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CHP ŞEKERE ve ŞEKERPANCARINA SAHİP ÇIKIYOR

Cumhuriyetle birlikte başlayan aydınlanma devrimi ve üretim hamlesinin 
sembollerinden birisidir, şekerpancarı; Çapacısından, nakliyecisine, ambalaj 
sanayinden, reklam endüstrisine kadar birçok sektöre kaynak olmaktadır 
şekerpancarı. Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca insana geçim sağlar 
şekerpancarı. Kurtuluş savaşımız bittiği gibi, Türkiye’nin birçok bölgesine 
şeker fabrikaları kurulmuştur.

Şeker fabrikaları sadece şekerpancarı işlememiş adeta Cumhuriyetin ve 
devrimlerin ışığı olmuş, tiyatrolara, balelere, sinemalara, konserlere sahne 
olmuştur. Cumhuriyetin o bilge insanları sayesinde bir tarım ürünü nasıl 
sanayiye katkı sağlamıştır, bunu öğretmiştir, şekerpancarı. Kısacası bir 
kültürdür şeker ve şeker fabrikaları.

ŞEKER FABRİKALARI, Türkiye’nin birçok bölgesine hayat vermiştir. Birçok 
ilimiz hatta ilçemiz bulundurdukları şeker fabrikaları ile anılırlar. Örneğin 
Uşak, Turhal, Eskişehir, Alpullu, Ankara, Bor vd. Bu fabrikalarda işçi olanlar, 
çocuklarını bu fabrikalardaki ilkokullarda okutanlar, bu fabrikalardan emekli 
olanlar. Kısacası Şeker fabrikaları Türkiye’ye hayat vermiştir. Bu fabrikalar 
sayesinde Türkiye şekerde ithalattan kurtulup, kendine yeterli konuma 
geçmiştir.

Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dememizi sağlayan şeker’in üretimi ve işlenmesi 
çok büyük bir emek ve alın teri istemektedir. İşte bu emek ve bu alın teri 
karşılığını almalıdır. Bunca uğraş bunca hayal karşılıksız kalmamalıdır. AKP 
ile birlikte şekerin tadı kaçmaktadır. Şekerpancarından elde edilen şeker 
yani glikoz şekeri ne kadar sağlıklı ise, Türkiye’de üretim açığı bulunan 
mısır’dan elde edilen fruktoz şekerinin tüketilmesi sağlık açısından o derece 
tartışmalıdır. AKP şekerpancarı yerine NBŞ üretiminin artmasını teşvik 
etmekte ve buna göre piyasalara yön vermektedir. Şeker pancarı işleyen 
fabrikaların özelleştirilmesini hatta kapatılmasını, şekerpancarı üretimine 
kota konulmasını istemektedir. 

CHP, şekerpancarını stratejik bir ürün olarak görmekte, şeker fabrikalarının 
oldukça eskimiş teknolojisini yenileyerek ekonomiye olan katkılarını 
daha fazla arttırmayı planlamakta ve şekerpancarında uygulanan kota 



sistemini kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde katma değeri yüksek olan 
şekerpancarının Türkiye ekonomisine daha fazla katkı yapmasını sağlayacak 
politikaları geliştirmeyi hedef edinmektedir.

CHP olarak temeli üretim olan bilimsel içerikli bir şeker ve şekerpancarı politikası 
uygulamak temel hedefimizdir. CHP iktidarında, Cumhuriyet devrimlerin 
yayılmasında, sanayinin gelişmesinde çok önemli bir yer tutan şekerpancarı 
üretiminde ısrar edecektir. İstihdamdaki önemi ve hayvancılıkta direkt üretim 
ve verim artışı sağlayan melas ve pancar küspesi için “üretim planlaması” 
yapılarak şekerpancarı üreticilerinin alın terinin karşılığı verilecektir. CHP 
iktidarında NBŞ kotası mutlaka AB ülkeleri seviyesine çekilecek ve bu kota 
beslenmede değil, kontrollü olarak ilaç ve kimya sanayine kullandırılacaktır.

AKP hükümetlerinin uyguladığı politikaların tersine şekerpancarı üretiminde 
destekler arttırılacak, Türkiye’nin ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN bir ülke olması 
hedefine ulaşılacaktır. Kısacası CHP iktidarında ÜRETEN KÖYLÜ YENİDEN 
MİLLETİN EFENDİSİ OLACAKTIR.

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı
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Ş. PANCARI VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER’de AKP YALANLARI

Cumhuriyet döneminin başlarında Türkiye ihtiyacı olan şekeri ithal 
etmekteydi. Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından birisi olan şeker 
fabrikalarının kurulmasıyla birlikte ülkenin birçok yerinde şeker pancarı 
tarımı yaygınlaşmaya başlamış ve ithalatçı bir ülkeden şeker ihraç eder 
konuma gelinmiştir. Türkiye’de şekerpancarı tarımının desteklenmesi 
Şeker Şirketinin 1950 yılında üreticiye, ürüne, verime ve kaliteye destek 
vermesiyle başlamıştır. 

Şeker sektörü Türkiye’de tarıma dayalı sanayinin en önemli ve başarılı 
bir örneğidir. Türkiye uyguladığı destekleme politikaları ile, önemli şeker 
üreticileri arasında yer almış Dünya pancar şekeri üretiminde Fransa, 
Rusya, Almanya ve ABD’den sonra ilk 5’e girmiştir. Sulu koşullarda ve 
üstün tekniklerle üretilen şekerpancarı, Türkiye kırsalının en önemli gelir 
kaynağı olmuştur. 

Her ne kadar uzun yıllar, “Dünya’da şeker fiyatları 250-300 $, Türkiye 
şekerin maliyeti 650-700 $’ a denk geliyor”, şeklinde spekülasyonlar 
yapılsa da Dünya’da şekerin ağırlıklı olarak şeker kamışından elde 
edildiğini bilmeyen yoktur. Ayrıca şekerpancarının tarım, sanayi ve hizmet 
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sektöründe yarattığı istihdam alternatif ürünlerle kıyaslanamayacak kadar 
yüksek olup şekerpancarı üretimine ayrıcalık ve etkin bir sosyal boyut 
kazandırmaktadır. Şeker pancarında çapalama yapan vasıfsız işgücü, 
şekerpancarı üretiminde önemli bir gelir elde etmektedir, bu haliyle işsizlik 
sorununa da katkı sağladığı, köyden kente göçü önlediği söylenebilir. 
Pancar tarımı buğdaya göre 13, mısıra göre 8, ayçiçeğine göre 5 kat daha 
fazla istihdam sağlar.

Zaman içerisinde Türkiye’de şeker fabrikalarının sayıca artması, 
şekerpancarı tarımının ekonomik olmadığı bölgelere bile şeker 
fabrikalarının kurulması şekerpancarında “kota” uygulamasının olmasına 
zemin hazırlamıştır. 1998 yılında pancar üretimine kontenjan uygulaması 
getirilmiştir. Bu uygulama ile pancar üreticisinin tüm ürününe satın alma 
garantisi verilmesi, üretimde istikrarın, kendine yeterliliğin ve pazar 
büyümesine uyumun sağlanması, özelleştirme için sektörel altyapının 
hazırlanması ve AB Ortak Tarım Politikasına uyum amaçlanmışsa da 
günümüzde bu amaçlara ulaşılamadığı görülmektedir.
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Türkiye’de kota uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte şekerpancarı 
üretiminde istikrar yerine istikrarsızlık baş göstermiştir. 1992 yılında 15 
milyon ton olan şekerpancarı üretimi yirmi yıl sonra çeşitli dalgalanmalar 
gösterse de 2015 yılında yine 15 milyon tonlar düzeyindedir. Yılda % 1.5 
civarında nüfus artışını dikkate alırsak aslında üretim yerinde saymıştır 
diyebiliriz.

Şeker pancarı üretimine yönelik ciddi bir destekleme politikası aracı 
bulunmamaktadır. Başta buğday olmak üzere, tahıllar, yağlı tohumlu 
bitkiler, bakliyatlar vd. için fark ödeme desteği varken şekerpancarında 
böyle bir desteğin bulunmaması üretimi cazip kılmamaktadır. Ayrıca son 
yıllarda ürün fiyatlarında artışların girdi fiyatlarındaki artışların çok altında 
olması birçok ürünün üretimi yanında şekerpancarı üretimini de olumsuz 
etkilemiştir.

Şekerpancarına yönelik ayrıca bir desteklemenin olmamasının yanında, 
sektörü olumsuz olarak etkileyen birkaç konudan biriside ülkenin Doğu 
ve Güneydoğu illeri sınırlarından giren kaçak kristal şeker ve glikozdan 
bahsedebiliriz. Bu yasal olmayan ticaret özellikle Suriye’de bulunan kaçak 
fabrikalarda üretilen yada üçüncü ülkelerden ithal edilip Suriye-İran-Irak 
üzerinden Türkiye’ye sokulmaktadır. 

ŞEKERPANCARINDA KOTA UYGULAMASI ve NİŞASTA 
BAZLI ŞEKER (NBŞ) KANDIRMACASI 

Türkiye’de şekerdeki stok fazlalığı gerekçe gösterilerek şeker pancarı 
üretimine kota getirilirken, diğer taraftan kendine yeterliliği halen 
sağlayamadığımız hatta ithalatçı olduğumuz mısırı hammadde olarak 
kullanan nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimine geniş olanaklar sunulmuştur. 
Hammadde olarak mısır kullanan nişasta bazlı tatlandırıcılar doğrudan 
tüketilememekte, daha çok şekerli ürünler sanayinde girdi olarak 
kullanılmaktadır. Bu tatlandırıcıların başlıca kullanım alanları şekerlemeler, 
şekerli un ve unlu ürünler, geleneksel tatlılar, dondurma, helva, reçel ve 
marmelat, alkollü ve alkolsüz içeceklerdir.



8

İlk olarak 1998 yılında üretimin 22,3 milyon tona ulaşması üzerine 
ülkemizde şeker pancarına kota sınırlaması getirilmiştir. Şeker Kurumu’nun 
göreve başlamasından sonra şeker pancarı üretimi 12,4 milyon tona kadar 
gerilemiş olup 2015 yılında üretim 16 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
Ülkemizde şeker fabrikaları kurulu kapasitelerinin oldukça altında 
çalıştırılmaktadır. Bu gerilemeye paralel olarak şeker pancarı üretici sayısı 
da 2003 yılında 460 binden 2015 yılında 230 bin kişiye gerilemiştir.

Türkiye’nin ciddi anlamda ekonomik krize girdiği 2000 ve 2001 yıllarına 
damgasını vuran konulardan birisi olan Şeker Kurulunun oluşturulması, 
şeker üretiminin kotalarla azaltılması ve Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) 
kullanımına izin verilmesi Cumhuriyetin kalkınma simgelerinden birisi 
olan şekerpancarı üretimine ciddi zararlar vermiştir. 

Bakanlar Kurulu 29.6.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2003 
sayılı Kararı ile Şeker Kurumu tarafından “Türkiye’de üretilen şekerin % 10’u 
NBŞ’den elde edilir” denilmektedir. Daha sonraki yıllar AKP hükümetleri 
tarafından % 50 arttırma yetkisi alınmıştır. Buna göre başlangıçta 244 bin 
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ton olarak belirlenen NBŞ kotası % 50 oranında artırma yetkisi vardır. Her 
yıl, NBŞ kotası % 10 yerine genelde (yani % 50 arttırılarak) % 15 olarak 
uygulanmıştır.

Türkiye 320 bin ton NBŞ kotasıyla 27 ülkeden oluşan AB’nin kotasının 
yaklaşık % 40’ına sahiptir. AB ülkeleri içerisinde şeker üretiminde Fransa 
birinci sıradadır ve üretiminin tamamını şekerpancarından sağlamakta 
olup NBŞ üretimi yoktur. Üretimde 2.sırada olan Almanya’nın NBŞ 
üretiminin toplam şeker üretimi içindeki payı % 2.5’tur. Toplam 27 üyeli 
AB’nin NBŞ kotası ortalaması % 1,5 civarında olup Türkiye % 15 ile 10 kat 
fazla bir büyüklüğe sahiptir. 

Şekerimizi üretme kararımızı verirken dışarıdan aldığımız mısırın 
GDO’lu olma ihtimalinin çok yüksek ve NBŞ elde edilmesinde nişastanın 
parçalanması sırasında kullanılan enzimlerin yurt dışından alındığını, 
ayrıca genetiği değiştirilmiş bakterilerden elde edildiğini de göz ardı 
etmemek gerekir. GDO’ların insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri her 
platformda bağımsız bilim insanlarınca dile getirilmektedir. 

Her şeyin son derece açık ve net olduğu, yukarıda çeşitli yönleriyle 
yararlarından kısaca bahsedilen pancardan şeker üretimi ile 
olumsuzluklarından yine kısaca bahsedilen mısırdan NBŞ üretimi 
konusunu masaya yatırmak Türkiye’nin tercihidir. Önce İnsan mantığını her 
fırsatta tüm politikalarına yansıtmış olan CHP, Türkiye’nin şeker ihtiyacını;

• Ekonomiye katma değer sağladığı ve istihdam yarattığı için,

• Hayvansal üretime ciddi olarak kaynak sağladığı için, 

• Halkının sağlığını ön planda tuttuğu için ŞEKERPANCARI’ndan 
sağlamalıdır.
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SORULARLA ŞEKERPANCARI ve NBŞ ARASINDAKİ 
FARKLAR

Soru Cevap

Şeker hangi bitkilerden 
elde edilir?

Şekerpancarı, şeker kamışı ve bünyesinde 
nişasta bulunduran mısır’dan elde edilir.

Şeker bünyeye 
gereklimidir?

Evet, sağlıklı beslenmede şekere yer 
verilmektedir. Türkiye’de kişi başına 30 kg 
şeker tüketimi vardır. Bu ortalama ile Dünya 
üzerinde istenilen bir düzeydeyiz.

Glikoz nedir, fruktoz 
nedir?

Şekerpancarı ve şeker kamışından Glikoz, 
Mısırdan ise Fruktoz elde edilir.

Glikoz ve Fruktoz 
arasındaki fark nedir?

Yemek yedikten sonra vücudumuzda glikoz 
hızlı yükselir ve bu da beyinde doyma 
noktasına etki eder. Bu şekilde açlık merkezi 
sistemi devreye girmez ve yeme isteği sona 
erer.  Fruktozda ise hiç bir şekilde böyle bir etki 
ortaya çıkmaz, bu durumda fruktoz alımına 
devam edilir ise enerjiye ve yemeğe ihtiyaç 
olmasa bile kişinin yemek yeme isteği ortaya 
çıkar. Açlık hissi devam edecektir, buda ekstra 
kalori alımı demektir.

Glikoz ve Fruktoz şurubu 
nedir?

Tatlı ve şekerlemelerde glikoz ve fruktoz’ 
un sulandırılmış biçimleri kullanılır. Fruktoz 
şurubuna Nişasta Bazlı şeker kısaca NBŞ denir.

NBŞ neden tercih edilir?
Sağlıklı olmamasına rağmen maliyeti 
şekerpancarından elde edilen şekere göre % 
50 daha ucuz olduğu için tercih edilmektedir.
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Dünya’da ve Türkiye’de 
NBŞ nasıl tüketiliyor?

Dünya’da NBŞ’den beslenen toplumlar son 
derece az. Özellikle AB ülkeleri NBŞ’i gıda 
yerine ilaç ve kimya sanayiinde kullanıyor. 
NBŞ’lerin tüketimi, AB’nde ve dünyada 
düşerken Türkiye’de yükseliyor. Türkiye’de kişi 
başına NBŞ tüketimi 5kg. iken, 27 üyeli AB’de 
bu miktar 1 kg. civarında.

AB ülkeleri NBŞ üretim 
ve tüketimlerini 
sınırlandırırken Türkiye 
ne yapıyor?

CARGILL yasası olarak bilinen NBŞ kotasını 
arttıran yasa ile Türkiye’de NBŞ tüketimi 
aslında sadece CARGILL’e ve onun ortaklarına 
para kazandırmaktadır. 

Türkiye NBŞ’e 
mahkummudur?

Değildir. Türkiye’nin şekerpancarı işleyen 
fabrikalarının kapasitesi şu anki tüketimin 
neredeyse 2 katını karşılayabilecek düzeyde 
iken AKP politikaları “kota” nedeniyle ş.pancarı 
üretimini sınırlandırmaktadır. Çıkartılan kanun 
gereği de AKP hükümeti kotayı her yıl % 50 
arttırarak uygulamaktadır. 

Nasıl bir şeker politikası 
uygulamalı?

Cumhuriyet devrimlerinin yayılmasında, 
Türkiye’de sanayinin gelişmesinde çok önemli 
bir yer tutan şekerpancarı üretiminde ısrar 
edilmeli. İstihdamdaki önemi ve hayvancılıkta 
direkt üretim ve verim artışı sağlayan melas 
ve pancar küspesi için şekerpancarında 
“üretim planlaması” ile verimsiz bölgelerde 
şekerpancarı üretimi bölgesel destekleme 
politikaları ile kendiliğinden sınırlandırılacak 
olduğundan kotaların etkisi azalacaktır. NBŞ 
kotası beslenmede değil, kontrollü olarak 
ilaç ve kimya sanayine kullandırılmalıdır. CHP 
iktidarında kota mutlaka AB ülkeleri seviyesine 
çekilmelidir.
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CHP ŞEKER PANCARINA SAHİP ÇIKIYOR

Şeker, yetiştirilmesi ve hasatı oldukça zahmetli “şeker pancarı” bitkisinin 
kök gövdesinden elde edilmektedir. Şeker pancarı, yine, yetiştirilmesi 
kadar zahmetli olan, fabrikasyon basamaklarından geçirilerek “beyaz 
şeker” olarak çuvala girmektedir.

Cumhuriyet döneminin başlarında Türkiye ihtiyacı olan şekeri ithal 
etmekteydi. İlk şeker fabrikası, Büyük Zaferin kazanılması üzerinden 
henüz altı ay geçmiş iken UŞAK’ta Nuri Şeker’in öncülüğünde 17.12.1926 
da açılmıştır. Eşzamanlı olarak başlayan bir girişim ise ALPULLU’da daha 
erken bir tarihte sonuca ulaşmış ve fabrika 26.11.1926 da işletmeye 
açılarak ilk Türk şekerini üretmiştir. 1930’lu yılların başına kadar bu iki 
fabrika ülke gereksinimini kısmen karşılamıştır. ESKİŞEHİR ve TURHAL 
Şeker Fabrikaları bu dönemde kurulur. 1950 sonrası açılan fabrikalarla sayı 
15’e ulaşır. Günümüzde 33 Şeker Fabrikası faaliyet göstermektedir. Bunlar;

Pancardan Şeker Üreten Şirketler : 

• Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (25 fabrika - Kamu) 

• Adapazarı Şeker Fabrikası (Özel) 

• Kütahya Şeker Fabrikası (Özel) 

• Amasya Şeker Fabrikası (Özel) 

• Kayseri Şeker Fabrikası (2 fabrika - Kayseri ve Boğazlıyan Özel) 

• Konya Şeker Fabrikası (2 fabrika - Konya ve Çumra - Özel) 

• Aksaray Şeker Fabrikası A.Ş., (Özel) 

Türkiye’de şeker fabrikalarının kurulmasının ana hedefi sadece ülkenin 
şeker gereksinimini karşılamak değil, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi 
kalkındırmak olmuştur. Şeker pancarı tarımı ülkemizin sosyal ve ekonomik 
yaşantısında da çok önemli rol oynamıştır. Üretilen pancar; taşımacılık, 
tarım alet ve makinaları başta olmak üzere birçok sanayinin gelişmesine, 
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gübre, ilaç gibi girdilerin kullanımı ile endüstriyel sektöre önemli katkılar 
sağlamaktadır. Ayrıca, şeker pancarı tarımı; ekim yapılan alana eşdeğer 
bir ormana kıyasla 3 kat daha fazla oksijen yarattığından, tüm canlılar 
için hayati önem arz eden bir oksijen kaynağı olmakta, kendinden sonra 
ekilecek ürünlerde verim artışı sağlamakta, alternatiflerine göre daha fazla 
istihdam olanağı yaratmaktadır. 

Şekerpancarı üretimi Türkiye’nin yüz akıdır. Neden? 

• Şekerpancarı işleyen şeker fabrikaları Cumhuriyetin kuruluş yıllarında 
bölgelerinde Cumhuriyet’in kültür devrimlerinin gelişmesine katkı 
sağlamıştır. Fabrikalarda tiyatro, sinema, bale gösterileri düzenlenmiştir.

• Türkiye’de üretimi planlı yapılan tek ürün şekerpancarıdır. (Şeker şirketi 
ve pancar bölge şeflikleri bu amaçla kurulmuştur.) 

• Şekerpancarı vasıfsız işgücüne (çapacı-toplayıcı vb.) istihdam 
yaratmaktadır. 

• Şekerpancarı işlenip içindeki şeker alındıktan sonra kalan posası 
değerli bir hayvan yemidir.
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Türkiye’de şekerpancarı üretimi 1980’lerde 9-10 milyon tonlarda iken 
1998’de 22 milyon tona kadar çıkmıştır. Sorunlarda bundan sonra 
başlamıştır.

Şeker fabrikalarının sayısının artması ve buna bağlı olarak şekerpancarı 
üretiminde görülen artışlar Türkiye’nin üretici bir ülke olmasını sağlamıştır. 
Ancak Türk çiftçisinin yıllardır mazot, gübre, ilaç, elektrik vb. tarımsal 
girdilerde yüksek maliyetlerle üretim yapması, şeker maliyetlerinin de 
Dünya ülkelerine göre yüksek olmasına neden olmuştur. “Dünya’da şeker 
fiyatları 250-300 $, Türkiye’de şekerin maliyeti 650-700 $’a denk geliyor” 
şeklinde spekülasyonlar yapılsa da Dünya’da şekerin ağırlıklı olarak 
şekerkamışından elde edildiğini bilmeyen yoktur. Ancak bu spekülasyonlar 
ve bazı şeker fabrikalarının teknolojilerinin yenilenmemesi ve adeta 
kurulduğu yıllardaki teknoloji ile çalıştırılması, bazı bölgelere popülistçe 
kurulan şeker fabrikalarının varlığı, ŞEKER şirketinin zarar etmesine 
neden olmuştur. Bu zarar nitelikli ve tutarlı politikalarla azaltılabileceği 
hatta kârlılık hedeflenerek bir üretim politikası belirleneceği halde IMF 
anlaşmalarının da etkisiyle Türkiye’de ilk defa 1999 yılında şekerpancarı 
üretimine “KOTA” konulmuştur. Kota, yani üretim sınırlaması sonucu 
şekerpancarı üretimi 22 milyon tonlardan 12-13 milyon tonlara düşmüştür. 
Kotanın ve NBŞ’nin etkisiyle şekerpancarı üretimi 2000’li yıllarla birlikte ve 
halen 15-16 milyon tonlarda seyretmektedir. 

NBŞ nedir ve ne zaman gündeme geldi?

Kamuoyunda CARGILL yasası olarak da bilinen ve 2001 yılında kabul 
edilen yasaya göre Türkiye’de tüketilen şekerin % 10’u Nişasta Bazlı Şeker 
(NBŞ) olacaktır. Nişasta Bazlı Şeker şekerpancarından değil mısır’dan 
elde edilen şeker olup Türkiye mısır üretiminde kendine yeterli değildir. 
Daha kötüsü mısır GDO’lu olarak ithal edilmektedir. Daha sonra AKP’nin 
iktidar olmasıyla bu % 10 oranı % 50 arttırılmıştır. Türkiye 320 bin ton NBŞ 
kotasıyla 27 ülkeden oluşan AB’nin kotasının yaklaşık % 40’ına sahiptir. AB 
ülkeleri içerisinde şeker üretiminde Fransa birinci sıradadır ve üretiminin 
tamamını şekerpancarından sağlamakta olup NBŞ üretimi yoktur. 
Üretimde 2.sırada olan Almanya’nın NBŞ üretiminin toplam şeker üretimi 
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içindeki payı % 2.5’tur. Toplam 27 üyeli AB’nin NBŞ kotası ortalaması % 1,5 
civarında olup Türkiye % 15 ile 10 kat fazla bir büyüklüğe sahiptir. 

NBŞ’nin insan sağlığına olumsuz etkileri bilinmektedir. Sağlıklı olmamasına 
rağmen maliyeti şekerpancarından elde edilen şekere göre % 50 daha 
ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Bu yasa ile birlikte aşağıda isimleri 
yazılı firmalar kurulmuştur.

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) Üreten Şirketler: 

• Cargill Tarım ve Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

• Amylum Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

• PNS Pendik Nişasta Sanayii A.Ş. 

• Tat Nişasta İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

• Sunar Mısır Ent.Tes. Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Bir yandan şekerpancarına KOTA konulması, bir yandan NBŞ üretimi, 
Türkiye’de şekerpancarı üretimini, üreticisini, hayvancılığı, istihdamı, 
olumsuz yönde etkilerken AKP hükümeti tüm bunları görmezden gelerek 
son günlerde şekerpancarında yeni bir oyuna hazırlanmaktadır. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Üretim Reform Paketi 
kanun tasarısı taslağında NBŞ kotasının tamamen kaldırılması gündeme 
gelmiştir. Bu tasarı eğer değiştirilmeden kanunlaşırsa önümüzdeki yıllarda 
şekerpancarı üretimi çok olumsuz etkilenecektir. Eğer bu yasa geçerse 
halkımız sağlıksız beslenecek, AKP Cumhuriyetin önemli kazanımlarından 
biri olan şekerpancarını da yok etmiş olacaktır. Türkiye’nin şekerpancarı 
işleyen fabrikalarının kapasitesi şu anki tüketimin neredeyse 2 katını 
karşılayabilecek düzeyde iken AKP politikaları “kota” nedeniyle ş.pancarı 
üretimini sınırlandırmaktadır. Çıkartılan kanun gereği de AKP hükümeti 
kotayı her yıl % 50 arttırarak uygulamaktadır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ŞEKER PANELİ- 
27.09.2016- TURHAL

Türkiye’de şeker fabrikalarının kuruluşunun stratejik nedenleri ve şeker 
endüstrisinin kurulmasının gerekçelerinin tartışılması panelin temel 
amaçlarından biri olmuştur. Bunun yanında şekerpancarında 1990’ların 
ikinci yarısında başlayan üretime müdahale olarak başlayan “kota” 
uygulaması, yine aynı süreçte beraber devam eden Şeker Fabrikaların 
özelleştirilmelerinin Türkiye ekonomisine etkileri panelde tartışılmıştır. 

AKP hükümetlerinin şekerpancarından şeker elde edilmesinin yanında 
insan sağlığı açısından halen tartışılan mısır’dan elde edilen Nişasta Bazlı 
Şeker’in ve bu şekere tanınan ayrıcalıklar da bu panelde tartışılmıştır. 
Nişasta Bazlı Şeker’in Türkiye’deki gelişimi ve kota ile tanınan % 
15’lere çıkartılan tüketim izninin sınırsız hale getirilmesi hazırlıklarının 
olumsuzlukları değerlendirilmiştir.



17

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ŞEKER PANELİ ve 
PANELE KATILAN KONUŞMACILAR

Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı 

Feramuz ŞAHİN CHP Tokat İl Başkanı

İlhan ÖZYURT Şeker-İş Genel Sendikası Teşkilatlandırma 
Sekreteri

Mehmet BEKÇİ Tokat Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı

Prof.Dr.Güngör YILMAZ Tokat Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Aydın BAŞBUĞ Şeker-İş Sendikası Hukuk Danışmanı

Av.Gökhan CANDOĞAN Şeker-İş Sendikası Hukuk Danışmanı

Ömer ÇENESİZ Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Ahmet DÖKÜLEN Tokat Ziraat Odası Başkanı 

Yalçın BEKLER Turhal Pankobirlik Başkanı 

Prof.Dr.Abdülkerim YILMAZ Cumhuriyet Ünv.Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Kadim DURMAZ CHP Tokat Milletvekili

Doç.Dr.Okan GAYTANCIOĞLU CHP Edirne Milletvekili

Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı
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CHP TOKAT İL BAŞKANI FERAMUZ ŞAHİN’İN AÇILIŞ 
KONUŞMASI

Türkiye’de şekerpancarı üretimi, adeta Cumhuriyet’in kuruluşunun ve 
ekonomik planlamasının önemli göstergelerinden biri olmuştur. Tarımsal 
kalkınmanın, makineli tarımın gelişmesinin en büyük etkisini şeker 
fabrikaları yaratmıştır. Tarımsal kalkınmayı var eden bu milli değerimiz, 
Cumhuriyet değerimiz AKP‘nin yanlış tarım ve üretim politikalarıyla yok 
edilmek isteniyor. 

Türkiye, birkaç yıl öncesine kadar dünyanın önemli şeker üreticisi 
ülkelerinden biriydi. Ancak şeker pancarı üretimi geçmişte gurur 
duyulacak bir ihracat kalemi iken, günümüzde ancak kendine yetebilen 
bir üretim seviyesine geriledi. Ekim alanlarımız giderek azalıyor. Üretim 
kapasitemiz daralıyor, haliyle bu alandaki istihdam olanakları da giderek 
dibe vuruyor! Bunun elbette çok sayıda sebebi var; ancak başat neden bu 
alanda izlenilen yanlış politikalar ve bu politikalar ekseninde çıkartılan 
şeker yasası. Türkiye bugün şekeri ithal eden ülke konumuna geldik! 

Bu gidişat karşısında CHP duyarsız kalamazdı. Özellikle Tokat’ın bu 
konudaki duyarlılığı ve bu anlamdaki değerlerini yitirmesi bizleri bu 
çalışmaya sevk etti. Bu çalışma, aylarca yapılan hazırlıkların ve büyük 
bir özverinin ürünüdür. Ülkemizin değerlerine ve gelecek kuşaklara 
daha yaşanabilir, daha müreffeh bir ülke bırakma gayemiz için ne denli 
çabalasak azdır. 

TOKAT MİLLETVEKİLİ KADİM DURMAZ’IN AÇILIŞ 
KONUŞMASI

Değerli dostlar, Sevgili Misafirler,

Öncelikle panelimizi izlemeye gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz 
diyor, katılımcılara ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 
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Şekerin pancarı demek, endüstri demek, çiftçi demek, üretim demek, 
istihdam demek,  üreticinin sofrasındaki ekmek demek, öğrencinin okul 
masrafı demek, şeker pancarı demek Cumhuriyet demek! 

Ülkemizde şeker fabrikalarında halen otuz beş bin civarında işçi istihdam 
edilmekte ve binlerce çiftçi ailesi pancar tarımı ile uğraşmaktadır. 

Değerli Misafirler, 

Şeker fabrikalarını özelleştirmek demek, bu fabrikalardan ekmek kazanan 
binlerce üreticiyi, çiftçiyi ekmeksiz, umutsuz yurtsuz bırakmak demektir. 
Mısır şurubuna mahkûm olmak demektir!  Nişasta bazlı, içeriğinde GDO’lu 
mısır bulunan yapay tatlandırıcılar insan sağlığını tehdit etmesine rağmen 
ülkemiz %50’ye yükseltilebilecek oranda bir kotaya sahip. Bunu arttırma 
yetkisi ise sadece hükümette! Bu oran Almanya’da yüzde 1,9, Polonya’da 
yüzde 3, Fransa, İngiltere ve Hollanda’da yüzde 0’dır.

Tekrar ediyorum bizde % 50 ye yükselebilir. Ne yazık ki! Avrupalılar daha 
az tatlandırıcıyla bizden daha az hastalanacakken, Türk halkı yoksulluğa 
mecbur bırakıldığı gibi, hastalığa da mecbur bırakılıyor.

Değerli dostlar, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz aylarda bir “Üretim 
Reformu Paketi Kanun Tasarısı Taslağı” hazırladı. Şeker üretimi noktasında 
üreticiden ya da halk sağlığından öte bazı uluslararası şirketlere kota kıyağı 
öngörüldüğü ortaya çıktı. Taslaktan ABD’li Cargill’e kota kıyağı yapılması 
öngörülüyor. 

Taslak, bu haliyle yasalaşırsa, nişasta bazlı şekerlerin üretim kotası tamamen 
kalkacak. Pancar çiftçisi kotalı üretime talim ederken, Cargill ile beraber 5 
NBŞ firması da “kotasız üretim”in keyfini sürecek. Kotalardan dolayı zaten 
zorda olan pancar çiftçisi, kısa sürede üretimden elini çekecek. Halk ise 
“sağlıksız” nişasta bazlı şekerlere mahkûm edilecek. 
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Şeker Kanunu hükümet programına konuldu, yakında da meclise 
gelecek. Bu kanun, şeker pancarı ve üreticisinin adeta ölüm fermanıdır. 
Bu yetmezmiş gibi şu an, 25 Şeker Fabrikası ve beraberinde 8 fabrika 
özelleştirme kapsamında.

Öyle görünüyor ki bu düzenlemelerle şeker pancarını bitirip Amerikan 
devlerini büyütmek hedefleniyor!

Bu fabrikalar ekonomimizin işleyen çarklarıdır. Bu çarkı yok etmek niye? 
Bu fabrikalar halkımızın göz nurudur. Mesela Turhal’daki fabrika arazisini 
bile halkımız devlet yatırım yapsın diye hibe etmiştir. Ancak görüyoruz 
ki dün halkımızın dişinden, tırnağından, vergilerinden artırılan bu 
değerler bugün bir rant aracı haline getirilmektedir. Bu yanlış yönelim 
zincirleme olarak bir dizi sorunu beraberinde getirmektedir. İşsizlik, 
göç, tarımsal alanların yok olması ilk sonuçlar olarak değerlendirilebilir. 
Ancak insanları doğduğu topraklarda tutmak varken göçe zorlamak niye?  
Kendi memleketinde değer üretebilecekken bu insanları büyük kentlerin 
keşmekeşine mahkum etmek reva mı!

Halkımız sağlığından oluyor. Nişasta bazlı şeker fabrikaları ise büyüyor! 
Ülkemizin çıkarlarını bu şirketlere karşı koruyacak olan kimdir? Biz CHP 
olarak bu taslağın karşısında duracağız, TBMM’de şeker için gerekirse 
nöbet tutacağız; ama fabrikaları bitirecek hiç bir düzenlemeyi kabul 
etmeyeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu şeker toplantısı da TBMM de 
ve her alanda Şeker Pancarı fabrikaları için göstereceğimiz mücadelenin 
bir adımıdır. Kentlerimiz için, insanlarımız ve gençlerimiz için milli 
değerlerimizi korumak zorundayız...

Değerli Misafirler

Tokat’ta sigara fabrikası kapatıldı. Tokat’ta Tekel Sigara fabrikasının 
kapatılmasının acı izleri hala hissedilirken, Turhal şeker fabrikasının, 
özelleştirilmesi neden? Bu özelleştirme, Tokat’ta son kalenin de düşmesi 
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demektir!   Fabrikalarımızı korumak demek insanımızı, kentlerimizi 
korumak demektir. İnsan için üretim için, dumanı tüten fabrikalar 
istiyoruz... Bütün çabamız var olan değerlerimizi korumak içindir. Bugün 
Tokat ülkenin en çok göç veren kentlerinden biri, her yıl nüfus artış hızı 
düşüyor. Tokat özelinde işsizlik oranı 2011 yılında yüzde 5,4 iken 2012’de 
5,7, 2013’te 6,6’ya yükseldi. 2016 yılında ise bu oran daha da yükselmiş 
durumda. Sigara fabrikasının olduğu dönemlerle, bugünün arasında 
ekonomik ve sosyal olarak çok büyük farklılıklar var. Tokat sadece 2015 yılı 
itibariyle 40 bin nüfus kaybetmiştir. 

Değerli Misafirler,

Tokat Turhal Şeker Fabrikası, Cumhuriyet’le yaşıt, bölgenin bir numaralı 
sanayii üretim merkezidir.  1500 dönüm arazi; 500 daimi 500 taşeron 
toplam 1000 çalışanı dışında nakliyeciler, besiciler, şoförler, binlerce insan 
bu fabrikadan evine ekmek götürüyorken bu özelleştirme neden? 

Tarımda Türkiye’nin kendi kendine yetebildiği ender ürünlerden 
şeker üretimi düştükçe dışa bağımlı hale geliyoruz. Son 15 yıldır hem 
şekerpancarı üretim alanları hem de şeker üretimi düşüyor. 

• Son 14 yılda Nişasta Bazlı Şekere uygulanan yüksek kotadan 
dolayı 407 bin hektar alanda 22 milyon ton pancar ekimi yapılamadı. 

• 75 bin tarım işçisi işsiz kalırken, yan sektörlerle birlikte Türkiye’nin 
toplam kaybı 5.3 milyar doları buldu. 

2000 yılında Türkiye’de 408 bin 367 hektar alanda şeker pancarı üretimi 
yapılırken yıldan yıla düşüşle 2015’te üretim alanı 272 bin 990 hektara 
geriledi. 

Yine 2000 yılında 17 milyon 605 ton pancar üretimi yapılırken uygulanan 
yanlış tarım politikaları nedeniyle 2015’te bu miktar 15 milyon 950 tona 
düştü.
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1998’de Türkiye’de şekerpancarı eken çiftçi sayısı 450 bin iken bu sayı 
2015’te 106 binlere kadar geriledi. 

Değerli Misafirler, 

Doğudaki 23 il için bir kalkınma paketi hazırlandı. Ne yazık ki bu iller 
arasında Tokat yok. Peki, ne farkı var Tokat’ın o illerden? Kalkınma ve 
istihdam sorunları var mı var, göç var mı var, işsizlik kanayan yaramız mı 
bir dokunsanız bin ah işitirsiniz… Diğer illerde olup bizde olmayan sadece 
terör! Kalkınma planına dâhil olmak için illa birbirimizi boğazlamamız 
mı gerekiyor yani! Şimdi Tokat’taki bu sorunların daha da büyüyeceğini 
öngörmek için kâhin olmaya gerek yok. Tekstil firmaları özellikle kalkınma 
paketlerine dâhil olmak için yatırımlarını doğuya kaydırabilir. Zaten 
yetersiz olan yatırım oranlarına, özellikle tekstil firmalarının doğuya 
kayması da eklenirse yaşadığımız ekonomik sorunlar içinden çıkılmaz 
hale gelecek!

Tokat’ın sanayi sitesi sorunu devam ediyor. Sanayisi sitesinin taşınması 
konusunda destek verilmesi bekleniyor. İş-kur ödeneğinin bittiği bilgisini 
aldık. Bu nedenle İŞKUR personel giderleri konusunda firmalara destek 
veremez hale gelmiş.

Biliyorsunuz Tokat’ın meşhur birçok ürünü var, bunların başında gelen 
ürünlerden biri de yaprak. Tokat yaprağı ekonomik değeri bu denli yüksek 
olduğu halde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Her şeyden önce hem yaprakta 
hem de yaş sebze meyvede analiz laboratuvarlarının kurulması gerekiyor. 
Üniversite laboratuvarı bu konuda yetersiz kalıyor. Tokat yaprağı da 
analiz yapılmadan ihracat edildiği için çok miktarda geri dönüş oluyor. 
Tabi bunun mali külfetleri de üretici ve pazarlamacıya yansıyor. Tokat için 
marka olmuş bu ürünlerin değerlendirilmesi için, yatırımlara ihtiyaç var. 
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ŞEKERPANCARI TOPLANTISINA KATILAN BİLEŞENLERİN 
GÖRÜŞLERİ

Feramuz ŞAHİN
(CHP Tokat İl Başkanı)

Tokat için şeker sadece bir fabrika demek değildir. 
İstihdam olanakları dışında ülke ekonomisine önemli 
bir artı değer, bir sosyalleşme alanı ve önemli bir 
kalkınma aracı demektir. Şimdi başta Tokat olmak 
üzere ülkemiz bu değerlerden mahrum kalmakla karşı 
karşıyadır. Eğer bu fabrika kapatılırsa Tokat adeta Orta 
Anadolu’da bir köye dönüşecek.  Fabrikamıza sahip 
çıkalım. Bunun mücadelesini hep birlikte verelim.

İlhan ÖZYURT
(Şeker-İş Sendikası)

Şekerpancarının ekonomiye katkılarından bahsetti. 
Devlet şeker üretmez, Devlet küspe üretmez, 
Devlet yem üretmez, mantığı ile özelleştirmeyi ön 
plana çıkardılar. Önce fabrikaların yemekhaneleri 
özelleştirildi. Sosyal amaçlı fabrikalar, teknolojik 
yatırım yapılmamış fabrikalar ve kâr eden fabrikalar 
olmak üzere Türkiye’de şeker fabrikalarını 3 grupta 
inceleyebiliriz. Yani şeker fabrikalarına sadece kâr 
etmesi gereken fabrikalar olarak bakarsak hata 
yaparız. Buna göre bu fabrikaları bir bütün olarak 
düşünmeliyiz ve bu mantıkla fabrikaları ele almalıyız.

Mehmet BEKÇİ 
(Tokat Esnaf Odası 
Bşk.)

Tokat, tarıma dayalı sanayi ile ayakta durmaya çalışan 
bir şehir. Tokat yeterli Devlet yatırımlarını alamayan 
bir yer. Tokat göç veriyor. TEKEL sigara fabrikasının 
özelleştirilmesini durduramadık. Eğer şeker fabrikası 
da özelleştirilirse, çalıştırılamazsa sonuçları önce 
Turhal sonra Tokat için olumsuz olur. TEKEL sigara 
fabrikasında 2500 kişi çalışıyordu. Aileleri ile 
birlikte 12500 kişiye gelir sağlıyordu. Mücadelesini 
yapamadık. Şeker fabrikasının mücadelesini 
yapmalıyız. 
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Prof.Dr.Güngör 
YILMAZ
(Tokat Ziraat 
Fakültesi)

Dünya’da ve Türkiye’de şeker üretimi, üretici ülkeler 
hakkında bilgi verdi. Dünya’da şeker kaynağı olarak 
şeker kamışı ve şekerpancarı üreten ülkelere ilişkin 
bilgiler vererek, üretim rakamlarının yanında tüketim 
rakamlarını da açıkladı. Türkiye’de mevcut şeker 
fabrikalarının teknolojik olarak yenilenmesine, 
özelleştirme kapsamında olan fabrikalarla ilgili 
belirsizliğin bir an önce giderilerek, gelecek 
için hazırlanmaları gerekmektedir. Günümüzde 
Türkiye’de şekerpancarı verimi, fabrikalarda işlenen 
şeker oranlarının düşüklüğü, şeker üretim maliyeti 
ve verimlilik bakımından gelişmiş ülkelere göre 
dezavantajlı durumdadır.

Prof.Dr.Aydın 
BAŞBUĞ
(Şeker-İş Hukuk 
Danışmanı)

Şeker stratejik bir üründür. Şeker diğer ürünler gibi 
değildir. Şekerin sahibi Devlet olmalıdır. Şeker kamışı 
üreticilerinin bile çok önemli bir kısmı kooperatifler 
çatısı altında birleşmişlerdir. Pancarı hemen işlemek 
gerekir. Bir an önce şeker dönüştürmek gerekir. 
Şekerpancarı SOSYAL bir konudur. Fabrikalar 24 saat 
çalışır, hiç durmaz. Arızalar çıkabilir, arızalar çıksa da 
fabrika bu arızaları giderecek her türlü önlemi almıştır. 
Her şeker fabrikasında bir makine fabrikası da vardır. 
Makine fabrikası var, elektrik üretiyor, yani genel 
olarak bakarsak sosyal yönü var. Ağrı şeker fabrikası 
Nahçıvan’a da hizmet ediyor. Özelleştirme yapılacaksa 
kooperatifler devrede olmalı. Bu tip bir yapılanma özel 
sektöre çok cazip olmadığı için Şeker fabrikalarında 
Devlet mutlaka yer almalıdır.
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Gökhan Can DOĞAN
(Şeker-İş Hukuk 
Danışmanı)

Şekerpancarı Türkiye’nin eko-sistemine çok uygun 
bir bitkidir. Türkiye’nin günümüzde içine girdiği 
orta gelir tuzağından kurtulmasının en önemli 
araçlarından birisi katma değeri yüksek ürünler 
üretmektir. 1999’da TÜRKŞEKER Özbekistan’da şeker 
fabrikası kurdu. 2000’lerde başlayan özelleştirme 
süreci 2004 yılında Amasya ve Kütahya’nın kamu 
payları özelleştirildi. Sonra Bor, Ereğli, Ilgın fabrikaları 
özelleştirme programına alındı. Bu 3 fabrika önemlidir. 
Çünkü bu üç fabrika en düşük maliyetle üretim 
yapıyordu. 2007’de Danıştay özelleştirmeyi durdurdu. 
Van depreminde tek ayakta kalan yapı Erciş şeker 
fabrikasıdır. NBŞ lobisi şekerpancarı üretilmesin diye 
gayret gösteriyor. NBŞ lobisine çalışan bir şeker kurulu 
var. Eskişehir şeker fabrikasında biyoetanol tesisi var, 
çalıştırılmıyor, küp şeker yaptırılmıyor.

Ömer ÇENESİZ
(Turhal Tic.San.Odası 
Bşk.)

Turhal şeker fabrikasının bölge ekonomisine yapmış 
olduğu katkılardan bahsetti. İstihdam yarattı, bölgede 
ekonomiyi canlandırdı. Esnaf fabrika çalışırken bunu 
hissediyordu. Piyasalar canlıydı. Devletin şeker 
fabrikalarında ağırlığı mutlaka olmalı. Devletçilik 
politikası doğru bir politikadır. Şeker fabrikaları 
yaşam biçimiyle, kuruluşlarıyla Cumhuriyetin simgesi 
olmuş, çağdaşlaşmanın aynası olmuştur. Şeker ve 
küspe üretimi hayvan besiciliğini geliştirmiş, şeker 
yetiştirilen bölgeleri önemli hayvancılık merkezleri 
haline getirmiştir.
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Ahmet DÖKÜLEN
(Tokat Ziraat Odası 
Başkanı)

Tokat’ta tarım alanlarının yaklaşık yarısında 
şekerpancarı ekiliyor. Dolayısıyla şekerpancarının 
Tokat ve çevresi için önemi çok fazla. Bu toplantıyı 
CHP düzenliyor. Aslında iktidar partisi de burada 
olmalıydı. CHP’ye teşekkür ediyoruz. Kota 
uygulamasını TÜRKŞEKER dayattı dediler ama 
değil çünkü kanunla geldi. Girdiler ucuzlasın, 
destek istemiyoruz. Gençleri Tokat’ta tutamıyoruz. 
Gençlerimiz geleceklerinden kaygı duyuyorlar. Bu 
çiftçilerimizin desteklenmesini bekliyoruz ki, tarım 
alanda gerçek bir atılım hamlesi başlatabilelim.

Yalçın BEKLER 
(Turhal Pankobirlik 
Bşk.)

Nişasta Bazlı Şeker kotası artarken şekerpancarı 
üretimi düşmüştür. Kendi çiftçisi kota ile karşı karşıya 
iken NBŞ üreticileri ciddi kârlar elde etmektedir. 
NBŞ’ye karşı ortak bir tutum sergilemeliyiz. Şeker 
fabrikaları ortak bulundukları bölgeye katkı yapamaz 
hale gelmiştir. İşçi alamadıkları için fabrikalar çok zor 
durumdadır. Özelleştirme hükümet politikasıdır. Bazı 
şeker fabrikaları şekeri 8-9 TL bazıları 1,5-2 TL’ye mal 
ediyor. Dolayısıyla teker teker özelleştirme olmaz.

Prof.Dr.Abdülkerim 
YILMAZ
(Tıp Fak.Öğretim 
Üyesi)

GDO’lu gıdalar hakkında bilgiler vererek zararlarından 
söz etti. Gıda olarak tüketilen ürünler zamanla 
antibiyotiklere karşı dirence sebep oluyor bu da 
insan sağlığı açısından ciddi bir tehlikeye işaret 
ediyor. Kanser vakalarındaki artışları da bu açıdan 
değerlendirmek gerekir. Türkiye bugün GDO’lu 
ürünleri ithal eden önemli bir ülke konumundadır. 
Sürekli fazla tüketim ve yeni pazar oluşumu GDO 
konusunda üretimimizi açmaza sokuyor. Ülkemizde 
ciddi anlamda gıda güvenliği sorunu var. İnsanlık yok 
oluyor. Alerjik reaksiyonlar, etik vb. tartışmalar dışında 
çevresel kaygılar söz konusu. Bunlar vücut savunma 
sistemini bozuyorlar. Ne kadar sorunlu olursa olsun 
Dünyada bir yönelim söz konusu. Bu bir siyasi yöntem 
aslında dolayısıyla mücadelenin esas alanı da siyasal 
alan olmaktadır.   
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Kadim DURMAZ
(CHP Tokat 
Milletvekili)

Şekerpancarı demek, endüstri demek çiftçi 
demek, üretim demek, istihdam demek, üreticinin 
sofrasındaki ekmek demek, öğrencinin okul masrafı 
demek, şekerpancarı demek Cumhuriyet demek. 
Ülkemizde şeker fabrikalarında halen 35 beş bin 
civarında işçi istihdam edilmekte ve binlerce çiftçi 
ailesi pancar tarımı ile uğraşmaktadır.      

Okan 
GAYTANCIOĞLU
(CHP Edirne 
Milletvekili)

CHP, 2015 seçim beyannamesinde mazot ve gübre 
fiyatlarını düşürmeyi vaat etmiştir. KDV düştü o 
halde fiyatlar nasıl arttı. Bunu merak ediyoruz. Çiftçi 
alacakları neden ödenmiyor. Çiftçinin alacağını verin. 
Desteğini verin, diye sürekli bastırıyoruz; ancak AKP 
yandaşlarının bir dediğini iki etmeyenler, emekçiler, 
üreticiler ve dar gelirliler söz konusu olunca nedense 
sesleri, çığlıkları işitmiyorlar.

Kemal 
KILIÇDAROĞLU
(CHP Genel Başkanı)

Şekerpancarının ve şeker fabrikaların Türkiye için 
stratejik öneme sahiptir. Cumhuriyet’in simgeleridir. 
Cumhuriyet değerlerini korumalıyız. AKP hükümeti 
değerlerimizi bir bir yok ediyor. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak çiftçimize söz verdik, bize iktidar olma 
fırsatını verin, fabrikaların dumanı tütsün, işsizler iş 
sahibi olsun. Turhal şer fabrikası gibi önemli bir değeri 
korumak boynumuzun borcudur. Bu toplantıyı bu 
nedenle çok önemsiyorum. Dilerim Tokat halkı da aynı 
duyarlılıkla üretim merkezlerine sahip çıkar.
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ŞEKERPANCARI PANELİNDE UZLAŞILAN ORTAK 
KONULAR

• Şekerpancarı, Türkiye için stratejik bir üründür.

• Şekerpancarı üretimi, başta hayvancılık olmak üzere birçok sektöre 
kaynak olduğu için daha ciddi politikalarla desteklenmelidir.

• TÜRKŞEKER ve PANKOBİRLİK her zaman şekerpancarı fiyatlarında ve 
alımda devrede olmalı. Piyasadaki varlığı güçlendirilmeli.

• Şekerpancarında kota uygulaması Türkiye’nin gerçekleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.

• Birçok şeker fabrikası modernize edilmelidir.

• Şeker fabrikaların sosyal yönü düşünülerek politikalar belirlenmelidir.

• Nişasta Bazlı Şeker kotaları AB seviyesinde uygulanmalıdır.

• Şekerpancarı fiyatları maliyetlerin altında seyretmektedir.   
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 
TURHAL ŞEKER FABRİKASI ZİYARETİ
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 
TURHAL KONUŞMASI

BİR FABRİKANIN YAPILMASI ÇAĞDAŞLIK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR 
ADIMIN ATILMASIDIR
İki gündür Turhal’dayız. Neden Turhal’dayız? Sizi biraz Cumhuriyeti’n 
kuruluş yıllarına götürmek istiyorum. Eğer götürmezsem Turhal’da 
olmamızın nedeni çok iyi anlaşılmayacak. Bir devlet düşünün, yeni 
kurulmuş bir devlet. Her şeyi dışarıdan alıyor. Şeker bile kendi ülkesinde 
üretilmiyor. Fabrikası yok, okuma yazma oranı kadınlarda binde 8, 
erkeklerde yüzde 7,6 civarında. Yani bin kadından ancak 8’i okuma yazma 
biliyor. Anadolu boş, bir fabrika bile yok Anadolu’da. Cumhuriyeti kuranlar 
şunu söylediler; “Biz daha güçlü bir ülke için, dünyada söz sahibi olacak 
bir ülke için bir şeyler yapmalıyız.” Yani ekonomimizi güçlendirmeliyiz. 
Yani Anadolu’ya fabrika götürmeliyiz. Yani istihdam alanı yaratmalıyız. 
Yani kişi başına geliri artırmalıyız dediler. Bir kilo şeker bile üretemeyen 
Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında cumhuriyetin kuruluşundan hemen 
6 ay sonra Uşak’ta ilk şeker fabrikasının temelini attı. 1934’tür Turhal 



32

Şeker Fabrikasının temelini atma tarihi. İlk 4 fabrika kuruldu; Alpullu’da, 
Uşak’ta, Eskişehir’de ve Turhal’da. Turhal’a şeker fabrikasının kurulması 
ne anlama geliyor? Şeker fabrikası kurduk tamam mı? Hayır. Turhal’a 
şeker fabrikasının kurulması mühendisin ilk kez Turhal’a gelmiş olması 
demektir. Üniversite mezunlarının Turhal’a gelmiş olması demektir. 
Yüzme havuzunun yapılması demektir, sinema salonunun yapılması 
demektir, havuz başında düğünlerin yapılması demektir. O havuz başında 
düğünlerini yapmak, ayrıcalıklı bir konuma gelmek demektir. Okuma 
yazma oranının yükselmesi demektir, okullaşma oranının yükselmesi 
demektir. Herkesin benim çocuğum da inşallah bir gün mühendis olur, 
gelir Turhal’da fabrikada çalışır demektir. 

Böyle bir ilgiyi yaratmak demektir. Sadece bu mu? Hayır, bu da değil. 
Şeker pancarı üretmek demektir. Çiftçinin ürettiği ürünü şeker fabrikasına 
satması demektir. Çiftçinin kazanması demektir, üretmesi demektir. Sadece 
bu mu? Hayır. Şeker dışında melasın, küspenin çıkması, hayvancılığın 
gelişmesi demektir. Sadece bu mu? Hayır. Okullaşma oranının yükselmesi 
demektir. Çiftçinin kazanması demektir. Sadece bu mu? Hayır. Çiftçi bu 
parayı ne yapacak? Gidecek esnaftan alışveriş yapacak. Esnafın kazanması 
demektir. Yani Turhal’a, yani Türkiye’ye, yani Anadolu’ya bir fabrikanın 
yapılması demek kişi başına milli gelirin artması demektir. Bir fabrikanın 
yapılması demek çağdaşlık yolunda önemli bir adımın atılması demektir. 

Az önce fabrikayı gezdim, Turhal’ın fotoğraflarını gördüm. Küçücükbir 
ilçe, kocaman bir fabrika. Turhal’ın kendisinden daha büyük bir fabrika. 
O fabrika yıllardır çalışıyor ve Türkiye’nin her tarafına şeker fabrikaları 
yapıldı, basma fabrikaları yapıldı. Bir şey daha var. Cumhuriyeti kuranlar, 
arkadaki haritayı görüyorsunuz arkadaşlar, şeker fabrikalarının hangi illere 
dağıldığını görüyorsunuz burada Anadolu, Anadolu’ya dağılmış durumda. 
Anadolu’nun neredeyse her tarafına dengeli bir şekilde dağılmış. Sadece 
şeker fabrikaları mı? Hayır. Sümerbanklar da böyleydi. Malatya’dan 
Nazilli’ye kadar her yerde böyleydi. Önemli bir dünya markasıydı bunlar. 
Sümerbank’ı bitirdik, Etibank’ı bitirdik, tütünü bitirdik, tekeli bitirdik. Şimdi 
sıra geldi şeker fabrikalarını bitirmeye.
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Şimdi ben Turhal’lı kardeşlerime soruyorum ve sizden samimi bir cevap 
bekliyorum. Turhal    Şeker Fabrikası’nın kapatılmasından yana mısınız, 
değil misiniz? Evet mi, hayır mı? Yani yaşamalı diyorsunuz? Biz de yaşamalı 
diyoruz. O zaman Turhal’lıya sormak zorundayım, Tokatlıya sormak 
zorundayım. “Dünya kadar şeker fabrikalarını kapattılar, kapatan partilere 
neden oy verdiniz?” diye benim soru sorma hakkım var. Ben bu soruyu 
sormazsam doğru yapmam. 

ÇOCUKLUĞUMDA ŞEKER BULAMADIKLARI İÇİN ÜZÜMLE ÇAY 
İÇERLERDİ
Bakın, ben size şunu söyleyeyim. Şu haritada gördüğünüz şeker 
fabrikalarını yaptılar. Çocukluğumda hatırlarım şeker bulamadıkları için 
üzümle çay içerlerdi. Benim yaşımdakiler bilirler. Üzümle çay içerlerdi. 
Şeker yoktu çünkü. Ama cumhuriyeti kuranlar kısa süre içinde Türkiye’nin 
her tarafına şeker fabrikaları yaptılar. Dünyada şeker üretiminde şu anda 
5. ülkeyiz. Fransa, Almanya gibi, Amerika gibi ülkelerden sonra Türkiye 5. 
ülke. Dünyada söz sahibi olduk. Nasıl olduk? Turhal’ı kurarak, Eskişehir’i 
kurarak, Alpulluyu kurarak ve sonra fabrikaları yaygınlaştırdık ve dünyada 
5. numara olduk. Ne oldu? 80 milyon nüfusumuz var. Dediler ki, niye şeker 
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pancarından bu Türkler çay içiyorlar, şeker alıyorlar, şekerle besleniyorlar. 
80 milyon nüfus. E biz bunlara ne yapalım? Nişasta bazlı şeker satalım 
bunlara. Fabrikalar yetiyor bize, nişasta bazlı şekere gerek yok. O zaman 
bir politika izleyelim dediler. Ne yapalım? Fabrikaları kapatalım. Ve şeker 
fabrikalarının bir kısmının kapısına anahtar vuruldu ve çalışmıyor. Bir kısmı 
satıldı, fabrikalar kapandı, arsaları çok değerliydi, arsalara binalar yapıldı. 
Sonra ne oldu? Dediler ki, bu şekeri siz çok pahalıya mal ediyorsunuz. Ne 
yapacağız? Bakın, biz nişasta bazlı şeker üretiyoruz çok da ucuz. Bunu 
yapıyoruz, bunu size satacağız dediler. Biz karşı çıktık Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak. Bursa’da fabrika kurulduğu zaman da karşı çıktık. Kanun 
çıkardılar Anayasa Mahkemesine gittik. Anayasa Mahkemesi iptal etti. 
Ama bugün Türkiye’de nişasta bazlı şeker üretiliyor. 

ÇOCUKLARINIZA NİŞASTA BAZLI ŞEKER İÇEREN ÜRÜNLERİ 
YEDİRMEYİN
Benim bütün annelerden ricam, çocuklarınızı ne kadar sevdiğinizi 
biliyorum. Bir anne için evladın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Size 
buradan bir dost tavsiyesi; çocuklarınıza nişasta bazlı şeker içeren ürünleri 
yedirmeyin. Eğer şeker istiyorsanız şeker pancarından alın bunu. 

Biliyorum, bir grup sanayici bana kızacak, vay efendim Kılıçdaroğlu 
bunu nasıl söyler? Ben ülkemi, insanımı, çiftçiyi, şeker pancarı üreticisini, 
o fabrikalarda çalışan işçileri sevdiğim için söylüyorum. Niye Fransa 
vermiyor kendi çocuklarına? Dünyada dedik bir numara Fransa. Fransa 
kendi çocuklarına nişasta bazlı şeker vermiyor, yasaklamış durumda. 
AB’de ortalama yüzde 1,5. Ancak diyor yüzde 1,5’unu kullanabilirsin. 
Onun dışında şeker pancarından şeker elde edeceksin diyor. Bizde yüzde 
15. Niye yüzde 15? Şimdi bir kanun getirmişler, daha meclise gelmedi ama 
taslak elimize geçti. Nişasta bazlı şekerde kotayı kaldıracaklar. Yani serbest 
bırakacaklar. Dünyanın hiçbir ülkesinde serbest değil. Bizde serbest 
bırakacaklar.
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CUMHURİYETİN KURDUĞU FABRİKALARI SİZİN ELİNİZDEN ALDILAR
Şimdi ben, yine Tokatlı kardeşlerime sesleniyorum. Oyun oynayarak 
ve sizleri kandırarak cumhuriyetin kurduğu fabrikaları sizin elinizden 
aldılar. Örnek mi istiyorsunuz? Turhal daha çalışıyor. Az önce gittik yeni 
üretime başlamışlar fabrikalar çalışıyor. Tokat’ın sigara fabrikası ne oldu? 
Orada işçiler çalışıyordu değil mi? Dediler ki, buraya daha güzel fabrikalar 
yapacağız. Fabrika gitti, işçiler de gitti, makinalar hurda fiyatına satıldı, 
yerine binalar yapıldı. Tütün? Tütün bitti. Sadece sanmayın Tokat’ta 
Türkiye’de tütün bitti. Tütün üreticisi tütün ekmiyor artık. Niye eksin? 
Alıcısı yok ki. Tütün ithal ediyoruz, pirinç ithal ediyoruz İtalya’dan. Pamuk 
ithal ediyoruz Yunanistan’dan. Fransa’dan, Kanada’dan mercimek ithal 
ediyoruz, nohut ithal ediyoruz. Sanki bizim ülkemizde toprak yok, güneş 
yok, su yok, çiftçi yok bunları ithal ediyoruz. İthal eden hükümete de oy 
veriyoruz iyi yapıyorsun diye. Sonra aç kalıyoruz avucumuzu açıyoruz kim 
bize yardım edecek diye.

Hepimizin düşünme zamanı. Çiftçi kardeşim düşüneceksin, işçi kardeşim 
düşüneceksin, esnaf kardeşim düşüneceksin. Niye Türkiye kendi şekerini 
üretemiyor mu? Türkiye’nin insanı kobay mıdır ki, nişasta bazlı şekeri 
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dayatıyorsun o insanlara? Bizim çocuklarımız bir Fransız’ın çocuğu kadar 
değerli değil mi yani? Az önce Şeker-İş’te sendikada arkadaşlarla konuştum. 
Onlara çok açık ve net şu çağrıyı yaptım. Kampanya başlatın, nişasta bazlı 
ürün almayacağız, çocuklarımıza yedirmeyeceğiz kampanyasını başlatın 
dedim.

DÜNYA TEKELLERİNİN ÖNÜNDE BOYUN EĞEN SİYASİ PARTİYE OY 
VERMEYECEKSİN
Değerli arkadaşlarım, nişasta bazlı şeker nasıl üretiliyor? Şeker 
pancarından değil bir sefer. Nasıl üretiliyor? Mısırdan üretiliyor? Mısırdan 
üretiliyor. Mısır nereden geliyor? Dışarıdan geliyor mısır. O kadar mısır 
üretmiyoruz, çiftçimiz o kadarını üretemiyor, dışarıdan geliyor. Nasıl mısır 
geliyor? Genetiği değiştirilmiş mısır geliyor. O mısırdan nişasta bazlı sıvı 
şeker üretiliyor ve ondan sonrada çocuklarımıza veriliyor. Zarar bir yönlü 
değil iki yönlü. Hem insan sağlığı açısından, hem çiftçimiz açısından. Şeker 
pancarı var üretiyoruz. Fabrikamız var çalıştırıyoruz, işçimiz var çalışıyor, 
emek harcıyor. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Dünya buna inanmış mı? İnanmış. Peki, 
biz niye yolumuzdan vazgeçiyoruz? Neden fabrikaları kapatmak istiyoruz? 
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Efendim dünya tekelleri bunu istiyor. Dünya tekellerinin önünde boyun 
eğen siyasi partiye oy vermeyeceksin. Dik duracaksın, onurlu duracaksın.

ŞEKER FABRİKALARININ KAPATILMASINA KARŞI ÇIKMAYANLAR 
MİLLİYETÇİ OLAMAZLAR
Bir şey daha var. Biz ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Bunun mücadelesini 
yapmak zorundayız. Milliyetçilik deyince mangalda kül bırakmıyorlar. 
Milliyetçilik nedir? Kendi köylüne sahip çıkacaksın, kendi işçisine sahip 
çıkacak bir insan milliyetçiyse. Kendi işçisine, çiftçisine, sanayicisine sahip 
çıkacak. Kendi çocuklarına sahip çıkacak, bayrağına sahip çıktığı gibi. 
Yabancı tekellerin önünde boyun eğip onların isteklerini yerine getirenler 
milliyetçi olamazlar. Nokta. Turhal Şeker Fabrikası’nın kapatılmasına karşı 
çıkanlar bu ülkenin bir numaralı milliyetçileridir. Herkes böyle bilsin. Şeker 
fabrikalarının kapatılmasına karşı çıkmayanlar milliyetçi olamazlar. Biz 
niye savunuyoruz, cumhuriyeti niye kurduk? Birilerinin önünde boyun 
eğmeyelim diye kurduk. Niye üretiyoruz kendi şekerimizi? Dışarıdan 
gelmesin, benim insanım kazansın, kişi başına gelir artsın, çiftçi kazansın, 
esnaf kazansın, sanayici kazansın, hepimiz kazanalım. Hepimizin ortak 
kazanacağı bir alanı yok ediyoruz, hepimizin ortak kaybedeceği bir alan 
yaratıyoruz.

TÜRKİYE KUL HAKKI YEMEYENLER TARAFINDAN YÖNETİLMEYE LAYIK 
BİR ÜLKEDİR
O nedenle iki gündür ben Turhal’dayım. Turhal Şeker Fabrikası’nı az önce 
gezdik arkadaşlarımla beraber. 1934 yılında temelin atıldığı yere gittik, 
rahmetli Celal Bayar fabrikanın temelini atmış, ilk kazmayı vurduğu yer. 
Orada küçük bir plaket var. Emin olun şunu düşündüm; Celal Bayar burada 
bu fabrikanın temelini atmak için kazmayı vururken şunu düşünmüştür. Biz 
Milli Kurtuluş Savaşını verdik, ama asıl Milli Kurtuluş Savaşı şimdi başlıyor. 
Ekonomik olarak güçlenmek zorundayız. Hiçbir kişinin önünde boyun 
eğmeyen, hiçbir kişiye el, avuç açmayan bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak 
zorundayız ve bu temeller o amaçla atılmıştır. Hani Lozan’da diyorlar ya 
İnönü’ye “Şimdi sen kazandın, imza atıyoruz ama yarın para için bizim 
önümüze geleceksin, bizden para isteyeceksin. Biz bütün bu talepleri 
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cebimize koyduk, bizden para isterken bunları senin önüne koyacağız.” 
Ama o cumhuriyet hiçbir zaman onlara gidip el avuç açmadı, hiçbir talebi 
de kabul etmedi. O cumhuriyet milliyetçiliği üreterek, kendi insanına 
sahip çıkarak ve belki çoğunuz bilmez en zor şartlarda görev yaparken, 
o yoksul Türkiye Cumhuriyeti Osmanlının borcunu son kuruşuna kadar 
ödemiş bir devlettir. Osmanlının borcunu reddetmemiştir. Osmanlının 
borcunu son kuruşuna kadar ödemiştir. Hem fabrikalar yapmıştır, demir 
ağlarla örmüştür, üniversiteler kurmuştur, kendi uçağını yapmıştır. Uçak 
ihraç etmiştir Türkiye. Kendi denizaltısını yapmıştır. Osmanlının borcunu 
da son kuruşuna kadar ödemiştir. O zaman şu soruyu sormak zorundayız. 
Türkiye niçin bugün bir borç batağında? Niye bir borç batağında? Sık 
sık söylerim Türkiye iyi yönetilmiyor diye. Türkiye namuslu yönetilmiyor. 
Türkiye kul hakkı yemeyenler tarafından yönetilmeye layık bir ülkedir.

BİZİM ÜLKEMİZDE ÇİFTÇİ İKİNCİ SINIF VATANDAŞ KONUMUNDA
Diyorlar ki, efendim siz şekeri çok pahalıya üretiyorsunuz. Dışarıdan biz 
nişasta bazlı şekeri çok ucuza yapıyoruz, çok ucuza satın alıyoruz. Neden 
biz pahalıya üretiyoruz? Çiftçi kardeşim de sorsun kendisine, bunu 
söyleyen siyasilere sorsun: “Ya sen bana dünyanın en pahalı mazotunu 
veriyorsun, dünyanın en pahalı ilacını veriyorsun, dünyanın en pahalı 
elektriğini veriyorsun, dünyanın en pahalı suyunu veriyorsun, bir de dönüp 
bana diyorsun ki, niye pahalı üretiyorsun? Ya kardeşim bütün girdiler 
pahalı ne yapıyım, zararına mı satıyım? Ne veriyorsun ki zaten? Taban fiyat 
zaten çok daha altında.” Peki Amerika ne yapıyor, dünya devi Amerika? 
Kendi çiftçisini destekliyor sonuna kadar. Fransa? Destekliyor. Japonya? 
Destekliyor. Desteklemeyen hiçbir ülke yok. Ama bizim ülkemizde çiftçi 
ikinci sınıf vatandaş konumunda.

Geçen yıl bir maden kazasında işçilerimiz hayatlarını kaybetmişti. Hayatını 
kaybeden bir maden işçisinin eşi televizyonlara çıktı ve şu açıklamayı 
yaptı. Eskiden buralarda tarım vardı, ekerdik tarlamızı, biçerdik, satardık 
geçimimizi sağlardık. Fakat şimdi tarım bitti. Ekiyoruz para etmiyor. Eşimi, 
beyimi gönderdim maden ocağına o da orada hayatını kaybetti.
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Şimdi değerli arkadaşlarım, bu tür insan dramlarına yol açmamak 
hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. 
Bizim ne eksiğimiz var biliyor musunuz? Bizim düşünme ve sorgulama 
eksikliğimiz var. Neden böyle oldu diye? Kendimize bu soruyu sormak 
zorundayız. Ve kim yaptı bunu? Sormak zorundayız. Bunu sadece ben, 
sadece siz değil, hepimizin, sivil toplum kuruluşlarının ortak sorgulaması 
lazım. Cumhuriyet kolay kurulmadı arkadaşlar. Cumhuriyetin kuruluşunda 
acı vardır, gözyaşı vardır, şehitlerimizin kanları vardır. Birileri gelip ben 
cumhuriyeti değiştireceğim. İnönü’nün meşhur bir lafı vardı ya “Hadi canım 
sende” diye. Aynısını söyleyeceğiz, “Hadi canım sende değiştiremezsin!”

SON 13 YILDA İKİ TRAKYA BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN EKİLMİYOR
Toprağımız var, çiftçimiz var, 80 milyon nüfusumuz var ama biz 2015 
yılında 12 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik. Tam rakamı veriyim size 
12 milyar 457 milyon dolarlık tarım ürünü ithal ettik. İçinde buğday da 
var, içinde pirinç de var, nohut da var, mercimek de var. Soru şu; 12 milyar 
doları kendi çiftçimize verseydik ne olurdu? Acaba çiftçimiz kendisine 
bu soruyu soruyor mu? 12 milyar doları siz bana verseydiniz ben sadece 
Türkiye’yi değil, bütün Ortadoğu’yu beslerdim demesi lazım. Bütün 
Ortadoğu’yu. Son 13 yılda iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Çünkü 
çiftçi ektiğinde zarar ediyor, niye ekeyim diyor. Ektiğim zaman zarar 
ediyorum. Düşünmeye ve sorgulamaya ihtiyacımız var. Düşünecek ve 
sorgulayacağız.

CEBİNİ DÜŞÜNEN SİYASETÇİ HALKI DÜŞÜNMEZ
Şimdi seçim yok. Buraya oy toplamak için de gelmedim. Sadece ve sadece 
sizin vicdanınıza seslenerek, düşünün ve sorgulayın neden bu ülke 
bu halde neden? Bunu sorgulayın. Sizden tek isteğim bu. Esnaf mısın? 
Sorgulayacaksın kardeşim, çiftçi misin? Sorgulayacaksın. Emekli misin? 
Sorgulayacaksın. Az önce fabrikada işçilerle yemek yedim. Bir taşeron 
işçisi yanımda oturuyor. Kemal Bey diyor, Sayın Genel Başkan bu taşeron 
işçilerin kadrosu ne olacak? Dedim kadro verilmesini biz istiyoruz ama 
hükümet vermiyor. Benim gördüğüm kadar hiç vermeyecek. Niye dedi? 
Vermezse oy kaybı olacak mı, yok dedim. Gene taşeron işçisi gidecek 
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kendi ayağına kurşun sıkacak, oyunu götürüp gene verecek. Ondan sonra 
da gelip bana dert yanacak. Dert yanacağın yer ayrı kardeşim! Bizim 
sorunlarımızı çözün diyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını biliyorum. 
Çocuğun sorunlarını da biliyorum, emeklinin sorununu da biliyorum, 
hastanın sorununu da biliyorum, işsizin sorununu da biliyorum, taşeron 
işçisinin sorununu da biliyorum, orman köylüsünün sorununu da 
biliyorum. Çözümünü de biliyorum. Bizim seçim bildirgemizi örnek aldılar 
ama hiçbirisini yapmadılar. Vaat ettiler ama hiçbirisini yapmadılar. Çünkü 
yapamazlar. Cebini düşünen siyasetçi halkı düşünmez.

Dedim ya iyi yönetilmiyor diye. Bir konuya daha kısaca değineyim. 
Aramızda OHAL mağdurları var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama onlara 
da seslenmek isterim. 15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. 4 siyasi parti 
de darbeye karşı çıktı. Eyvallah. Darbe olsun mu? Hayır. Demokrasi bizim 
uzun yıllardır mücadele verdiğimiz ve gelişmesini istediğimiz bir alan. 
Demokrasinin gelişmesi lazım. Şimdi 15 Temmuz’dan sonra dediler ki, 
olağanüstü hal ilan edeceğiz. Sayın Başbakana söyledim biz olağanüstü 
hale karşıyız. 4 parti darbeye karşı mı? Karşı. Bir şey yapacaksan kanun 
getir meclise oturup çıkaralım. OHAL’i çıkardılar Olağanüstü Hal, Kanun 
Hükmünde Kararname.

Bakın değerli arkadaşlarım, zararı kimler çekiyor? Önce şunu söyleyeyim, 
meclisi bombalayan, vatandaşını öldüren, polisimizi öldüren, darbe 
girişiminde bulunanların süratle yargının önüne çıkarılması ve 
hesabının sorulması lazım. Nokta. Bunu bir sefer kabul edelim. Meclisi 
bombalamak kimsenin haddine değildir. Milli iradenin tecelligahı olan 
meclisi bombalamak kimsenin haddi değildir. Masum insanları öldürmek 
kimsenin haddi değildir. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Ama 
devleti yönetenler, yani hükümet olanlar her şeyi adalet içinde yapmak 
zorundadırlar. Adalet çok önemli ve çok soylu bir kavramdır. Hepimiz 
adaletten yana tavır takınmaz zorundayız. Görüşümüz farklı olabilir, 
inancımız farklı olabilir, yaşam tarzımız farklı olabilir, boyumuz, yaşımız 
farklı olabilir, farklı şehirlerde oturabiliriz. Ama bu coğrafya da aynı havayı 
teneffüs ediyorsak; hepimizin tek sığınacağı yer adalettir. Bir haksızlığa 
uğradığınızda adalete gideceksiniz. Başvuracağız. Adalet bu kadar önemli 
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bir kavramdır. O nedenle bir alim der ki; “Adalet kutup yıldızı gibidir. 
Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner” der. Adalet budur.

BİR MİLYONA YAKIN OHAL MAĞDURU VAR
 Adaletle bir ülkeyi yönetmeyip de kinle, hırsla, öfkeyle, intikam duygusuyla 
yönetirseniz; mazlumlar yaratırsınız. Bugün bir milyona yaklaşan mazlum 
insanımız var. OHAL mağdurları diyoruz biz bunlara. Bir milyona yakın. 
Öğretmen; sendikalı diye öğretmeni atıyorlar öğretmenlikten, devlet 
memuriyeti de öyle. Sendikalı olmak ne zamandan beri bir suç oluyor? Bir 
anayasal haktır sendikalı olmak. Atamazsınız. Varsa bir kabahati verirsiniz 
mahkemeye. Hakim atarsa eyvallah. Ama yargısız, sorgusuz, sualsiz ben 
seni devlet memuriyetinden atıyorum. Olmaz. Üniversite hocaları; bildiri 
yayınlamışlar. Vay sen misin bildiri yayınlayan? Onları da üniversiteden 
atıyorlar. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Niye atıyorsun? Üniversite hocası, 
görüşünü beğenmeyebilirsin, düşüncesini beğenmeyebilirsin ama 
üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce dile getirildiği yerlerdir. 
Böyle kabul edeceksin. Devlet memuriyetinden atıyorsun, lojmandan 
da atıyorsunuz, adamı hapse atıyorsunuz. Eşi çıkıyor; ev kiralayacak, 
kimse ev vermiyor. Bankada üç beş kuruş parası var. Çekmek istiyor. 
Bankadaki hesabına tebliğ koyuyorsunuz. Anne geldi kucağında çocuk; 
“Bileziklerimi sattım, şimdilik geçiniyoruz. Ama bunun parası bittikten 
sonra ben neyle geçineceğim?” Böyle bir şey olabilir mi? Darbeyi kim yaptı 
arkadaşlar? Uçağı kullanan yaptı, talimat veren yaptı. Sen öğretmenden 
ne istiyorsun? Sen memurdan ne istiyorsun? Sen işçiden ne istiyorsun? Bir 
de diyorlar ki; bunları aldık görevden, memuriyetten attık, bir sigortalı işte 
de çalışmayacak. E ne olacak bu? Yani eline silahı alıp dağa mı çıkacak? 
Sosyal devlet dediğimiz bir düzenleme var arkadaşlar anayasada; “Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir.” der. Bunun 
değiştirilmesi dahi teklif edilemez, diye anayasamızda hüküm var.

BÜTÜN MAĞDURLARA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIM
Sosyal devlet nedir? Herkesin yanında olan bir devlettir. Aç, açıkta kimsenin 
olamamasını isteyen devlet sosyal devlettir. Er ve erbaşlar; erkeklerimizin 
çoğu, salonda erklerin çoğunluğunu görüyorum. Hepiniz üç aşağı beş 
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yukarı hepiniz askerlik yaptınız. Komutan kalk deyince kalkar, otur deyince 
otururduk. Esas durun deyince; esas duruşta bulunurduk. Hiza der, hizaya 
gel, Yürü; yürü. Hepsini yapardık. Er ve erbaşlara komutan emir vermiş; dışarı 
çık! E çıkmış. Hepsini toplamışlar, hapse atmışlar darbeci diye. Ya bunlar 
emir kulu, bunların aileleri perişan vaziyette. Ben merak ediyorum; FETÖ 
FETÖ daha düne kadar siz FETÖ ile kol kola gezmiyor muydunuz? Birlikte 
değil miydiniz? Soru; “Ne istediniz de vermedik?” E bende sordum. Onlar 
ne istediler sen de neyi verdin arkadaş? Çık açıkla. Daha henüz açıklamış 
değil. Bu sorunun cevabını almış değilim yani. Soracağım, sizler de sorun, 
her gördüğünüzde sorun. Ne istediniz de vermedik? Neleri verdiniz siz 
arkadaşlar, neleri verdiniz? Üniversiteleri kapattılar, bunlar cemaatçilerin 
üniversitesidir. Öğrenciler; ya bu öğrenci gitmiş ÖSYM’ye girmiş, sınavı 
kazanmış, oraya da ÖSYM yerleştirmiş, sen de buraya gireceksin demiş. 
Öğrenciler perişan. Bir polis memurundan bir mektup aldım. Görevine 
son verilmiş ve ayrıca hapiste. Suçum şu diyor; Kayseri’de bir kooperatife 
girmek. Taksitini bir banka aracılığıyla ödüyordum. Sonra o banka dedi ki; 
bundan sonra ben havalelerde havale parası alacağım. Kooperatife dedim 
ki; ya havale parası alıyorlar. Dediler ki Bank Asya aracılığıyla gönderirsen 
onlar havale parası almıyorlar. Ben de kooperatif taksitini Bank Asya 
aracılığıyla gönderdim. Sen misin Bank Asya aracılığıyla gönderen? Polisi 
polisten atıyorlar. Şimdi arkadaşlar, bunlar olmaz. Mağdurlar yaratılmaz. 
Darbeciler bellidir, darbeyi yapanlar bellidir, teşebbüs edenler bellidir. Bir 
an önce yaparsınız, çıkarırsınız yargının önüne hesabını sorarsınız, hep 
beraber sorarız. Ayrıca o davaları gizli kapaklı da yapmasınlar. Medyaya 
açık, televizyonlardan canlı verilsin, hepimiz görelim. Kim hangi suçu nasıl 
itiraf ediyor hepsini görelim. Gizli kapaklı da olmasın bu işler. Biz bunları 
istiyoruz. 

İl Başkanları Toplantısında il başkanlarıma talimat verdim. Nerede bir 
mağdur varsa mağdura sahip çıkacaksınız. Karşı çıkıyorlar, vay Kılıçdaroğlu 
mağdurlara sahip çıkıyor. Evet sonuna kadar sahip çıkacağım, bütün 
mağdurlara sonuna kadar sahip çıkacağım! Çünkü zalimin karşısında 
susan dilsiz şeytandır. Ben zalimin zulmüne direneceğim.
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BU MEMLEKETİN HUZURA İHTİYACI VAR, BİRLİKTE YAŞAMAYA 
İHTİYACIMIZ VAR 
Geçici işçilerimiz var, taşeron işçilerimiz var, emeklilerimiz var. Hayata 
tutunmaya çalışan milyonlarca işsizimiz var. Gencecik çocuklar işsiz. 
Bütün bu sorunları çözmeye hazırız. Ama bir şey var her şeyden önce. 
Bu memleketin huzura ihtiyacı var, birlikte yaşamaya ihtiyacımız 
var. Birbirimizi önyargılarımızla tanıyoruz. Önyargılarımızı silelim, 
önyargılarımızı kaldıralım. İnsanımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, 
bayrağımızı seviyoruz, bütün sorunları biliyoruz. Sorunları çözmeye 
hazırız. Bu ülkeye söz veriyorum, bu ülkeye bedeli ne olursa olsun huzuru 
ve bereketi getireceğim. Turhal’lı kardeşim de merak etmesin, esnaf 
kardeşim de merak etmesin. Anadolu’nun içi boşalıyor, Anadolu’nun 
içini fabrikalarla donatacağız. Bizim ‘Merkez Türkiye’ projemizin ana 
hedefi buydu. Her şey İstanbul’a yapılsın, Türkiye İstanbul’a gitsin. Peki 
kardeşim Tokat ne olacak? Sadece 2015 yılında Tokat’tan ayrılan vatandaş 
sayısı, yani Tokat’ı terk eden Tokatlıların sayısı 40 bin kişi. Geçinemiyorum 
diyor Tokatlı, iş bulamıyorum diyor Tokatlı. Anadolu’yu kim boşaltıyor? 
Şu haritaya bakın Anadolu’nun her tarafı fabrikalarla döşenmiş, 
doldurulmuş. Bir de geldiğimiz noktaya bakın Anadolu’nun içi boşaltılmış. 
Biz Anadolu’yu yeniden görkemli Anadolu yapacağız. Herkes babasının, 
dedesinin yaşadığı yerlerde geçimini sağlayacak, eli ekmek tutacak, evine 
huzur içinde gidecek. Farklı görüşte olabilir, farklı yaşam tarzı olabilir. Hiç 
önemli değil. Mademki insanız insan gibi yaşayacağız. Mademki insanız 
her insana saygı göstereceğiz. Mademki insanız Yunus’u sevdiğimiz gibi, 
Mevlana’yı sevdiğimiz gibi, Hacı Bektaşi sevdiğimiz gibi, Ferhat ile Şirin’i 
sevdiğimiz gibi, bayrağımızı sevdiğimiz gibi bu ülkeye de sahip çıkacağız 
ve bu ülkeyi seveceğiz. 
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CHP İKTİDARINDA NASIL BİR ŞEKERPANCARI POLİTİKASI 
OLACAK

CHP olarak temeli üretim olan bilimsel içerikli bir şeker politikası 
uygulamak temel hedefimizdir.  CHP iktidarında, Cumhuriyet devrimlerinin 
yayılmasında, Türkiye’de sanayinin gelişmesinde çok önemli bir yer 
tutan şekerpancarı üretiminde ısrar edilecektir. İstihdamdaki önemi 
ve hayvancılıkta direkt üretim ve verim artışı sağlayan melas ve pancar 
küspesi için “üretim planlaması” ile verimsiz bölgelerde şekerpancarı 
üretimi bölgesel destekleme politikaları ile kendiliğinden sınırlandırılacak 
olduğundan kotaların etkisi azalacaktır. NBŞ kotası beslenmede değil, 
kontrollü olarak ilaç ve kimya sanayine kullandırılacaktır. CHP iktidarında 
kota mutlaka AB ülkeleri seviyesine çekilecektir. 

AKP hükümetinin uyguladığı politikaların tersine şekerpancarı üretiminde 
destekler arttırılacak, Türkiye’nin ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN BİR ÜLKE 
olması hedefine ulaşılacaktır. Kısacası CHP iktidarında ÜRETEN KÖYLÜ 
YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ OLACAKTIR. 
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CHP’nin şekerpancarında uygulayacağı tarım politikasının ana hatları 
şunlardır.

1. CHP iktidarında şekerpancarına “özel” desteklemeler yapılacaktır. 
Tahıllar ve bazı yağlı tohumlu bitkilerde uygulanan “fark ödemesi” 
şekerpancarına da yapılacaktır. CHP iktidarında çiftçi, bütçe yasası ile 
hak ettiği desteğe kavuşacaktır. Çiftçiyi köyünde tutmayı hedefleyen 
“sosyal destekler” CHP iktidarında bölgesel ve ürünün niteliğine göre gelir 
farklılıklarını gidermeye yönelik uygulanacaktır. Şekerpancarı üretimini 
arttırmak ve şekerpancarının başta hayvancılık sektörüne katkılarını 
arttırmak temel amaçtır.

2. CHP iktidarında NBŞ kotası AB ülkeleri seviyesine çekilecektir. 
NBŞ’nin insan sağlığına olumsuz etkileri bilinmektedir. CHP her zaman 
için “Önce İnsan, Önce Türkiye” mantığı ile hareket eden bir partidir. 
Dolayısıyla bilimsel olarak şüpheler uyandıran nişasta bazlı şekere 
temkinli yaklaşmaktayız. NBŞ kotası beslenmede değil, kontrollü olarak 
ilaç ve kimya sanayine kullandırılacaktır. CHP iktidarında kota mutlaka AB 
ülkeleri seviyesine çekilecektir. Yani Türkiye’de halen şeker tüketiminin 
% 15’i olarak uygulanan NBŞ kotası, AB ülkeleri ortalaması olan %  1,5-2 
seviyelerine çekilecektir.

3. CHP iktidarında hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecek, 
modernize edilip Devlet tarafından çalıştırılacaktır. Şekerpancarı ve 
şeker fabrikaları birlikte ele alınarak, bulunduğu bölgeye daha fazla katkı 
yapması sağlanacaktır. Çünkü şeker fabrikalarının bulundukları bölgelere 
ciddi katkıları vardır. Tarımsal kooperatiflerin Devlete ait şeker fabrikaları ile 
daha planlı bir üretim, işleme ve pazarlama politikası oluşturmasına önem 
verilecektir. Bu amaçla eski teknolojiye sahip fabrikaların modernizasyonu 
sağlanarak ekonomiye daha fazla katma değer yaratmaları sağlanacaktır.

4. Şekerpancarında “üretim planlaması” yapılarak “kota” 
uygulamasına son verilecektir. Tüm çiftçilerin olduğu gibi şekerpancarı 
üreticilerinin de bütçeden hak ettiği desteği almasıyla tarımsal üretim 
yapanların sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanlara yakın bir gelir elde 
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etmesi CHP’nin tarım politikasının ana fikridir. Buna göre üretimi sınırlayan 
kota yerine “üretim planlaması ile bölgedeki şeker fabrikasının kapasitesi 
oranında bir alım yapması sağlanacaktır.

5. CHP, şekerpancarı üretimine bilimsel yaklaşmaktadır. CHP 
iktidarıyla şekerpancarı üretiminde bilimsellik ön plana çıkacaktır. Çünkü 
CHP şekerpancarını stratejik ürün kabul etmektedir. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu coğrafyada şeker üretimi için şekerpancarı gerekli olduğu için 
artan nüfusun ve şeker sanayinin ihtiyacı için üniversiteler ve araştırma 
enstitülerindeki araştırmalara ciddi destekler verilecektir. Verimlilik temelli 
bilimsel araştırmalar için her türlü çaba sarf edilecektir. 





ŞEKERPANCARI RAPORU
“Şekere ve Şekerpancarına Sahip Çıkıyoruz”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ


