kamu ve ülke zararına yol açabilecek noktaya gelmiştir.
Bu sebeplerle de devri gerçekleşmeyen fabrikalarla
ilgili, hukuka aykırı süre uzatım kararlarının iptali
istemiyle Danıştay 13. Dairesi’nde davalar açılmıştır. 

Özelleştirme sonrası 964 işçi emekli edildi
Diğer taraftan fabrikaların alıcılara fiilen devri son-

rasında, ihale şartnamesinde yer alan hükümler
gereği, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış TÜRK-
ŞEKER işçilerinin iş akitleri tek taraflı olarak feshe-
dilmektedir. Yaşlılık aylığı almaya hak kazanmayanlar
ise talepleri doğrultusunda, 4/B statüsünde diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olabilirken
TÜRKŞEKER’in faaliyetine devam eden fabrikalarına
da nakil olabilmektedirler. Özelleştirme nedeniyle
964 çalışan emekli edilmiş, 882 çalışan 4/B statüsüne,
640 kişi TÜRKŞEKER bünyesine geçmiştir. Son bil-
gilere göre, 524 arkadaşımız ise alıcı firmalar ile an-
laşmıştır. Tüm arkadaşlarımız için tek tek gerekli
olan tüm yasal takipler yapılmaktadır. 

Bilinçsiz özelleştirme iş kazalarına yol açtı
Kaldı ki 2018/19 şeker üretim kampanyasının henüz

başında dahi yaşanan iş kazaları, kalifiye personelin
önemini bir kez daha acı bir biçimde göstermektedir.
Bugün her işyerine giren alt işveren uygulamasının
şeker sanayinde de asıl işi oluşturan pek çok hizmette
kullanılması, işyerinde üretim ve istihdam süreçlerini
çıkmaza ve çözümsüzlüğe iten, şeker sektörünü
yıkıma sürükleyen çok hayati bir mesele olarak kar-
şımızda durmaktadır.

800’ü aşkın işe iade davası açıldı
Devir sonrasında salt yaşlılık aylığı almaya hak ka-

zanmış olma ölçütü üzerinden iş akitleri feshedilen
çalışanlar adına Sendikamız tarafından “işe iade da-
vası” süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle
zorunlu arabuluculuk başvuruları yapılmış, olumsuz
sonuçlanması üzerine de iş mahkemelerinde Sendi-
kamız tarafından 800’ü aşan dava açılmıştır. Sendi-
kamız dava çalışmalarını sürdürmeye devam etmek-
tedir. Diğer taraftan çiftçi Bağkur’u olan kardeşleri-

Şeker-İş Sendikası Başkanlar

Kurulu toplantısı 2 Kasım 2018 

tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi...
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mizin iş kaybı tazminatından yararlanabilmeleri için
de pilot davalar açılacaktır.

Bor Şeker Fabrikası usulsüz devredildi
Tüm bunların yanı sıra, 20 Eylül’de devri gerçekleşen

Bor Şeker Fabrikası’nda, tümüyle usulsüz bir devir
işlemi tesis edildiği ortaya çıkmıştır. Devir sonrası
Bor fabrikası yönetimi tarafından yapılan duyuruda,
varlık satışı anlaşmasının ihaleye teklif verip kazanan
Doğuş Yiyecek ve İçecek kontrolündeki Bor Şeker
A.Ş. ile yapıldığı, fabrikanın bu şirkete devredildiği
yazılıdır. Ticaret sicilde yayımlanan şirket belgeleri
incelendiğinde, her ne kadar şirketin yüzde 51 payının
Bor fabrikası ihalesini kazanan Doğuş yiyecek fir-
masına ait olduğu görülse de Doğuş şirketinin %51
hissesinin “imtiyazsız” hisse olduğu, öte yandan, DSL
inşaatın yüzde 49 payının ise “imtiyazlı” hisse olduğu
ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak; Bor Şeker A.Ş.nin
kontrolü, ihaleye katılmamış olan DSL İnşaat şirke-
tindedir. İhaleye teklif verip kazanan Doğuş Yiyecek
ise, şirket yönetiminde değildir, kontrol sahibi değildir.
Bu durumda, ihale şartnamesine ve idare hukukunun
genel ilkelerine aykırı olacak şekilde devralması
mümkün olmayan bir şirkete devir yapıldığı açıktır.
Yetki yönünden açıkça hukuka, kamu yararı ve
hizmet gereklerine aykırı olan bu işlem nedeniyle,
4046 sayılı Kanun ihlal edilmiş ve bu durum Sendi-
kamız tarafından yargıya taşınmıştır. 

ÖİB usulsüzlüğe onay vererek kamu
zararına yol açtı

Özelleştirme İdaresi bu tür bir işleme onay vererek,
sonrasında da kamuoyuna gerçek dışı bilgiler yayarak,
görevini kötüye kullanmıştır. Yapılan; kamu adına,
kamu yararına kullanılması gereken yetkinin, bir kaç
kişi lehine ve usulsüz bir şekilde kullanılarak, birilerine
maddi çıkar sağlanmasıdır. Sadece Bor’da değil, halen
devredilmeyen 4 fabrikada da, alıcıların teminatlarının
irat kaydedilmesi ile ihalelerin iptal edilmesi gerekirken,
usulsüz bir şekilde süre uzatım kararları verilerek ka-
muoyunun yanıltılması ve kamu zararına neden olun-
ması soruşturulması gereken bir durumdur. Gelinen
noktada, hiçbir ciddi çalışma yapılmaksızın, son derece
kötü bir zamanda ve kamu zararına neden olacak şe-
kilde yapılan şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde,
asıl olumsuz sonuçların bir sonraki kampanya döne-
minde yaşanması beklenmektedir. Alıcı şirketler
lehine yürütülen sürece rağmen, 4 fabrikanın devra-
lınamamış olması, devralınan fabrikalarda ise üretim
sürecinden habersiz olunması nedeniyle uygulamalar
üreticileri canından bezdirmiştir. Bu süreç 2019 yılında
şeker pancarı üretiminde ciddi bir düşüş meydana

getirecektir. Özelleştirme İdaresi ve özelleştirme sa-
vunucuları, ne yazıktır ki Türkiye aleyhine olan bu
süreci umursamamaktadır. Nitekim bir yandan özel-
leştirme yapılırken, diğer yandan gümrüksüz bir
şekilde Bosna’dan NBŞ ithalatının önünün açılması,
şeker kategorisinde değerlendirilmeyerek ithalatı
yıldan yıla katlanarak artan tatlandırıcı ticaretinin
teşviki, ülke şeker sektörü geleceğinin karanlık oldu-
ğunu göstermektedir. Sendikamız Şeker-İş bugüne
kadar olduğu gibi, gerçekleri kamuoyuna anlatmaktan,
siyasileri bilgilendirmekten, sektörde üretimin sür-
dürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerine
devam etmekten asla ve asla vazgeçmeyecektir. 

Sendikamız tüm yolları denedi
Zorlu süreç içerisinde Sendikamız Şeker-İş, şube-

leriyle birlikte ülkemizin dört bir köşesinde şeker mi-
tingleri, eylem ve basın açıklamaları gerçekleştirmiş,
Türkiye genelinde başlatılan ‘fabrikalar satılmasın’
imza kampanyasıyla 1 milyon 690 bin imzanın yer
aldığı dosyaları hükümet yetkililerine iletmiştir. Ül-
kemizde her siyasi görüşten birçok siyasi partiye zi-
yaretlerde bulunarak, bilimsel ve teknik içerikli geniş
şeker raporumuzu kendilerine iletmiş, e-imza kam-
panyasına katılımlarını sağlamıştır. Türk-İş Konfede-
rasyonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısı ile şeker
fabrikalarının ve şeker üretiminin milli bir mesele ol-
ması hasebiyle vatandaşlarımızın tarihi bu taleplerinin
kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır. Sendika ça-

lışmalarımız radyo, TV programları ve yazılı basın ile
paylaşılmış, bilgilendirme broşürleri, dergi ve çeşitli
basın duyuruları yayımlanmıştır. İlgili kurumlarla
ortak basın toplantıları düzenlenmiş, sempozyumlara
katılım sağlanmıştır. ‘Milli Mutabakatla’ sürdürülebi-
lirliğinin, kalıcı bir reçete olan ‘Yeniden ve Yerinden
Üretim Modeli’ ile sağlanması gerektiğine inanan teş-
kilatımız sunduğu katkılarla büyük ölçekli bir milli
mutabakat çalışmasının bir araya getirilmesine büyük
hizmet vermiştir. Sendikamız teşkilatı ile birlikte yü-
rütülen milli kampanyanın önemli bir ayağını oluşturan
sosyal medya çalışmalarında, şeker konusunda ülkemiz
hassasiyetini uzunca bir süre halkımızın da desteğini
alarak sürdürmüştür. Ülkemiz gündeminde Türkiye’de
şeker fabrikalarının önemi ve geleceğinin geniş ölçekte
masaya yatırılması sağlanmıştır.

Siyasilerimiz ve hükümet yetkililerimizle ikili te-
masların arttırıldığı bu dönemde, Sendikamız şeker
fabrikalarının özelleştirilmesine toplumsal bakış ka-
muoyu araştırmasına destek vermiş, toplumun partiler
üstü ve hemen her siyasi görüşten ortak kanaatle
özelleştirmeyi olumlu bulmadığı ortaya çıkmıştır. Bu
süreç içerisinde yerli ve yerinde üretim modeliyle
şeker sektörünün yeniden yapılandırılması gerekliliğini
yüksek sesle haykırdığımız Sendikamız ev sahipliğinde
gerçekleşen ‘Şekerin Geleceğinde Çıkış Yolu 2018’
sempozyumu geniş bir katılım portföyü ile gerçek-
leşmiştir. Milli sektör şekerde ulaşılması gereken viz-
yonun temel dayanakları ortaya konmuştur.
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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şube Başkanları Toplantısı 2 Kasım 2018 tarihinde
Ankara Genel merkez toplantı salonunda gerçekleştirildi.
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Başkanlar Kurulu Toplantısı
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Başkanlar Kurulu Toplantısı
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Turhal Şeker Fabrikasının 85'inci Kampanya
Dönemi Açılışına  Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra, Tokat Valisi
Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri
Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Kayseri Mil-
letvekili İsmail Tamer, Turhal Kaymakamı
A.Süheyl Üçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp
Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,
AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Özel-
leştirme Dairesi Başkanı Ahmet Aksu, Tokat
İl ve İlçe Protokolü, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Pancar Koo-
peratifi Yönetim ve denetim Kurulu üyeleri,
STK temsilcileri, çalışanlar ve çiftçiler katıldı.   

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

açılışta şöyle konuştu;
“1934 yılında, yani 85 yıl önce temelleri

atılan  Turhal Şeker Fabrikası, sadece sıradan
bir bina ya da yapı değildir. Bizde, şeker fabri-
kalarının bir hikâyesi vardır. Gazi Mustafa Ke-
mal’in, ‘Her fabrika bir kaledir’ sözüyle başlayan
ve ardından, şeker fabrikalarının kurulması ile
devam eden, Rahmetli Adnan Menderes’ten
sonra; Uşak, Afyon, Burdur, Kütahya ile devam
eden bir hikâyedir, şeker üretiminin hikâyesi.
Turhal Şeker Fabrikası, Cumhuriyet Döneminde
kurulan, ilk 4 şeker fabrikasından biridir. Şeker
pancarının bereketi; birçok insanımızın, çiftçi-
mizin, köylümüzün hayatını, hayat hikayesini
değiştirdi. Turhal Şeker Fabrikasının kurulma-

sıyla beraber, Turhal’a hastane, okul, yol ve
içme suyu hizmetleri de gelmiştir. Civardaki
bataklıklar kurutularak, buradaki topraklar ıslah
edilmiştir. Turhal’daki bu Şeker Fabrikası, aslına
bakarsanız, Turhal için hayat olmuş, Turhal için
can suyu olmuş. Evet, bugün; çiftçimizin sahibi
olduğu bu fabrikada, çiftçimizin ürettiği pancar
işlenerek, halkımıza sunuluyor. Bu fabrika, başta
Turhal’a, Tokat’a, Bölgesine ve ülke ekonomi-
mize, büyük katkılar sunuyor. Bu fabrika ile sa-
dece işçilerimiz ve pancar üreticilerimiz kazan-
mıyor. Aynı zamanda, başta hayvancılık, nakliye,
enerji ve maya gibi birçok sektöre de girdi ve
gelir sağlanıyor. Şeker, ülkemiz için milli ve
stratejik bir üründür. 

Pakdemirli: Şeker
Milli ve stratejik

bir sektördür

Ankara Şeker Fabrikası 2018 
Pancar İşleme Kampanyası töreni

Ankara Şeker
Fabrikası
Pancar Alım
ve Pancar İş-
leme Kam-
panyasının
açılış töreni
Türkşeker Yö-
netim Kurulu
Başkanı ve
Genel Müdü-
rü Ergin İçen-
li, Genel Mü-
dür Yardımcı-
ları Selim Yü-
cel, Hasan Al-
tunkalem,
Cengiz Sezer,
Ömer Hakan
Yalçın, Daire
Başkanları,
fabrika-birim
müdürleri ve
Şeker-İş Sen-
dikası Ankara
Şube Başkanı
Çetin yıldız ile
çalışanların
katıldığı tö-
renle Ankara
Şeker Fabri-
kasında ger-
çekleştirildi. 

amaSya

aDaPaZari

KAMPANYA AÇILIŞLARI

Kayseri Şeker’in bünyesine dahil ettiği Turhal Şeker Fabrikası’nın 85’inci kampanya
açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün ge-
lecekte en önemli sektörler arasında yer alacağını söyledi.
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Malatya Şeker’de pancar kampanyası start aldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya

Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP MKYK Üyesi
Öznur Çalık arasında özelleştirme tartışması
yaşandı.

Tartışma, Malatya Şeker Fabrikası’nın 63.
Dönem pancar kampanya töreninde kürsüye
gelen Ağbaba’nın Şeker Fabrikaları üzerinden
AKP’nin özelleştirme politikalarını eleştirme-
siyle başladı. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde,
yokluk yıllarında kurulan fabrikaların birer
birer satıldığını söyleyen Ağbaba Türkiye’nin
ekonomik değerlerinin çökertildiğini öne sür-
dü.

Ağbaba, “TEKEL’in özelleştirilmesiyle Ame-
rikan sigarasından başka bir şey içemiyoruz.
Malatya’da örneklerini görüyoruz.  Sümerbank,
TEKEL fabrikaları özelleştirildi. 3-5 tane zengini
zenginleştirdi, Malatya’ya faydası yok. SEKA
özelleştirildi, Resmi Gazete’yi basamayacak
duruma geldik. 2005 yılında dolar kuru 1.4
iken 5. Lübnanlı bir Arap aileye 6.5 milyar
dolara satıldı. Aile tüm Telekom’un trilyonluk
gayrimenkullerini sattı, 22 milyar doları kendi
ülkesine götürdü,  13 yıl sonra bugün içi boş-
altılmış zarar etmiş halde Türkiye’nin kucağına,
bankalara bırakıp gitti. Bütün bu özelleştir-
melerin cezasını Türkiye’deki fakir-fukara in-
sanlar çekiyor” dedi. Ağbaba şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz dönemde 14 şeker fabrikası özel-
leştirildi. Şeker fabrikası denince akla sadece
şeker üretilen bir tesis gelmemeli. Şeker Fab-
rikası’nın anlamı çok daha farklıdır.    Şeker
Fabrikaları sadece değerini burada Malatyalılar

bilirler. İlk sinemaya Sümerbank’ta gittiler ya
da Malatya şeker fabrikasında sinemaya gittiler.
Şeker Fabrikaları kentlerin, illerin özellikle
taşra bölgelerindeki kentlerin sosyal anlamda
ihtiyaçlarını karşıladı. İlk gösteriler, ilk balolar
buralarda yapıldı Bu nedenle Şeker fabrikala-
rının anlamı büyük. Şeker Fabrikaları aynı za-
manda Cumhuriyet’in kendisidir cumhuriyetin
özetidir.”

Ağbaba’nın sözlerinin ardından kürsüye gelen
AKP Milletvekili Öznur Çalık, Ağbaba’ya yanıt
verdi. “Türkiye’de özelleştirmenin mimarı,

2001 yılında Bülent Ecevit’in başında bulunduğu
koalisyon hükümetinin getirdiği, beraber yü-
rüdükleri Kemal Derviş’tir. Birlikte yol yürü-
dükleridir. 2001 yılında AK Parti hükümeti
yoktu. Sayın Ağbaba yapmış olduğu konuşmada
sütten çıkmış ak kaşık misali ‘Biz özelleştir-
melere karşıyız.’ Siz önce demokrasiye sahip
çıkacaksınız, darbelere karşı çıkacaksınız ve
özleştirmelere sözde değil özde karşı çıkacak-
sınız. 2001 yılında başbakanınken bakanların
attığı imzalarda siz meclisteydiniz, siz karşı çı-
kacaktınız” sözleriyle yanıt verdi.

Törene katılan Şeker-İş Sendikası Erciş Şube Başkanı Yavuz
Şahin, fabrikaya ilk pancarı teslim eden çiftçiye hediye verdi.

Erciş Şeker Fabrikası'nda
pancar alımına başlandı

VAN Erciş Şeker Fabrikası'nda,
31'inci dönem pancar alım kam-
panyası, düzenlenen törenle baş-
latıldı. AK Parti Van Milletvekili
Abdulahat Arvas, Erciş ilçesin-
deki şeker fabrikasının bölgede
istihdamın sağlandığı en büyük
kamu kuruluşu olduğunu ve böl-
ge ekonomisine yılda 100 milyon
TL'lik katkı sağlandığını söyledi.

Erciş Şeker Fabrikası alım sa-
hasında düzenlenen törene AK
Parti Van Milletvekili Abdulahat
Arvas, kurum amirleri ve fabrika
çalışanları katıldı. Törende ko-
nuşan AK Parti'li Arvas, Erciş
Şeker Fabrikası'nın bölge eko-
nomisine büyük katkısının, yılda
100 milyon TL olduğunu belir-
terek, şunları söyledi:

"Şeker fabrikası, bölgede is-
tihdam sağlayan en büyük kamu
kuruluşudur. 642 kişinin ekmek
kapısıdır. Van, Ağrı ve Bitlisli
üreticilere hizmet veren Erciş
Şeker Fabrikası, 2018-2019 şeker

üretim dönemi için bin 261 çiftçi
ile pancar üretim sözleşmesi ya-
pılarak, 39 bin 290 dekarlık alan-
da pancar ekimi yapılmıştır. Er-
ciş'te bu yılki şeker üretim dö-
neminde işlenecek 200 bin ton
pancardan, 27 bin ton şeker üre-
timi beklenmektedir. Türkiye'de
ortalama yıllık şeker ihtiyacı 2
milyon 500 bin tondur. Ülkemiz,
dünya şeker üretiminde önemli
bir paya sahiptir. Yüzde 20'lik
payla 5'inci sırada yer almaktadır.
Erciş Şeker Fabrikası, ham mad-
desi tarım ürünü olan, ancak
çıktı olarak sanayi ürünü üretilen
entegre bir tesistir. Doğu Ana-
dolu Bölgesi'nin geçim kaynağı
olan tarım ve hayvancılık gerçeği
göz önüne alındığında, şeker
fabrikaları gibi tarımsal sanayi
tesisleri bölgemiz için ihtiyaçtır.
Önemli tarım merkezlerinden biri
olan Erciş ilçemizde böyle bir
entegre tesisin kurulmuş olması
tesadüf değildir."
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Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabri-
kası’nın 2018-2019 Yılı Pancar Alım ve
Şeker Üretim İşleme döneminin açılışı dü-
zenlenen törenle yapıldı.

Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen açı-
lışa; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK
Parti Eskişehir Milletvekilli Harun Karacan,
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen, Kazım Taşkent Eskişehir
Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı,
Şeker-İş Eskişehir Şube Başkanı Hamit
Dokuzlar ve çok sayıda çalışan katıldı.

“151 köyde 4 bin 889 çiftçi ailesiyle 1 mil-
yon 43 bin tonluk pancar üretim kotası
sözleşmesi yapılmıştır”

Açılışta konuşan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker
Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı, Eskişehir’deki
şeker fabrikasının Cumhuriyet döneminde açılan
3’üncü şeker fabrikası olduğuna dikkat çekerek,
“Eskişehir şeker fabrikamız Cumhuriyet döne-
minin 3’üncü seker fabrikası olarak Büyük Önder
Atatürk’ün talimatlarıyla 1933 yılında kurulmuştur.
Kuruluşundan bu güne kadar bu topraklarda
pancarımızı üreterek ve bunu şekere dönüştürerek
üretimimizi yapıyoruz. Bu yıl 86’ncı kampanyamızı
gerçekleştirmek üzere buradayız. Ülkemizin şeker
ihtiyacını karşılamak üzere pancardan şeker üre-
timi genel müdürlüğümüzün fabrikamıza verdiği
iş programı çerçevesinde üretici çiftçilerimle yap-
mış olduğumuz pancar üretim sözleşmesi çerçe-

vesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda fabrika
merkez olmak üzere Alpu, Beylikova, Yunus
Emre, Sivrihisar, Çifteler, İnönü ve Seyitgazi
olmak üzere 8 adet bölge şefliğimize bağlı 151
köyde bu yıl 4 bin 889 çiftçi ailesiyle 1 milyon 43
bin tonluk pancar üretim kotası sözleşmesi yapıl-
mıştır. Bu üretimi gerçekleştirmek üzere 21 Mart
tarihinde pancar ekimlerimiz başlamış ve 15 Ma-
yısta tamamlanmıştır. Bu ekimi gerçekleştirmek
için 153 bin 700 dekar pancar ekimi yapılmıştır.
Bu sözleşme kapsamında üretimi gerçekleştirmek
içim şuana kadar çiftçilerimizle sözleşme kapsa-
mında nakdi ve avans ödemelerimiz yapılmış
ödeyeceğimiz pancar miktarını sauna kadar yak-
laşık yüzde 21’i 49 milyon lira ayni ve nakdi

olarak ödemesi yapılmıştır. Bu ödemelerimiz
sözleşme kapsamında devam etmektedir” ifa-
delerini kullandı.

Daha sonra konuşan Eskişehir Valisi Özdemir
Çakacak, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fab-
rikası’nın 86’ncı Kampanya Döneminin hem
fabrikaya, hem şeker işçilerine, hem çiftçilere
hem de Eskişehir’e hayır ve bereket getirmesini
temenni ederek. “Türkiye’nin sanayileşme sü-
reci içinde şeker fabrikalarının çok önemli bir
yeri vardır. Anadolu insanı bütün imkansızlılara
rağmen Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını ka-
zandığı gibi, ekonomik bağımsızlığını kazanmak
için cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder
Atatürk’ün talimatlarıyla derhal çalışmalara
başlamıştır ve şeker fabrikaları ülkemizde ku-

rulan ilk sanayi tesisleridir. Cumhuriyetimizin
ilk yıllarında kurulan böyle bir şeker fabrikasının
Türkiye’nin en iyi üretim yapan, en çok üretim
yapan şeker fabrikası olmasından dolayı da büyük
bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Emeği geçen
tüm arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra pancarını ilk getiren çift-
çilere Vali Çakacak ve milletvekilleri Karacan ve
Çakırözer tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kur-
ban kesimi ve sonrasında edilen duanın ardından
protokol üyeleri, yeni dönemin açılış kurdelesini
keserek, ilk gelen pancarın alımını yaptı.

Programın sonunda fabrika sahasını gezen Vali
Çakacak, yapılan çalışmalar hakkında Müdür
Meydanlı’dan bilgi aldı.

Ereğli protokolü, üreticiler, STK Tem-
silcileri ile fabrika çalışanlarının katı-
lımıyla açılan kampanya döneminin ka-
zasız belasız bereket bir yıl olarak geç-
mesi temennisinde bulunuldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının
okunmasıyla başlayan kampanya dö-
neminin açılış konuşmasını Ereğli Şeker
Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk yaptı.

Dünyada şeker üretiminin %80’inin
şeker kamışı %20’sinin ise pancardan
karşılandığını söyleyen Kantürk, coğrafi
yapı itibariyle Türkiye’nin şeker ihti-
yacının pancardan karşılandığını be-
lirtti.

Türk Şeker bünyesinde ve özel kuru-
luşlarla birlikte şeker üretimi yapacaklarının
altını çizen Kantürk, işlenen pancarın sadece
şeker üretimi ile sınırlı kalmadığını ve elde
edilen küspe ile de hayvancılık sektörüne
önemli bir katkı sağlandığını kaydetti.

Şeker-İş Ereğli Şube Başkanı Yüksel İlaslan
ise Türkiye’de yaşanan ekonomik krize de-
ğinerek, krizden çıkmanın tek yolunun üre-
tim olduğunu söyledi.

Türkiye’de yapılan özelleştirmelerin ama-
cına ulaşmadığını ifade eden İlaslan, “Şeker
Fabrikalarında yapılan özelleştirmeleri gün-
deme taşıyoruz. Çünkü geçmişte yapılan
özelleştirmeler bugün tamamen kapanma

noktasına geldi, hatta kapanmaktadırlar. Biz
özellikle şekerde özelleştirme yapılmasın di-
yoruz. Nedeni de kendimiz değil, üreticile-
rimizin durumudur. Günden güne düşürülen
kota miktarları ile ekim sahaları daraltılan
pancarın yerine nişasta bazlı şeker üretimini
yaygınlaştırılmak isteniyor. Bunu yapanlarda
dış sermeye güçleridir. Türkiye 15 Tem-
muz’da başarılamayan girişimin ardından
ekonomik olarak baskı altında tutulmaya
çalışılıyor. Yapılacak en doğru hamle üre-
timden geçiyor. Bu güçlere, ABD ve AB’ye
karşı üretimi artırmak zorundayız” ifadelerini
kullandı.

Ereğli Pankobirlik Başkanı Taha Üzer ise

konuşmasında üreticilerin her zaman yan-
larında olduklarını kaydetti ve bu yılki pancar
üretiminde verim ve yüksek kalite gözlem-
lediklerini vurguladı.Şeker pancarının stra-
tejik bir ürün olduğunun altını çizen Belediye
Başkanı Özkan Özgüven, “Bir ve beraber ol-
mak zorundayız. Bu birlikteliği üretime
dayalı hale getirip Türkiye’ye karşı yürütülen
ekonomik baskıya dur demek zorundayız”
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pan-
carı getiren üreticilere hediyeleri verildi.
Okunan dua ve kurban kesimin ardından
yeni kampanya dönemi start aldı.

Eskişehir'de ‘Yeni Dönem Pancar Alımı' başladı

Ereğli Şeker Fabrikası 2018-2019 yılı 
30. Üretim kampanya dönemini törenle açtı
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Elazığ Şeker Fabrikası'nda bu yıl işlenecek
olan 165 bin ton şeker pancarının alım kam-
panyası başlatıldı. Törene, AK Parti Elazığ Mil-
letvekili Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel
Erol'un yanı sıra Tarım ve Orman il müdürü
Turan Karahan, Şeker İş Sendikası Elazığ Baş
Temsilcisi İsmail Savıcı fabrika çalışanları ve
çiftçiler katıldı. 

Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde bulunan
Elazığ Şeker Fabrikasında 2018 yılı pancar
alım ve işleme kampanyası törenle başladı.
Kurban kesilip, dua edilmesiyle başlatılan kam-
panya öncesi Fabrika Müdürü Mümtaz Çelik
bilgi verdi.

2018 yılında 3 ilde 61 köyde 1228 çiftçi ile 26
bin 420 dekar alana 218 bin ton kotası sözleşmesi
yapıldığını ifade eden Elazığ Şeker Fabrikası
Müdür Mümtaz Çelik, “Ancak havaların kurak
gitmesi nedeniyle tesellüm edilecek pancar
miktarı 165 bin ton tahmin edilmektedir. Pancar
üreticileri pancarı fabrikaya teslim edinceye
kadar ayni ve nakli avanslar verilmekte olup
verilen avansların pancar fabrikasına teslimin-
den sonra hazırlanan pancar bedel bordrosu
faiz ve vade uygulanmadan kesilmektedir.
2018 yılı olarak çiftçilerimiz ayni avans olarak
11 milyon 500 bin TL ödeme yapıldı. Fabrikamız
pancar işleme kampanyasına 9 Ekim'de başla-
mıştır. 2009-2016 yılları arasında ham madde
temininde sıkıntı çeken fabrikamız bu yıl 165
bin ton pancar işleyecek olup 80 gün kampanya
yapacaktır. İşlenecek pancarda 18 bin ton
kristal şeker üretilecektir. Yan ürün olarak 6
bin ton melas ve 45 bin ton yaş küspe beklen-
mektedir. Buna karşılık pancar üreticilerimize
yaklaşık olarak 35 milyon TL pancar bedeli
ödenecektir. Hedefimiz işlenen pancarın mik-
tarını 180 bin tona çıkarmaktır” dedi

Erol;"Tarım desteklenmeli"
Şeker fabrikası gibi kamunun elinde olan iş-

letmelere değinen CHP Elazığ Milletvekili Gür-
sel Erol, “Bu projeler hayata geçilirken o ilde
ki ekonomisine istihdamına ve ülke ekonomi-
sine katkıda bulunmaktadır. Bunun en önem-
lilerinden birisi Elazığ da başlatılan şeker pan-
carı kamparyası şeker pancarın önemini arka-
daşlarımızı ifade etti. Diğer taraftan üreticile-
rimizin sorunlarını gündeme getirmek lazım.
Bugün o ovalarda 120 metrede suyun çıkarıldığı
sulamanın hale gelmediği ve çok yüksek bir
maliyetle üreticilerin şeker pancarını elde ettiği
gübre ve akar yakıtların altından kalkılamadığı
üreticilerin üretirken bile harcadığı bedeli ala-
madığı bir sıkıntı içerisindeyiz. Burada yapıl-
ması gereken tarım desteklenmeli gübre fi-
yatları düşük fiyata verilmeli akar yakıttan
ÖTV vergisi alınmamalı üretim maliyeti düşü-
rülmeli ki üretici bu ürünü üreterek ülke ve
kendi ekonomisine katkı versin”diye konuş-
tu.

Ağar;"Sektörel bazda çalışmalar
hız kazanacak"

AK Parti döneminde tarıma verilen önemin
gerçekten ciddi bir seviyede olduğuna dikkat
çeken AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga
Ağar, “Bunu göz ardı etmememiz gerekir. İler-
leyen dönemlerde de Cumhurbaşkanlığı Hü-

kümet sisteminde hızlanacak olan siyasi eko-
nomik gelişimler bunun önünün açılacağı des-
tekleneceği sektörel bazda çalışmaların hız ka-
zanacağı aşıkardır. Hemşerimiz olan Hadi bey
bu konular üzerinde elinden geleni yapmak-
tadır. Bizim en büyük sorunumuzun şu oldu-
ğuna inanıyorum. Bir takım yavaş gelmiş olan

politikalardan dolayı sulama projelerimiz biraz
sıkışmış olabilir. Tarımın en önemli seyi olan
can suyu önümüzdeki sene açmayı planlıyoruz.
Bununla ilgi yapacağımız çalışmalarla gönlünüz
ferahlayacak. Yapmamız gereken eksik gör-
düğünüz ne varsa kapımız sizlere açıktır” ifa-
delerini kullandı.

Elazığ’da pancar alım kampanyası başladı
Elazığ Şeker
Fabrikası'nda
bu yıl 
işlenecek
olan 165 bin
ton şeker
pancarının
alım 
kampanyası
başlatıldı.

Boğazlıyan Şeker Fabrikasında pancar alımları başladı
Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fab-

rikasının 12’nci kampanya dönemi başladı.
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen kam-
panya dönemi açılışı dualar ve tekbirler eşli-
ğinde kesilen kurban sonrasında büyük bir
coşku içerisinde yapıldı. Kampanyada fabri-
kaya ilk pancar getiren, Mustafa Özgül, Recep
Bilir ve Nurullah Karaca isimli üç çiftçiye Yö-
netim Kurulu Üyeleri tarafından bilgisayar
hediye edildi. Açılışa; Kayseri Pancar Koope-

ratifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hok-
kaömeroğlu, Harun Halıcı,Kayseri Şeker Fab-
rikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla
Yalçın,Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür
yardımcılarından Sırrı Doğanlı,Kazım Duygulu,
Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Koordina-
törü Mustafa Gökhan Gürek, İşletme Koordi-
natörü Mustafa Şafak, Kayseri Şeker Fabrikası
İşletme Koordinatörü Burak Karaaslan, çiftçiler
ve çalışanlar katıldı. > İHA

Türkiye’nin ilk şeker sa-
nayii kuruluşu olan Alpullu
Şeker Fabrikası, 2018-2019
pancar alım kampanyasını
sessiz sedasız gerçekleştir-
di. 14 şeker fabrikasının
özelleştirme kapsamı için-

de satışına yönelik ihaleleri
geçtiğimiz Nisan ayında
yapılmış, bunlardan başta
Alpullu olmak üzere, 470
bin ton üretim kapasiteli
Burdur, 830 bin ton üretim
kapasiteli Ilgın ve 450 bin

ton kapasiteli Yozgat fab-
rikalarında ihale sürecinin
ardından satın alma işlem-
leri gerçekleştirilememişti.
Türkiye’nin ilk şeker fab-
rikası olan Alpullu Şeker
Fabrikası’nda 2018-2019

p a n c a r
alım kam-
p a n y a s ı
Cuma sa-
b a h ı
0 9 : 0 0 ’ d a
açılış ger-
çekleştirdi.

aLPuLLu
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Susurluk şeker Fabrikası 500 bin ton pancar işleyecek
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Şeker

Fabrikası'nda pancar alım kampanyası baş-
ladı.

FABRİKA, kampanya döneminde Eski-
şehir ve Susurluk bölgelerindeki 108 köyden
gelecek 500 bin ton pancarı işleyecek. 

Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Ka-
lenderoğlu, fabrikanın Meydan Tesisleri'nde
yapılan 2018-2019 Yılı Üretim Kampanyası
açılış töreninde, şeker pancarı tarımının
ülkenin sosyo ekonomik yaşantısında çok
önemli rol oynadığını söyledi. 

Bu tarım ürününün, sadece sanayi ham
maddesi değil besi hayvancılığında çok
kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posası
ile bir yem bitkisi olduğunu vurgulayan Kalen-
deroğlu, bu ürünün gelişmesinin, et ve süt üreti-
minin artmasına, böylece artan gıda kalitesi ile
daha yüksek hayat standardının oluşmasına ön
ayak olduğunu aktardı. 

Üretilen pancarın, taşımacılık, tarım alet ve
makineleri başta olmak üzere birçok sanayinin
gelişmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanımı
ile endüstriyel sektöre önemli katkılar sağladığına
dikkati çeken Kalenderoğlu, "Ayrıca şeker pancarı
tarımı, ekim yapılan alana eşdeğer bir orman

alanına kıyasla 3 kat daha fazla oksijen yarat-
tığından, tüm canlılar için hayati önem arz
eden bir oksijen kaynağı olmakta, kendinden
sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağla-
makta, alternatiflerine göre daha fazla istihdam
imkanı yaratmaktadır." dedi. 

Fabrikalarının 70 gün sürecek kampanya
döneminde 500 bin ton pancar işleyeceğini
belirten Kalenderoğlu, şöyle devam etti:  "Su-
surluk ve Eskişehir yörelerinde 108 köyde
bin 648 çiftçiye 61 bin 110 dekar alanda pancar
ekimi yaptırılmış olup bu ekimden 500 bin ton
bedeli ödenen ürün beklenmektedir. İşlenecek
bu pancardan tahminen 120 bin pancar posası,
45 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas elde

edilecektir. Fabrikamız bölgesine yaklaşık 400
milyon lira katma değer sağlamaktadır. Fabrika-
mızda 779 kişi istihdam edilmektedir."  Daha
sonra fabrikaya pancar getiren ilk 8 çiftçiye
çeşitli hediyeler verildi. 

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. 37. Dönem Pancar
Alım Kampanyası törenle başladı. Fabrika bahçe-
sinde gerçekleştirilen törene; Vali Aziz Yıldırım,
Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye
Başkan Vekili Aydın Özarslan, kurum amirleri,
Şeker-İy Sendikası Muş İl Temsilcisi Maşallah De-
mir vatandaşlar ve fabrika çalışanları ile çiftçiler
katıldı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Hakim Gün-
doğdu, törenin açılış konuşmasını yaparak, fabri-
kayla ilgili bilgi verdi. Fabrikanın 2018 yılında, 3
ilde, 56 köyde, 3 bin 529 çiftçi ile 363 bin ton kota
ile sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptığını ifade
eden Hakim Gündoğdu, "Buna karşılık 63 bin 230
dekarda pancar ekimi yapılmış olup, ciddi bir ha-
sarımız söz konusu olmamıştır. Dolayısı ile 63 bin
230 dekarın tamamında hasat dönemine girilmiştir.
Teknik personelimizin yaptığı tespitlere ve tah-
minlere göre 2018 yılı kampanyamız için çiftçiden
satın alacağımız pancar miktarı fireli 330 bin ton,
bedeli ödenen olarak 305 bin ton, işlenen 290 bin
ton olacaktır. Bu rakamlarla göre yaklaşık, 41 bin
ton şeker, 83 bin ton küspe ve 12 bin ton melas
üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden alınan pancar karşılığında 75 milyon
TL ödeme yapılacağını ifade eden Gündoğdu, fab-
rikanın Muş iline katma değerinin 200 milyon TL
olacağını altını çizdi. Gündoğdu’nun konuşmasının
ardından konuşan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Keleş ise, yeni dö-
nemde sadece beyaz şeker üretmekle yetinmeye-
ceklerini söyledi. Keleş, “Muş, Bingöl ve Bitlis böl-
gemizdeki değerli çiftçilerimizden tarımsal ürün-
lerini satın alıp bölgeye ekonomik katkıda bulunmak
istiyoruz. Bölgemize ciddi yatırımlar yaparak, yöre
insanının gelirini arttırıcı girişimlerde bulunacağız.
Her zaman üreten ve değer katan insanlarımızın
yanında olacağız. Firma

olarak, biz de değerli Muş halkının desteklerini
görmek isteriz. Değerli vatandaşlarımızdan her
konuda desteklerini beklemekteyiz. Hiçbir zaman
buranın kendi fabrikaları olduğunu unutmamaları
gerekir. Bizimle her zaman kardeşlik duygusu
içinde olmalıdırlar. Her zaman kapımız herkese
açık olacaktır” dedi. Konuşmaların ardından bir
konuşma yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım da, fabri-
kanın özelleştirilmesiyle daha verimli çalışmasını
beklediklerini söyledi. Vali Yıldırım, "Bunu yaptı-
ğımız sürece Muş daha çok zenginleşecek. Muş’ta
hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız
daha çok kazanacak ve batı illerine olan göç duracak.
Muş Ovası, Bulanık Ovası, Malazgirt Ovası ve Liz
Ovası ile birlikte toplamda 2 milyon 800 bin dönüm
arazimiz var. Bu arazimiz hala bakir. Muş’un kul-
lanılmayan arazisi 8 bin 500 kilometrekarenin
içinde sadece yüzde 3,5. Bunun dışında ya orman
alanı, ya mera, ya özel mülkiyet, yahut köy arazileri
veya hazine arazileri olarak kaydedilmiş olan ara-
zilerdir. Meralarımızda çok geniş hayvancılığı, sa-
yılarını popülâsyonunu da artırmamızda mümkün.
Bu sayede gençlerimiz daha kolay iş bulabilecekler
ve evlerine daha fazla ekmek götürebilecekler.
Muş Şeker Fabrikası, yeni gelen yatırımcılar ile
çok daha güzel bir hale gelecek, istihdamı çok
yüksek bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Geçen
sene istihdamını en çok artıran il sıralamasında
beşincilik ödülümüzü Cumhurbaşkanı Recep Tayip
Erdoğan’ın elinden almıştı. Umuyorum gelecek
yılda Muş Şeker Fabrikası desteği ile bu yılın re-
korunu egale ederek Muş olarak yeni ödüller alırız.
Şeker fabrikası endüstriyel olarak Muş’taki en bü-
yük fabrika ve Muş’un en büyük kampanyası
budur. Onun için Muş Şeker Fabrikası bizim göz
bebeğimiz. Bu fabrika Muş’undur, Muşlular sahip

çıkmalıdır. Bu fabrikadan pek çok
eve ekmek gidiyor. Bugüne kadar şe-
ker fabrikasının faydasını gördük,
bundan sonra da görmeye devam ede-
ceğiz. Bu kampanya sürecinin bere-
ketlerle dolu olmasını diliyorum” diye
konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından
fabrikaya ilk pancar getiren çiftçilere
çeşitli hediyeler verildikten sonra
pancar alımına başlandı.

muş'ta pancar kampanyası başladı

Kayseri Şeker 64’ncü Kampanya
dönemi pancar alımlarına başladı

Kayseri Şeker fabrikası 64 ncü Kampanya  dönemi
açılışı ve İşletmeye pancar alınması töreni Dualar
ve tekbirler eşliğinde kurban kesimi ile birlikte
yapıldı. Kayseri Şeker Fabrikası 64 ncü Kampanya
açılış törenine   Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer, yönetim Kurulu
Üyeleri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcılar ile çalı-
şanlar katıldılar. Kampanya açılış töreninde Fabri-
kaya ilk pancar getiren Kayseri Merkez Çiftçilerin-
den Şaban Türk, Hasan Arpa ve Mahzemin  Çiftçi-
lerinden Müslüm Aydın´a Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından bilgisayar hediye edildi. 2018-2019 Kam-
panya dönemi için günlük olarak sadece Kayseri
Şeker Fabrikasında 13 bin ton pancar kesimi yapı-
larak 90 günlük kampanya sonuna kadar  yaklaşık
1 Milyon 100 bin  ton şeker pancarı işlenecek olup
160 bin ton şeker üretilmesi bekleniyor. Kayseri
Şeker´e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 12.
Kampanya dönemi 17 Eylül tarihinde başlamış
olup, Turhal Şeker Fabrikasında ise 84 ncü Kam-
panya döneminin pancar alımlarının 28 Eylül tari-
hinde başlayacağı belirtildi.

Kayseri Şeker´in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal
Şeker Fabrikalarında  2018-2019 Kampanya döne-
minde toplam  2 Milyon 950 bin ton pancar kesimi
yapılarak  430 bin ton şeker üretimi bekleniyor.

Törene katılan Şeker-İş Sendikası
Susurluk Şube Başkanı İsmail Ka-
radayı fabrikaya ilk pancarı teslim
eden çiftçiye ödül verdi
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin Nuri
Şeker Uşak Şeker Fabrikası 2018-

2019 kampanya açılışı törenle yapıldı
Nuri Şeker Uşak Şeker Fab-

rikası’nın 2018-2019 yılı 93.
Üretim dönemi ve kampanya
açılışı düzenlenen törenle ger-
çekleştirildi. Törene Uşak Va-
lisi Salim Demir, Uşak Bele-
diye Başkanı Nurullah Cahan,
Şeker-İş Sendikası Uşak İl
Temsilcisi Yaşar Taylan, Şe-
ker Fabrikası yöneticileri, ça-
lışanları ve protokol üyeleri
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ar-
dından katılımcılar konuş-
malarını yaptı. Vali Demir
konuşmasında bir hafta ge-
cikmeli olan açılışın fabrika-
nın modernizasyon çalışması
nedeniyle ertelendiğini be-
lirterek şunları ifade etti;
“Fabrikamız günün şartlarına

göre yeniden canlandırıldı ve
doğalgaz ile buluşturuldu.
Önemli olan tüm yeniliklere,
tüm gelişmelere her an fab-
rikamızı hazırlıyoruz. Uşak
Şeker Fabrikamız Uşak coğ-
rafyası dışında da birçok böl-
geye katkı sağlamakta ve hiz-
met etmekte. Fabrikamız in-
şallah dünya gerçeklerine
uyan değerler kapsamında
üretimine devam edecektir.
Bu vesile ile yeni kampanya
dönemimizin çiftçimize, ça-
lışanlarımıza ve kentimize
hayırlar getirmesini temenni
ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından
fabrikaya ilk pancarları geti-
ren çiftçilere çeşitli ödüller
verilerek, pancar alımları baş-
latıldı.

ağrı şeker Fabrikası pancar alımına başladı
Ağrı'nın tek sanayi kuruluşu olan Ağrı Şeker

Fabrikası'nın 2018-2019 yılı pancar alım kampanyası
başladı.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda düzenlenen açılış töre-
ninde konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Metin
Arslan, şeker pancarının işlenme süresinin 51 gün
olacağını aktardı. İşlenecek pancardan 23 bin ton
şeker, 6 bin 500 ton melas ve 51 bin 300 ton yaş
küspe elde edileceğini ifade eden Arslan, şöyle ko-
nuştu: "Şeker pancarı için çiftçilere 4 milyon 126
bin lira ayni avans verilmiş olup, ayrıca 5 milyon

256 bin 593 lirada nakdi avans verilerek toplam 9
milyon 383 bin 158 lira avans ödenmiştir. Bunlara
ilaveten ödenecek olan 2 milyon 500 bin lira pancar
bedeli ile 140 bin ton pancara karşılık ödenecek
olan 35 milyon lira pancar bedeli ödenmiş olacak.
Fabrikada 24 memur, 189 daimi işçi, 161 muvakkat
işçi ve 240 taşeron elemanı olmak üzere toplam
614 kişi istihdam edilmektedir. Ağrı'nın tek sanayi
kuruluşu olan fabrikamız, Ağrı halkına, çiftçisine,
nakliyecisine, esnafına kısaca her kesimine katkısı
olan bir kurumdur. Şeker sanayisi olarak ana he-

defimiz, yurdumuzun diğer bölgelerinde olduğu
gibi Ağrı'da da birim alanda en fazla verimi alabil-
mek için gerekli çalışmalar yaparak elde edilen
pancar ve şeker verimini yükseltmek."

Yapılan konuşmaların ardından devam eden
programda fabrikaya ilk pancar getiren 5 çiftçiye
hediyeleri verildi. Dua okunması ve kurban kesi-
minin ardından sona eren programa, Vali Yardımcısı
Ahmet Can Pınar, Şeker-İş Sendikası Ağrı Şube
Başkanı Agit Arslan, kamu kurumlarının müdürleri,
çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.

KAMPANYA AÇILIŞLARI

Kars Şeker Fabrikası'nda 2018-2019
Pancar Alım Kampanyası başladı

Kars Şeker Fabrikası’nda 2018-2019
yılı 25. Dönem İşletme Kampanyası
düzenlenen törenle başladı. Şeker
Fabrikası’nda 2018-2019 işletme kam-
panyasında yaklaşık 40 bin ton pancar
işlenecek.

Kars Şeker Fabrikası 2018-2019 İş-

letme Kampanyası dönemiyle fabrika
bahçesinde tören düzenlendi. Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan törende konuşan
Fabrika Müdürü Mevlüt Dülger,
“Kampanya döneminde toplam 422
adet pancar yetiştiricisi ile sözleşme
yapılmış olup, 20 köyümüzde 10 bin
200 dekar alanda pancar ekimi yaptık.
Bunun karşılığında çiftçilerimize 11
milyon Türk Lirası ödeme yapılacak.
Bu ödemenin 4 milyon lirasını avans
olarak çiftçilerimize vermiş bulun-
maktayız. Fabrikamız 2018-2019 kam-
panya döneminde yaklaşık 40 bin

ton pancar işlenecektir. Hedefimiz
bu pancarın karşılığında 6 bin ton
kristal şeker, 12 bin ton yaş küspe
ve bin 200 ton civarında melas üretimi
hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşırken
toplam 23’ü memur, 125’i daimi işçi,
5’i sürekli işçi, 81’si kampanya işçisi,

100’ü hizmet
alım personeli
169’u da kam-
panya dönemi
taşeron işçi ol-
mak üzere
toplam 504
personelimizle
7-24 esasına
göre çalışaca-
ğız. Bu üretim
sonunda Kars

ekonomimize yaklaşık 100 milyon
Türk Lirası katma değer kazandıra-
cağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından
protokol üyeleri tarafından Kars Şe-
ker Fabrikasına ilk pancarlarını teslim
eden Namık Salamcı, İlhan Salamcı,
Bedir Akbaba, Serhat Gümüş ve Mu-
zaffer Keskin’e hediye verdi. Kars İl
Müftüsü Yusuf Eviş tarafından oku-
nan dua ile kurban kesildi.

Kars Şeker Fabrikası yerleşkesinde
düzenlenen törenin ardından çiftçiler
pancarlarını kantarda tarttırarak fab-
rikaya teslim etti.



Açılış programına Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Milletvekilleri Metin Çelik, Hasan
Baltacı,  Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin

Babaş, Şeker Fabrikası Müdürü H. Bedirhan
Aka,Şeker-İş Sendikası Kastamonu İl Tem-
silcisi Başkanı Ali Çufadaroğlu, kamu ku-

rumlarının müdürleri,
siyasi parti temsilcileri,
sivil toplum kuruluşları,
fabrika çalışanları ve şe-
ker pancar üreticileri ka-
tıldı.

Programın devamında
fabrikaya sezonun ilk
mahsül ürünlerini geti-
ren şeker pancarı üreti-
cilerine hediyeler Vali
Karadeniz tarafından ve-
rildi. Açılıştan sonra
pancar alımı başlatıldı
ve tartım işlemlerinin
ardından pancarlar
bantlara boşaltılarak
fabrikaya taşındı.
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2.ORDU KOMUTANI İSMAİL METİN TEMEL’DEN 
MALATYA ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET

Şeker-İş Genel Başkanı İsa
Gök şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesiyle 'İşçi, çiftçi, esnaf
modelinin' çökertil-
diğini belirtti. Gök,
özelleştirilen fab-
rikalara yeni alı-
nan işçilerin ta-
mamının sendi-
kasız olduğunu belirterek, özelleş-
tirilen fabrikalarda sendikasızlaş-
tırma yaşandığını söyledi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök
özelleştirilen şeker fabrikalarındaki
son durumla ilgili olarak yaptığı
değerlendirmede, Fabrikalarda iş-
lerin iyi olmadığını ifade etti. Özel-
leşen fabrikalarda işçi çıkarmaları-
nın yaşandığını kaydeden Gök, “Ve-
rilen sözler havada kaldı. Her yerde
işçi çıkarmalar yaşanıyor. Fabrika-
ların satılmasından sonra yapılan
ilk iş sendikasızlaştırma. Özelleşti-
rilen fabrikalarda işe alınan işçiler-

den hiçbiri sendikalı değil.
Tam anlamıyla sendikasızlaş-
tırma yaşanıyor” dedi.

Şeker fabrikalarının Türki-
ye’nin gelişmesi için çok

önemli bir model ol-
duğunu, ancak bu
modelin çökertildi-

ğini vurgulayan
Gök şu değerlendirmelerde bulun-
du:

“Şeker fabrikaları bir üretim mo-
deliydi. Çiftçi, işçi, esnaf birlikte
üretiyor, birlikte gelişiyordu. Şeker
fabrikasının kurulduğu yerin çev-
resinde çiftçi, besici, esnaf birbiri
ile bağlantılıydı. Fabrika bölgenin
her türlü gelişimine destek oluyor-
du. Çok başarılı sonuç alınan bu
model şimdi çökertiliyor. Dağıtılıyor.
Yapılan özelleştirme, izlenen poli-
tika işçinin de, çiftçinin de, esnafın
da, besicinin de, Türkiye’nin de le-
hine değil. Herkese yazık oluyor.”

Gök: Özelleştirilen fabrikalarda
sendikasızlaşma yaşanıyor

Burdur Şeker
Fabrikası pancar alım
kampanyası başladı

Kastamonu şeker Fabrikasında 2018 yılı
pancar işleme döneminin “56. Pancar

alım Kampanyası” açılışı yapıldı
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi,
bu yıl 19. Toplantısını ‘emeğin başkenti’ Zonguldak’ta,
TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve Bülent Ecevit Üniver-
sitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Emeğin ve
sendikacılığın geleceği ana teması ile düzenlenen
Kongre, birçok üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bölümlerinden öğretim üyeleri ile Türk-İş
ve Sendikamızın da içerisinde yer aldığı birçok Sen-
dika yöneticisi ve temsilcilerinin katılımı ile tamam-
landı. Kongrenin ana oturumunda 2000’li yıllarda
sendikacılığın sorunları ve çözüm arayışları konusu
işlenirken, paralel oturumlar sendikacılık, sosyal
politika, çalışma ekonomisi, çalışma hayatında kadın,
Endüstri 4.0 ve iş sağlığı ve güvenliği konuları ekse-
ninde şekillendi.

Kuşku yok ki emeğin ve sendikacılığın geleceğini
yeniden tartışmak, özellikle 2000’li yılların başından
itibaren sendikacılık adına yaşanan kötümser tabloyu
ele alma, nedenlerini ortaya koyma ve çözüm önerileri
geliştirme anlamında önem arz etmektedir. Çünkü
Sendikaların oldukça zorlu nesnel koşullarla karşı
karşıya kalması, bir taraftan işçi sınıfının tükenişine
tanıklık etmeyi zaruri kılarken diğer taraftan da işçi
sınıfının potansiyeli ile yapabildikleri arasındaki bü-
yük boşluğu doldurmak bakımından öznel cevapların
doğru verilebilmesini gerektirmektedir.  

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kon-
gresi ve aynı amaca hizmet eden benzer toplantılar,
işte bu boşluğun farkına varılması ve hangi yön-
temlerle doldurulması gerektiği hakkında zengin
bir platform oluşturması açısından tartışmasız gerekli
olan zeminlerdir. Bu platformda öne çıkan tartışma-
lardan bazıları sendikacılığın kavram havuzuna yeni
bir olgu ilave ederken, bazıları ampirik araştırmalarda
ortaya çıkan bulguların önemini vurgulamış, bazıla-
rıysa tabir-i caizse sendikaların soyut manada sa-
hiplendikleri ilişkileri ete kemiğe büründürmesi ge-
rekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu tartışmalardan
Kongre bünyesinde öne çıkanları derlediğimizde,
emeğin ve sendikacılığın geleceğini açıklayan, fikir
yolları tayin eden sonuç ve çözüm önerilerine erişildiği
görülecek, pratik olarak da hedef konu-mesaj ilişkisi,
Türkiye’de sendikalar ne yapmalı? sorusunun cevabı
daha net bir biçimde anlaşılmış olacaktır.

1. Türkiye’de sendikacılığın 2010’lu yıllar itibariyle
sembiyotik yani aşırı bağımlılık içeren ilişki tipi
sendikacılık kavramı ile tahrip süreci yaşadığı gö-
rülmektedir. Nitekim sembiyotik bir ilişki içinde
olan bir sendikanın üye işçilerinin çıkarlarını koru-
ması veya geliştirmesi de teknik olarak mümkün
olmadığından bu ilişki tipinin, uzun ve yorucu mü-
cadelelerle şekillenmiş sendikacılığı alabildiğine ge-
rilettiği bir gerçektir.

2. Son yıllardaki çalışmalar, gerek Türkiye’de ge-
rekse gelişmiş olarak nitelenen ülkelerde muazzam
bir sendikal temsil boşluğunun olduğunu göster-
mektedir. Bu noktada  hem sembiyotik ilişkilerden
kurtulmak hem de örgütlenmeyi hakkıyla gerçek-
leştirmek için sendikal dayanışmanın zorunlu olduğu
açıktır.Çünkü bazı sendikalar örgütlenme stratejisi

uygularken diğer bazılarının sembiyotik ilişkiler ge-
liştirmeye çalışması, hükümet ve işverenler için
makbul ve sakıncalı sendikalar ortaya çıkarmaktadır.
Bu nedenlerle, sendikal için ‘dayanışma’ soyut bir
kavram olmaktan çıkmalıdır.

3. Önemli bir ampirik araştırma sonucuna göre,
sendikal eylem ile işçilerin maddi yaşam koşulları
arasındaki ilişki araştırıldığında, hem sendikal da-
yanışma hem de sendikal dayanışmanın da ötesine
geçen farklı dayanışma biçimleri gündeme gelmiştir.
Sendikal eylem için maddi koşulların önemi yeterince
vurgulanmakla birlikte, işçi taleplerinin politikleşmesi,
diğer toplumsal hareketlerle ittifak, grev ve işyeri
sendikacılığının ötesine geçen kolektif eylemler ve
tabandaki mobilizasyonu artırmayı amaçlayan sosyal
hareket sendikacılığının çözüm temelinde son derece
önemli olduğu ortaya konmuştur.

4. Örgütlenme meselesine özel olarak eğilen önemli
bir çalışma, bazı uluslar arası firmaların kendi ülke
dinamiklerinde ortaya çıkan çoğulcu yaklaşım yerine
Türkiye gibi ülkelerde tekilci bir yaklaşım benim-
seyerek hareket ettiklerini ortaya çıkarmıştır. 

5. Örgütlenmeyi zorlaştıran ve Türkiye’ye yeni
giriş yapan kiralık işçilik, yarattığı kuralsız çalışma
biçimleri ile işçi sınıfı için oldukça zor koşullar
yaratan aynı zamanda sendikacılığın nesnel koşul-
larını da sendikalar aleyhine değiştiren bir gündem
konusudur. Türk çalışma ilişkileri sisteminde sendikal
faaliyetin odağında toplu iş sözleşmesi siteminin ol-
duğunu düşünürsek, dünya örneklerinden Türkiye
üzerine bir aktarım yaptığımızda, 6715 sayılı Kanun’da
kiralık işçilerin toplu pazarlım hakkına yönelik bir
düzenleme olmayışını göz önünde bulundurduğu-
muzda kiralık işçilerin toplu pazarlık hakkından ya-
rarlanması imkânsız olacaktır. 

6.  Endüstri ilişkileri alanında en temel konulardan
birisini oluşturan sendikal yoğunluk oranlarının
dünya genelinde azalmaya başlamış olması, sendi-
kaların geleceği açısından bir tehdittir. Bunun
yanında sendikalı çalışanların yaş aralıklarının
yüksek olması sendikaların geleceği açısından büyük
bir sorun taşımaktadır. Sendikalar genç işçilerin
sendikalaşmasına yönelik bir takım projeler yürüt-
mektedir. Söz konusu projelerin kapsam ve hedef
kitlesi arttırılmalıdır. Gençlerin sendikalara karşı
sempatiyle yaklaşmalarını sağlayacak birtakım uy-
gulamaların, gençlere yönelik düzenlenen çalıştay,

internet portalları vb faaliyetlerin yaygınlaştırılmasının
sendikal yoğunluk oranlarına uzun vadede olumlu
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

7. Sendikal dayanışmanın çözüm önerisi olarak
sunulduğu Kongre’de, diğer bir çalışma olarak
işçilerin birden fazla sendikada örgütlenerek bir
araya gelmesini benimseyen sendika çokluğu ilkesi
ile işçilerin tek bir sendikada örgütlenmesini be-
nimseyen sendika tekliği ilkesi karşılaştırılmıştır.
İşçi sendikaları konfederasyonlarının sendika çokluğu
ve sendika tekliği ilkelerine bakışı incelendiğinde,
yapılan mülakatlar sonucunda ülkemizdeki üç büyük
işçi konfederasyonunun yetki karmaşasından şikâ-
yetçi olacağı ortaya çıkmıştır. 

8. Türkiye’de sosyal güvenlik harcamaları ile gelir
dağılımı adaletsizliği arasındaki nedensellik ilişkisini
analiz eden çalışmaya göre, gelir dağılımındaki ada-
letsizlik azaldıkça kamu harcamalarının da azalacağı
anlaşılmaktadır. Diğer yandan, sosyal güvenlik har-
camaları/ GSMH değişkeninden kamu harcamaları
değişkenine tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Ni-
tekim bu sonuç da teorik beklentilerle uygunluk gös-
termekle birlikte sosyal güvenlik harcamalarında
meydana gelecek artış kamu harcamalarını artıracaktır. 

9. Bilindiği gibi Türkiye, orta gelir tuzağındaki ül-
keler arasında yer almaktadır. Literatürde orta gelir
grubundan üst gelir grubuna çıkabilmek için yenilikçi
bir ekonominin yaratılmasının gerekliliği vurgulan-
maktadır. Bunun içinde en temel gereksinim nitelikli
bir beşeri sermayedir.  Fakat Türkiye verileri derin-
lemesine incelendiğinde yetişkin becerileri konu-
sunda çeşitli sosyo-ekonomik değişkenlere göre ciddi
eşitsizlikler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda,
beşeri sermayenin geliştirilmesi yolunda sadece eği-
timin niteliğinin arttırılmasının değil, toplumsal eşit-
sizliklerin giderilmesinin de gerekliliği ortaya çık-
maktadır.

10. Türkiye’de özelleştirmelerle başlayan kamu
istihdam yaratma politikaları günümüzde sadece
kriz dönemlerinde değil sürekli uygulanan aktif is-
tihdam politikaları arasında yer almaktadır. Her yıl
binlerce kişi toplum yararına proje (TYP) kapsamında
istihdam edilerek işsizlik durumları kısa süreli gi-
derilmekte ve gelir elde etmeleri sağlanmaktadır.
Fakat TYP den istihdam edilen kişiler 1 yıl içerisinde
en fazla 9 ay çalışabilmekte, toplamda faydalanma
süreleri 24 ay olmaktadır. Bu durum TYP nin sürekli
olmadığı, çalışanların istihdam sonrasında tekrar iş
piyasalarına girişlerinin zor olduğunu göstermekte-
dir.

11. Bilindiği gibi Türkiye’de işsizlik sigortası şuanda
en fazla fon yaratan sigorta kolu durumundadır.
Kongre de katılımcılara sunulan çalışmaya göre, iş-
sizlik sigortasının kurulduğu tarihten günümüze
kadar işsizlik sigortası fonlarının değerlendirilme
ilkeleri yorumlanmıştır. Çalışmadan çıkarılan genel
sonuca göre, ülkemizde uygulanmakta olan işsizlik
sigortası fonu OECD, ILO ve ISSA tarafından belir-
lenen sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilme il-
kelerine aykırı olarak işletilmektedir.
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