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Özellefltirme Yüksek Kurulu (ÖYK), ilk olarak 2000/92 say›l› karar ile, Türkiye fieker Fabrikalar› Afi.’yi özellefltirme kapsam›na alm›flt›r. K›smi hisselerin sa1

t›fl›n›n ard›ndan özellefltirme için öngörülen sürenin k›sal›¤› nedeni ile ÖYK’n›n
31.01.2005 tarih ve 2005/17 say›l› karar› ile özellefltirme süreci 31.12.2006 tarihine kadar uzat›l›r. Bu süre içerisinde özellefltirmelerin yap›labilmesi için, ÖYK
2005 y›l›n›n sonunda 2005/130 say›l› kararla Bor, Ere¤li ve Ilg›n fieker Fabri2

kalar›’n›n (tüm çal›flanlar›yla birlikte) tüm hisselerinin ve Kayseri fieker Fabrika3

* Ni¤de Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
** Ni¤de Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
1 Bu kapsama al›nman›n ard›ndan, ÖYK’n›n 2003/40 say›l› karar ile TfiFAfi bünyesindeki 1
ba¤l› ortakl›k ve 8 ifltirak hissesi özellefltirme program›na al›n›r. 03.08.2004 tarih ve
2004/63 say›l› karar› ile Amasya fieker Fabrikas› A.fi.’de bulunan %15 oran›ndaki Özellefltirme ‹daresi’ne ait hisse sat›larak özellefltirme ifllemi tamamlanm›flt›r. 30.09.2004 tarih ve
2004/93 say›l› karar› ile Baha Esat Tekand Kütahya fieker Fabrikas› A.fi.’de (Kütahya fieker) bulunan %56 oran›ndaki Özellefltirme ‹daresi’ne ait hisse 23.820.000 ABD$ bedelle sat›larak özellefltirme ifllemi tamamlanm›flt›r. 31.01.2005 tarih ve 2005/17 say›l› karar› ile
Adapazar› fieker Fabrikas› A.fi.’nin %95,37 oran›nda hissesi 45.750.000 ABD$’na Adapazar› Pancar Ekiciler Kooperatifine sat›lm›flt›r.
2 IMF ile 1999 y›l›nda imzalanan stand-by anlaflmas›nda, özellikle tar›msal alanda faaliyet
gösteren K‹T’lerin devlet bütçesine yük getirdikleri ileri sürülmüfl ve bu yüklerin ortadan kald›r›lmas›na dönük uygulamalar›n hükümet garantörlü¤ünde yürütülmesi flart›n›n yerine getirilmesi amac›yla fleker sektöründe özellefltirilmelere bafllanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Özellefltirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 2000/92 say›l› karar ile, Türkiye fieker Fabrikalar› Afi.’yi özellefltirme kapsam›na al›r.
3 Bu fabrikalar kamu fabrikalar› içerisinde kapasiteleri en yüksek ve fleker üretim maliyetleri en
düflük olan fabrikalard›r (Turkseker Afi, 2007).
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s›n›n ise devlette olan cüzzi hissenin özellefltirme program›na al›nmas›na karar
verir. Söz konusu fabrikalar›n blok sat›fl yöntemi kullan›lmak suretiyle özellefltirilmesi ve özellefltirme ifllemlerinin 18 ay içerisinde tamamlanmas› karar›n›n ard›ndan, özellefltirmeye karfl› mücadeleler, fleker sektörü içerisinden örgütlenmeye
bafllar. Bu fabrikalar›n, TfiFAfi’nin elindeki en büyük üç fabrika olmas› nedeni ile
4

gerek sektörün içerisinden gerekse sektör d›fl›ndan tepkilerin artmas› sonucu özellefltirme sürecinde sonu iptale giden ertelemeler olur.
2005 y›l› ortalar›nda, flekerin özellefltirilmesinde dan›flmanl›k ihalesini kazanan firmalar taraf›ndan, co¤rafi bölgelerin gruplanmas› k›stas› ile Bor, Ere¤li, Il5

g›n ve Ankara fieker Fabrikalar›n›n özellefltirilmesi yönünde Özellefltirme Strateji
Raporu Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’na (Ö‹B) sunulur. Fakat daha sonra, hükümet Ankara fieker Fabrikas›’n›n de¤eri yüksek arsas›n› Ankara Büyükflehir Belediyesi’ne bedelsiz devredebilmek için bu fabrikay› özellefltirme program›na almaz. Programa al›nan üç fabrika ise Sümer Holding A.fi.’ye devredilerek özel6

lefltirme ihaleleri aç›l›r.
Daha önce Kütahya ve Amasya fieker Fabrikalar›n›n özellefltirilmesinde özellikle Türkiye fieker ‹flçileri Sendikas› Genel Merkezi (fieker-‹fl) taraf›ndan hiçbir
tepkinin ortaya konulmamas›, bu sefer hedefte olan üç fabrika içerisinde ferdi tepkilerin geliflmesine neden olur. Özellefltirme karar›n›n ard›ndan, sendika içerisinden ilk tepkiler, özellefltirme karfl›t› (Bor ve Ere¤li fiubeleri eksenli) ve özellefltir7

4 “Türk fieker, zarar eden fabrikalar› kârl› fabrikalarla sübvanse ederek bu fabrikalar›n faaliyetine imkân tan›makta ve Hazine'ye yük olmaktan korumaktad›r.” Kapasite ve üretim maliyetleri aç›s›ndan en iyi durumdaki bu 3 fabrikan›n elden ç›kmas› durumunda, ekonomik ölçekte olmayan di¤er fabrikalar›n üretime devam edemeyecekleri ve rekabet flanslar›n›n
hiçbir flekilde olamayaca¤› yayg›n bir kan›d›r (Taylan K›ymaz 2002. fieker Politikalar›nda
Yeni Yönelimler ve Türkiye’nin Konumu. ‹ktisadi Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlü¤ü, DPT, Ankara).
5 Bunlardan en önemlisi, dünyan›n 50’den fazla ülkesinde fleker üretimi ve ticareti yapan ‹ngiliz ED&F Man (Edward Desborough and Frederick Man) firmas›n›n finansal kolu olan Man
Group PLC’dur.
6 fieker-‹fl Dergisi Say› 104
7 Genel Merkeze karfl›, özellefltirme karfl›t› cepheyi oluflturmak, her iki flubede de flube yönetimlerinin ilk seçimlerinde devrilmesine neden olur. Ere¤li fiube yönetimi içerisinde Genel
Merkezin yan›nda yer alarak flube yönetiminde sekter bir yap› ortaya ç›karan Yüksel ‹laslan,
Ere¤li flubesinin özellefltirme karfl›t› mücadelesinin pasiflefltirilmesinde ve flubenin kilitlenmesinde aktif rol oynar. fiubat 2007 y›l›nda yap›lan flube seçimlerinde Genel Merkezin aç›k
deste¤ini alarak flube seçimlerini kazan›r. Bor fiubesi’nde ise, önce Genel Merkezin, flube yönetiminde sekreter olan Haz›m Coflkuner ve Halil ‹brahim Emen ile girdi¤i ikili iliflkiler ile yö224

me yanl›s› (Ilg›n fiubesi ve fieker-‹fl eksenli) olarak iki karfl›t eksende ortaya ç›kar.

8

Özellefltirme karfl›s›ndaki grupta ilk çal›flmalar, fieker-‹fl Bor fiubesi’nin 2005
Kas›m ay› bafllar›nda kamuoyu yaratma çabalar› kapsam›nda yapt›¤› seminerler,
çal›flma raporlar›, televizyon programlar› ve yaz›l› bas›n aç›klamalar› ile bafllar.
Özellefltirme sonras›nda karfl›lafl›lacak durumlar›n izah› ve tart›fl›lmas› için ö¤retim üyelerine ve aktivistlere programlar yapt›r›larak ve çal›flanlar›n bu konuda bilgilendirilmesi için belirli aral›klarla toplant›lar ve seminerler düzenlenir.
20 Ocak 2006 tarihinde, Bor fiubesi ilk ulusal bas›n aç›klamas›n› Birgün Gazetesi arac›l›¤› ile yapar. Bu bas›n aç›klamas›, ÖYK’nin ihale karar›n› aç›klamas›ndan yaklafl›k üç ay önce yap›lm›fl ve aç›klamada Özellefltirme ‹daresi’ne devredilecek Bor fieker Fabrikas›’n›n durumundaki belirsizlik nedeniyle, sektörün ve
yöre ekonomisinin önde gelen kurulufllar›ndan olan fabrikada çal›flan geçici ve
daimi iflçilerin huzursuz bir bekleyifl içinde oldu¤u ele al›n›r. 21 Ocak 2006 ise
“Özellefltirme Karfl›t›” cephenin, özellefltirmenin olumsuz sonuçlar›n› rakamlarla
halka ve esnafa anlatmak amac›yla Bor ve Ni¤de’de ilk bildiri da¤›tma tarihidir.
24 Ocak’ta, özellefltirme konusunda gergin bekleyiflin, olumsuz etkileri ve özellefltirme karfl›t› davada haz›rl›k çal›flmalar›n›n kamuoyuna duyurulmas› amac›yla,
Bor fiubesi taraf›ndan Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤› (bianet.org), Sendika.org, Kenthaber
ve Digimedya gibi web siteleriyle temasa geçilir ve bu kanallar kullan›larak belirli zamanlarda peflpefle bas›n aç›klamalar› yap›l›r.
24 Ocak 2006 tarihinde fiube Baflkan› Celal Tu¤rul taraf›ndan özellefltirme
program›nda oldu¤u ö¤renilen Bor flubesine ilk sendika flube ziyareti Erzurum fiubesi taraf›ndan gerçekleflir. Bor ve Erzurum fiubesi, yine Birgün gazetesi arac›l›¤› ile kamuoyunun dikkatini, ayn› zamanda hem fleker fabrikas› sahibi hem de
60. dönem milletvekili olan Vahit Kiler’in yay›nlad›¤› “Kaçak fieker Raporu”na
netimde sekter bir yap› oluflturulur. Bu iliflkiler, flekerde özellefltirme karfl›t› mücadelelerin
merkezi olan Bor fiubesini ifllevsizlefltirmeye ve pasifize etmeye bafllar. Sosyal demokrat olarak bilinen Halil ‹brahim Emen ile AKP Bor ‹lçe Yönetiminde bulunan Haz›m Coflkuner’in birlikteli¤i, bir taraftan flube içerisindeki birli¤i ortadan kald›rm›fl di¤er taraftan mevcut baflkan› özellefltirmeye ve Genel Merkeze yak›n muhalif gruplar karfl›s›nda güçsüz k›lm›flt›r. Bu sekter tutumdan sonra, özellefltirme karfl›t› mücadele flube olarak de¤il Celal Tu¤rul taraf›ndan
verilir. Bor fieker ‹flçilerinin %80’i, özellefltirme karfl›t› mücadele eden ve dürüstlü¤ü ile tan›nan mevcut baflkana karfl›, özellefltirme ve Genel Merkez yanl›s› muhalif aday› destekleyerek, fabrikada özellefltirme karfl›t› dönemi sona erdirir. Her iki flubede de Genel Merkez eksenli yeni bir süreç bafllam›fl olur.
8 fieker-‹fl’in ilk bas›n aç›klamalar› ve Ilg›n Mitingi’nde yapt›klar› konuflmalar ve Ilg›n fiubesi’nin aç›klamalar›, fabrikalar›n sat›lmas› ve Panko Birlik taraf›ndan al›nmas› yönündedir.
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çeker. Yap›lan aç›klamada, sorunun hükümet taraf›ndan da bilindi¤inin ama çözüm getirilmek istenmedi¤inin alt› çizilir. Kamuoyu bilgilendirme çal›flmalar›nda
bir baflka önemli yaz›, 29 Ocak 2006 tarihli Radikal gazetesinin pazar eki Radikal-‹ki’de yer bulur. Yaz›da, fleker sektörünü hakim güçlerin ç›kar› do¤rultusunda
yönlendirmek için, iç piyasa üzerinde müdahalelerin yap›ld›¤› ve özellefltirme
karfl›t› mücadelenin bir an önce harekete geçirilmesi gerekti¤i vurgulan›r.
Ocak ay›n›n sonunda Bor fiubesi, “özellefltirmeye niçin karfl› olunmas›” gerekti¤ini anlatabilmek ve destek bulmak için, Bor ve Ni¤de ilinde sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye bafllar. Ard›ndan, Bor fiube Baflkan›’n›n kiflisel gayretleri
ile, özellefltirme karfl›s›nda duran cephenin özellikle de Bor fieker Fabrikas› çal›flanlar›n›n sorunlar›n› tart›flabilmesi için internet üzerinden Ni¤de-Bor fieker Platformu kurulur. Sorunlar›n tart›fl›lmas› ve bilgi paylafl›m›n›n önünün aç›lmas› aç›s›ndan bu hamle son derece fayda sa¤lam›flt›r. Özellikle, konuflmaktan çekinen
kiflilerin yazarak kendilerini daha iyi ifade etmeleri, çal›flanlar aras›ndaki sessizli¤in de bozulmas›n› ve özellefltirme karfl›t› cephenin genifllemesini sa¤lam›flt›r.
Sorunun sadece Bor ile s›n›rl› olmad›¤›n›n fark›na varan Bor flubesi, sorunu ulusal düzeyde tart›flma imkânlar›n› araflt›rarak, h›zla televizyon programlar› haz›rlayarak, akademisyenlerin kamuoyunu bilgilendirmesi konusunda öncü ad›mlar
atar.
Özellefltirme karar›n›n ö¤renilmesinin ard›ndan, Kamu ‹flletmeleri Gelifltirme
Merkezi Kurucu Sekreterlerinden ‹lter Ertu¤rul, fabrikaya seminer vermek için davet edilir. Fabrika içi seminerin ard›ndan, Ni¤de Üniversitesi’nden Bayram Ünal
ile yerel televizyon kanal›nda özellefltirme konusunu tart›fl›r. Bu tart›flma, fabrikay› bölge esnaf›n›n birleflerek sat›n alma fikrini do¤madan yok eder. Özellikle daha önceki özellefltirme örneklerine bakarak, bu konuda yanl›fl bir ad›m›n at›lmas› ve bu yönde bir propaganda yap›lmas›n›n önüne geçilmifltir. Bu çal›flmalar›n
ard›ndan Ni¤de Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Bayram Ünal’›n kat›l›m› ile,
Bor fiubesi, Küresel Ekonominin Getirdikleri ve Özellefltirme konulu bir baflka seminer organize eder. Ülkemizde do¤ru politikalar›n uygulanmamas› durumunda,
yoksullaflma sürecinin kaç›n›lmaz olaca¤›n›n tart›fl›ld›¤› seminerde, fleker fabrikas› çal›flanlar›n›n fabrikaya sahip ç›kmalar›n›n niçin gerekli oldu¤u ele al›n›r.
26 Ocak 2006 tarihinde, fieker-‹fl, ÖYK karar›n›n (2005/130) iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmas› istemi ile Dan›fltay’a dava açar. Bu
dava Dan›fltay 13. Daire taraf›ndan, “ÖYK karar›n›n uygunlu¤u” gerekçesi ile
reddedilir. Bu reddin ard›ndan fieker-‹fl, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’na
itiraz davas› açar. Kurul, Bor, Ere¤li ve Ilg›n Fabrikalar›n›n sat›fl›n›n sektördeki
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dengeleri bozaca¤› gerekçesi ile davay› yeniden gözden geçirilmesi için, Dan›fltay 13. Daireye geri gönderir ve Dan›fltay 13. Dairesinde ikinci kez bak›lan davada fieker-‹fl’in talebi yine ayn› gerekçelerle yerinde görülmeyerek red edilir.
Hukuki yönden bir çözümün özellefltirmeyi durdurmayaca¤›n› düflünen cephe, özellefltirme karfl›s›nda durma gerekçelerini yerel ve ulusal bas›n yoluyla kamuoyuna duyurmaya devam eder. Çal›flmalar› h›zla devam ederken, sektör içerisinde üç fabrikan›n özellefltirilmesinin di¤er birçok fabrikan›n kapanmas› anlam›na gelece¤i, di¤er flubelerle yap›lan istiflarelerde gündeme getirilerek, di¤er
9

flubelerin de özellefltirme karfl›s›nda tav›r gelifltirmesinin önü aç›l›r.
“‹kinci dönem bildiriler” olarak isimlendirilebilecek, belirli bir toplumsal gruba yönelen bildiriler Bor, Kemerhisar, Bahçeli, Sazala ve Ni¤de’de planl› bir flekilde da¤›t›lmaya bafllan›r. Özellikle, esnaf›n, çiftçinin ve tüketicinin hedef al›nd›¤› bilgilendirme çal›flmalar›nda, toplumsal kesimlerin farkl›l›klar› göz önüne al›narak, farkl› noktalara de¤inilmesi, özellefltirme karfl›t› mücadelede farkl› kesimlerin etkin olmas›na yard›mc› olur. Yine kamuoyu bilgilendirme çal›flmalar› ekseninde, bölgede esnaflara kap› alt› broflürler atarak, ve fleker iflçilerinin arabalar›n› afifllerle donatarak, karfl›t propaganda güçlendirilir. Bor fiubesi taraf›ndan
haz›rlanan hane bildirileri, iflçilerin ailelerine ve komflu ailelere da¤›t›larak, sadece iflçilerin de¤il ailelerin de özellefltirme karfl›s›nda kararl› bir durufl gelifltirmesi
sa¤lan›r.
15 fiubat 2006 tarihinde, CHP Ni¤de Milletvekili Orhan Eraslan ve Ankara
milletvekili eski Türk-‹fl Baflkan› Bayram Meral ile beraberindeki kalabal›k bir milletvekili heyeti, fleker iflçilerini ve ailelerini desteklemek amac› ile, Bor fiubesinin
davetlisi olarak Ni¤de’ye gelirler ve flubenin organize etti¤i toplant›lara kat›larak,
mecliste davan›n takip edilmesi sözünü verirler. CHP’nin özellefltirme programlar›na karfl› bir tutumu olmamas› nedeniyle, bu toplant›n›n ard›ndan CHP taraf›ndan herhangi somut bir ad›m at›lmam›flt›r. Mecliste herhangi bir tepki görmeyen
hükümet, özellefltirme program›nda olan fabrika bölgelerini ziyaret ederek tepkileri ölçmeye çal›fl›r. ‹lk ziyaret 20 fiubat’ta Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun
taraf›ndan Ere¤li bölgesine yap›l›r. Bu ziyarette Bakan, fieker-‹fl’in hükümet yanl›s› tavr›na ra¤men, Ere¤lili iflçilerin fliddetli tepkisi ile karfl›lafl›r. Bu tepki, Ere¤li
fiube Yönetimi ile (Genel Merkez Yanl›s› yöneticiler hariç) fieker-‹fl’in aras›n›n giderek aç›lmas›nda önemli bir bafllang›ç olur. 27 fiubat’da ise ayn› Bakan, Bor fieker Fabrikas› ziyaretinde, iflçiler taraf›ndan cevaplayamad›¤› sorulara maruz kal›r. Bakan’›n iflçilere "sorular› size birisi yaz›p vermifl" diyerek tepki göstermesi ve
9 K›ymaz, 2002 a.g.e.
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bakan›n kulland›¤› verilerin yanl›fll›¤› ve eksikli¤i, iflçiler aras›nda hayal k›r›kl›¤›na neden olur.
8 Mart’ta Bor fiubesi taraf›ndan, fleker kaçakç›l›¤›n› meclis gündemine tafl›yan Karaman milletvekili Mevlüt Akgün’e bir teflekkür mektubu yaz›l›r. Bu mek10

tupta, Bor fiubesi’nin, Meclis’te fieker Komisyonu kurulmas› talebi iletilir. Bu talep
olumlu karfl›lanmas›na ra¤men meclis gündemine uzun süre gelmez. Bu zamana
kadar özellefltirme program›nda olan fabrikalardan Ilg›n hariç di¤erlerini ziyaret
etmeyerek bu fabrikalardaki özellefltirme karfl›t› çal›flmalar› so¤utmaya çal›flan
fieker-‹fl Genel Merkezi, Bor fieker Fabrikas›’ndaki huzursuzluklar ve iflçilerin kendilerine sahip ç›k›lmad›¤› yönündeki tepkilerin artmas› üzerine iflçiler taraf›ndan
14 Mart’ta Bor fiubesi’ne ça¤r›l›r. Bu ziyaretinde, fieker-‹fl Genel Merkezinin
“özellefltirme karfl›s›nda büyük mücadeleler verdikleri” yönündeki yanl›fl beyanatlar› iflçileri de flafl›rtm›flt›r.
Sorunun sadece Bor ile s›n›rl› kalmad›¤›na dönük inanç ile Bor fiube Baflkan› ve Ni¤de Üniversitesi üyesi iki akademisyenin öncülü¤ünde, özellefltirme karfl›t› çal›flmalar›n ulusal düzeye yay›lmas›n› organize edebilmek ve ulusal düzeyde
bilgi al›flveriflinin yap›lmas›n› sa¤lamak üzere 15 Mart 2006 tarihinde Türkiye fieker Portal› oluflturulur. Portal çok k›sa sürede haber ve yaz› merkezi haline gelerek, gerek Türkiye’den gerekse yurtd›fl›ndan kat›l›mlar ile düflüncelerin ve beklentilerin hükümete ulaflt›rabildi¤i en önemli araç haline gelir. Portal üzerinden yaz›lar, resmi makamlar›n da bilgi sahibi olmalar›n›n önünü açar. Özellefltirme karfl›t› mücadelenin doru¤a ulaflt›¤› ve karfl› davalar›n Dan›fltay’da görüflülmesinin
beklendi¤i dönemlerde, bu site, ilgili kurumlar›n fleker hakk›ndaki gerçekleri ö¤rendi¤i önemli kaynaklar›n bafl›nda gelir. Site kaynaklar›nda, Türk fieker A.fi.,
TBMM, Sanayi Bakanl›¤›, di¤er tüm fleker fabrikalar›ndan siteye ba¤lanmalar›n
oldu¤u görülür. Daha sonra, bu portal üzerinden Vekile Mektup köflesi haz›rlanarak, okuyucular›n vekile mektup gönderebilmesi mümkün k›l›n›r. Bu portal ile
birlikte, yayg›n kullan›m› olan di¤er haber kanallar› ve portallar üzerinden de
özellefltirme karfl›t› fikir ve düflüncelerin yaz›lmas›na devam edilir.
Bor flubesinin öncülü¤ünde, ayr›ca, ulusal gazetelerde köfle yazarlar›n›n ihtiyac› olan bilgi ve belgelerin temini ve karfl›t iddialar›n takip edilebilmesi için
medya takip grubu fiili anlamda çal›fl›r ve özellefltirme yanl›lar›n›n ortaya att›klar› iddialar, ayn› kanallardan h›zla cevaplan›r. Bu uygulamada özellikle hükümet
üyesi milletvekillerinin ileri sürdükleri iddialar›n as›ls›zl›¤› üzerine farkl› yerellerde
10 Mevlüt Akgün, daha sonra kendi soru önergesini takip etmemifl ve sorunun çözümü için
herhangi bir çaba göstermemifltir.
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çok say›da yaz› yay›nlanmas› veya görüfl verilmesi sa¤lan›r.
Özellefltirme Karfl›t› Platform’un sa¤lamlaflt›r›l›p gelifltirilmesi ve ortak kamu
karar›n›n ortaya konulabilmesi için Bor fiubesi taraf›ndan Mart ay› ortalar›nda
Bor fieker Kurultay› yap›lmas› karar› al›n›r. Bor fiubesi’nin organizasyonu ve Ni¤de Ziraat Odalar› Birli¤i ve Ulusal Kanal’›n katk›lar› ile Kurultay haz›rl›klar› bafllar. Ulusal Kanal’›n kat›l›mc› olmas› fieker-‹fl Genel Merkezi taraf›ndan sorun olarak ortaya konulur. Ayn› sorun bölgede etkin olan milliyetçi ve sol kesimlerce de
seslendirilir. Dolay›s› ile bu organizasyon, sadece fieker-‹fl Genel Merkezi’nin de¤il, bölgede siyaset yapan milliyetçi ve sol gruplar›n da Bor fieker-‹fl fiubesi baflkan›na tav›r al›nmas›na neden olur. Kurultaya tüm siyasi partilerin ve sivil toplum
örgütlerinin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla, yerel ziyaretler bafllat›l›r ve bas›na
her aflamada bilgi verilir. Kurultaya daveti kabul eden tek siyasi parti baflkan› ‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u Perinçek’in kat›l›m› hükümette ve daveti kabul etmeyen milliyetçi ve sol partiler aras›nda çok büyük s›k›nt›lar yarat›r. Kurultay özelefltirme karfl›t› sendikal mücadelede çok etkili olmufltur. Bu zamana kadar fieker‹fl tarihinde böyle bir kurultay yap›lamam›flt›r. Öte yandan, flekerde özellefltirme
karfl›t› cephenin de organize etti¤i ilk ve tek kurultayd›r.
Kurultay öncesinde Bor fieker Fabrikas› iflçileri, fiube Baflkan›’n›n inisiyatifi
ile 15 Mart’ta Ulusal Kanal televizyonunda yay›nlanan “Emek Dünyas›” program›na kat›l›r. Sorunun Türkiye sorunu oldu¤u tart›fl›lan programda, iflçiler özellefltirme karfl›s›nda tepkilerini dile getirir. Bu program fieker-‹fl Genel Merkezi taraf›ndan, Ulusal Kanal arac›l›¤› ile ‹flçi Partisi’ne yak›nlaflma olarak görülür ve tepki al›r. Daha sonra yine Ulusal Kanal’da Bor fiube Baflkan› Celal Tu¤rul bir prog11

ram düzenleyerek, Bor fieker Fabrikas›’na sahip ç›kman›n ülke fleker sektörüne
sahip ç›kmak anlam›na geldi¤inin alt›n› çizer ve kamuoyunu bu soruna sahip ç›kmaya ça¤›r›r.
20 Mart’ta bölge pancar ekicilerinin ve fleker çal›flanlar›n›n sorunlar›n›n kamuoyuna iletilmesi amac›yla Bor fiubesi, Aksaray bas›n›nda yaz›l› ve sözlü bas›n
aç›klamalar› yay›nlar. Bu bildirilerde, kâr eden fabrikalar›n özellefltirilmesinin,
sektördeki sorunlar› daha da kroniklefltirece¤i tart›fl›l›r. Fakat, Aksaray’da yeni
fabrika yap›lmas›, kamuoyunda yanl›fl beklentilerin ortaya ç›kmas›na neden olur
Özellikle, daha fazla pancar ekilece¤i yönünde, hükümet milletvekilleri arac›l›¤›
ile yanl›fl bilgi kamuoyuna aktar›l›r ve özellefltirme karfl›t› cephenin önü al›nmaya
11 Ulusal Kanal, fleker sektöründeki özellefltirme karfl›t› haber ve programlar› gündeme getiren
ve ulusal düzeyde yay›n yapabilen bir kanal oldu¤u için, bu programlara kat›l›m olmufltur.
Daha sonra ART ile de Bor fiubesi program yapm›flt›r.
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çal›fl›l›r. 23 Mart tarihinde, Afyon fiube Baflkan› fiükrü Bal›k, özellefltirme karfl›t›
mücadele içerisinde olan Bor fiubesi’ne destek ziyaretinde bulunur. Özellefltirmeler ile birlikte tüm Türkiye ekonomisinin de zarar görece¤inin alt›n› çizen fiükrü
Bal›k, fleker sanayiinin Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez önemde oldu¤unu belirterek, herkesin bu ekonomiye sahip ç›kmas› gerekti¤ini söyler.
25 Mart tarihinde E¤itim-Sen Ni¤de fiubesi taraf›ndan, “Kamunun Yeniden
Yap›land›r›lmas›, Özellefltirme ve Emperyalizm” Konulu Panel, Ni¤de il Kültür
Merkezinde düzenlenerek, Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Fuat ERCAN ve Mersin Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Yüksel AKKAYA panelist olarak özellefltirmeyi ele al›rlar. Bu panel, fleker içerisinde geliflen özellefltirme karfl›t› cephenin savundu¤u düflüncelerin kamuoyunda daha da yay›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
13 Nisan 2006 tarihinde Ö‹B taraf›ndan, Bor, Ere¤li ve Ilg›n Fabrikalar›n›n
blok sat›fl› için teklif verme ihalesi karar› aç›klan›r. Karar›n hemen ard›ndan özellefltirme yanl›s› olarak tav›r alan fieker-‹fl Ilg›n fiubesi ile birlikte Akflehir ve Ilg›n
Pancar Ekicileri Kooperatifinin öncülü¤ünde, fabrikalar›n blok olarak de¤il tek tek
sat›lmas›n› taleb eden bir imza dilekçesi toplanmaya bafllan›r. Özellefltirme yö12

nünden Hükümetin de elini güçlendiren bu imzalar, Panko Birli¤in Ilg›n fabrikas›n› sat›n almay› istemesine paralel olarak hükümete sunulur. Hükümet taraf›ndan
beklenilen ve hemen kabul edilen bu talep, Panko Birli¤in Konya grubunun Ilg›n
ve Ere¤li için ayr› ayr› teklif vermesini ekonomik ölçek yönünden olanakl› k›lar.
Özellefltirme yanl›s› olan bu tutum, özellikle Bor ve Ere¤li’de iflçiler ve halk aras›nda büyük s›k›nt› yarat›rken, özellefltirme karfl›s›ndaki mücadeleyi di¤er flubelerde de sekteye u¤rat›r. Blok sat›fl›n ortadan kald›r›lmas› yönündeki bu çabalar, bir
taraftan özellefltirme karfl›t› cephenin elini zora sokarken, di¤er taraftan Konya
bölgesi çiftçisi ile di¤er bölge çiftçileri aras›nda Panko Birli¤in fiili olarak gelifltirdi¤i ayr›mc›l›¤› tart›flmal› bir flekilde gündeme getirir. Bu üç fabrikan›n özellefltirilmesinin, sektördeki di¤er fabrikalar›n kapanmas›na neden olaca¤›n› bile bile
Panko Birli¤in böyle bir uygulamaya gitmesi, bir yandan fieker-‹fl flubelerinin mücadelesini zay›flat›rken, öte yandan ülkenin di¤er bölgelerinde, özellikle de kapanacak fabrikalar›n oldu¤u bölgelerde pancar tar›m› ile u¤raflan çiftçileri kendi kaderine terk edilmelerine yol açmaktad›r. Konya grubunun, “sadece ve sadece
kendi ç›karlar› için Türkiye pancar çiftçisinin sonunu haz›rlad›¤›” üzerine tart›flmalar ve hesaplaflmalar bas›na yans›r.

13

12 Ilg›n fiube Baflkan› ayn› zamanda kendi bölgesindeki Pancar Kooperatifi yönetimindedir.
13 Bu kavga Panko Birlik içerisinde PANDER’in kurulmas›nda temel al›nan prensipleri de des230

Bor fiube Baflkan› Celal Tu¤rul, 15 Nisan 2006 tarihinde, Ulusal Kanal’a ç›kar. Özelde Bor ve yöresinin genelde de Türkiye'nin özellefltirme ile neler kaybedece¤ini, sektörün Bor ve Türkiye için ne anlama geldi¤ini, niçin en önemli üç fabrikan›n sat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› ve bunun ard›ndan geriye kalan fabrikalar›n ak›betlerinin neler olaca¤›n› gündeme getirir. Bilirkiflilerin ileri sürdükleri fikirleri kamuoyuna aktarmaya çal›fl›r. Özellikle sektörde beklenildi¤inin aksine arz-talep
dengesinin bozulaca¤›, sektörün istikrarl› büyümeyece¤i, üretimde devaml›l›¤›n
sa¤lanamayaca¤›, rekabet gücünün azalaca¤›, pancar üreticilerin ve sektör çal›flanlar›n›n ma¤dur edilece¤i ve tüketiciler aç›s›ndan da fiyat istikrar›n›n sa¤lanmayaca¤›n›n alt›n› çizer.

14

‹hale sürecinin bafllamas›n›n ard›ndan flubelerde yap›lan eylemlerin bask›s›
ile, 16-17 Nisan 2006 tarihinde fieker-‹fl Sendikas› Baflkanlar Kurulunun toplant›s› yap›l›r. Toplant›da, flubelerin iste¤i, flubelerin eylemlere bir an önce bafllamas› ve eylemlerin bölgesel olarak desteklenmesi ve nihai eylemin Ankara’da yap›lmas› yönündedir. Daha önceki aç›klamalar›nda özellefltirme yanl›s› tav›r koyan
fieker-‹fl Sendikas›, son Baflkanlar Kurulu toplant›s›nda, hükümete karfl› eylem
yapmaya yanaflmayan bir tav›r sergiler. Sendika fiube Baflkanlar›n›n bask›s› ile,
eyleme tamam diyen Genel Merkez, önce “her flube, kendi fabrikas›nda eylem
yaps›n” diyerek, hükümetin rahats›z olaca¤› “bölgesel eylem” fikrinden flubeleri
vazgeçirmek için u¤rafl›r. fiube bask›lar›na dayanamayan Genel Merkez, sonunda, her fabrikan›n oldu¤u ilde, bölgesel eylemlerin zorunlu oldu¤unu dolay›s› ile
bir ilde yap›lan eylemin di¤er illerden iflçiler ile takviye edilmesi gerekti¤inin alt›n› çizerek 28 ilde Sürekli Eylem Karar›n› al›r. 28 ilde sürekli eylem karar›n›n ard›ndan fieker-‹fl, mitinglerde okunulmak üzere bir bildiri yay›mlar. Bu bildiride,
özellefltirme karfl›t› bir mesajdan daha çok, sektörde uygulanmak istenen özelleflfl-tirme program›n›n yanl›flflll›¤›n›n alt› çizilir. Özellefltirmenin sorunsuz yap›lmas›n›,
mülkiyet hakk› devrinden vazgeçilerek, iflletme hakk› devrinin yap›lmas›na ba¤layan fieker-‹fl, kendi içinde çeliflki yaratan “on sene fleker üretim zorunlulu¤u” talebini gündeme getirir.

15

‹stihdam›n korunmas› ve fabrikalar›n modernizasyonu

teklemektedir. Panko Birlik Baflkan› ve Konya fieker Fabrikas› temsilcisinin Türkiye’de fleker
kotalar›n› belirleyen fieker Kurulu’nda olmas› ve kendi ç›karlar›na fleker kotas›na lehte oy
vermeleri, fleker sektörünün zarar›na da olsa hükümetle birlikte hareket etmelerinin en önemli gerekçelerinden biri olarak görülebilir.
14 Bu tart›flmalar, K›ymaz’›n DPT uzmanl›k tezinde ele ald›¤› fleker analizinde detaylar› ile mevcuttur.
15 Buray› alacak kurulufllar›n hükümetten beklentileri de bu yöndedir: Üretilen flekerin sat›lma
ve yüksek fiyat›n korunma garantisi.
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talebinin yerine getirilmesi durumunda ise özellefltirmelerin kabul edilebilece¤i
yönünde bir e¤ilimi ortaya koyan bildiri, özellefltirme karfl›t› söylem gelifltiren flubeleri zora sokar. 18 Nisan 2007 tarihinde fieker-‹fl Baflkanlar Kurulu’nda al›nan
eylem karar›, Baflkanlar Kurulu’nun tavsiyesi ile,Türk-‹fl Genel Merkez binas›nda
düzenlenen bas›n aç›klamas› ile kamuoyuna duyurulur ve burada tüm flube baflkanlar› ile birlikte, Ankara fieker Fabrikas› çal›flanlar›n›n bir k›sm›n›n da haz›r bulundu¤u bir eylem düzenlenir. Sadece fieker-‹fl üyesi olan bir grup iflçi, Türk fieker Fabrikalar› A.fi. önünde ve daha sonra Türk-‹fl önünde toplanarak sloganlar
atarak yürüyüfl yaparlar.
18 Nisan 2006 tarihinde fieker-‹fl fiube baflkanlar›ndan Afyon fiube Baflkan› fiükrü Bal›k, A¤r› fiube Baflkan› Fevzi fiengül, Bor fiube Baflkan› Celal Tu¤rul,
Ere¤li fiube Baflkan› Salim Filiz ve Erzurum fiube Baflkan› Metin Keskin, özellefltirme ile ortaya ç›kacak y›k›m› kamuoyuna anlatmak için Ulusal Kanal’da bir
programa kat›l›rlar. Bu programa kat›l›m da fieker-‹fl’te olumlu karfl›lanmaz.
25 Nisan’da Afyon fiube Baflkan›, bir bas›n aç›klamas› yaparak, hükümetin,
kendilerine eylemlere baflvurmaktan baflka bir tercih b›rakmad›klar›n› aç›klar.
Daha sonra, peflpefle eylemler zinciri bafllar. 26 Nisan 2006 tarihinde, Ere¤li fieker Fabrikas›n›n özellefltirilmesine tepki olarak Ere¤li flubesi, çal›flanlarla birlikte
toplu olarak viziteye ç›kar. Fabrika önünde toplanan çal›flanlar, yol boyunca sloganlar atarak ve pankartlar tafl›yarak ilçe merkezine yürürler. fiube baflkan› taraf›ndan yap›lan konuflmada, IMF bask›lar› ve ABD esareti sonucu sat›lmak istenildiklerinin ve sektörün bata¤a sürüklenece¤inin alt› çizilerek, kamuoyunun dikkati flekerin özellefltirilmesine çekilmeye çal›fl›l›r. Daha sonra, sendika flubesince
yemekhanede bilgilendirme toplant›lar› bafllat›l›r.
Bir ayl›k bir haz›rl›k evresinden sonra 30 Nisan 2006 tarihinde Ni¤de Bor
‹lçesinde Bor flubesinin çal›flmalar› ile Türkiye’de özellefltirmeye karfl› olan ilk kufieeker Kurultay›, düzenlenir. Kurultay’a fleker fabrikas› çal›flanlar›n›n
rultay, Bor fi
yan› s›ra, il, ilçe ve köylerden gelenler, akademisyenler, siyasi parti baflkan ve
temsilcileri ve civar illerden gelen fleker iflçileri kat›l›r. Hükümetin fleker politikalar›n›n, bu ülkenin temel ç›karlar›na ters düfltü¤ünü söyleyen Bor fiube Baflkan› Celal Tu¤rul, bu politikalar›n ülke ç›kar›n› zedeledi¤ini ve ülkeyi uluslararas› alanda
ba¤›ml› hale getirece¤ini söyleyerek eylemsel birliktelik ça¤r›s›n› yeniler ve, miting
çal›flmalar›na bafllad›klar›n› bildirir. Bu kurultaya ülke ve bölge pancar üretici birliklerinden hiçbir temsilcinin kat›lmamas› ve Genel Merkez’in Ere¤li ‹flçileri taraf›ndan protesto edilmesi dikkat çekicidir.
Bor fieker Kurultay›, Türkiye’de tüm kamuoyunun dikkatini fleker üzerine çek232

mede çok etkili olur. Kurultaya olumlu cevap vererek kat›lan tek siyasi parti baflkan› olan ‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u Perinçek’in kat›l›m› ve konuflmas› hem
16

kendilerini milliyetçi olarak lanse eden siyasi gruplarda ve hükümet cephesinde,
hem de Seker-‹fl Genel Merkezi’nde çok büyük rahats›zl›k yarat›r. Daha sonra hükümet, tüm fleker fabrikalar›na bir bildiri göndererek, “sendikay› “amac› belli olmayan siyasilere alet olmakla” suçlar. Bu Kurultay’›n sonunda yay›nlanan ortak
bildiri, hükümetten olan beklentilerin derli toplu ve kararl› bir flekilde seslendirilmesini sa¤lam›flt›r. Kurultay Bildirisi, fleker fabrikalar› özellefltirmelerinin ulusal
17

bir sorun teflkil etti¤ine yönelik vurgular içerir. fieker fabrikalar› özellefltirilerek fleker piyasas›nda devletin rolü tamam›yla sone erdirilirse, piyasa hakimiyeti alt›nda halk›n daha da periflan olaca¤›n›n alt›n›n çizildi¤i bildiri, gerek yerel bas›nda
gerekse ulusal bas›nda büyük etki yarat›r. Daha sonra Do¤u Perinçek’in yerel televizyon kanal›na konuk olarak kat›l›m› ile konunun yeniden ele al›nmas›, kamuoyunun tüm dikkatlerini özellefltirme üzerine çekme de yard›mc› olur. Konuflmalar
etraf›nda Kurultay, sadece Bor, Ilg›n ve Ere¤li Fabrikalar›n›n de¤il tüm kamu kurum ve kurulufllar›n›n, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesine tümüyle karfl› bir tav›r gelifltirmifltir. Bu vurgu, Ni¤de Üniversitesi’nden Bayram Ünal ve ODTÜ Ö¤retim Görevlisi Y›ld›r›m Koç’un konuflmalar›nda ele al›n›r. Hükümet taraf›ndan daha sonra “bilinmeyen mecralardan medet umma” ile suçlanacak olan ortak tav›r, tüm halk›, “vatan›n refah ve mutlulu¤u için bir araya gelmeye ve uluslararas› sermayeye karfl› mücadeleye” ça¤›rm›flt›r.
Bu yayg›n mücadeleler ve farkl› milliyetçi bak›fllar›n geliflmesi karfl›s›nda,
18

AKP MKYK karar› alarak, fieker-‹fl Sendikas› ile temasa geçmek üzere bir heyet
oluflturur. Daha sonra bu heyetin içerisine, Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakan19

lar› ile Ö‹B’da dahil edilir. Hükümet, fieker-‹fl Sendikas› ile 2 May›s tarihinde ilk
görüflmesini yapar. Eylemlerden vazgeçilmesi beklentisi sendikaya iletilirken, Hükümet, sendika yöneticileri ile Türk fieker A.fi. yöneticilerinin sektörel analiz çal›flmas› için bir komisyon kurulmas›n› kabul eder. Hükümet ile yap›lan görüflmeler
20

16 Kurultay’a Saadet Partisinin Ni¤de ‹l Baflkan› Osman Öke de kat›l›r. Osman Öke, fieker Mitingine de kat›lm›flt›r.
17 fieker-‹fl Genel Merkezi bu bildiriyi kerhen imzalam›flt›r. Zira bildiride verilen mesajlar, Genel Merkezin özellefltirme yanl›s› verdi¤i mesajlarla taban tabana z›tt›r.
18 Kurultay sonras›, bu zamana kadar sosyalist olarak bilinen ve halk aras›nda tepki ile karfl›
lanan Perinçek’in son dönemde gelifltirdi¤i milliyetçili¤in, iflçiler aras›nda kabul edilmesi buna örnek olarak gösterilebilir.
19 Bu görüflmeler, yerelden kaynaklanan tepkilerin dindirilmesine dönük olarak ortaya ç›kar.
20 Bu komisyonun kurulmas›, hükümetin “zaman öldürme ve özellefltirme karfl›t› mücadeleyi so¤utma çabas›ndan” öteye gitmemifltir.
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öne sürülerek, fieker-‹fl, 9 May›s olan komisyon çal›flma tarihine kadar yap›lmas›
planlanan baz› flube eylemlerini iptal eder. Özellikle kapat›lacak olan fabrika21

lar aras›nda görülen Malatya ve Çarflamba gibi fabrikalarda eylemlerin iptal
edilmesi, özellefltirme karfl›s›nda mücadelede kendisine bir yer bulamam›fl ve sendika Genel Merkez karar› ile al›nan “28 ‹lde Sürekli Eylem”i sekteye u¤ratm›flt›r.
3 May›s tarihinde Demokratik Sol Parti Baflkan Yard›mc›s› Hasan Macit ve
22

bir heyet, Bor fiubesi’ni ve fabrika çal›flanlar›n› ziyarete gider. Macit, aç›klamas›nda kâr eden Bor, Ilg›n ve Ere¤li fleker fabrikalar›n›n sat›lmas›n›n, di¤er kamu
fleker fabrikalar›n›n da kapanmas›na neden olaca¤›n› belirtilerek DSP olarak iflçilere desteklerini bas›n aç›klamas› ile kamuoyuna duyurur.
4 May›s’ta, Özellefltirme ‹daresi temsilcilerinin özellefltirilecek fabrikalarda
(Bor’da) bafllatt›¤› "Özellefltirme Sosyal Destek Projesi" tan›t›m›, bafllar bafllamaz
Bor fieker Fabrikas›'nda iflçilerin protestolar› ile engellenir. Özellefltirme sonras›
iflsiz kalan iflçilere yap›lacak geçici yard›mlarla ilgili olan proje, iflçilerin tepkisini
çeker, ve kalabal›k salondan sloganlar eflli¤inde ayr›l›r. Bor fiube Baflkan› Celal
Tu¤rul, "bizim Sosyal Destek Projesi'ne ihtiyac›m›z yok, bizim iflimiz var ve iflimize sahip ç›k›yoruz; üretmeye devam etmek istiyoruz" fleklinde bas›n aç›klamas›
verir. Karfl›t mücadelelerin bask›s› alt›nda geri adam atan hükümet, bir gün sonra 4 May›s 2006 tarihinde yaz›l› bir aç›klama ile, 31 May›s 2006 tarihine kadar
geçerli olan teklif verme süresini 30 Haziran 2006 tarihine erteler. Bu sonucu,
Türkiye tarihinde bir ilk olarak gören fieker-‹fl Genel Merkezi, “amans›z mücadelelerinin baflar›ya ulaflt›¤›” yönünde aç›klamalar yaparak, Genel Merkez olarak
özverili çal›flmalar›n›n sayesinde özellefltirmeyi ertelettiklerini ileri sürerek sendika
flubelerine faks çeker. Bu karar›n, flubelerce meydanlarda yap›lan mücadeleler ve
kamuoyu çal›flmalar› ile kazan›ld›¤›n›n ama geçici oldu¤unun alt›n› çizen Bor fiubesi ise ortada sevinilecek bir durumun olmad›¤›, tam aksine daha yo¤un bir mücadele dönemine girildi¤inin alt›n› çizerek eylemlerin yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini gündeme getirir. Bu vurgu fieker-‹fl’i yeniden s›k›nt›l› bir sürece sokar. Zira
“özellefltirme karfl›s›nda yo¤un mücadele verdi¤i” yönünde bir atmosfer yaratm›flt›r.
6 May›s’ta, üç ayr› flube miting düzenler. Kastamonu fiubesi’nin düzenledi¤i, “fieker Özellefltirmelerine Tepki” mitinginde, K›flla Park›ndan Nasrullah Meydan›na yürüyen kalabal›k, çiftçi ve esnaflar›n da deste¤i ile hükümete tepkilerini
21 fieker-‹fl Dergisi Say› 104
22 Hasan Macit ayn› zamanda gazete köflesinden flekerde özellefltirmenin sak›ncalar› üzerine
dizi yaz›lar yazar.
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gösterir. Bu mitingde konuflma yapan Kastamonu fiube Baflkan› Hamdi Kaya,
fabrikalar›n›n gerçek sahiplerinin çiftçiler oldu¤unu ve bu fabrikan›n ve tesislerin
çiftçiye verilmesi gerekti¤ini söyleyerek, “özellefltirme karfl›s›nda olmad›klar›n›” ve
fabrikalar›n›n özellefltirilmesinde seçici olacaklar›n›n mesaj›n› verir. Susurluk fiubesi taraf›ndan organize edilen “fieker Fabrikalar› Kapat›lamaz” mitinginde ise,
iflçilerin yan› s›ra di¤er sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler, mezarl›k önünden Cumhuriyet Meydan›’na do¤ru yürürler. Uflak fiubesi’nce düzenlenen “Nuri fieker Uflak fieker Fabrikas›n›n Kapat›lmas›na Tepki” mitinginde ise,
fabrika önünden ‹stasyon Meydan›’na kadar yürüyen iflçi, çiftçi ve esnaflar, hükümetin politikas›n›n yanl›fll›¤›na vurgu yaparlar.
9 May›s 2006 tarihinde yap›lan Ilg›n fiubesi’nin organize etti¤i “Pancar›m›za ve fiekerimize Sahip Ç›kal›m” mitingi, daha çok Panko Birlik lehine konuflma
ve önerilerin yap›ld›¤› bir mitinge dönüflür. Özellikle fieker-‹fl Sendikas› Genel
Baflkan› ‹sa Gök’ün yapt›¤› konuflma, özellefltirme karfl›t› oldu¤u san›lan mitinge
kat›lan iflçiler aras›nda hayal k›r›kl›¤›na neden olur. Fabrikalar›n›n özellefltirilmesi ve bu fabrikan›n Konya Grubu olarak bilinen ve bugün Panko Birli¤in Yönetiminde bulunan Konya, Eskiflehir, Akflehir, Ilg›n ve Civar› Pancar Ekicileri ‹stihsal
Kooperatiflerinin almas› yönünde konuflmalar yap›lm›flt›r. fieker-‹fl Genel Merkezi, Panko Birli¤in tafleronu olarak, Panko Birli¤in tepki çekmekten korktu¤u için
söyleyemediklerini, tabana empoze etme görevini yerine getirir. Mitinge kat›lan23

lar aras›nda Ilg›n iflçilerinin yan› s›ra bölge fabrikalardan gelen iflçiler, çiftçiler ve
siyasi partilerin temsilcileri bulunmaktad›r. Ayn› gün, Ercifl fiubesi taraf›ndan
“Fabrikana Sahip Ç›k” mitingi düzenlenmifl, Dalan Caddesi’nde toplanan kalabal›¤a Saadet Partisi baflkanl›k düzeyinde kat›lm›fl, di¤er sivil toplum örgütleri ve
sendikalar fleker iflçisine desteklerini göstermifllerdir.
Bir gün sonra, özellefltirme karfl›t› tutumuyla dikkat çeken mitinglerden bir di¤eri A¤r› fiubesi taraf›ndan organize edilir. Fabrika çal›flanlar›n›n ve A¤r› halk›n›n da kat›l›m› ile Saat Kulesi önünden bafllayan mitinge, siyasi grup temsilcileri
ve sivil toplum örgütleri de destek verir. “Bu saatten sonra A¤r› ilinin sat›lacak bir
kar›fl topra¤› dahi olmad›¤›” temas›n›n ifllendi¤i mitingde, özellefltirme sonras›
A¤r› ilinin ekonomik gücünün yar›s›ndan fazlas›n›n yok olaca¤› gündeme getirilir. Ayn› gün, Bor fiubesi, fabrika yönetiminin Ilg›n mitingine kat›lan iflçileri ücret23 Pancar üretimini sekteye u¤ratan Niflasta Bazl› fieker (NBfi) üretiminin Bakanlar Kurulu Kararlar› ile %50 art›r›lmas› sürecini de mahkemeye tafl›yan fieker-‹fl Sendikas›d›r. Konunun as›l
muhatab› olan Panko Birlik, hükümet ile olan iliflkilerini bozma tehlikesi ile asli ifllevi olan
pancar ürticilerini koruma görevini fieker-‹fl’e yapt›rmaktad›r.
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siz izinli sayarak özellefltirme karfl›s›ndaki direnci k›rmaya dönük cezas›na tepki
olarak fabrika içerisinde tüm iflçileri ile birlikte oturma eylemi düzenler. Fabrika
içerisinde kalan bu eylem, fabrika müdürünün inisiyatifi ile sona erdirilir. Bu olaylar›n ard›ndan çal›flanlar›n ruh halinin y›prand›¤› gerekçesi ile Bor fiubesi “toplu
viziteye ç›kma eylemi” düzenler. Fabrika içinde yükselen bu hareketlilik, fieker-‹fl
Genel Merkezi ve hükümet taraf›ndan da yak›ndan izlenmektedir.
AKP hükümeti, eylemleri yumuflatma beklentisi ile kurdu¤u milletvekili heyetini, 10 May›s tarihinde Türk-‹fl, Türk fieker A.fi. ve Ö‹B’nin haz›r oldu¤u bir toplant›da fieker-‹fl ile görüflmeye gönderir. Bu toplant›da istenilenin elde edilememesi nedeniyle hükümet, Türk fieker A.fi. Genel Müdürlü¤ü düzeyinde ikinci, Maliye
Bakanl›¤› Baflkanl›¤›nda da üçüncü toplant›y› yapar. Bu toplant›lar, hükümetin iste¤i do¤rultusunda yeni milletvekillerinin kat›l›m› ile yeniden kurulan bir komisyona havale edilerek, özellefltirme karfl›t› mücadelenin nabz› kontrol edilmeye çal›fl›l›r.
11 May›s 2006’da, Yozgat fiubesi “Pancar Kotalar› Düflürülmemeli ve Fabrikalar Kapat›lmamal›” temal› mitingi düzenler. Sorgun Cumhuriyet Caddesi Eski
Belediye Meydan›’nda iflçi, çiftçi ve esnaf›n kat›l›m› ile yap›lan mitinge Bor dahil
civar bölgelerden flubeler destek verir. Bir gün sonra, özel bir fabrika olan Kütahya Fabrikas› çal›flanlar›, “Özellefltirmeye Karfl› Tepki” ad›yla bir miting düzenleyerek, fleker fabrikas› önünden belediye önüne kadar bir yürüyüfl düzenlerler. Bu
mitingde, özellefltirme karfl›t› durufltan daha çok, flekere ve dolay›s› ile pancara
konulan kotalar›n kald›r›lmas› yönünde talebler dile getirilir. Ayn› gün, özellefltirme karfl›s›nda olan Çorum fiubesi, ‹nönü Caddesi boyunca yürüyüfl ile Abide Kavfla¤›nda bir miting düzenler. Burada, özellefltimenin tamam› ile önüne geçilmesi
gerekti¤inin alt› çizilir. 12 May›s’ta Erzincan fiubesi de “fieker Fabrikalar›n›n
Özellefltirilmesine Tepki Mitingi” düzenleyerek, Cumhuriyet Meydan›nda çiftçi ve
sivil toplum üyelerinin de kat›l›m› ile hükümetin özellefltirme politikalar›na tepki
gösterir. Burada, üç fabrikan›n özellefltirmesi iptal edilene kadar eylemlere devam
edilece¤i mesaj› verilir. Erzincan Pancar Ekiciler Kooperatifi de mitinge destek verir.
13 May›s 2006 günü, dört flubenin ayr› ayr› bölgelerde organize etti¤i mitinglerle geçer. Bunlardan birisi, Kars fiubesi’nin düzenledi¤i “Yanl›fl Özellefltirmeye” karfl› olundu¤u mesaj› verilen mitingdir. Cumhuriyet Meydan›’nda yap›lan
mitingde, konuflmalar daha çok, “hatal› özellefltirme programlar›n›n karfl›s›nda”
bir anlay›flla yap›l›r. Ayn› gün, Alpullu fiubesi’nin organize etti¤i mitinge iflçilerin
yan›s›ra, çiftçiler, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri kat›l›r. Fabrika236

dan Bar›fl Meydan›’na kadar yürüyüflün ard›ndan, konuflma yapan flube baflkan›n›n hedefinde, yanl›fl özellefltirme politikalar› vard›r. Di¤er eylem ise K›rflehir
Temsilcili¤i taraf›ndan Ahi Park›’nda organize edilen “fieker Fabrikalar›n›n Kapat›lmas›na ve Pancar Kotalar›n›n Düflürülmesine Tepki” mitingidir ve iflçilerin yan›s›ra halk›n, çiftçinin ve eski siyasilerin mtingde yer almas› dikkat çekicidir. Ayn›
gün yap›lan di¤er bir miting, Afyon fiubesi taraf›ndan Demiryalayan Türbesi
önünden bafllayarak Uzun Çarfl› girifline kadar uzanan bir yürüyüflün ard›ndan
yap›lan mitingdir. Mitinge genifl bir sivil toplum örgütü grubunun kat›l›m› dikkat
çekicidir. Ayr›ca bu mitingde, bölge Pancar Ekiciler Birli¤i’nin kat›l›m› ise mitingi
güçlendirir. fiube baflkan›, flekerin stratejik bir ürün oldu¤unun alt›n› çizerek, hükümetin fleker sektörüne yaklafl›m›n›n yanl›fll›¤›na vurgu yapar. Yine bu tarihte yap›lan mitinglerden bir di¤eri, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne ait Amasya
fieker Fabrikas›’nda yap›l›r. “fieker Pancar› Üretimi ve Pancar fiekeri Tehlikede”
mitingi iflçi ve çiftçilerin Künç köprüsünden bafllayarak, Yavuz Selim Meydan›’na
kadar yürüyüflü ile bafllar. Yap›lan konuflmada flube baflkan›, sektörün tehlikede
oldu¤unun alt›n› çizer.
16 May›s 2006 tarihinde Bor fiubesi’nce önce “Pancar ve fieker Yürüyüflü”
organize edilir. Bu yürüyüfle kat›lmak isteyen baz› flubelere, Genel Merkez’in kat›lma izni vermemesi yönünde gelen bilgiler, Genel Merkez’in amac›n› ve tavr›n›
daha görünür k›lar. Merkez karar›na uymayan birçok fleker iflçisinin yan›s›ra,
bölge çiftçisi, esnaf› ve sivil toplum örgütlerinin kat›l›m› ile Yeni Mahalle Mezarl›k
mevkiinden bafllayarak yaklafl›k 3 kilometrelik bir yürüyüfl ile Bor Eski Hükümet
Meydan›nda “Pancar ve fieker Mitingi” düzenlenir. Bor fiubesi Baflkan› Celal Tu¤rul, uluslararas› flirketlerin istekleri do¤rultusunda hareket eden bir hükümet ve bu
hükümetlerle kol kola flörtler ile karfl› karfl›ya olduklar›n› ve ulusal denilen herfleyin yeniden tan›mlanarak birlikte savunulmas› gerekti¤inin alt›n› çizer.
fieker-‹fl flubelerinin kararl› eylemleri karfl›s›nda Sanayi Bakanl›¤› bir aç›klama yapmak zorunda kal›r. Bakan Ali Coflkun imzas› ile fabrika müdürlüklerine
gönderilen ve iflçilerin görebilece¤i yerlere as›lmas› istenilen faks mesaj›nda,
“özellefltirme kapsam›na al›nmak, özellefltirme program›na al›nm›fl olmak anlam›na gelmiyor” denilerek, özellefltirme sürecinde iptalin ilk sinyali verilir. Bakanl›¤›n faks›nda ileri sürülen iddialar aras›nda fieker-‹fl Sendikas› flubelerinin anlafl›lamaz tav›r içerisinde oldu¤u, eylemlerinde do¤ruyu yans›tmayan bilgiler kullan›ld›¤›, siyasi partilere yan ç›k›ld›¤› veya siyasi grublara malzeme olundu¤u, kötü maksad tafl›d›klar›, özellefltirme olursa hiç kimsenin iflsiz kalmayaca¤›, ve bir
tak›m kiflilerin hayal ürünü konuflmalarda bulunduklar› ileri sürülür. fieker-‹fl Bor
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fiubesi Baflkan› Celal Tu¤rul taraf›ndan bir gün sonra cevaben yay›nlanan bildiride, bakanl›¤›n konuyu teknik bir kargaflaya sürükleyip kafalar› kar›flt›rmak istedi¤ini belirterek, bakanl›¤›n bildirisinde ileri sürülen ithamlar› cevaplayarak,
Türk fieker Afi’ye geri dönene kadar mücadele edeceklerinin alt›n› çizer.
Özellefltirme karfl›t› mücadelenin h›zla yay›lmas›n›n ard›ndan, Ilg›n mitinginde yanl›fl mesaj verildi¤ine inanan Ilg›n fieker Fabrikas› çal›flanlar›, fieyh Bedrettin Kolektifi ile birlikte ortak çal›flma yaparak, 24 May›s 2006 tarihinde Ilg›n Kültür Merkezi Sinema Salonunda özellefltirme karfl›tlar› film flenli¤i düzenler. 25
May›s’ta Petrol ‹fl Sendikas› Ankara fiubesi Baflkan› Mustafa Özgen, flekerin özellefltirilmesi baflta olmak üzere tüm özellefltirmelere karfl› mücadele edilmesi gerekti¤ini bir bas›n aç›klamas› ile duyurur. Bir gün sonra Erzurum fiubesi, “Fabrikana
Sahip Ç›k” mitingini organize ederek, iflçi, çiftçi, ve sivil toplum örgütlerinin kat›l›m› ile, hükümetin sektörü korumas›z b›rakt›¤›n›n alt›n› çizer. Özellefltirme karfl›s›nda net bir duruflun oldu¤u Erzurum mitinginde, flube baflkan›, hükümetin sektörü desteklemedi¤i gibi, alt›n› oydu¤unu gündeme getirir. Bir gün sonra Burdur
fiubesi, fabrika önünden bafllayarak, Cumhuriyet Meydan›’nda sona eren bir miting düzenler. Mitingde, özellefltirme politikalar›n›n yanl›fll›¤› ve ilkesiz özellefltirmelerin alt› çizilir. Ayn› gün, bir baflka miting Eskiflehir fiubesi taraf›ndan düzenlenir. Ordupazar› Meydan›’nda yap›lan miting, en fazla kat›l›m›n oldu¤u mitinglerden birisi olur. Bu mitinge, fabrikan›n özellefltirilmesi gündemde yokken, fabrikay› almay› istediklerini bas›n yolu ile hükümete bildiren Eskiflehir Pancar Ekicileri Kooperatifi de kat›l›r. Konuflmalar, fabrikan›n özellefltirme kapsam›ndan ç›ka24

r›lmas›, bu olmuyor ise, flartlar›n daha uygun hale getirilmesi yönündedir.
27 May›s 2006 tarihinde, “Ere¤li fieker Fabrikas›n›n Özellefltirilmesine Hay›r” mitingi düzenlenir. Ere¤li çal›flanlar›n›n yan›s›ra, ilçe esnaf›, meslek odalar›,
sendikalar, çiftçiler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin yan›s›ra Bor
ve Eskiflehir gibi civar fabrikalardan çok kalabal›k iflçi gruplar›n›n kat›l›m› ile eylem, Atatürk an›t› önünden bafllayarak uzun bir yürüyüflü takiben, gar meydan›nda mitinge dönüflür. Bu mitingde bölge siyasi partileri ve sivil toplum örgütleri de
kat›l›mc› ve destekleyici olarak kat›l›r. Bu eylemden rahats›z olan hükümetin vekillerinin Ere¤li fieker Fabrikas›’nda vermek istedikleri ‹fltiflare Yeme¤i, 29 May›s
2006 tarihinde fabrika çal›flanlar› taraf›ndan sloganlarla ve pankartlarla protes24 Özellefltirme program›nda olmayan bu fabrikan›n Eskiflehir’li ifl adamlar›na sat›lmas› yönündeki mikro milliyetçili¤e, MHP ‹l Baflkanl›¤› da bir bas›n aç›klamas› ile daha sonra kat›l›r. Bu
konudaki özellefltirme karfl›t› cephenin düflüncesi www.turkseker.org adresinden Milliyetçi
Yan›lg› bafll›¤› ile verilir.
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to edilir. Protestolar›n yap›laca¤›n› önceden duyan vekiller yeme¤e kat›lmazken,
AKP ‹lçe Baflkan› ve Belediye Baflkan› yemek yemeden fabrikadan ayr›lmak zorunda kal›r. Yeme¤e kat›lmak için gelen AKP’lilerin yol boyunca kendilerini protesto eden iflçilere sözlü sataflmas›ndan dolay› k›sa süreli bir tart›flma ve arbede
yaflan›r.
7 Haziran 2006’da ‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u Perinçek, Sanayi Bakan› Ali Coflkun'u ziyaret ederek, fleker fabrikalar›n›n özellefltirilmesi karar›ndan
vazgeçilmesi talebini bir dosya ile iletir. Malatya ‹nönü Üniversitesi'nde 13-16
Haziran tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen "Ulusal Ba¤›ms›zl›k ‹çin Türkiye ‹ktisat
Politikalar› Kurultay›'nda da fleker sektöründeki özellefltirmelerin ülke ekonomisine getirece¤i olumsuzluklar›n alt› çizilirek hükümet uyar›l›r.
15 Haziran 2006 tarihinde, fieker-‹fl, Türk-‹fl heyeti ile birlikte, baflbakan ve
bakanlar taraf›ndan kabul edilir ve toplant›da sendika, Baflbakan’dan sorunlar›na çözüm bulunmas›n› taleb eder. fieker sorununun flifaen konufluldu¤u toplant›dan bir karar ç›kmaz iken, konu söz verildi¤i gibi befl gün sonraki Bakanlar Kurulu’nda da hükümetin gündemine gelmez. Bu talep, 21 Haziran 2006 tarihinde,
Baflbakan ile Türk-‹fl Mali Sekreteri’nin ikili görüflmesinde gündeme getirilir. Sendikan›n seçimi oldu¤u Baflbakan’a iletilen ilk bilgiler aras›ndad›r. Özellefltirme
karfl›t› eylemlerde ve özellikle f›nd›k eyleminden oldukça fazla y›pranan ve imaj›n› korumak için özellefltirmelerin seçim sonuna kalmas›na s›cak bakan hükümet,
sendika genel merkez seçimlerini de bahane ederek bu teklifi hemen kabul eder
ve hiçbir toplant› ve komisyona gerek kalmaks›z›n, Baflbakan›n flifai karar› ile, üç
fabrikada oalcak özellefltirmelerin gerekçesiz olarak sonbahara kadar ertelendi¤ini aç›klar. fieker-‹fl Genel Merkezi, bu erteleme olay›n› kendi iflçisine telefon
açarak, Genel Merkez’in “tavizsiz mücadelelerinin ard›ndan gelen büyük bir baflar› olarak” lanse eder. Baflbakan›n flifaen aç›klad›¤› karar, bir hafta sonra, Ö‹B
taraf›ndan gerekçelendirilmeksizin resmilefltirilir. Bu erteleme karar›n›n hemen ard›ndan AKP etkinlikleri için Kastamonu’ya giden Baflbakan’a Sendika Merkez Yöneticilerinin efllik etmesi ve fleker iflçilerinin de haz›r tutuldu¤u meydanda Baflbakan› alk›fllamalar›, özellefltirme karfl›t› mücadeleye içeriden gelen en büyük ikinci
darbe olarak yorumlan›r. fieker-‹fl’in flubelerinin (Kastamonu fiubesi de dahil)
meydanlarda karfl› ç›kt›klar› hükümetin Kastamonu’da yine fleker iflçilerine alk›fllatt›r›lmas›, sendika genel seçimleri öncesi özellefltirmeyi erteleyen hükümete Genel merkez taraf›ndan bir diyet ödendi¤i iddias›n› güçlendirir.
3 Temmuz’da Bor fiube Baflkanl›¤›’n›n kiflisel çabalar› ile, ulusal kamuoyunu
bilgilendirme çal›flmalar› kapsam›nda, flekerin ülkemiz aç›s›ndan önemini ve en
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ucuz flekeri üreten üç fabrikan›n özellefltirilmesinin ülkemize verece¤i zarar› konu
alan bir belgesel haz›rlan›r. Bu belgesel, daha önce kay›ts›z flarts›z iflçinin yan›nda oldu¤unu beyan eden Ulusal Kanal taraf›ndan ücret ödenemedi¤i için yay›nlanmaz. Özellefltirme karfl›t› cephe, 17 Temmuz tarihinde, Bor fiubesi Kamuoyu
25

Bilgilendirme Çal›flmalar›n›n bir uzant›s› olarak Ni¤de Üniversitesi’nden Bayram
Ünal’›n, Avraysa Radyo Televizyonunda Haber-Maraton Program›na kat›l›m›n›
sa¤layarak, “fieker Sorunu ve Türkiye” konusunun tart›fl›lmas› sa¤lan›r. Hükümetin fleker fabrikalar›n› özellefltirilme hamlesi ile yaratt›¤› kaos tart›fl›l›r. 21 Eylül
2006’da Türkiye Ziraatç›lar Derne¤inin özellefltirme karfl›s›nda flekerin durumunu
savunan aç›klamalar› ve Ziraat Mühendisleri Odas› Baflkan›’n›n “fiekerde Oynanan Oyun” yaz›s› bas›na verilir. Yeni kampanya öncesi, fieker-‹fl Bor fiubesi, özellefltirme sorununu yeniden gündeme tafl›r ve 21 Eylül’den itibaren da¤›tmaya bafllad›¤› bildirilerle, fabrikan›n sat›lmamas› için mücadelesine devam eder.
Bor fiubesinin bir sene önce bafllatt›¤› imza kampanyas›n›, 22 Ekim
2006’da, fieker-‹fl, flubelerden talep eder. 15-17 Kas›m 2006 tarihinde Bor fiube
Baflkan›, iki akademisyenle birlikte Türk tar›m›n›n sorunlar›n› konuflmak ve çözüm
önerileri üretmek amac›yla Adana’da düzenlenen "Ulusal Tar›m Kurultay›’na kat›larak, fleker sektöründe ve pancar tar›m›nda özellefltirme ile karfl› karfl›ya kal›nan durumu gündeme getirir. Bu kurultayda Bor fiubesi kat›l›mc›lar› taraf›ndan,
özellikle fleker sektöründeki özellefltirme ile Dan›fltay kararlar›na ra¤men Cargill’e
hükümetin deste¤i aras›ndaki ba¤ kurulmaya çal›fl›l›r.
Hükümetin Genel Merkez ile ikili görüflmelerinin flubelerdeki eylemlerin büyük k›sm›n›n önüne geçememesi ve hükümetin ortaya koydu¤u tüm tekliflerin yerel flube yönetimlerince red edilmesi nedeniyle, s›k›nt›ya giren hükümet 2006 sonuna do¤ru veya erken bir tarihte yap›lacak olas› seçimlerde zor duruma düflece¤inin fark›na var›r. fiubelerinin yar›s›na yak›n›nda yap›lan farkl› zamanlardaki
eylem ve etkinliklerinden dolay› yerel gücü zay›flayan AKP hükümeti, seçim yat›r›m› kapsam›nda, Özellefltirme ‹halesi’ni Baflbakan’›n karar› ile iptal eder. Daha
önce flubelerde toplanan 300,000 imza, 22 Kas›m’da Türk-‹fl arac›l›¤› ile hükümete iletilir. ‹mzalar› kabulünde, AKP Genel Baflkan Yard›mc›s›, Baflbakan›n flahsi giriflimleriyle özellefltirmenin hali haz›rda seçim sonras›na erteledi¤inin haberi25 Daha önce mitingleri ve fleker özellefltirmesinin karfl›s›nda duran cephenin görüfllerini banttan yay›na veren Ulusal Kanal, en önemli mitinglerden birisi olan Ere¤li mitinginde, kat›l›mc› olamad›¤› ve protokole al›nmad›¤› için, miting görüntülerini yay›nlamaz. Ayn› gerekçe ile,
Bor fiubesi’nin yap›m›n› üstlendi¤i Pancar Vadesi filminin yay›nlanmas› için de flubenin ödeyemeyece¤i bir ücret talep eder.
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ni verir. Baflbakan’›n flifaen verdi¤i özellefltirme ihalesinin iptali karar›, 28 Kas›m
2006 tarihinde Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan yine gerekçesiz olarak
resmilefltirilir.

241

