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Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. 

Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar 

buluşlardan azami  derecede istifade  etmek zorunludur.





Şekere Yön Veren Davalar
Ülkemiz şeker sektörü için 2000’li yıllar büyük değişimleri beraberinde getirmiştir. Türkşeker’in 
%99 oranında kendi bilgi, deneyim ve altyapısıyla yurt dışında şeker fabrikası kurmasının he-
men ardından özelleştirme kapsam ve programına alınması, Şeker Kanunu’nun yasalaşması, 
Şeker Kurumu’nun faaliyete geçtikten iki buçuk yıl sonra kapatılması, özelleştirme girişimleri, 
NBŞ tehdidi... Tarımsal bir üretim alanı olmaktan çıkıp bir endüstriye dönüşen şekerde kısa 
sürede gerçekleşen bu dönüşüm sektörün paydaşlarını da derinden etkilemiştir. 

Şeker İş Sendikası, örgütlü olduğu üretim alanında meydana gelen bu değişime yönetim 
değişikliği ile başlayan bir yenilenme ile karşılık vermiştir. Klasik, dar bir sendikacılık an-
layışından sektördeki her değişime bir tepki verilmesi, bir adım sonrasında değişime yön 
verilmesi şiarına geçiş ile birlikte, sendikal faaliyetlerde bir çeşitlilik ve genişleme olmuştur. 

Bu süreçte; sektör iradesini yansıtmayan, ülke ve kamu yararı taşımayan bir dizi işleme 
karşı meşru ve yasal bir mücadele yürütülmüştür. Danıştay’da görülen davalar etrafında 
şekillenen yasal mücadelede elde edilen kazanımlar bugünkü şeker sektörünün mevcut ya-
pısına büyük katkı vermiştir. Şunu söylemek bir abartı olmasa gerek; Şeker İş Sendikası’nın 
sektörle ilgili mücadelesi sonuç vermemiş olsaydı eğer, bugün çok daha farklı bir yapıda 
olan şeker sektöründen bahsetmemiz gerekecekti. Pancar şekeri üretiminin çok düşük se-
viyelerde olduğu, birkaç fabrikada üretim yapılabildiği, NBŞ üretiminin pancar şekeri üre-
timini üçe-dörde katladığı, ithalata bağımlı, şeker üreticisi değil şeker tüketicisi bir ülkede 
“kurtuluş reçeteleri” arıyor olabilirdik bugün. 

İşte, bu süreçte yaşananların kayıt altına alınması, bir anlamda tarihe not düşmek 
olacaktır. Sektörün neyle karşı karşıya kaldığı, paydaşların neler söylediği, kararların 
nasıl alındığı ve savunulduğunun bilinmesi, toplumsal hafızamıza katkıda bulunacağı 
gibi gelecek öngörülerimize de şekil verecektir. 

Bu düşüncelerle, Şeker İş Sendikası tarafından açılan ve yürütülüp sonuçlandırılan 
önemli gördüğümüz davalara ait belgeleri kayda almak, paylaşmak istedik. Türkiye’de 
pek örneği olmayan bu çalışma, sadece sektör için değil hukuk camiası için de değerli 
bir kaynak oluşturacaktır. 

Biliyoruz ki, 1990 sonrasında ülkemizde sadece şeker sektöründe değil tüm ekonomi 
alanlarında bir değişim, dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümü, değer yargıları ve bakış 
açıları değişimini önemli sayılabilecek belli sayıdaki özelleştirme dava dosyasından 
da görmek, hissetmek mümkündür. Davaların tür ve içeriğinden yargının bakış açısına 
kadar pek çok küçük ama önemli detay dava belgelerinde mevcuttur.

Yurt dışında “önemli davalar” başlığıyla yapılan çalışmalar, dönemin ruhunu ortaya 
koyan karar ve süreçleri şeffaflık temelinde kamuoyu bilgisine sunmaktadır. Böylelikle 
hukuk araştırmacıları, akademisyenler, avukatlar ve öğrenciler birinci elden ulaştıkları 
belgeler üzerinden değerlendirme fırsatına sahip olabilmektedirler.

Şeker Kurumu’nun kapatılması davası ile başlayan serimiz özelleştirme ve NBŞ dava-
ları ile devam edecektir. Çalışmamızın bir örnek oluşturması, benzeri yayın ve faaliyet-
leri teşvik etmesi en önemli kazanımımız olacaktır. Dava dosyaları arasında unutulup 
gidecek bilgi ve belgelerin geleceğe ışık tutabilmesi dileğiyle…

       Saygılarımla,
   Avukat Gökhan Candoğan
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ŞEKER SEKTÖRÜNDE BİLGİ ASİMETRİSİ KURGULAYAN DEĞİL,
GÖREV GEREKLERİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİREN 

BİR ŞEKER KURUMU’NA İHTİYACIMIZ VAR.

10 yıl önce Sendikamız Şeker-İş’in, Şeker Kurumu’nun kapatılmasına karşı sürdür-
düğü mücadelesinin zaferi nihayetinde kaleme aldığı bir metin...

“Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından “sehven” alındığı söylenen karar ile Kurumun 
kapatılması neticesinde sektör başıboş bir sürece terkedilmiştir. Sendikamız bir 
yandan yetkili kurum ve kişiler nezdinde girişimlerde bulunurken, diğer yandan 
Danıştay’da dava açmış ve kazanmıştır. Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 
2005/5903 esas sayılı karar ile “Dava konusu işlemlerin dayanağı bulunan 4634 
sayılı Şeker Kanunu’nun geçici 8. maddesinin iptali için ANAYASA MAHKEMESİ’NE 
BAŞVURULMASINA” ve “Anayasa Mahkemesi kararının gönderilmesinden sonra 
istem hakkında yeniden bir karar verilmesine kadar 2004/8330 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’nın Eki Karar’ın 1. maddesi ile 22.12.2004 tarih ve 1824 sayılı Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı işleminin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA” karar 
verilmiştir. Böylece yaklaşık sekiz ay kapalı kalan Şeker Kurumu’na tekrar işlerlik 
kazandırılmıştır. “

Bu bakış açısıyla, Anayasa Mahkemesine taşıdığımız ve kurumsal ehem-
miyetinin arkasında her daim durduğumuz Şeker Kurumu’nun varlığının 
pancar şeker sanayi ve Sendikamız Şeker-İş açısından ne denli mühim 
olduğu açıktır.

Pancar şekeri endüstrisinin çok katmanlı yapısı ve diğer sektörlerle yakın ilişkisi 
dolayısıyla şeker politikalarının oluşumunda üretim ve arz kontrolünün önceliği, 
üretimin sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma hedefi doğrultusunda tasarlanması, 
şeker piyasasının kendine özgü yapısı ve özelliklerini dikkate alan bir yapıda işle-
mesi, ülkesel sınırların ötesinde uygulanan koruma önlemlerinin Türkiye açısından 
yansımalarının değerlendirilmesi ve pancar şeker endüstrisi menfaat grubunun 
geniş bir kesimi kapsaması itibariyle sektörel regülasyon zorunluluğu vardır. Di-
ğer tarımsal üretim kaynaklarında olduğu gibi şeker pancarında da maksimum 
faydayı sağlayacak ve uzun vadede gıda arzını güvence altına alacak istikrar-
lı politikaların belirlenmesi gereklidir. Çünkü, ülkemizde pancar şeker sanayinin,    
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kristal şeker ve bağlı yan endüstrileriyle birlikte oluşturduğu üretim, is-
tihdam ve katma değerden gelen stratejik pozisyonu, Türkiye’nin sosyal ve 
iktisadi gereksinimlerini karşılamak üzerine kuruludur.

Bu amaçlara hizmet etmek doğrultusunda Şeker Kurumu, ülkenin şeker üretim ve 
arzında yeterliliği güçlü planlama ve düzenlemeler ile pancar üreticileri ve şeker 
çalışanlarının sağlıklı bir piyasada çalışmalarına ortam hazırlamalıdır.

Fakat yıllar itibariyle Şeker Kurumu, şeker sektörü ve TÜRKŞEKER’in (Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.) aleyhine çalışan bir yapıya dönüşmüş; dezenformasyon 
yaratması neticesinde etkin ve misyonuna yaraşır yönetim anlayışından 
uzaklaşan Şeker Kurumu, şeker sektörünün şeker üretim kapasitesinin yaklaşık 
yüzde 77’sine sahip olan pancar şeker sektörünü değil de Türkiye’de nişasta 
bazlı şeker (NBŞ) üretimi yapan uluslar arası kartellerin çıkarlarını koru-
yan/destekleyen bir eğilim içerisine girmiştir.

Bugün, teknolojik altyapısı güçlü, tarımsal destek ve teşviklerle rekabet sorunu-
nu bertaraf etmiş AB şeker sektörü karşısında Türk şeker sektörünü gerekli 
tarımsal desteklerden mahrum bırakan ve üreticiyi ayakta tutma gereksi-
nimi duymayan bir bakış açısıyla,  2017 yılından itibaren AB ülkelerinde şeker 
kotalarının kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesi aşamasında 
alt yapı hazırlık çalışmalarından uzak tuttuğu Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin şeker 
sektöründe şekillendireceği tablonun neresinde yer alacağı konusunda kaygı duy-
maksızın hareket etmektedir. 

Kurum, dünya şeker sektörünün yönetim modellerinin merkezinde çiftçi kuruluş-
larının yer aldığını görmezden gelerek, siyasileri dünya uygulamalarında izlenen 
stratejiler konusunda enforme etmemekte, ülkemizin uygulama kabiliyetini hiçe 
saymaktadır. Diğer taraftan işçilik maliyeti üzerinden yaptığı siyaset ile tutarsız 
karşılaştırmalara tabi tuttuğu Türkşeker çalışanlarının işçi başına şeker üretimi-
ni düşük göstermekte, dünyanın hiçbir ülkesinde dünya borsa fiyatlarından tü-
ketilmeyen şekerin ülkemizde tüketim fiyatlarıyla karşılaştırarak pahalıya şeker 
tükettiğimiz konusunda yaptığı gerçek dışı demeçlerle sektörün altyapı sorunla-
rının üstünü örtmektedir. Kısacası, uluslararası kartellerin pancar şeker sek-
törünü çökertme projesinin desteklenmesinin sağlanması, şeker piyasasını 
denetleyen ve düzenleyen bir Kurumun ciddi biçimde bilgi zafiyetine yol açtığını 
göstermektedir.

Şeker’de kamu sektörünün ayakta tutulmasına yönelik bir çabanın mevcut 
olmaması, pancar şekeri sektörünün gelecekte küçülmeye mahkum edile-
ceğini göstermektedir.

Sendikamız Şeker-İş’in tüm bu talihsiz yaklaşımlara “dur demek” ve Ku-
rumun asıl misyon ve vizyonunu hatırlatma gereksinimi duyması, geçmiş-
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ten gelen mücadelemizi farklı bir boyuta taşımış bulunmaktadır. Gelecekte 
yaşanması kuvvetle muhtemel olumsuz gelişmeler karşısında ne gibi önlemlerin 
alınabileceği noktasında bilgi ve belgelere dayalı olarak objektif değerlendirmeye 
açık bu ve devamı niteliğinde olacak çalışmalarımız, 14 yıllık mücadelemizin 
ortaya konmasını sağlayarak şeker sektörümüzün hafıza sorununa ışık 
tutmuş olacaktır.  

Hatırlamakta fayda var, Türkiye şeker fabrikalarının özelleştirme girişiminin mi-
ladı olan 2000 yılından bugüne; Şeker Yasası’nın kabulünden pancar şekeri kota-
larının düşürülmesine, Nişasta Bazlı Şeker üretim kotalarından Şeker Kurumu’nun 
kapatılmasına kadar birçok politika ve değişim eksenli uygulamaya şahit olduk.  
Özelleştirmeye yönelik yol haritasının belirlenmesinin ardından strateji ve ek 
strateji raporlarının hazırlatılmasıyla devam eden süreçte,  Strateji Raporların-
da ‘’Özelleştirmenin Çiftçi Kooperatiflerine Yapılması’’ başlığı altında yer alan 
üreticiye devir seçeneğinin somut ve ciddi bir alternatif olarak sunulmasına 
rağmen adeta üstü kapatılmaya çalışılarak, siyasi irade ve karar verici merciler-
den gizlendi. 

Bugün, halen bu temel öneriyi değerlendiren bir nihai sonuca ulaşabilmiş değiliz..

Nedeni ise, hukuk kararlarının, dava süreçlerinin, öneri niteliği taşıyan 
raporların, değerlendirmelerin ve incelemelerin buz dağının ardına itil-
mesidir.

İşte bundan sonraki aşamada, hukuksal sürecin tamamının ele alındığı çalışmala-
rımız ışığında birçok meselenin açıklıkla tartışılabildiği 2015 Türkiye’sinde  kamu-
oyu ve karar vericiler nezdinde, Türkiye’miz için zengin sonuçlarla bezenmiş inşa 
sürecinin,  “milli sermayemizden değer yaratmak, rekabet gücümüzü açığa 
çıkarmak”  amacında buluşan ortak bir zihniyetle ele alınarak değerlendirilece-
ğine inanıyoruz.

Bu anlayışla, Türkiye’yi küresel aktör haline getirmede üzerine düşen sorumluluğu 
istekli ve kararlı bir şekilde yürüten Sendikamız Şeker-İş, halk sağlığından gıda 
güvenliğine, sürdürülebilir üretimden kırsal kalkınmaya kadar ülkemiz menfaat-
lerini koruma üzerine kurulu sistematiğin bir parçası olma amacını sürdürecek;  
yanlış yönlendirme/algıların üstünü çizen bilgi ve belgelere dayalı çalışmalarını 
kamuoyu, karar vericiler, akademisyenler, hukukçular ve şeker sektörünün tüm 
kesimleriyle paylaşmaya devam edecektir.

                                                                                Saygılarımla,

                                                       
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı

                                                                                   İsa GÖK
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Türkiye’nin en ağır  ekonomik  krizlerinden birisi olan  Şubat  2001  krizinden hemen  
sonra, Mart 2001’de Hazineden Sorumlu  Devlet Bakanı olarak göreve başlayan  Kemal 
Derviş’in ajandasında yer alan  ve “Kemal Derviş Yasaları”  olarak  anılan  on beş düzen-
lemeden  birisi de Şeker  Kanunu  idi. Kemal Derviş’in göreve gelişinin hemen ertesinde 
bu on beş yasanın çıkarılması için çalışmaya başlanmış, ilk çıkan yasalardan birisi de 19  
Nisan  2001  tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4634 sayılı Şeker Kanunu olmuştur.

Amacı, 1’inci maddede, “yurt içi talebin yurt içi üretimle  karşılanmasına ve gerektiğinde 
ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fi-
yatlandırma, pazarlama  şart ve yöntemlerini  düzenlemek”  olarak  ifade  edilen  Kanun’un  
7’nci maddesi ile Şeker Kurumu kurulmuştur;

Madde 7 – Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygula-
mayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde dü-
zenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek  ve yetkileri 
kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şeker Kurumu kurulmuştur. Kurumun 
merkezi Ankara’dadır. Kurumun organları, Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden olu-
şur.  Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

Kamu tüzel kişiliğine sahip bağımsız bir idari otorite olarak oluşturulan Şeker Kurumu’nun 
geleceği ile ilgili olarak da, Kanun’un geçici 8’inci maddesinde;

Uluslararası kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Bakanlar Kurulu, kurum 
ve organlarının görev, yetki ve görev süresini 31.12.2004 tarihinde yeniden belirler.

denilmiştir. Bu geçici hüküm ile, diğer bağımsız idari otoriterlerden farklı olarak, Şeker 
Kurumu’nun durumunun belirli bir sürenin sonunda yeniden değerlendirilmesi esas alın-
mıştır. Bu hükümde yer alan “uluslararası kuruluşlar” ibaresinden kasıt ise, başta  Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) olmak üzere, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF)  ve Dün-
ya  Bankası’dır. Zira, Kanun’un  tasarı  aşamasında görüşüldüğü TBMM ‘Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda bu açıkça ifade edilmiş ve özellikle 
2005 yılında işlerlik kazanacağı öngörülen DTÖ taahhütleri nedeniyle, Şeker Kurumu’nun 
geçiş kurumu olarak, 2004 yılına kadar çalışmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Kanun hükmü çerçevesinde, Şeker Kurumu’nun karar organı olan Şeker Kurulu’na 
20.06.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2559 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı  ile atamalar yapılmıştır. Yine 14.02.2002 tarihli Resmi  Gazetede yayımlanan 
“Şeker  Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile birlikte Şeker Kurumu 
faaliyetlerine başlamıştır.

Giriş
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Sektörü düzenleme işlevini yerine getiren Şeker Kurumu’nun geleceği Ağustos 2004’den 
itibaren sorgulanmaya başlamıştır. Bu çerçevede; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı,  Türkiye  
Şeker Fabrikaları AŞ.’den görüşler  alınmıştır. Alınan bu görüşleri derleyen Şeker Kurumu,  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na hitaben yazdığı 28.10.2004 tarihli  yazıda  (Ek-1, Kurum 
yazısı),  ilgili Kurum görüşlerini

1. AB ve DTÖ çerçevesinde şeker sektörü ile ilgili düzenlemelerin devam etmekte 
olduğu,

2. Şeker Kurumu’nun; uluslararası anlaşmalar ile ilgili çalışmalarda sektör bazında 
önemli görevler  üstlenmiş olduğu ve gelecekte de üstlenmesi gerekeceği,

3. Şeker sektörünün gerek uluslararası anlaşmalarda meydana gelen gelişmeler 
doğrultusunda sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekse sektörel iç dinamikler 
açısından denetlenmesinin ve düzenlenmesinin gerekliliği,

4. Şeker Kurumunun görev süresi ile ilgili bir tahdide yer verilmediği,

5. 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun Kurulun görev ve yetkilerini belirleyen 9’uncu madde-
sinin yeniden ele alınarak bu çerçevede genişletilmesinin gerektiği,

olarak özetlemiştir. Şeker Kurumu, ilgili idare görüşleri ile kendi değerlendirmelerinden 
yola çıkarak, 4634 sayılı Şeker Kanunu geçici 8’inci madde gereği, Şeker Kurumu ve or-
ganlarının görev, yetki ve görev sürelerinin 30 Haziran 2009 tarihine kadar uzatılması 
gerektiği, sonucuna varmıştır.

Şeker Kurumu’nun görev süresi ile ilgili görüşüne başvurulan Hazine Müsteşarlığı ise; 
şeker sektöründe özelleştirme sürecinin devam etmekte olması nedeniyle, şeker ko-
talarının bağımsız  bir Kurul tarafından belirlenmeye devam edilmesinde yarar olduğu, 
ayrıca uluslararası müzakerelerin sonucunun belirsiz olduğu düşüncesi ile görev sü-
resinin bir yıl için  uzatılması,  sonrasında  yeni  bir  değerlendirme  yapılması,   öneri-
sinde  bulunmuştur. (Ek-2, Hazine yazısı)

Bu görüşlere rağmen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.12.2004 tarih  ve 1824  sayılı 
kararı üzerine, 27.12.2004 tarih  ve 2004/8330 sayılı Bakanlar  Kurulu kararı  ile, 
Şeker Kurumu ve hizmet  birimlerinin görev süresinin 31.12.2004 tarihi  itibariyle  sona 
erdirilmesine, Şeker Kurulu’nun  görev  süresinin ise  31.12.2006 tarihine kadar  uza-
tılmasına, karar  verilmiştir. Yani, 31.12.2004 tarihli    Resmi   Gazetede   yayımlanan   
bu karar ile, Şeker   Kurumu kapatılırken, karar  organı  olan  Şeker  Kurulu’nun  görev  
süresi iki yıl uzatılmıştır. (Ek-3, Bakanlar Kurulu kararı)

Anılan Bakanlar Kurulu  kararında dikkat  çeken  husus,  karara   dayanak olarak  Sana-
yi  ve Ticaret Bakanlığının 22.12.2004 tarihli  yazısı gösterilmişse de, bu yazıda Şeker 
Kurumu’nun kapatılmasına dair  bir  görüşün bulunmamasıdır.  Nitekim, Şeker  İş  Sendi-
kası   tarafından Sanayi  ve Ticaret  Bakanlığına  yapılan  07.02.2005 tarihli  bilgi edinme  
başvurusu ile Şeker Kurumu’nun   kapatılmasına  dair   bir dizi  soru  yöneltilmiştir.  Bu  
sorulara verilen 25.02.2005 tarihli Bakanlık cevabında (Ek-4, Bakanlık Cevabı) 
Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilen yazıda,  Şeker  Kurumu  ve organlarının 
görev, yetki ve görev süresinin 31.12.2007 tarihine kadar uzatılması gerektiği  ifade  
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edildiği, yani, yazıda Şeker 
Kurumu’nun kapatılması 
yönünde görüş verilmediği, 
ötesinde, kararın  Şeker Ku-
rumu  ve hizmet  birimlerine 
ilişkin bölümünün düzeltile-
rek   Şeker Kurumu’na yeni-
den işlev kazandırılması için 
girişimlerin sürdürüldüğü, 
belirtilmiştir.1

Bu husus, Şeker-İş Sendikası 
tarafından Danıştay’da   
açılan iptal davasına verilen 
27.04.2005 tarihli cevap 
dilekçesinde de tekrarlan-
mıştır. Bakanlık cevap   dilek-
çesinde; Bakanlık tarafından 
Başbakanlığa iletilen görüş 
ile Bakanlar Kurulu kararının 
birbirinden “tamamen farklı” olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sonuç olarak, Bakanlar Ku-
rulu kararı, ilgili kurum ve kuruluşlarının önerilerine aykırı bir içerik taşımaktadır.

Bakanlar Kurulu’ndan çıkan sonuç o kadar şaşırtıcı olmuştur ki, Şeker Kurumu, kararın 
hemen akabinde yaptığı 05.01.2005 tarihli “Basın  Açıklaması” ile “Bakanlar   Kurulu 
kararında sehven yer verilmiş olabileceği düşünülen hususların Kurum görüşleri doğ-
rultusunda  düzeltilmesi” için  Bakanlığa başvuru yapma kararı aldığını duyurmuştur. 
(Ek-5, Basın açıklaması) 
Basın açıklamasında yer 
verilen detaylar, Kurum’un 
kapatılması kararının man-
tık ve kamu yararından yok-
sunluğu açıkça   ortaya koy-
muştur. Şeker Kurumu’nın 
kapatılmasının sektörde 
kontrolsüzlüğü ve denetim-
sizliği teşvik edeceği, kayıt 
dışılığa neden olacağı, fab-
rikaların kapanmasına ve 
üretimin azalmasına ne-
den olacağı gibi son derece 
önemli uyarıların yer aldığı 
bu doküman ne yazık ki bir 
işe yaramamıştır.

1 Bu yazıyı ilginç kılan husus ise, yazının, Şeker Kurumu’nun kapatılması kararına kadar  Kurum Başkanı olan  
Abdurrahman Özenbaş  tarafından, bu kez Sanayi  ve Ticaret  Bakanlığı  Müsteşar  Vekili olarak  imzalanmış 
olmasıdır.
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Aslında, bu noktada sorulması gereken önemli bir soru vardır; kurumsal görüşlerin hiç-
birisinde Şeker Kurumu’nun kapatılması yönünde bir gerekçe/açıklama yer almazken 
kapatmayı kim dile getirmiş, hangi gerekçeleri ileri sürmüş ve Bakanlar Kurulu’ndan 
bu kararı çıkartmıştır? Bu sorunun cevabı tespit edilebildiği taktirde, yıllardan bu yana 
şeker sektörünün adım adım çökertmeye çalışan lobi ve gölgedekiler açığa çıkacaktır.

Toplumsal hareket sendikacılığı misyonu çerçevesinde, faaliyet alanını sadece 
toplu iş sözleşmesi ile sınırlı görmeyen, örgütlü bulunduğu sektöre dair kararların 
tarafı olduğunu düşünen Şeker İş Sendikası  ve sendika üyesi iki işçi, 31.12.2004 tarih-
li  3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Şeker Kurumu’nun kapatılmasına  dair   
Bakanlar Kurulu kararının  iptali   istemiyle, 02.02.2005  tarihinde Danıştay 13. Da-
iresinde iptal  davası açmıştır. Açılan dava ile,  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile dayanak 
gösterilen Bakanlık kararının iptali yanında, 4634  sayılı Şeker Kanunu’nun geçici 8’inci 
maddesinin de anayasaya aykırılığı itirazında bulunulmuştur.

Dava dilekçesinde, özet olarak;

• Şeker Kurumu’nun 4634 sayılı Kanun ile kurulan bağımsız bir idari otorite  olduğu,  zira, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eki (III)  sayılı cetvelde  sayılan 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında Şeker Kurumu’nunda yer aldığı,

• Tarımsal bir ürün olan şeker ile ilgili Kurum’un, Anayasa’nın 123, 167 ve 45’inci mad-
deleri çerçevesinde oluşturulup faaaliyette bulunduğu,

• İdare hukukunun ge-
nel ilkelerinden olan “yasal 
idare” ilkesi gereği, yasa ile 
kurulan Şeker Kurumu’nun 
Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapatılmasının Anayasanın 
123’üncü maddesi ile yasal 
idare ilkesine aykırı olacağı,

• Yine idare hukuku ilke-
lerinden olan “yetki ve usulde 
paralellik” ilkesi gereği, yasa 
ile, yani TBMM tarafından 
kurulan Şeker Kurumu’nun 
Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapatılmasının yerinde olma-
dığı,

• Şeker Kurumu’nun tü-
zel kişiliği temsil ettiği, tüzel 
kişilik kapatılırken, kuru-
mun karar organı olan Şeker 
Kurulu’nun faaliyette bulu-
namayacağı,
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• Şeker Kurumu olmaksızın 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun anlamını yitireceği, sektö-
rün sahipsiz kalacağı, Şeker Kurumu’nun devamına ilişkin olarak ilgili kurum görüş-
lerinin hiçbirisinin dikkate alınmadığı,

• Bu karara   yasal dayanak olarak   gösterilen 4634 sayılı Kanun geçici 8’nci mad-
desi hükmünün, Anayasa Mahkemesi kararları ile ortaya konulan çerçevede, yasa 
ile düzenlenmesi gereken   hususları Bakanlar  Kurulu  kararına bırakarak yasama  
yetkisinin devri niteliğinde olduğu,  bu nedenle de Anayasaya  aykırı olduğu, ifade  
edilerek,  dava  sonuna  kadar  da  yürütmenin durdurulması isteminde bulunul-
muştur. (Ek-6; dava dilekçesi)

Danıştay 13.Dairesi’nin 2005/5903 E. Sayılı dosyasına kaydedilen davada, Daire’nin 
23.02.2005 tarihli ara kararı ile, yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarelerin 
savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiştir.  (Ek-7; yd ara karar)

Ara karar sonrasında davalı Başbakanlığın 02.05.2005 tarihli, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığının ise 27.04.2005 tarihli savunmaları dosyaya sunulmuştur. Başbakanlık tarafın-
dan dosyaya sunulan savunma dilekçesinde (Ek-8; cevap dilekçesi), özetle;

• Davacıların güncel, kişisel ve meşru bir menfaatlerinin ihlal edildiğinden bahsedi-
lemeyeceğinden, dava açma ehliyetinin bulunmadığı,

• Şeker Kurumu hizmet birimleri tarafından yürütülmekte olan sekreterya hizmetle-
rinin Bakanlık merkez teşkilatındaki bir birim veya bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafın-
dan yürütülebileceği,

• Şeker Kurumunun geçici süreli hizmet vermek üzere oluşturulduğu,

• Şeker Kurumu’nun tüzel kişiliğinin sona erdirilmiş olmasının 4634  sayılı Kanun’da 
düzenlenen hizmetleri engellemesinin söz konusu olmadığı,

ileri sürülmüştür. Başbakanlık savunmasında dikkat çeken husus; kurumlar ile Bakanlık 
görüşünün Şeker Kurumu’nun faaliyetine devam etmesine yönelik  olmasına  rağmen, 
hangi gerekçe ile Bakanlar  Kurulu’nun aksi yönde karar  verdiğine  dair bir açıklama  
içermemesidir. Aksine, dilekçede sadece “Bakanlar Kurulu iradesinin.. süre itibariyle uza-
tılmaması yönünde tecelli etmiş bulunduğu” belirtilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı cevabında ise  (Ek-9;  cevap  dilekçesi),   yukarıda da  aktarıl-
dığı üzere,  Bakanlık tarafından Başbakanlığa sunulan görüşte  Kurumun  kapatılması 
değil, görev süresinin 31.12.2007 tarihine kadar  uzatılmasının önerildiği, Bakanlar  
Kurulu kararının tamamen farklı olduğu,  bu nedenle Bakanlık  aleyhine  açılan  davanın 
reddi  gerektiği,  ifade edilmiştir.

Savunmalar öncesinde Şeker-İş Sendikası adına dosyaya  sunulan 21.02.2005 tarihli  
beyan dilekçesi ile (Ek-10;  beyan  dilekçesi), dava  konusu kapatma kararının bizzat 
Sanayi  ve Ticaret  Bakanı tarafından basına  yapılan  açıklamalar ile ortaya  konuldu-
ğu ifade edilmiştir. Dilekçe ekinde dosyaya sunulan 08.02.2005 tarihli Sabah gazetesi 
haberinde, Bakan Ali Coşkun’un şu beyanları yer almıştır;
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...Şeker Kurumu’nun görev süresini iki yıl uzatacak yasa tasarısı  yakında  Meclis’e 
gelecek... dava açılmış olabilir. Açsınlar, ancak biz de Bakanlar Kurulu kararı ile kapat-
manın olmayacağının farkındayız. Yasa  ile  yapılan  bir  işin  değişikliği  de yasa ile 
olur. Kurum mutlaka çalıştırılacak...

Ötesinde, gazeteci Zülfikar Doğan, 21.02.2005 tarihinde Akşam gazetesindeki köşe-
sinde,

.. bu bir yönetim ve algılama 
zaafı. Ya da “şeker hesaplar” 
işareti. Sanayi Bakanı Ali 
Coşkun ‘yanlış yaptık, düzel-
teceğiz’ diyor. Diyor da, şeker  
piyasası alt  üst. Pancar ve 
nişasta bazlı üretim ve itha-
lat kotalarında karmaşa. 
Fırsat bu fırsat piyasada  
‘kimyasal   katkılı, ucuz   ma-
liyetli tatlandırıcı’ girişimleri   
arttı. Dev bisküvi, meşrubat, 
tatlı üreticileri ‘tatlandırıcı’ 
için kolları sıvadılar...

diyerek, Şeker Kurumu’nun 
kapatılması kararını cid-
di bir şekilde eleştirmiştir. 
Bu yazı da dilekçe ekinde 
Daire’nin bilgisine sunul-
muştur.

Davalı idareler savunmalarını inceleyen Danıştay 13.Dairesi, 10.06.2005 tarihli kararı 
ile; dava konusu kararın yasal dayanağı olan Kanun’un geçici 8’inci maddesinin Anaya-
saya aykırılık iddiasını ciddi bularak itiraz  yoluyla iptali için Anayasa Mahkemesine baş-
vurulmasına ve Anayasa Mahkemesi tarafından bir karar verilinceye kadar dava konusu 
işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına, karar vermiştir. (Ek-11; yd kabul kararı)

Daire’nin “Anayasa Mahkemesine Başvurma Kararı”nda (Ek-12; AYM başvuru kararı), 
özetle;

• Anayasa’nın 7’inci maddesine göre, yasama yetkisinin Türk Milleti adına TBMM 
tarafından kullanılacağı ve bu yetkinin devredilemeyeceği,

• Bu maddenin yorumunu içerir Anayasa Mahkemesi kararlarında,  “yasayla düzen-
leme ilkesi, düzenlenen  konudan  yalnız   kavram, ad  ve kurum olarak söz  edilmesi 
değil, bunların yasa  metninde kurallaştırılmasıdır. Kurallaştırma ise, düzenlenen 
alanda temel ilkelerin konulmasını ve  çerçevenin çizilmiş olmasını ifade eder. An-
cak bu koşulla uzmanlık ve teknik konulara ilişkin ayrıntıların belirlenmesi yürütme 
organının takdirine bırakılabilir. ...yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma 
yetkisi verilemez…” denildiği,
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• Bu çerçevede, 4634 sayılı Kanun’un geçici 8’inci maddesinde yer  alan,  Şeker Kurumu  
ve organlarının görev, yetki ve görev süresini belirleme yetkisini yürütmeye devre-
den düzenleme ile,  yetki  devrinin çerçevesi ve sınırlarının  çizilmediği, Bakanlar 
Kuruluna geniş bir takdir  alanı bırakıldığı,

• Anayasa 123’üncü maddesi gereği, kamu tüzel kişiliklerinin ancak kanunla veya ka-
nunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağının kurala  bağlandığı, usulde  
paralellik ilkesi uyarınca Şeker Kurumu ve organlarının görev, yetki ve görev sürele-
rinin kanunla belirlenmesi gerektiği, 

ifade edilerek, 4634 sayılı Kanun geçici 8’inci maddesi hükmünün iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına hükmedilmiştir.

Karar sonrasında, Şeker İş Sendikası tarafından Başbakanlığa 14.09.2005 tarihli di-
lekçe ile başvuru  yapılarak, yürütmenin durdurulması kararının uygulanması ve Şe-
ker Kurumu’nun faaliyetlerine devam etmesi hususu bildirilmiştir. (Ek-13; karar uygula 
başvurusu)

Şeker İş Sendikasının başvurusuna verilen 17.10.2005 tarihli Başbakanlık cevabı ile 
ekinde yer alan 14.10.2005 tarihli Bakanlık yazısında (Ek-14; cevap  yazısı), yürütmenin 
durdurulması kararı sonrasında, Şeker Kurumu’nun çalışmaya  başladığı,  hizmet birimi 
personelinin imza ve denetim yetkilerinin iade edildiği, Kurum hizmet binası kira sözleş-
mesinin devam  ettirilmesi yönünde muvafakat alındığı, hizmet alım sözleşmelerinin 
yenilendiği, bildirilmiştir.

Başbakanlık ve Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığı tarafından 
05.07.2005 tarihli dilek-
çeler ile yürütmenin dur-
durulması kararına itiraz 
edilmişse de (Ek-15; itiraz 
dilekçeleri), anılan itiraz Da-
nıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun 22.09.2005 ta-
rih ve 2005/472 YD İtiraz 
No.lu kararı ile reddedilmiş-
tir. (Ek-16; itiraz ret kararı) 
Yirmi dokuz üyenin yer aldığı 
Kurul’da, bir üye, dayanak 
yasa hükmünün halen yü-
rürlükte olması karşısında,  
bu   hüküm gözetilerek  karar 
verilmesi gerektiğine dair 
karşı oy kullanmıştır.

Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru 2005/68 E. sayı numa-
rası almıştır. Anayasa Mahkemesi, dosyanın kendisine gelmesinden üç yıl sonra verdi-
ği 2008/102 K. Sayılı 02.05.2008 tarihli karar ile, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun geçici 
8.maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptal etmiştir. (Ek-17; AYM karar)
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Anayasa Mahkemesi, 20 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararında; 
4634 sayılı Şeker Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte Şeker Kurumu ve organlarının 
görev ve yetkilerinin kapsamı ile görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak Türkiye 
Cumhuriyeti adına uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve usulüne uygun olarak yürürlü-
ğe konulmuş bir anlaşma olmadığını vurgulayarak,

“.. Görev süresinin belirlenmesi yetkisi görev süresinin uzatılmaması, bir başka de-
yişle görev süresinin sona erdirilmesi yetkisini de içerdiğinden, verilen bu yetki kamu 
kurumunun ve kamu tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılmasına da yetki verilmesi an-
lamını taşıdığı gibi, görev ve yetkinin belirlenmesi yetkisi de idarenin görevlerinin 
kanunla düzenleneceğini öngören Anayasa’nın 123’üncü maddesine aykırı bulun-
maktadır.

Buna göre, uluslararası kuruluşlarla 
yapılacak anlaşmalar çerçevesin-
de Bakanlar Kurulu’na tanınan, 
Şeker Kurumu ve organlarının gö-
rev, yetki ve görev süresini belirle-
me yetkisi, idareye sınırları belirsiz 
bir düzenleme yetkisi verilmesi 
anlamını taşıdığından, yasama 
yetkisinin yürütme organına devri 
sonucunu doğuracak niteliktedir 
ve idarenin kanuniliği ilkesine de 
aykırıdır.” 

gerekçesi ile düzenlemeyi 
Anayasa’nın 7 ve 123’üncü madde-
lerine aykırı bularak iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararından sonra dosyayı esas-
tan sonuçlandıran Danıştay 
13.Dairesi’de, 2009/166 K. sayılı 
14.01.2009 tarihli kararı ile, Şe-
ker Kurumu’nun görev süresinin 
sona erdirilmesin ilişkin  Bakanlar 
Kurulu kararı ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı işlemini iptal etmiştir. 
(Ek-18; Danıştay iptal kararı) İptal 
kararında, Anayasa Mahkemesi 
iptal kararına atıf yapılarak, bu 
karar sonrasında dava konusu iş-
lemlerin yasal dayanağının kalma-
dığı ifade edilmiştir.
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Basından Haberler

Şeker komedisi yargıya gitti Coşkun 
‘15 günde çözeriz’dedi

31 Aralık’ta Şeker Kurumu kapatıldı, Şeker Kurulu’nun süresi iki 
yıl uzatıldı. Kararı Sanayi Bakanı, Şeker Kurulu Başkanı Resmi 

Gazete’de yayınlanınca öğrendi Coşkun’un bürokratik hata’ dediği 
kararın iptali için Şeker-İş Sendikası 2 Şubat’ta Danıştay’a dava açtı. 

Sanayi Bakanı Ali Coşkun hafta içinde sorunu çözme sözü verdi.

Şeker Kurumu’nu 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle kapatan, Şeker Kurulu’nun görev süresini 
ise 31 Aralık 2006 tarihine kadar uzatan Bakanlar Kurulu Kararı, “yargıya” taşındı. Şeker-İş 
Sendikası, 2 Şubat günü Danıştay 13. Dairesi’ne dava açarak söz konusu Bakanlar Ku-
rulu karanının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürüp iptalini, yürütmenin durdurulmasını 
talep etti. Kapatma kararında imzası olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun “Bir hata 
olmuştur. İki hafta içinde yasa çıkararak sorunu çözeceğiz” dedi. Başbakanlık ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’na açılan davada, yasa ile kurulan bir kamu

tüzel kişiliğinin sadece yasa ile kapatılabileceği belirtilerek, “Bakanlar Kurulu Kararı ile ya-
pılan kapatma Anayasa’ya aykırıdır. Sektörde telafisi olmayan zararlara yol açılmaktadır” 
denildi. Davayı açan taraf olan Şeker-İş Sendikası

Başkanı İsa Gök, 2004 sonunda alınan kararın bir komedi olduğunu ifade ederek şöyle de-
vam etti: “Bakanlar Kurulu’nın yetkisi olmadığı halde Şeker Kurumu kapatıldı. Aynı gün Şe-
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ker Kurulu’nun görev süresi iki yıl uzatıldı. Böyle şey mi olur? Bu karar ile Şeker Kanunu’nu 
uygulanamaz, kurul da işlemez hale çevrildi. .ünkü üyelerin kendileri var ama yetkileri yok. 
Biz bu Bakanlar Kurulu’nun iptali için hem dava açtık, hem de bu sırada doğan boşlukta 
ortaya çıkabilecek sorunlar için şeker sanayicilerini ve Bakanlar Kurulu’nu uyarmak üze-
re harekete geçtik.” Şeker Kurumu ile ilgili kapatma kararının ardından Kurum Başkanı 
Abdurrahman Özenbay fesih kararını Resmi Gazete’den öğrendiğini açıklarken, kararda 
imzası bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun da bürokratların bir yanlışlık yapmış 
olabileceğini savunmuştu. Kurumun fesh edilmesi ile birlikte şeker piyasasının başı boş 
kaldığını da anlatan Gök, bu durumun sektöre yansımasını şöyle özetledi: “En önemlisi kota 
rejimiydi. Buna göre yüzde 90 şeker pancarından, yüzde 10 da nişasta bazlı şeker üretimi 
.ng.rülüyordu. Şeker Kanunu’na gore Bakanlar Kurulu bu oranı artırıp, düşürebiliyordu. Şim-
di kotalar denetimsiz kaldı.”

30 MİLYON YTL’LİK CEZA

G.k’ün dikkat çektiği gibi Kurum’un feshi ile birlikte kotaların belirlenmesi ve denetlenmesi 
de boşluğa düştü. Anımsanacağı üzere Şeker Kurumu 2004 Kasım ayında nişasta bazlı 
şeker üreticilerine kota fazlası şeker sattıkları için 30 milyon YTL’ye yakın ceza kesmişti. 
Bunlar içinde büyük şirketlerin de olduğu biliniyordu. “Nişasta bazlı şeker üreticilerin ya-
rarına bir ortam yaratılmış, piyasa allak bullak edilmiştir” diyen İsa Gök, piyasayı kaosa 
sürükleyen Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptal edilmesini istedi.
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Şeker Kurumu’ndan Sektöre 
132.4 Milyon YTL Ceza...

Şeker Kurumu ve Kurulu Başkanı Abdurrahman Özenbaş, yapılan denetimler sonucunda, 
son üç pazarlama döneminde, sektörde mevzuata aykırı davranan firmalara, toplam 132 
milyon 383 bin YTL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Özenbaş, şeker piyasasında 2004/2005 pazarlama döneminin sonuçları hakkında bilgi ver-
mek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, verilen 132.4 milyon YTL’lik ceza tutarının, 
önceki pazarlama döneminde ihraç edilen şekeri tekrar ithal ederek yurtiçinde sattığı ge-
rekçesiyle Amylum Nişasta’ya verilen 11 milyon 878 bin YTL’lik ceza ile birlikte, 11 milyon 
965 bin YTL’lik bölümünün tahsil edildiğini bildirdi.

Şeker Kurulu Başkanı Özenbaş, ihraç amaçlı üretilen C şekerini yurtiçinde satmaları ne-
deniyle de, Haziran ayında alınan karar ile Kayseri ve Amasya şeker fabrikalarına, toplam 
118.4 milyon YTL idari para cezası verildiğini açıkladı.

Özenbaş, Şeker Kurumu’nun faaliyetlerinin son verilmesine ilişkin 2004 yılı sonunda çıkarı-
lan Bakanlar Kurulu kararı aleyhine Şeker-İş tarafından açılan dava konusunda Danıştay’ın 
Haziran ayında yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından, Kurum ve Kurul’un bir 
bütün olarak, Ağustos’tan itibaren çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Özenbaş’ın verdiği bilgiye göre, 2004 yılında kurul tarafından 25 inceleme ve denetim 
yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun Kurum’u kapatma kararının etkisiyle bu yıl şimdiye kadar, 
2’si Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından olmak üzere toplam 6 denetim ve 
inceleme gerçekleştirilebildi.

2004/2005 pazarlama döneminde, Kurum tarafından 3’ü şeker üreticisi olmak üzere 16 
firmaya, toplam 130.6 milyon YTL idari para cezası verilirken, bu dönemdeki tahsilat, 11.8 
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milyon YTL’si Amylum Nişasta’dan olmak üzere, 11 milyon 954 YTL düzeyinde oldu. Kanun 
gereği, tahsil edilen cezaların yüzde 90’ı genel bütçeye, yüzde 10’u Kurum’a gelir kayde-
diliyor.

Şeker Kurumu Başkanı Özenbaş, basın mensuplarının sorusu üzerine, ihraç amaçlı üretilen 
C şekerini yurtiçine satmaları nedeniyle Kayseri Şeker Fabrikası’na 58 milyon 631 bin YTL, 
Amasya Şeker Fabrikası’na da 59 milyon 806 bin YTL idari para cezası verildiğini açıklar-
ken, bu fabrikaların, Şeker Kurumu’nun kapatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nı ge-
rekçe göstererek, ‘’piyasayı düzenleyecek bir kurum kalmadığı’’ yorumuyla hareket ettiğini 
söyledi.

Söz konusu kararın, sektörde bir denetim boşluğu yaşanmasına neden olduğunu anlatan 
Özenbaş, bu iki fabrikanın, Kurul kararlarının geçersizliği ve Kurul üyeleri aleyhine açtığı 
davada ise mahkemenin yetkisizlik kararı verdiğini söyledi.

Özenbaş, yapılan denetimler sonucunda, 38 bin 882 ton C şekerini iç piyasaya sattığı 
belirlenen Kayseri Şeker Fabrikası’na 58 milyon 631 bin YTL, 40 bin 3099 ton C şekerini 
yurtiçine sattığı belirlenen Amasya Şeker Fabrikası’na da 59 milyon 806 bin YTL idari para 
cezası verildiğini bildirdi.

Bugüne kadar, 20’si Kurum işlemleri, 2’si kurul üyeleri aleyhine toplam 22 dava açıldığını 
da açıklayan Özenbaş, Kurum aleyhine açılan 20 davadan 7’sini Kurum lehine sonuçlandı-
ğını, 13’ünün devam ettiğini kaydetti.

Kurumun denetim kadrolarının güçlendirilmesi için 20 yeni eleman alımı talebinde bulun-
duklarını da bildiren Özenbaş, ‘’sektörde düzenleme ve denetleme boşluğunun meydana 
geldiği 2005 yılında yaşanan tecrübeler ile sektörde yaşanan gelişmeler, Kurumumuzun 
sektördeki düzenleme ve denetleme kapasitesinin en kısa zamanda güçlendirilmesi gerek-
tiğini göstermektedir’’ dedi.

16 FİRMA, KOTA TALEBİNDE BULUNDU

Abdurrahman Özenbaş’ın verdiğe bilgiye göre, Şeker Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 13’ü 2004/2005 pazarlama yılında olmak üzere 16 firma fabrika kurma ve kota 
talebinde bulundu. Ancak yurtiçi üretim kapasitesinin tüketimin çok üzerinde olması nede-
niyle yeni fabrika kurulması izin verilmedi.

Özenbaş, Ülker firmasının kendi tüketimi için tesislerinde nişasta bazlı şeker üretmesi ile 
ilgili bir soru üzerine de, kota sahibi olmayan firmaların kendi tüketimleri için bile olsa 
şeker üretimi için tesis kurarak üretim yapmasının yasaya aykırı olduğunu, Kurul’un bu 
nedenle nişasta sütü satışlarını da izlediğini hatırlattı.

Özenbaş, ‘’kota rejiminin ihlaline yönelik bu tür üretim de yasaya aykırı. Bu her şirket için 
geçerli. Sonuçta üretilen şeker,ürünlerle birlikte piyasaya veriliyor, gerçek üretici şirketle-
rin pazarı daralıyor’’ dedi.
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Şeker Kurulu Kurumsuz Kaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşma gereği yapısal önlemler çerçevesinde 
çıkarılan Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu ve idari birimleri kaldırılırken, kurumun 
karar organı Şeker Kurulu’nun, personeli olmadan iki yıl görev yapması öngörüldü. 31 Ara-
lık 2004 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 
Şeker Kurumu ve idari birimleri kapatılırken, kurulun görev süresi 31 Aralık 2006’ya kadar 
uzatıldı. 

57 kadrosu bulunan, toplam 26 personelin görev yaptığı Şeker Kurumu’nda, idari birimle-
rin kapatılması ve personelin dağıtılmasından sonra şeker piyasasını düzenleyen, kotaları 
dağıtan ve üretimleri kontrol eden kurulun görevini nasıl yerine getireceği tartışılıyor. Ku-
rumun karar organı niteliğinde olan Şeker Kurulu, Şeker Kanunu kapsamındaki her türlü 
kararları alıp, bunları uygulama yetkisine sahip bulunuyor.
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Şeker Kurumu’nun Kapatılması
Önceden Planlanmış

TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilcisi Dedeoglu ;
“ŞEKER KURUMU’NUN KAPATILMASI ÇOK ÖNCEDEN

PLANLANMIS...”

Lüleburgaz TEMA Vakfi Temsilcisi Hakan Dedeoglu, Şeker Fabrikasi ile ilgili endiselerini 
dile getirdi. Dedeoglu yaptıgı basin açiklamasinda; 

“Ülkemizde,nisasta bazli seker sektörü ve uyguladiklari baskilar ile ilgili olarak uzun süredir 
muhtelif spekülasyonlar mevcuttur. Seker kurumu’ nun kapatilmasina yönelik BKK,maalesef 
bu spekülasyonlarin dogru oldugunun kanitidir. Kapatma karari,uzun zaman önce planlan-
mis, Kurul hakkinda karar verilmesi gereken son gün olan 31 Aralik 2004 tarihinde de, bir 
oldu- bitti ile Resmi Gazete’de yayinlanarak yürürlüge konmustur.

12 Temmuz 2004 tarihinde TBMM’ye sevkedilen “Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar Hak-
kinda Kanun Tasarisi”, bu iddiamizin açik kanitidir.Tasarinin kapsamla ilgili 2.maddesin-
de bu nitelikteki kurumlar( Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasasi 
Kurumu,Kamu Ihale Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye 
Piyasasi Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü Içkiler Piya-
sasi Düzenleme Kurumu, Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu ) yer alirken, Seker Kurumu’nun 
adi bile geçmemektedir. Seker Kurumu da bir düzenleyici ve denetleyici oldugu halde,tasari 
kapsamina alinmamasi,ülkemizde uzun zamandir nisasta bazli seker üreticileri ve iliskileri 
hakkindaki spekülasyonlari da dogrulamaktadir.

Pancar ve Pancar Sekeri aleyhine baska degisiklikler de düsünülüyor. Kapatma kara-
ri dogrultusunda Seker Kurulu’nun yapisinin degistirilmesinin de düsünüldügü, NBS 



üreticilerinin,özel seker fabrikalarinin ve Pankobirlik’ in temsilcilerinin Kurul disinda bira-
kilacagi söylentileri mevcuttur. Bu söylentiler gerçeklesirse, Kurul üreticilerden ziyade bazi 
kamu kurumlarinin ve bazi odalarin temsilcilerinin katilimi ile olusturulacak, Sanayi Ba-
kanligi bünyesinde Bakanlik hizmet birimlerini kullanarak çalisacaktir. Yani Kurul tamamen 
siyasi etki altina girecek ve özerkligini yitirecektir.

Öte yandan,NBS üreticilerinin NBS kotasinin kuru madde bazinda hesaplanmasina yönelik 
degisiklik talepleri oldugu bilinmektedir. NBS’ ler büyük oranda sudan olusur. Bunlardaki 
kuru madde orani % 30’lar seviyesindedir. Kuru madde olarak hesaplanmasi durumunda 
% 15 olarak uygulanan mevcut kota otomatik olarak % 42’ler seviyesine çikartilmis ola-
caktir. Bu da, mevcut pancar sekeri fabrikalarinin en az yarisinin kapanmasi anlamina 
gelmektedir. 

Ülkemizde Seker Kanunu, aslinda bir anlamda büyük bir boslugu doldurmustur. NBS’leri 
seker tanimi altina alarak üretimlerini kota ile sinirlamistir. Aksi taktirde seker pancarinin 
2 yil içinde yok olmasi kaçinilmaz olacaktir. Çünkü ülkemizde NBS üreticilerinin çok büyük 
kapasiteli yatirimlari olmustur. Ancak su anda % 30 kapasite ile çalismaktadirlar. Kotanin 
kuru madde üzerinden hesaplanmasini istemelerinin temel nedeni de budur. Kotalar kuru 
madde bazinda hesaplandiginda, % 100 kapasite ile çalismaya baslayacaklardir.

Seker Sektöründeki Kaos sagligi olumsuz etkileyecek. Ülkemizde özellikle nisasta ve nisas-
ta bazli seker ithalati hizli bir artis göstermistir. Seker Kurumu’ nun kapatilmasi bu ivmeyi 
daha da hizlandiracaktir. Ayrica Seker ikame eden ve ayrica fazla miktarda kullanilmasinin 
saglik açisindan sakincalari oldugu bilinen, büyük kismi ithal edilen yapay tatlandiricilar 
ithalati kat kat artacaktir.

Türkiye’de nisasta üretimi yapan tekel niteligindeki sirketlerin yasalara aykiri olarak kur-
mus oldugu tesisler, arkasina uluslararasi tahkimi de alarak faaliyetini sürdürmektedir. 
Bununla birlikte, bu sirketin üretmekte oldugu nisasta ( misir ) bazli sekerin üretiminin 
önündeki engeller ve kotalar hizla kaldirilmaktadir. Bunun son asamasi da Seker Kurumu’ 
nun kapatilmasi olmustur. Bu sirketlerin misir eksigini kapatmak için ABD’den, genleriyle 
oynanmis misir ithal ederek Türkiye’de üretim yaptiklari bilinmektedir.

Yetkililerin bu konuda ki suskunlugunu anlayamiyoruz !.

Genetik yapilari degistirilmis ürünler, üzerinde yeterince arastirma yapilmadan piyasaya 
verildikleri için çesitli riskler tasimaktadir. Bu riskler, â?~antibiyotiklere dayanikliligi ar-
tirarak, tedavide antibiyotiklerden sonuç alamama’,’ vücuttaki vitamin mekanizmasinda 
degisiklik’, â?~ alerjen etkilerin artisi’,’ toksik etki yapma ihtimali’, â?~ gece körlügü’ ne 
yol açmasi olarak siralanmaktadir. Bilim adamlari; bu ürünler tüketilirken transfer edilen 
genlerin, vucuttaki diger mikroorganizmalarla birleserek â?~ terminatör gen â?~ denilen 
zararli formdaki mikroorganizmalar üretme riski bulundugunu ifade etmektedir. Hatta ! 
alzheimer â?~ ve â?~ deli dana â?~ hastaliklarinin, genetik modifiye ürün tüketimine bagli 
olarak artis gösterdigi seklinde görüsler ileri sürülmektedir. Gen transferiyle elde edilen 
hammaddeden üretilen mamüllerin de ayni riskleri tasidigi vurgulanmaktadir. GDO’ yla 
ilgili en önemli kaygilardan biri; aktarilmis genlerin dogal bitki türüne atlayarak, bulunduk-
lari çevredeki dogal türlerde genetik çesitliligin kaybina neden olmalari, yabani türlerin 
dogal yapilarinda sapmalara neden olmalari , ekosistemdeki tür dagilimini ve dengeleri 
bozmalaridir. Bu nedenle üretim ve tüketimi, ticareti kisitlanmali, bilinçsiz tüketimi engel-
lenmelidir.” Dedi. 
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Şekerde Lobi İddiası: 
Milyar Dolarlık Pazar

“O yasaların, Meclis’ten nasıl geçtiğini Türk halkı biliyor”

Yiğit Bulut:

2001 krizinde Kemal Derviş Türkiye’ye gönderildiği zaman cebine 15 maddelik bir kağıt 
koydular. Bunlardan bir tanesi şeker yasasıydı. İçinde Telekom yasası vardı, şeker yasası 
vardı o kağıtların. MHP’li bir Bakan feda edildi bu tartışmalar sırasında. Bakan gitti yani. 
O şeker yasasında neden bu kadar büyük kavgalar çıktı? Türkiye’den neden ne isteniyordu?

Kemal Derviş’i Washington’dan uçağa bindirenler neden bu şeker yasasını cebine koyup gönder-
di? Yararımıza mı, zararımıza mı? Bizi çok mu seviyorlardı, kara kaşımıza kara gözümüze mi ba-
kıyorlardı yoksa Türkiye bazı uluslararası NBŞ üreticileri için cennet haline mi geldi sonrasında?

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök:

Bu konudaki değerlendirmenizi ben de çok doğru buluyorum. Türkiye’de 2000 yılında olan özel-
leştirmelerle 2001 yılında çıkan şeker kanunu ve 2003 yılında özelleştirmenin uluslararası bir 
kartele ihale edilmesi, 2004 yılında Şeker Kurumu’nun Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılması, 
2001 yılında şeker kanunuyla beraber Türkiye’nin NBŞ ile tanışması, ona kota verilmesinin 
arkasında neler olduğunu iyi görmemiz gerekiyor. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle ve AB 
ile ilgilendiğimiz zaman da iklim açısından pancar üretimine en elverişli ülke. Etrafı şeker it-
halatçısı ülkelerle çevrili. Türkiye eğer pancardan şeker elde etmeye devam ederse buralarda 
hakimiyeti söz konusu olacaktır. 2005’teki AB Şeker Rejimi’ne baktığınızda da bunu görürsünüz. 
AB 27 ülke içinde 6 ülkede pancardan şeker elde etmesine yol açıyor. Diğer ülkelerin pancardan 
şeker elde etmesini yasaklıyor. Bir yerde ülkeleri sabitliyor. AB, kendi ihtiyacını altı ülkeden kar-
şılayacağıyla ilgili bir Şeker Rejimi ortaya koydu. Bu Şeker Rejimi’nin gereği de Türkiye’ye çeşitli 
yollardan baskı yaparak Türkiye’nin pancar şeker sektöründen çekilmesi isteniyor.
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Yiğit Bulut: Trilyon dolarlara hükmeden lobiler bunlar.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin: Olayı daha anlaşılır hale getirelim. 
Halkımız bizi izliyor. Meslek olarak tarımcıyım. Tarımı iyi bilirim. Bilime inanan bir insanım. 
Türkiye’deki hekimleri seven sayan bir insanım. Yavuz Bey’i izledim, bir hekimimiz, saygın bir 
insan. Araştırması da önümde. Bu araştırmada 188 bin kişiyle yapılan bir çalışma belirtiliyor. 
86 bin kişilik bir çalışmanın sonucunu kendisi aktarmış. Net bir biçimde görülüyor ki, ABD’de 
bu işin ciddi araştırması yapılarak bunun insan sağlığına zarar verdiği ortaya konulmuş. 
Uzman bilim insanlarının çok ciddi tespitleri var. Eğer bilim insanları bu endişelerini, araş-
tırmaları, Türkiye’deki insanlar bu konudaki endişelerini dile getiriyorsa Türkiye’deki konuş-
malara inanırım. “Türkiye’de böyle bir lobi yok” dendi. Bu lafa kargalar güler. Dünya biliyor, 
Türkiye biliyor. ABD Büyükelçisi Türkiye’ye geldiği zaman Sayın Başbakan’dan ne istediğini 
biz biliyoruz. Sayın Kemal Derviş’in, bu yasalarda şeker pancarı kotasını daraltarak NBŞ 
kotasını artırması konusundaki yasaların Meclis’ten nasıl geçtiğini Türk halkı biliyor. Sadece 
ekonomik kaygılar olarak bakmak veya sadece sağlık anlamında bakmak değildir. Her yön-
den değerlendirmeliyiz. Her meslek kuruluşu kendi açısından değerlendirmek isteyebilir. Ama 
bizim gibi kuruluşlar her meslek grubunun çıkarlarına, sağlık güvenliğine bakmak zorundadır. 
Mısır üretimine de şeker pancarı üretimine de ihtiyacımız vardır. Mısır üretimini sadece NBŞ 
üretimine bağlarsanız, mısır üreticilerine “Aba altından sopa gösterme” anlayışını reddedi-
yorum. Sadece mısır sadece NBŞ’de kullanılmaz, tarımda pek çok faaliyette kullanılır. 

Türkiye İçecek Gıda Dernekleri Federasyonu Üyesi İlknur Menlik:

Sayın Yetkin’e katılıyorum. Şeker üretimi yapan çiftçimizle mısır üretimi yapan çiftçimiz 
aynı konumda. Ne üretimi yaparlarsa yapsınlar yasalar çerçevesinde maksimum derecede 
gelir elde etmeleri önemli. Gıda sanayisinin geldiği nokta önemlidir. 17 bin 300 gıda işlet-
mesi var. Toplam gıda üretim kapasitemiz 186 milyon ton. Bunun 14 milyon tonu şekerli 
mamul sanayisine ait. Demek oluyor ki yüzde 7.46. Kayıtlı istihdamımız yüzde 14.1’i şe-
kerli mamul sektöründe. Gıda multidisipliner bir sektördür. Toplam ihracatımız Afrika, Türk 
Cumhuriyetleri’ne, AB’ye ihracat yapıyoruz. 5.9 milyar dolar.

Yiğit Bulut: Suriye’de Türk çikolatası yedim ama Fransa’da yemedim...

İ.M.: Güçlü olduğumuz pazarlar var zayıf olan pazarlar var.

Y.B.: Kazakistan’a sokuyorsunuz ama Almanya’ya sokamıyorsunuz bu ürünleri...

İ.M.: 5.9 milyar dolar toplam gıda ve içecek ihracatımız var. Bunun 628 milyon doları şe-
kerli mamul sektöründen geliyor. Bizim toplam şekerli ürün ihracatımız yüzde 10’a teka-
bül eder. Bunlar sadece rakamlar. Hiçbir rakam, insan sağlığından daha önemli değil. Bu 
rakamlarla gurur duyuyoruz. Standartlara, dünya standartlarına uygun üretim yapan bir 
sektör olmasak bu ticareti dünyayla yapamayız.

Y.B.: Peki ülke ülke biliyor muyuz? Nereye ne kadar ihracat yapılıyor? 

İ.M.: Envantere bakmak lazım. Alt sektörler bazında ayrıca bakalım. Konu burada büyür. 
AB Genel Sekreterliği tarafından ülkemizi tanıtan bir döküman hazırlanmış. Onların bizi 
tanıtırken kullandığı bazı sözler var. “Türkiye, önemli bir şeker ihracatçısıdır” diyor. Bizim 
tarımsal potansiyelimiz de sayılmış.



Mektuplar Adrese Ulaşmadı Pepsi ve 
Coca-Cola Ülker’e Savaş Açtı

Cola Turka’yı haksız rekabetle suçlayan Coca-Cola ve Pepsi’nin 
aylar önce Sanayi Bakanlığı ve Şeker Kurulu’na yazı yollayarak 

Ülker’i üstü kapalı olarak şikayet ettiği ortaya çıktı. Ancak hiçbir 
işlem yapılmayınca iki dev konuyu gündeme taşıma kararı aldı

Kolak içecek pazarındaki “mısır şurubu” kavgası Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un Coca-Cola 
ve Pepsi’nin açıklamaları için “Bunu ihbar kabul ediyorum” diyerek devreye girmesiyle yeni 
bir boyut kazanırken, her iki şirketin de Cola Turka’yı daha önce üstü kapalı olarak şikayet 
ettiği ortaya çıktı. Ancak ne Pepsi, ne de Coca-Cola Bakanlık ve Şeker Kurulu’na yaptığı bu 
şikayetlerden sonuç alamayıca isyan bayrağını açıp konuyu gündeme taşıma kararı aldı

Ülker’in Cola Turka’da kota sınırını asarak, pancar şekeri yerine tatlandırıcı kullandığı ve 
maliyetleri yarı yarıya indirdiği iddiası kolalı içecek sektörüne bomba gibi düşerken, iddi-
aya göre Ülker’e ait fabrikalarda üretilen tatlandırıcılar Cola Turca’da kullanıldı. Böylece 
Cola Turka yılda 15 milyon dolarlık bir fiyat avantajı sağladı.

Pepsi ihbar etti

Şeker Kurumu’nun kapatılmasından sonra Ocak ayında iki grup da hem Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na hem de Şeker Kurulu’na yazık olarak yaptıkları başvurularda, Ülker’in ismini 
vermeden “piyasada hukuka aykırı üretim yapıldığını, ancak buna ilişkin işlem yapılmadı-
ğını” belirtti.

Pepsi Bottling Group adına Fruko Meşrubat Sanayii’ni temsilen Başkan Jim Zaza imzalı 
mektupta, piyasada kendi tesislerinde mısır şurubundan şeker üreterek bu alandaki kota-
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lara uymayan şirketlerin olduğu kaydedilerek, “Şirketimiz sadece halen üretimini yaptığı 
meşrubat ürünlerinde girdi olarak kullanılmak üzere kendi tesislerinde mısır veya mısır 
sütünden şeker şurubu üretimi yapmayı düşünmektedir” denildi.

Coca-Cola’nın mektubu

Coca-Cola da 10 Ocak tarihli başvurusunda “Üretimimizde kullandığımız meşrubat şuru-
bunu işletmemiz içerisinde kuracağımız tesislerde üretmek istiyoruz” dedi. Ancak her iki 
firmanın şikayetleri ve talepleri de dikkate alınmadı. 

İddialar neler?

Kola sektörünü karıştıran olay Ülker’in Adapazarı Akyazı’da bulunan kendi tesislerinde 
nişasta sütünden izoglikoz elde edip bunu Cola Turka’da tesislerinde nişasta sütünden 
izoglikoz elde edip bunu Cola Turka’da tatlandırıcı olarak kullandığı iddialarının gündeme 
gelmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye’de sanayinin kullandığı şeker, ya klasik yöntemle pancardan ya da mısırdan üretili-
yor. Mısırdan üretilen fruktoz şekeri ise pancara göre yarı yarıya maliyet avantajına sahip. 
Ülker’in Cargill’le ortak olduğu Pendik’te bu şurubu üreten bir tesisi var. Ancak Türkiye’de 
şeker pancarı üreticisini korumak ve Şeker Fabrikaları’nın rekabetten zarar görmesini en-
gellemek adına mısırdan üretilen şekere kota getirildi. Pepsi ve Coca-Cola, Ülker’in kendine 
ayrılan kotanın dışına çıkarak Cola Turka üretiminde ekstra mısır şurubu kullandığını iddia 
ediyor. Ülker ise kota dışında kullanımı kabul ediyor ancak bunun için izne ihtiyacı olmadı-
ğını öne sürüyor.

Kavgaya Bakan el koydu

Kolalı içecek sektöründeki kavgaya Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun el koydu. Coş-
kun, Coca-Cola ve Pepsi firmalarının, kolalı içeceklerde kullanılan tatlandırıcılar konusun-
da ‘Ülker Grubu’nun usulsüz hammadde sağladığına’ ilişkin Bakanlığa yaptığı başvuruyla 
ilgili, “Biz hiçbir kişi, grup için haksız rekabete yol açacak bir karar almadık, almayız” dedi. 
Şeker Kurumu’nun kapatılması ve Kurul’un görevine devam edememesi nedeniyle ortaya 
çıkan hukuki boşluktan dolayı, bu tartışmaların sürmekte olduğuna dikkati çeken Coşkun, 
TBMM’ye yeniden bir Şeker Kanunu sevk ettiklerini söyledi. Coşkun, şöyle konuştu: “Ülker’in 
bu konuda yaptığı bir husus varsa, bunları biz ihbar olarak kabul ettik. Kontrolörler, mü-
fettişler inceliyor. Şeker Kurulu’nun görevi devam ettiği için gerekli tedbiri alırız. Kimse 
endişelenmesin. Biz kimseyi kayırmayız, kayrılmasına da fırsat vermeyiz. Ülker’in bize ne 
herhangi bir müracaatı oldu ne de Bakanlık tarafından özel bir müsaade verilmiştir.”
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Şeker Kurulu Kapatıldığını Resmi
Gazeteden Öğrendi

Şeker Kurulu nun, 31 Aralık 2004 te kurumun hizmet birimlerinin 
görev süresinin sona erdirilmesini Resmi Gazete den öğrendiği 

ortaya çıktı.

Şeker Kurulu Başkanı Abdurrahman Özenbaş, kararı ilginç olarak değerlendirerek, Bakanlık 
ve tüm kurumların Şeker Kurumu hakkında olumlu görüş belirtmesine rağmen Bakanlar 
Kurulu nun kurumu kapatma gerekçesini anlayamadık. dedi. 31 Aralık 2004 tarihli Resmi 
Gazete nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 27 Aralık 2004 tarihli Bakan-
lar Kurulu kararıyla Şeker Kurumu ve hizmet birimlerinin görev süresi sona erdirildi. Kurum 
içerisinde yer alan Şeker Kurulu nun görev süresi ise 2006 ya kadar uzatıldı.
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Şeker özelleştirmesine Danıştay freni!

Türk Şeker Fabrikaları’nın 22 Haziran 2000’de başlatılan 
özelleştirme süreci Danıştay tarafından bir kez daha iptal edildi.

Şeker-İş Sendikasının yaptığı başvuru sonucu, başlayan özelleştirme kapsamında Portföy 
B Grubu(Elazığ, Malatya, Erzincan, Elbistan) ve Portföy C grubu(Kastamonu, Kırşehir, Tur-
hal, Yozgat, Çorum, Çarşamba) fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Danıştay’da açılan 
davalar nihai karara bağlandı.

Buna göre Danıştay 13. Dairesi’nin 11 Ocak 2011 tarihli kararıyla Portföy B grubu için ha-
zırlanan ihale şartları belgesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın(ÖİB) ihaleye çıkarma 
kararının iptaline karar verildi. Yine 13. Daire’nin 6 Aralık 2010 ve 8 Aralık 2010 tarihli ka-
rarıyla Portföy C grubuna ilişkin hazırlanan ihale şartları belgesi ile ihaleye çıkarma kararı 
ve ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyon kararının iptaline son verildi.
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DANIŞTAY’DAN NBŞ KOTALARINA FREN

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş’in, Bakanlar Kurulu’nca onaylana-
rak 24 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2013-2014 pazarlama yılında 
Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) için belirlenen kotanın yüzde 25 artırılmasına ilişkin itirazını 
Danıştay yerinde bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 13. Dairesi’nin 15 Eylül 2014 tarihli oybirliğiyle aldığı kararında “Kota artırımına 
ilişkin şartlar oluşmadığından 2013-2014 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için 
Şeker Kurulu tarafından ayrılan kotanın sakaroz kökenli şekerler için ayrılan kotayla ilgi-
lendirilmeksizin yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6496 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının ise yürütmesinin durdurulması isteminin kabulüne karar 
verilmiştir” denilerek, Şeker-İş’in itirazı haklı bulundu.
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ŞEKER-İŞ’DEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ

Türk Şeker Fabrikaları’nın 22 Haziran 2000’de başlatılan 
özelleştirme süreci Danıştay tarafından bir kez daha iptal edildi.

Şeker-İş Sendikası üyesi bir grup, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye ait  Kastamonu, Kırşehir, 
Turhal, Yozgat, Çorum, Çarşamba, Malatya, Erzincan, Elazığ  ve Elbistan fabrikalarının 
özelleştirilme ihalesini protesto amacıyla  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde biraraya 
gelerek basın açıklaması yaptı.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, 2009 yılında şeker  fabrikalarının özelleştiril-
mesi için yapılan ihalelerin Danıştay 13. İdaresi’nin  kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal 
edildiğini anımsattı.

Söz konusu iptal kararında, özelleştirmeden sonra 5 yıl boyunca bütün  fabrikalarda üre-
timin devam etmesini sağlayacak bir düzenleme olmasının gerekli  görülmesine rağmen 
Özelleştirme İdaresi’nin bu konuda yeni bir koşul  getirmeksizin bir ihale süreci tasarladı-
ğını öne sürdü.

Et Balık Kurumu ve SEK’in özelleştirilmesinin ardından fabrikaların  kapandığını, üretimin 
azaldığını ve kaçakçılığın arttığını iddia eden Gök,  “Dünyanın en liberal ülkelerinde dahi 
şeker üretimi şahısların değil, çiftçinin,  işçinin ve devletin elindedir. Bizde ise Özelleştirme 
İdaresi akla, mantığa ve  vicdana sığmayan düşüncelerle adeta cinnet iklimine girmiş ve 
buradan  çıkamamıştır” diye konuştu.
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Şekerde özelleştirmeye Danıştay freni

Danıştaş 13. Dairesi, şeker fabrikalarının bulunduğu Porföy 
C grubu için yürütmeyi durdurma kararı aldı. 

Danıştay 13. Dairesi, Şeker-İş Sendikasının açtığı davada, Türkiye Şeker Fabrikaları 
(TÜRKŞEKER) A.Ş’ye ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker 
fabrikalarının bir bütün halinde portföy grubu olarak (Porföy C) özelleştirilmesine ilişkin 
ihale ilanı ve şartnamesinin yürütmesini durdurdu. Şeker-İş Sendikası yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, dairenin yürütmeyi durdurma kararında, şeker sektöründe arz talep dengesi-
nin bozulmaması, istikrarlı işleyişin sürdürülmesi, dışa bağımlılık yaratılmaması, üretimin 
sürdürülebilmesi gözetilerek özelleştirme işlemi yapılması gerektiği; şartnamenin ise bu 
ilkeleri sağlamaktan uzak olduğu ifade edildi. Şartname ile sadece portföy bazında 5 yıllık 
üretim şartı ve 50 milyon dolarlık teminat alımı öngörüldüğü belirtilen kararda, şartna-
mede, fabrikalarda üretimin sürdürülebilirliği için yeterli önlemlerin alınmadığına da yer 
verildiği kaydedildi.

Kararın, 4’e 1 oy çokluğuyla alındığı bildirildi.

Portföy C olarak adlandırılan TÜRKŞEKER’a ait 6 şeker fabrikasının özelleştirilmesi iha-
lesinin nihai pazarlık görüşmelerine 9 firma katılmıştı. Nihai pazarlık görüşmelerinde en 
yüksek teklifi 606 milyon dolarla Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş vermişti.
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Danıştayın NBŞ kararı
yine uygulanmayacak!

TÜRKİYE hukuk devleti olarak tanımlanmasına rağmen, NBŞde 
yaşanan hukuk skandalı bunu yalanlıyor. 

26 Ekim 2014 Pazar 

Sadettin İnan / Ankara

TÜRKİYE hukuk devleti olarak tanımlanmasına rağmen, NBŞ’de yaşanan hukuk skandalı 
bunu yalanlıyor. Bilindiği üzere halk arasında tatlandırıcılar olarak da bilinen Nişasta Bazlı 
Şekerler’in (NBŞ) kotası her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla artırılıyor. Şeker-İş Sendikası 
da Bakanlar Kurulu’nun bu kararına itiraz ederek Danıştay’a yürütmenin durdurulması yö-
nünde dava açıyor. Sendika 1 yıl hariç bugüne kadar açtığı bütün davaları kazanmasına 
rağmen bu hukuksuzluk her yıl yaşanıyor. Başta Şeker Kurumu olmak üzere hükümette bu 
hukuksuzluğa göz yumuyor.

“Şeker kurumu görevini yapmıyor”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök yaptığı açıklamada haklılıklarının bir kez daha Da-
nıştay kararı ile teyit edildiğini belirterek, Şeker Kurumu’nu kota artışı sürecindeki tavrından 
dolayı sert bir dille eleştirdi. “Ülkemiz menfaatlerini gözetmekten uzak, sektörel geleceği hiçe 
sayan ve yetkisini kötüye kullanan Şeker Kurumu’nun haksızlığı bir kez daha ispat edilmiştir” 
diyen Gök, Şeker Kurumu’nun Bakanlar Kurulu’nu doğru bilgilendirmemekle suçladı.
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