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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 14 şeker fabrikası-
nın özelleştirme kapsamına alınma-
sına ilişkin 25 Şubat 2018 tarihinde 
bir basın açıklaması yaparak, ka-
rardan ülke sanayisinin, tarımın ve 
yurttaşların olumsuz etkileneceğini, 
Cargill gibi uluslararası tekellerin 
yararlanacağını vurguladı.

Şeker fabrikalarının, Cumhuriyetin 
ilk yıllarından akılcı ve bilimsel poli-
tikalarla ithal bağımlığına karşı,  hem 
tarımı, hem sanayini geliştirildiği, kır-
sal kesimin ekonomik, sosyal ve kül-
türel gelişmişine katkı sağlayan ba-
şarılı bir kalkınma programının ürünü 
olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 
yüz binlerce insana istihdam olanağı 
da sağlandığı vurgulandı.  Ülkemizin 
2000’li yılların başlarında şeker pan-
carı üretiminde Fransa, Almanya ve 
ABD’nin ardından dünya dördüncü-
sü olduğuna yer verilen açıklamada, 
"Ancak Cargill gibi uluslararası tekel-
lerin pazarlarını genişletmek için IMF, 
DTÖ ve Dünya Bankası’nın serbest-
leştirme-özelleştirme yönergelerini 
uygulayan politikalar sonucu bugün 
ülkemiz şeker ithal eder duruma düş-
müştür" denildi. Şeker pancarına 2001 
krizi sırasında Kemal Derviş'in uygu-
lamaya soktuğu Şeker Kanunu ile ilk 

darbenin vurulduğunun dile getirildi-
ği açıklamada, AKP döneminde ise 14 
şeker fabrikasının özelleştirilmesi ka-
rarıyla son darbenin vurulacağı ifade 
edilerek, şöyle denildi: 

"Öncelikle belirtmek isteriz ki, 
şeker fabrikalarının satışı ülke ve 
halk çıkarlarına tamamen aykırıdır. 
Cumhuriyet dönemiyle birlikte günde-
me gelen millileştirme, devletleştirme, 
kamulaştırma ve kamusal üretim poli-
tikalarına ağırlık verilmesi gibi ülke ve 
halk yararına önemli sonuçlar üretmiş 
olan politikalar gözetildiğinde, ser-
bestleştirme ve özelleştirme politika-
larının, kalkınmacı yerli imalat sanayi 
üretiminin tasfiyesi anlamına geldiği 
çok açık olarak görülebilmektedir 

Özelleştirileceği ifade edilen bu 
fabrikalar bir süre sonra asli unsur-
larının dışında değerlendirilecek ve 
fabrikalar kapanacaktır. Bu fabrika-
larda çalışan 5 bin civarındaki çalışan 
işlerinden olacak, 50 bin civarındaki 
üretici ise doğrudan etkilenerek pan-
car ekimi yapamayacaklardır. İşsizlik 
ve kırsaldan göç artacağı gibi geri 
kalan fabrikalarında satışının önünü 
açacaktır.

Bu anlamda ülkemiz sanayisi ve 
tarımı kaybederken, kazanan bir kısım 
sermayedar ve Ülkemizin en verimli 
tarım arazilerine hukuka aykırı olarak 

açtıkları fabrikalarda mısır nişastası-

nın kimyasal yollarla parçalanmasın-

dan elde edilen nişasta bazlı şekerler 

üreten ABD'nin küresel şirketi Cargill 

olacaktır."

Nişasta bazlı şeker kotasının 2002 

yılından bu yana her yıl Bakanlar 

Kurulu kararlarıyla artırıldığına vurgu 

yapılan açıklamada, toplum sağlığına 

yönelik tehlikeye de dikkat çekildi. 

Satış kararıyla "yerli" üretimin ve sa-

nayinin zarar göreceğinin ifade edildi-

ği açıklamada, şöyle tamamlandı: 

"Sonuç olarak, 'yerlilik, millilik' 

üzerine birçok söz edip iç düşman ve 

halk arasında kutuplaşma yaratmada 

pek mahir olan iktidarın bu satış kara-

rı sonucu, pancar şekeri çiftçisi ve ça-

lışanı başta olmak üzere ülke sanayisi, 

tarımı ve halkımız son derece olumsuz 

etkilenecektir.  Ülkemizin ve halkımı-

zın yoksullaştırılmasına bir kez daha 

hayır diyoruz.  TMMOB, halkımızın alın 

terinin ürünü olan kamusal birikimle-

rin, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve 

bütün varlıklarımızın talanına karar-

lılıkla karşı durmaya devam edecek, 

bütün saldırılara karşın ülke, halk, 

meslek, meslektaş yararını savunmaya 

devam edecektir." 
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