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YÖNETİCİ ÖZETİ

Proteinler ve yağlar gibi karbonhidratlar da vücudun vazgeçilmez besin grubu ve enerji 
kaynağıdır. Karbonhidratlar, bir ya da daha fazla basit şeker türünün bir araya gelmesinden 
oluşan karmaşık moleküllerdir.

Her besin grubunda olduğu gibi şekerin de yeterli miktarda alınması, fazlasının ise vücut 
sağlığı açısından zararlı sonuçlar doğurabileceği kabul edilmelidir. Ancak şekerler, hammadde 
kaynağından bağımsız olarak aynı özellikleri taşırlar. Özetle şeker, şekerdir, şekerler arasında 
ayrım yapmak da mümkün değildir.

Dünyada ticari anlamda şeker başlıca üç hammaddeden elde edilmektedir. Bunlar:
1) Şeker kamışı, 2) Şeker pancarı, 3) Nişasta. Pancar veya kamıştan sakaroz kökenli şeker 
elde edilirken, mısır başta olmak üzere nişasta içeren ürünlerdeki nişasta, önce nişasta sütüne 
daha sonrada şekere dönüştürülmektedir. Mısır, patates, buğday, kasava (tapioka) gibi 
bitkilerden izole edilen nişastadan elde edilen şekere nişasta bazlı şeker adı verilmektedir.

Şeker dünyada maliyet avantajı nedeniyle, iklimin de uygun olduğu bölgelerde en fazla şeker 
kamışından üretilmektedir. Şeker pancarı ikinci sırada yer almaktadır. Mısır ise nişasta bazlı 
şeker için en çok tercih edilen tarımsal hammaddedir. 

Dünyada özellikle son 25-30 yılda meydana gelen gelişmeler, şekerin diğer tarımsal ürünlerle 
ve yakıt piyasalarıyla etkileşimine neden olmuştur. Bir yandan mısırdan üretilen şekerin 
pancar ve kamış şekeriyle rekabeti artmış, diğer yandan etanolün yakıt olarak kullanılması, 
petrol ve şeker fiyatlarını birbirinden etkilenir hale getirmiştir.

Türkiye’de şeker sektörü özellikle AB’nin 2017 yılına kadar pancar şekerine ve onu ikame 
eden fruktoza (izoglukoza) devlet denetim ve gözetimi altında kota uyguladığı ve daha 
sonra tüm şeker türlerinin üretimini ve satışını serbest bıraktığı rejim ile kısmen benzer 
şekildedir. Ancak; bu benzerlik glukoz için söylenemez. Çünkü, AB, hiçbir zaman glukozu 
ŞEKERİ İKAME ETMEDİĞİ İÇİN kota sistemine dahil etmemiş, glukozun üretimini ve satışını 
serbest bırakmıştır. Bu kısmi benzerlik izlenen politikalarda da 30 Eylül 2017 tarihine kadar 
sürdürülmüştür. Ne var ki AB’nin, 50 yıla yakın uyguladığı şekerde kota sistemini şeker 
rejimini terk etmiş olmasına rağmen Türkiye ise kota sistemini sürdürmektedir. 

Türkiye şeker sanayinde son yıllarda özelleştirme politikalarına ağırlık verilmesine rağmen 
kamu kesiminin ağırlığı önemini korumaktadır. Şöyle ki, üretilen şeker pancarı, bir kısmında 
ölçek sorunu ve teknoloji yenileme ihtiyacı bulunan, son özelleştirmeler sonrası dahi 
sayısal olarak %46’sı, kapasite olarak ise %35,5’i kamuya ait 33 pancar şekeri fabrikasında 
ana ürün olarak şekere dönüştürülmektedir. 2001 yılında, şekerle ilgili iş ve işlemleri 
düzenleyen 4634 sayılı Şeker Kanunu ile Kota Sistemi yürürlüğe konulmuş, pancardan şeker 
üretiminin yanı sıra mısır nişastasından şeker üretimi de ülke kotasına dahil edilmiştir.

Kanuna göre, toplam ülke kotasının %90’ının pancar şekeri, %10’unun ise NBŞ için 
kullanılması ve NBŞ kotasının her pazarlama yılında %50 arttırılması veya azaltılması 
konusunda Bakanlar Kurulu’nun veya yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın yetki kılınması 
hükme bağlanmıştır. Başta şekerlemeciler olmak üzere bu ürünü kullanan ve her yıl ortalama 
%8-9 büyüyen sanayicinin hammadde tedarikinde yaşadığı ciddi sıkıntılar nedeniyle 
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2015/16 pazarlama yılı da dahil olmak üzere %10 olan NBŞ kota karşılığı üretim miktarı 
%25-50 aralığında ortalama %40 oranında her yıl arttırılmıştır. 2016/17 ve 2017/18 
pazarlama yıllarında kota %10’da tutulmuş ve artış yapılmamıştır. Mevzuatta değişiklik 
yapılarak 2018/19 pazarlama yılında kota %50 azaltılarak %10’dan %5’e düşürülmüştür. 
2018/19 pazarlama yılında %5 olarak uygulanması gereken nişasta bazlı şeker kotası 
2019/20, 2020/21, 2021/22 ve 2022/23 pazarlama yılları da dahil kota karşılığı üretim 
miktarları %50 daha azaltılarak %2,5 olarak belirlenmiştir. Ancak bu oran ülke ihtiyaçlarını 
yansıtmamakta ve sanayicinin hammadde (özellikle glukoz) tedarikinde ciddi boyutlarda 
sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.

NBŞ ortalama kotası 2002 yılı öncesi 460 bin ton iken, 5 yılda bu 67 bin 500 tona 
düşürülmüştür. Kuşkusuz böylesine düşük bir kota ile nişasta sanayicileri sahip oldukları 
kapasitenin çok altında üretimi sürdürmek durumunda kalmıştır. Türkiye’de yaşananlar 
bununla da sınırlı kalmamıştır. 2018 yılındaki düzenleme ile kota kapsamında olduğu halde 
NBŞ kotasının en az yarısının glukoz olarak kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Halbuki 
AB uygulamalarında kota döneminde dahi glukoz kotaya dahil edilmemiştir. 

Gerek Dünya ve gerekse AB’den Türkiye olarak ayrıştığımız bir diğer konu ise kota 
hesaplamalarında kuru baz yerine sıvı bazın esas alınmasıdır. Böyle bir hesaplama ile şurup 
(sıvı) formundaki NBŞ’lerde kotanın %20 gibi önemli bir bölümü su kısmı için 
kullanılmaktadır. Bu ise 67 bin 500 ton olan NBŞ kota karşılığı üretimde 13 bin 500 ton 
daha az NBŞ üretilmesi anlamına gelmektedir.

Mısırın %65-70’ini oluşturan nişasta, nişasta bazlı şekerin temel girdisidir. Nişasta ayrıca 
gıda sanayiinde (özellikle beslenme özelliğinden dolayı bebek mamasında) kıvam sağlaması 
ve besin kaynağı olarak kullanılması gibi özellikler sağlamanın yanı sıra mukavva, kâğıt, 
tekstil, ilaç, savunma, tutkal ve inşaat malzemeleri sanayiinde de girdi olarak kullanılmaktadır. 
Nişastanın doğal enzimler yoluyla glikoza ve/veya fruktoza dönüştürülmesi ile nişasta bazlı 
şeker elde edilmektedir. NBŞ’lerin sofralarda doğrudan tüketilmeleri söz konusu değildir. 
Pancar ve kamış şekeri ise hem sanayide mamul olarak hem de sofralarda beyaz şeker 
olarak tüketilebilirler. 

NBŞ’ler, gıda sanayinde tatlılık sağlama, yapı kazandırma (fonksiyonellik) ve gıdayı dolaylı 
yoldan koruyucu özellikleri nedeniyle kullanılırlar. En önemli kullanım faydalarından birisi de 
raf ömrüne olumlu katkı yapması ve bu sayede özellikle ihracat yapan firmalara rekabet 
avantajı sağlamasıdır. Diğer yandan, gıda uygulamalarına da çeşitlilik getirir. Genel olarak 
tatlılık sağlayan NBŞ’ler fruktoz şuruplardır. Gıdalara yapı sağlayan, yani fonksiyonel 
özellik kazandıran ve diğer şekerlere göre son ürüne sağladığı olumlu özellikler sayesinde 
başka şekerlerle ikamesi mümkün olmayan NBŞ’ler ise glukoz şuruplarıdır. Yüksek 
fruktozlu mısır şurupları gıda uygulamalarında sakkaroz ve invert şekerler ile benzer ya da 
denk tatlılık seviyesine sahip olduklarından onların yerine kısmen veya tamamen 
kullanılabilirler.

Diğer taraftan NBŞ ürünlerindeki glukoz ve fruktoz miktarları, gıda sanayiinin ihtiyacına 
göre ayarlanabilmektedir. Bu ürünlerin sıvı formda üretilmeleri, suda çözünmesine gerek 
olmadan, doğrudan gıda üretiminde kullanılabilmelerini sağlamaktadır. Depolanabilir 
olmaları, ayrıca gıda sanayiinde mamul olarak kullanılırken pürifikasyon (saflaştırma) işlemi 
gerektirmemesi, sakaroza göre kullanım kolaylığı sunmaktadır. NBŞ’nin üretim aşamalarının 
tümü “el değmeden” gerçekleştirilir. Böylelikle, gıda güvenliği ve hijyene yönelik riskler 
minimize edilir.
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Türkiye’de NBŞ üretimi kota uygulaması ile sınırlandırılan Nişasta Sanayiinin rekabet etmek 
zorunda olduğu diğer alan nişastalardır. Zira nişastalar ile NBŞ’ler aynı fabrikalarda 
üretilmekte ancak nişasta serbestçe üretilip pazarlanırken, NBŞ kota sistemine tabi 
tutulmaktadır.

Faaliyet gösteren şirketlerin bir bölümünün tamamıyla iç piyasaya dönük çalıştığı; ancak 
mevcut kapasitesi iç talebin üzerinde kalan üreticilerin ise dış pazarlara yöneldiği 
bilinmektedir. Ürünün niteliğinden dolayı uzak mesafelere nakliyesi ve dolayısıyla ihracatı son 
derece zahmetlidir. Buna rağmen Türkiye’nin NBŞ ihracatı istikrarlı bir şekilde artmıştır. Mısır 
nişastası ihracat miktarı olarak son 5 yılda %20, döviz karşılığı ise %58 artarken NBŞ 
ihracatı ise miktar olarak %80 döviz karşılığı ise %62 oranında artmıştır. Sektörde kotaların 
düşürülmesi ve sektöre yönelik oluşturulan olumsuz algı ve geleceğe yönelik oluşan 
belirsizliklere rağmen, sektör oyuncularının üretim yaparak uluslararası pazarlara açılma 
gayretleri gerçekten her türlü takdiri hak etmektedir.

İhracat rakamlarının değerlendirilmesinde mısır nişastası ve NBŞ’nin esas itibariyle bir ara 
mamul olduğu dikkate alınmalı, özellikle şekerli mamuller gıda sektöründeki mamul ürün 
ihracatındaki gelişmelerde de ülkenin rekabetçi gücüne katkısı açısından birlikte 
değerlendirilmelidir. Türkiye, 83 milyondan fazla nüfusu ve 50 milyonu aşan ziyaretçi sayısı 
ile önemli bir şeker tüketicisidir. Dünya ortalaması 22 kg olduğu halde Türkiye’nin yıllık kişi 
başı şeker tüketiminin 30 kg olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yaklaşık %80’i sanayi,
%20’si hane halkı tarafından kullanılmaktadır. Evde kullanımın ve sanayideki şeker tüketimi 
artışının, nüfus artışı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Kentleşmenin artması ve yaşam 
tarzlarında ve yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler, beslenme alışkanlıkları hakkında önemli 
rol oynamaktadır. NBŞ’lerin neden önemli oldukları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Bunlar:

• Glukoz şurupları, pancar şekeri veya başka bir ürünü ikame etmezler, fonksiyonellik 
sağlayıcı kendilerine özgü özellikleri sebebiyle kullanılırlar.

• Glukoz şurubu, bilimsel açıdan şeker olarak sınıflandırılsa da kullanım amaçları
kullanıldıkları ürüne tatlılık sağlamak değildir. Gıda ve şekerleme üretiminin farklı alanlarında 
pancar şekeri ile beraber kullanılması zorunlu olan teknik bir tamamlayıcıdır. Bu nedenle, 
birçok şekerleme ürünü glukoz şurubu kullanılmadan üretilememektedir.

• Glukoz şuruplarına olan talebin karşılanamaması durumunda, aradaki farkın ithalat veya 
glukoz şurupları kadar etkili olmayan yüksek maliyetli diğer maddelerle ikame edilmesi 
yoluna gidilecektir. Ancak, maliyeti yüksek olsa da bunu ikame edecek başka ürün 
bulunmamakta, aynı fonksiyonelliği başka bir ürün verememektedir.

• Fruktoz şurupları, pancar ve kamış şekerinin kullanıldığı gıdada dönüştüğü formu ile aynı 
yapıda olup, sıvı ve gıda güvenliği standartlarına yüzde yüz uygun olması sebebiyle, sıvı 
gıdalarda diğer şekerlere tercih edilmektedirler. Bu özellikleri sebebiyle, başta içecek olmak 
üzere, gıda sanayinde kullanılırlar. Fruktoz şuruplarının arz-talep farkı, büyük oranda pancar 
şekeri ile ikame edilebilse de bu, üreticilerin pancar şekerini üretim için hazırlamasını 
gerektirmekte, üretim prosesinin uzamasına, dolayısıyla maliyetin artmasına yol açmaktadır.

• Gerek glukoz ve gerekse fruktoz şuruplarının ülkede yeteri kadar üretilememesi, ülkenin 
kronikleşen ekonomik sorunlarının başında gelen cari açık ve gıda enflasyonunu olumsuz 
etkilemektedir.
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• Mısırın nişasta dışındaki geri kalan %30-35’lik kısmı, mısır özü, mısır kepeği ve mısır 
proteini olarak ülkemizin büyük ticaret açığını oluşturan, yağ ve yem sektörlerinin önemli 
girdilerindendir.

• Sektörün yenilikçi yapısı, Ar-Ge potansiyeli ve rekabetçiliğinin Dünyadaki petrol 
alternatifi, doğada dönüşebilir maddeler dahil güncel ve çevreci çalışmalar için 
değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

• “Sektör çok uluslu şirketlerin hakimiyeti altındadır” söylemi doğru ve ticaret hukukuna 
uygun değildir. Zira Cargill, ADM ve PNS (Cargill’in kısmi ortaklığı söz konusu) olmak üzere 
toplam kurulu kapasitenin %36,0-40,4’i çok uluslu şirketlere aittir. Kaldı ki ülkedeki 
mevzuata göre kurulmuş bir şirketi farklı kategoride görmek serbest piyasa ekonomisi 
ilkelerine de aykırıdır.

• NBŞ kotasının %2,5 düzeyine inmesi nedeniyle, sektörde nişasta bazlı şeker üretimine 
dayalı yurtiçi kapasite kullanım oranı yüzde 3-4’lere düşmüştür. Ölçek ekonomisinden 
uzaklaşmasına yol açan bu durum, şirketleri etkin üretim maliyeti ile üretim yapma 
imkanından uzaklaştırmakta ve görece yüksek maliyetle üretilen ürünleri kullanan gıda 
sektörü başta olmak üzere diğer sektörler açısından maliyet baskısı oluşturmakta ve 
ürünlerin nihai tüketiciye yüksek fiyatlardan sunulması sonucunu doğurabilmektedir.

Kota sisteminde esas olanın serbest piyasa koşullarında ticaret yapılması ve AB uyum 
sürecine uygun olarak AB’de kotaların kaldırıldığı gibi ülkemizde de kaldırılarak kota 
sisteminden serbest ticarete geçilmesidir. Bununla birlikte kısa sürede sektörün yaşadığı 
kapasite daralması, buna karşılık başta şekerleme sektörü olmak üzere kullanıcı tarafta 
sektörel ihtiyacın ithalatla karşılanması ve özellikle glukozun sektörde şekerin ikamesi 
olmaması ve fonksiyonel özellikleri dolayısı ile kullanılmak zorunda bulunması gibi sebepler 
göz önüne alınarak ilk öncelikli olarak;

A) Glukozun kota sistemi dışına çıkarılması,

B) Kota hesaplamada kuru maddenin esas alınması,

C) Şekerlerin gıda dışındaki uygulama alanlarının kota sistemi dışına çıkarılması,

D) Kota sistemine son verilmesi talep edilmektedir.

Öte yandan; Dünya ve AB ile uyumlaşmak adına atılacak bu adımlarla, tüketimin artması ile 
NBŞ üretiminde ciddi artışa yol açacağı veya pancar üretimini azaltacağı yönündeki
endişelerin yersizliği AB tarafından da deneyimlenmiştir.
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BESİNLER VE KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler, insan beslenmesinin vazgeçilmezleri olan üç temel 
besin grubudur.

Bir ya da daha fazla basit şeker türünün bir araya getirilmesiyle karmaşık moleküllerden 
oluşan karbonhidratlar, vücudun yapı taşlarıdır ve özellikle de beynin enerji ihtiyacının önemli 
bir kısmını karşılarlar. İnsan vücudunda sentezlenmedikleri için beslenme düzeninde mutlaka 
yer alması gerekmektedir. Karbonhidratlar: 1) Basit ve 2) Kompleks olmak üzere iki gruba 
ayrılırlar.
Basit karbonhidratlar, balda ve meyvede bulunan şeker, mısır şekeri, süt şekeri ve toz 
şekerdir. Şeker ve nişasta gibi hazır gıda ürünlerinin içerisinde de bulunur.
Sağlıklı beslenme açısından, vücuda alınan toplam karbonhidratın %70’inin süt ve süt 
ürünleri, ekmek ve tahıllar, kuru baklagiller, sebze ve meyveler yolu ile kompleks 
karbonhidratlardan alınması tavsiye edilmektedir.

Kompleks karbonhidratlar tokluk hissini uzun süre muhafaza ederken, basit karbonhidratlar 
kısa süreli tokluk hissi vermektedir. 

Karbonhidratlar; kandaki lipitlerin düşürülmesi, su ve elektrolitlerin vücutta tutulması gibi 
görevler üstlenmektedir. Bunun yanı sıra, az alınması halinde vücut proteinlerinde kayıp, 
kas güçsüzlüğü, vücudun enerji kaynağı olarak yağları kullanması nedeni ile yağların 
azalması ve yağların oksidasyonu sonucu kanda keton cisimciklerinin artması ile 
organizmanın asit/baz dengesinin bozulması gibi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir.

Karbonhidratların, ikiden fazla ve on şekere kadar moleküllerden oluşan kompleks şeker 
molekülleri oligosakkaritler olarak adlandırılırlar. Karbonhidratlar, farklı fiziksel ve kimyasal 
özelliklere sahip basit şekerlerin polimerleridir.

İnsan beslenmesinde önemli olan besin grupları 6 başlıkta toplanmaktadır (Şekil 1).

TANIMLAR

Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı beslenme, günümüz insanların sıklıkla kullandığı, okuduğu ve duyduğu bir kavramdır. 
Karbonhidratlar da dahil olmak üzere birey ve toplum sağlığı açısından gıda ürünlerinin 
içeriklerinin yeniden belirlenmesi ve bu amaçla gıdalardaki bazı besinlerin miktarlarının 
düşürülmesi çalışmaları sağlıklı beslenme adına önemlidir.

Şekil 1. İnsan Beslenmesindeki Besin Grupları
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Bu çerçevede:

• Gıdalardaki aşırı şeker, yağ ve tuz miktarlarının azaltılması,

• Sağlıklı diyetler konusunda çok yönlü çalışmaların yürütülmesi,

• Sağlıksız beslenme ve sınırlı fiziki aktivitenin oluşturduğu riski azaltmaya yardımcı olması 
için beslenme, aşırı kilo, obezite ile ilgili sağlık konusunda strateji belgelerinin oluşturulması 
ve uygulanması,
her zaman desteklenmesi gereken konulardır.

Şeker

Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker 
ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş 
sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının 
suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin 
şurubudur.

Sakkaritler

Monosakkarit: Karbonhidratların monomerleri, en küçük şeker molekülleri olup basit ya da 
tek şeker adı da verilir. Glukoz ve fruktoz bunlara örnektir.
Disakkarit: İki basit şeker molekülünün birleşimi ile oluşan yapıdır. Sükroz (sakaroz), maltoz 
ve laktoz önemli disakkaritlerdir. Sakaroz (pancar şekeri, beyaz şeker) buna örnek olarak 
verilebilir.

Polisakkaritler: Birden fazla ve ayrı (birleşik olmayan) monosakkaritin glukozit bağıyla 
birleşmesiyle oluşan maddelerdir. Kompleks şekerlerdir, tatsız olup çoğu suda erimezler. En 
önemlileri; nişasta, glukojen, selüloz ve kitindir.

Sakaroz

Sakaroz veya diğer adıyla sükroz; şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen; çay şekeri, 
sofra şekeri, toz şeker, kristal şeker, beyaz şeker adlarıyla bilinen şekerdir. Bir birim glukoz ve 
bir birim fruktozdan, bir molekül su ayrılmasıyla oluşan disakkarittir. Basit şekerlerin (glukoz 
ve fruktoz) %50-%50 eşit oranlarda birleşiminden oluşan bir şekerdir. Genelde birçok gıda 
içerisinde ve evsel tüketimde kullanılmaktadır. 

İnvert Şeker

Sakarozun enzim veya asitle hidrolizi ile glukoz ve fruktoza indirgenmesinden elde edilen 
üründür.

İnvert Şeker Çözeltisi

Kristallendirilmiş sakarozun enzim veya asit hidrolizi ile glukoz ve fruktoza kısmen 
indirgenmesinden elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça en fazla %50 olan 
sulu sakaroz çözeltisidir.

İnvert Şeker Şurubu

Kristallendirilmiş sakarozun suda çözünerek hidroliz yöntemi ile kısmen indirgenmesinden 
elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça %50’den fazla olan, sulu sakaroz 
çözeltisidir.

İnülin
D-Fruktofuranaz birimlerinden oluşan bir polisakkarittir. İnülin molekülünün bir ucunda bir ve 
zincirin içerisinde birkaç D-glukoz birimi içerir. Bitkilerin bir tür karbonhidrat deposudur. 
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Hindiba ve yer elmasından ekstrakte edilen inülindeki polimeri oluşturan bağlar hidroliz yolu 
ile kırılarak inülin şurubu olarak bilinen ve fruktoz içeriği yüksek şuruplar elde edilmektedir. 
Beyaz, tatsız, kokusuz bir toz olup, suda kolloidal olarak çözünürler.

Glukoz

Glukoz, Dekstroz olarak adlandırılan ve kan şekeri olarak bilinen altı karbonlu bir 
monosakkarittir. Bal ve çeşitli meyvelerde bulunur, vücut için temel enerji kaynağıdır. Beyin 
ve sinir dokularının esas enerji kaynağıdır. Bilimsel açıdan şeker olarak sınıflandırılsa da 
kullanım amacı ürüne tatlılık sağlamak değildir. Gıda ve şekerleme sektöründe fonksiyonel 
özellikleriyle pancar şekeri ile birlikte kullanılması gereken teknik bir tamamlayıcıdır. Glukoz, 
hiçbir ürünle ikame edilemez, şekeri de ikame etmez ancak şekerle birlikte kullanılır. Bu 
nedenle, birçok şekerleme ürünü glukoz kullanılmadan üretilemez.

Glukoz, mısırın kırma, eleme ve ayırma gibi fiziksel süreçler sonrasında nişastaya ve 
sonrasında da aynen insan vücudundaki nişasta sindiriminde olduğu gibi nişastanın 
parçalanmasıyla üretilir. Çeşitli işlemlerle nişastanın farklı yararlı özellikleri ortaya çıkarılır ve 
farklı derecelerde glukoz şurupları elde edilir.

Fruktoz

Çeşitli meyvelerde ve balda doğal olarak bulunan basit (monosakkarit) bir şekerdir. Doğal bir 
şeker olan fruktoz, meyvelerde yaygın olarak bulunması nedeniyle “meyve şekeri” olarak da 
adlandırılmaktadır. Beyaz, katı bir görünüme sahip olan fruktoz, suda çok kolay çözünür.

Nişasta

Çok sayıda glukozdan oluşmuş bir polisakkarit ve bitkilerde granül formunda bulunan bir 
karbonhidrattır. Nişasta granülleri; bitkilerin tohum (mısır, buğday, pirinç vb.), yumru 
(patates) ve köklerinde (tapioca) katı halde bulunur. Bitkinin karbonhidrat sentezi sonucu 
ortaya çıkan nişasta, bitkinin temel içeriğini ve enerji kaynağını teşkil eder.

Nişasta, gıda ve endüstriyel ekonominin ana dayanaklarından biridir ve başta gıda sektörü 
olmak üzere pek çok endüstride ham madde olarak kullanılır.
Nişastalar ham maddeye ve elde edilişine göre iki farklı şekilde gruplandırılabilir:

a) Ham maddeye göre
  Mısır nişastası
  Patates nişastası
  Pirinç nişastası
  Buğday nişastası

b) Üretim aşamalarına göre
  Doğal nişasta
  Modifiye nişasta

Nişasta üretiminde hammaddeye göre, diğer ürünlere kıyasla daha düşük maliyetli üretime 
imkân sağlaması nedeniyle mısır tercih edilmektedir. Türkiye’de de nişasta sanayicileri, 
hammadde olarak mısırı kullanmaktadır.

Doğal nişasta, glukoz moleküllerinden oluşan kompleks bir karbonhidrattır.
Modifiye nişasta, doğal nişastanın kullanım amacına uygun olarak kuru veya sulu ortamda 
çeşitli modifikasyonlarla muamele edilmesi sonucu elde edilen bir üründür. Gıda 
endüstrisinde ve diğer endüstriyel uygulamalarda sağladıkları kendilerine özgü çeşitli fiziksel 
ve fonksiyonel özellikleri için nişastalardan üretilirler. Modifiye nişasta bir nişasta türevidir ve 
nişastanın fiziksel ve enzimatik gibi çeşitli işlemlerden geçirilerek bazı özelliklerinin 
değiştirilmesi yoluyla elde edilir.

Mısırdan nişasta üretilirken aynı zamanda mısır özü yağı, mısır kepeği ve mısır proteini 
üretilmektedir.
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Nişasta Bazlı Şekerler

Mısır, patates, buğday, kasava (tapioca) gibi bitkilerden izole edilen nişastanın doğal enzimler 
yoluyla glukoz ve/veya fruktoza dönüştürülmesi ile elde edilen şekerlerdir.
Nişasta bazlı şekerler sofralarda doğrudan tüketilmemektedir. Pancar ve kamış şekeri ise tam 
tersine hem sanayide mamul olarak hem de sofralarda beyaz şeker olarak tüketilmektedir. Ne 
var ki pancar şekeri bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyması sebebiyle şekerin sıvı olarak 
tüketildiği sanayide hammadde olarak kullanıldığında maliyetleri olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir.

Gıda sanayiinde hammadde olarak kullanılan NBŞ ürünlerindeki glukoz ve fruktoz miktarları, 
gıda sanayiinin ihtiyacına göre ayarlanabilmektedir. Bu ürünlerin sıvı formda üretilmesi, suda 
çözünmesine gerek olmadan, doğrudan gıda üretiminde kullanılabilmesini de sağlamaktadır. 
Buna ek olarak, NBŞ, sakaroz bazlı şekerden farklı olarak, gıda sanayiinde hammadde olarak 
kullanılırken, pürifikasyon (saflaştırma) işlemi gerektirmediği için kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. Bu nedenle, NBŞ, şekeri hammadde olarak kullanan gıda sanayicileri için 
önemli bir kullanım avantajına sahiptir.

Pancar Şekeri ve Nişasta Bazlı Şeker

Pancar şekeri kovalent (glukozit) bağ ile birbirine bağlı glukoz ve fruktoz çiftlerinden oluşur. 
Bu nedenle içeriğinde bu iki basit şeker %50-%50 oranında bulunur. Vücudun bu haliyle 
sindirilemeyen pancar şekeri yutulduktan sonra sindirim sisteminde enzimler tarafından 
parçalanır ve serbest kalan glukoz ve fruktoz molekülleri kana geçer. Pancar şekeri vücuda 
alınmadan önce asitli bir ortamda bulunursa da bu ayrışma görülür. Örneğin reçel yapımında 
limon tuzu kullanılmasının amacı budur.

Nişasta bazlı şeker ve pancar şekeri Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği kapsamında şeker 
tanımı altında yer almaktadırlar. Bu ürünler farklı fiziksel özellikleri nedeniyle farklı gıda 
üretim uygulamalarında tercih edilirler. Örneğin nişasta bazlı şeker çikolata üretiminde 
kullanılamaz çünkü kristalize olmaz, ancak aynı özelliği sayesinde katıldığı gıdaların daha 
kararlı olmasını ve raf ömrünün uzamasını sağlar. İçerdiği serbest fruktoz sayesinde fırıncılık 
ürünlerine tercih edilen renk ve kokuyu verir.

Mısır Şurubu

Mısır nişastasından asit veya enzim hidrolizi ile kontrollü şartlarda elde edilen sıvı şekerlerdir.

Glukoz Şurubu

Gıdalarda kullanılan bitki bazlı içerikler olup karbonhidrat ailesinden gelen şekerlerdir. 
Tahıllardan (özellikle buğday ve mısır) elde edilir.

Su ve enzimleri kullanarak nişastadan karbonhidratları daha küçük moleküllere parçalamak 
suretiyle elde edilir. Kısacası, nişasta moleküllerini uzun bağlı glukoz molekül zincirleri daha 
kısa zincirlere parçalamak için enzimler eklenir. Bu işlemin bir sonucu olarak, bir şeker 
karışımı üretilir (glukoz şurupları).

Gıdalarda glukoz şurupları, temel olarak gıda ürünlerine getirdikleri doku, tat, parlaklık için 
kullanılır.

Fruktoz Şurubu

Mısır nişastasının hidrolizi sonucu elde edilen glukoz şurubunun içindeki glukozun bir 
kısmının fruktoza dönüştürülmesi (izomerizasyon) sonucunda ortaya çıkan sakaroza 
alternatif sıvı bir tatlandırıcıdır. İzomerizasyon sonucu elde edildiği için bu ürünler izoglukoz 
veya yüksek fruktozlu mısır şurubu (High Fructose Corn Syrup, HFCS) olarak 
isimlendirilmektedir.

Yaygın olarak şurup formunda üretilen NBŞ ürünlerinde, ürünün içerdiği glukoz ve fruktoz 
molekül miktarı kontrol edilerek farklı kompozisyonlarda üretilebilmekle birlikte, en yaygın 
olarak kullanılan türü pancar şekeri ile birbirine yakın içeriğe sahip, onun invert olmuş 
yapısındadır. Avrupa Birliği’nde fruktoz “izoglukoz” olarak adlandırılmaktadır.
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Kristal Fruktoz (Saf Fruktoz)

Mısırdan üretilen tatlandırıcılar arasında en tatlı olanıdır. Kalorisi azaltılmış gıdalarda ve 
içeceklerde, istenen lezzeti sağlamak için çok az miktarına ihtiyaç duyulması nedeni ile tercih 
edilirler.

Kristal fruktozun diğer şekerlerle birlikte kullanıldığında daha fazla tatlılık üretme kapasitesi 
vardır. Bu özelliği, tatlandırılmış tahıl ürünlerinde, instant içeceklerde ve diğer kuru karışım 
ürünlerinde kristal fruktozu daha kullanışlı yapmaktadır.

Beyaz Şeker Eşdeğeri (BŞE)

Kuru halde, polarizasyonu en az 99,70 olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş sakaroz 
eşdeğeridir.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT)

YYT’ler (sentetik tatlandırıcılar) ülkemizde üretimi olmayan ve ithal edilmek suretiyle başta 
gıdalarda olmak üzere metal sanayii, ilaç sanayii, ağız ve diş sağlığı ürünleri gibi alanlarda 
kullanılmaktadır. Şekere oranla 30-20.000 kat tatlılığa sahip olan YYT’ler, yüksek tatlılıkları 
sebebiyle şekere oranla çok daha az miktarlarda kullanılıp şekerle aynı tatlılığı vermektedir. 
Örneğin, 1 kilogram YYT (Neotam) 8 ton şekere eş değerdir. NBŞ’ler yüksek yoğunluklu 
tatlandırıcı (YYT) değildir. Tablo 1’den de görüleceği üzere NBŞ’lerin tatlılık dereceleri 
pancar şekerine benzerdir. Hatta glukoz şurupları pancar şekerine göre daha tatsızdır.

Kotalar

A Kotası Şeker: yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen 
şeker miktarını belirtir.

B Kotası Şeker: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak 
üzere üretilen şeker miktarını belirtir.

C Şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek 
üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri belirtir.

Pazarlama Yılı

Pazarlama yılı Türkiye’de şeker sektörü ile ilgili 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki 
dönemi tanımlar.

Dr. Hüsnü Tekin, Şeker Kurumu Başkanı (30-01-2014 tarihli “Dünyada ve Ülkemizde Şeker ve Yüksek Yoğunluklu 
Tatlandırıcılar“ başlıklı TOBB sunumu.
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NBŞ Üretimi Sırasında Elde Edilen Diğer Ürünler 

Mısır özü, kepek, protein, vb.: Mısırın ağırlık olarak yaklaşık %65-70’i ana ürün olan nişasta, 
geri kalan %30-35’i ise yan ürünlerden oluşmaktadır. Yan ürünlerin oransal dağılımı ise
%8-10’u protein, %3,5-4,5’i yağ, %1,5-2,0’ı kül, %1,5-2,1’i ham lif, %1,4-2,0’ı çözünür şekerler ve 
%10-15’i ise sudur.

Biyoetanol: Şeker pancarı, kamış, mısır, buğday ve odunsular gibi şeker, nişasta veya selüloz 
içeren tarımsal ürünlerden elde edilen etanoldür.

Etanol: Meyve ve/veya tahıllardan elde edilen şekerin fermantasyonu sonucu elde edilen etil 
alkoldür. Etanol, yaygın olarak şeker kamışı ve mısırdan elde edilmektedir. Etanol, otomobiller 
ve diğer motorlu araçlarda, tek başına bir yakıt olarak ya da benzine karıştırılmak suretiyle 
kullanılabilen bir katkı maddesidir. Ayrıca kolonya dahil dezenfektan ürünlerinin üretiminde 
de temel girdidir.

Dünyada ticari anlamda şeker üretimi büyük ölçüde aşağıdaki ürünlerden elde edilmektedir. 
Bunlar:
• Şeker kamışı
• Şeker pancarı
• Nişasta

Dünyada şekerin önemli bir kısmı şeker kamışından üretilmektedir. Ülkemizin de içinde yer 
aldığı geniş bir coğrafyada ise şeker pancarından şeker üretilmektedir. Şeker kamışı ve 
şeker pancarından elde edilen şekerler sakaroz ile invert şekerlerdir. Nişasta şekeri ise 
patates veya mısır gibi yüksek oranda nişasta içeren hammaddelerden üretilebilmektedir. 
Türkiye’de ise mısırdan üretilmektedir.

Pancar ve Kamış Şekeri

2021/22 pazarlama yılı itibariyle, Dünyanın en büyük şeker üreticileri olan ve şeker 
kamışından şeker üretimi yapan Hindistan ve Brezilya dünya şeker üretiminin %42’sini 
elinde bulundurmaktadır. Üçüncü ve dördüncü büyük şeker üreticileri ise sırasıyla şeker 
kamışından üretim yapan Avrupa Birliği, Çin, Amerika ve Tayland’dır. 

Şeker; 2021/22 döneminde dünyada 141 ülkede, 37,5 milyon tonu pancardan, 142,6 milyon 
tonu şeker kamışından olmak üzere beyaz şeker eşdeğeri olarak toplam 180,1 milyon ton 
üretilmiştir. (Tablo 2 ve Grafik 1) (1)

DÜNYADA ŞEKER

Kaynak: USDA, 2022/Mart
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Kaynak: Türkşeker Sektör Raporu,
Şeker Dairesi Başkanlığı

Dünyadaki pancar üretimine ve pancar şekerine ait veriler incelendiğinde 4,5 - 5 milyon ha 
alanda, yaklaşık 55-60 ton/ha verimle 230-300 milyon ton civarında pancar üretimi 
yapıldığı, pancardan üretilen ile tüketilen şekerin de birbirine oldukça yakın olduğu, 42-54 
milyon ton aralığında da bir stokun bir sonraki yıla devrettiği söylenebilir. (Tablo 3) (3).

Pancardan şeker üretiminde 2020/21 pazarlama yılında Türkiye; Rusya, Fransa, Almanya ve 
ABD’nin ardından Dünyanın %7,6 pay ile 5’inci, Avrupa’nın ise 4’üncü büyük ülkesidir. 
2020/21 pazarlama yılında Dünyada kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise 
14’üncü sıradadır. (USDA). Türkiye, 2020 yılında 68,5 ton/ha şeker pancarı üretim verimi ile 
12’inci sıradadır. (FAO)

Nişasta Bazlı Şeker

Dünya nişasta bazlı şeker verileri sadece yüksek fruktoz şuruplarını içermektedir. Dünyada 
glukoz şurupları, kullanım alanı bakımından şeker olarak değerlendirilmediklerinden bu 
istatistiklere dahil edilmezler.

Dünyada nişasta bazlı şeker için yaygın olarak mısır, nişasta hammaddesi olarak 
kullanılmaktadır. Dünyadaki mısır üretimi verileri incelendiğinde yaklaşık 188-198  milyon ha 
alanda, 5,4-6,0 ton/ha verimle, 1,0-1,2 milyar ton üretimin gerçekleştirildiği, son 5 pazarlama 
yılında 1,1 milyar tonu koruduğu, 310-350 milyon ton stokun bir sonraki yıla devrettiği ifade 
edilebilir. (Tablo 4). Mısır kullanımında da üretimde olduğu gibi 1,1 milyar tonluk seviye 
korunmaktadır ve bunun %63’ü yem sanayinde kullanılmaktadır. 

Kaynak: FAO/USDA; 2022, 2/Öngörü, 3/Verisi bulunan son iki yılın değişimini göstermektedir.
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Kaynak: FAO/USDA/IGC 2022, 2/Öngörü, 3/Verisi bulunan son iki yılın değişimini 4/ 2022 Mart ihracat fiyatıdır.

Giderek artan hayvansal üretime bağlı yemlik kullanımın yanı sıra biyoyakıt başta olmak üzere 
endüstriyel kullanımdaki artış ile ortaya çıkan yüksek talep düzeyi, üretimin bu seviyede kalmasını 
sağlamaktadır. Yine son 10 yıllık dönemde Ukrayna, Rusya, Hindistan gibi ülkelerdeki ekim 
alanlarındaki genişleme de üretimi olumlu yönde etkilemiştir. Bunlara ek olarak, artan verim de 
üretim artışını desteklemiştir (4).

2020/21’de mısır üretim ve ekim alanında en önemli ülkeler ABD, Çin ve Brezilya’dır. Üretim 
miktarında %32,2 ile ABD birinci sırada iken, Çin ise %22,4’lik payı ile ekim alanı büyüklüğünde ilk 
sıradadır. Ortalama verim Çin’de 6 ton/ha, ABD’de ise 11 ton/ha düzeyindedir (USDA). Mısır 
kullanımında 1 milyar tonun üzerindeki seviye artarak devam etmektedir ve bunun %62’si yem 
sanayiinde kullanılmaktadır. Türkiye 2021 verilerine göre yaklaşık 6,8 milyon ton üretim ile 
Dünyada 24’üncü sıradadır. (FAO)

2020/21 pazarlama yılında 200 milyon tona yaklaşan dünya mısır ihracatında %31,9 ile en 
büyük ihracatçı ülke olan ABD’yi, Brezilya, Arjantin ve Ukrayna izlemektedir (USDA). Son 5 
pazarlama yılında uluslararası mısır ihracat fiyatı ortalama 223 $/ton civarına yükselmiştir. Rusya 
Ukrayna gerginliği ile birlikte fiyatlarda 360 $/ton seviyeleri görülmüştür. İthalatta (187 milyon 
ton) Çin, Meksika ve AB en büyük paya sahip ülkeler iken, Japonya, Güney Kore ve Vietnam 
diğer önemli ithalatçılardır (USDA).

Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile ilgili olarak ise 2021 yılı verilerine göre ticari bazda 17,9 milyon 
ton Dünya üretiminin ABD yaklaşık yarısını (9,07 milyon ton) gerçekleştirmekte olup Çin, 
Japonya, AB, Meksika, Kanada, Arjantin, Güney Kore ve Tayvan ABD’yi sırasıyla
ülkeler bazında izlemektedir. (Tablo 5) (2).

Kaynak: LMC SPV, 2022-01 (LMC-XLS dosyası, 2022), Dünyada Şeker Sektörü, 2022, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Şeker Dairesi Başkanlığı
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DÜNYADA, NBŞ ÜRETİMİ YASAKLANMIYOR üretimi ve satışı serbesttir. Dünya NBŞ üretimi 
Pancar şekeri üretimi ile kıyaslandığında %2-3’lük bir oran da söz konusu değildir. Dünyada 
sadece HFCS üretimi pancar şekeri üretiminin 1/3 ü kadardır. Ayrıca glukoz üretimi de vardır.

Kaynak: IGC, *Tahmin, **Öngörü (28.03.2022)

Kaynak: Şeker Dairesi Başkanlığı – Dünya Şeker Sektörü Nisan 2019 Raporu
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Türkiye’de iki tür şeker üretimi söz konusudur. Bunlar:

• Sakaroz kökenli
 - Pancar şekeri

• Nişasta kökenli
 - Glukoz şurubu
 - İzoglukoz şurupları (Fruktoz Şurupları)
 - Kristal fruktoz

Ülkemizdeki fabrikalarda pancar ve mısırdan şeker üretimi yapılmaktadır. Türkiye, 83 
milyondan fazla nüfusu ve 50 milyonu aşan ziyaretçisi ile önemli bir şeker tüketicisidir. 
Türkiye’nin yıllık kişi başına toplam şeker tüketiminin 30 kg olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
tüketim dünya ortalaması olan 22 kg’ın %36,4 daha üstündedir.

Şeker tüketiminin yaklaşık %80’i sanayii, %20’si hane halkı tarafından kullanılmaktadır. Evde 
kullanım ve sanayideki şeker tüketimi artışının, nüfus artışı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 
Kentleşmenin artması ve yaşam tarzlarında ve yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler şeker 
tüketiminin artmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Pancar Şekeri

Türkiye’de 2020/21 pazarlama yılında; 3 milyon 363 bin dekar alanda, yüksek olmayan ve 
Dünya ortalamasına yakın 6.5-7 ton/da verimle, 23,1 milyon ton pancardan 2,536 milyon 
ton şeker üretimi gerçekleştirilmiştir. (Tablo 6 ve 7) (3,6)

TÜRKİYE’DE ŞEKER

Kaynak: TÜİK (Erişim 10.03.2022)
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Türkiye’de şeker pancarı üretimi, üreticiler veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar 
arasında sözleşme ile kotalı olarak yapılmaktadır. Şeker pancarı Türkiye’de 55 ilde 
üretilmektedir. Üretimin en fazla üretimin olduğu ilk 5 il 2021 yılında sırasıyla Konya, 
Eskişehir, Kayseri, Aksaray, Afyon’dur. (Şekil 2) 

Kaynak: TÜİK (2022)

Şekil 2. Türkiye’de Şeker Pancarı Üreten İllerin Üretim Miktarları (ton) (TÜİK)

Mısır, Nişasta ve Nişasta Bazlı Şeker

Mısır Üretimi

Mısır, genellikle sıcak ve nemli bölgelerde ve yağış alan veya sulanan tarım alanlarında 
yetiştirilebilen, tahıl grubunda bir üründür. Kullanım alanları içerisinde nişasta üretiminin 
düşük bir paya sahip olduğu mısır, daha çok yem sanayiinde kullanılmaktadır.

Mısır: 1) Dane, 2) Silajlık, 3) Yemeklik olmak üzere Türkiye genelinde üretimi yapılmaktadır. 
Nişasta ve NBŞ’nin hammaddesi dane mısırdır. Dane mısır Türkiye genelinde 10 il hariç 71 
ilimizde üretilmektedir. Son dönemde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu gibi geleneksel 
mısır ekim alanı bölgelerinin yanı sıra İç ve Orta Anadolu ile Ege’de de önemli ekim alanı 
genişlemesi olmuştur. Üretimde il bazlı dağılım incelendiğinde ise 2021 yılı itibariyle ilk 5 il 
sıralaması Konya, Şanlıurfa, Adana, Mardin, Karaman şeklindedir. (Şekil 3)
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Şekil 3. Türkiye’de İllerin Mısır Üretim Miktarları (TÜİK)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK, FAO, USDA, NİSAD

Mısır ithalat miktarını, yem sanayii ihtiyacı belirlemekte ve hayvansal üretimdeki artış, 
yem ihtiyacını da artırmaktadır. NBŞ üreticileri iç pazara yönelik üretimlerinde yerli mısır 
kullanmakta, ithal mısır kullanmamaktadırlar.
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2020/21’de 6,5 milyon ton olan mısır üretimi 2021/22’de yaklaşık 6,75 milyon tona ulaşmıştır. 
(Tablo 8 ve 9) (4).

Türkiye’de temel hammadde olan mısırı üreten çiftçi sayısının da yıllar itibariyle artarak 2021
yılında 275 bine ulaştığı görülmektedir (Tablo 10).

Kaynak: TÜİK (2021), Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) (5).

Kaynak: TÜİK ÖTS 2022

Mısır Dış Ticareti

2021 yılında 83 bin 857 ton mısır ihracatından yaklaşık 74 milyon $’lık döviz getirisi elde 
edilirken, aynı dönemde 431 milyon 155 bin $ değerinde 2 milyon 106 bin ton mısır ithalatı 
yapılmıştır. İthalat, son 10 yılda artış göstermiştir. (Grafik 4 ve 5).

İthal mısır kullanılarak yapılan NBŞ’ler ise dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç 
edilmektedir. İthalatta gümrük vergisi gibi sektöre özgü düzenlemeler mevcut olup, halen 
%25 gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu sebeple, ithalat 2 yolla yapılmaktadır:

1) DİR (Dahilde İşleme Rejimi) sistemi ile, 2) TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) yolu ile
%0 gümrükle ithalat.

Mısır ithal edilen ülkelere bakıldığında Çin, Meksika, Japonya, Güney Kore, AB Ülkeleri ön 
plana çıkmaktadır (Grafik 6). Miktar olarak yok denecek düzeydeki ihracat ise %31,77 ile ilk 
sırada ABD’ye yapılırken bunu Brezilya ve Arjantin izlemektedir.
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Kaynak: TÜİK ÖTS 2022

Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şeker

Mısır, genellikle üretim alanlarına yakın mevkide bulunan nişasta ve yem fabrikalarında 
işlenmektedir. Bilindiği gibi nişasta, farklı hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. Burada ise 
sadece 110812 GTİP numaralı mısırdan elde edilen nişastanın, Nişasta Bazlı Şekerle ilgili 
olarak ise 1702 GTİP üst numaralı 30, 40, 50, 60 ve 90 uzantılı ürünlerin olduğunu 
belirtmekte yarar vardır.

NBŞ, mısır nişastasının mekanik işlemlerden geçirilerek nişasta sütü veya sıvısına 
dönüştürülmesi, nişasta sütünün ise enzimatik işlemlerden geçirilerek şurup haline getirilmesi 
yoluyla üretilmektedir. Fruktoz özelliği taşıyan ürünler, nişasta sütünden glukoz şurubu 
üretilmesinden sonra, bu şurubun ek bir enzimatik isleme tabi tutulması neticesinde elde 
edilir.

Kaynak: USDA, 2021/2022
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Not: Nişasta GTİP 110812, NBŞ’ler ise GTİP 170230-40-50-60 ve 90 uzantılıları içermektedir. Tabloda yer alan 
Nişasta ve NBŞ verileri, kotalı ve kotasız şirketlerin üretim ve satış verilerinden oluşmaktadır. Tüm veriler şeker 
yılına göre hesaplanmıştır. NBŞ Üretim ve Satış verileri A+C toplam verileridir. (NBŞ Üretim/Satış A: Kotalı Üretim/
Satış-  NBŞ Üretim/Satış C: DİR ve ihracat toplam verileri) Kaynak: Şeker Dairesi Başkanlığı Mayıs 2022, Nişasta 
Sanayicileri Derneği (NİSAD) 2022 (5)

*2021/22 pazarlama yılı tamamlanmamıştır.

NBŞ’nin üretim aşamalarının tümü, tüm gıda standartlarına uygun şekilde, “el değmeden” 
gerçekleştirilir. Böylelikle, gıda güvenliği ve hijyene yönelik riskler minimize edilir.

Tablo 11’de Mısır nişastası ve NBŞ verileri kotalı ve kotasız şirketlerin üretim verilerinden 
oluştuğundan, kota nedeniyle meydana gelen üretim azalışına ilişkin sağlıklı bir 
değerlendirme yapılamamaktadır.

Buna rağmen; 2021/22 pazarlama yılı Ağustos sonu itibari ile bitmekte olup, yayınlanan 
Nisan sonu verileri ile baktığımızda mısır nişastasında büyüme devam etmiştir.

Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şeker Dış Ticaret Verileri

Mısır nişastası dış ticareti incelendiğinde yıllar itibariyle değişmekle birlikte 2020 yılında
2 bin 2 ton ithalata karşılık 203 bin 233 ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 2020 
yılındaki mısır nişastası dış ticaretinde ithalat için 1 milyon 960 bin $ döviz çıkışı olurken, 
ihracatla 71 milyon 641 bin $ döviz geliri elde edilmiştir. 2021 yılında ise bin 698 ton 
ithalata karşılık 198 bin 241 ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde ithalat için
1 milyon 723 bin $ döviz çıkışı olurken, ihracatla 81 milyon 120 bin $ döviz getirisi elde 
edilmiştir. 

NBŞ’nin yurt içi kullanımı üzerindeki kota nedeniyle kapasitesi düşük olan üreticilerin iç 
piyasaya dönük çalıştığı, mevcut kapasitesi iç talebin üzerinde kalan üreticilerin ise dış 
pazarlara yöneldiği bilinmektedir. Dolayısıyla üretilen NBŞ, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 
kapsamında, doğrudan dış pazarlara satılmakta ya da ihraç edilecek gıda ürünlerinin 
imalatında mamul olarak kullanılmaktadır.

NBŞ dış ticareti incelendiğinde, yıllar itibariyle değişmekle birlikte 2020 yılında 28 bin 465 
ton ithalat yapılmıştır. Ürünün niteliğinden dolayı uzak mesafelere nakliyesi son derece 
zahmetli olsa da Türkiye’nin NBŞ ihracatı istikrarlı bir şekilde artmış ve 2020 yılında 340 bin 
264 tona ulaşmıştır. 2020 yılındaki NBŞ dış ticaretinde ithalat için 22 milyon 899 bin $ 
döviz çıkışı olurken, ihracatla 154 milyon 692 bin $ döviz geliri elde edilmiştir. 2021 yılında 
ise ithalat 27 bin 632 ton, ihracat ise 431 bin 45 ton olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki dış ticaretin döviz karşılığı ise ithalatta 27 milyon 684 bin $ iken, ihracatta 
198 milyon 82 bin $ olmuştur. Buna göre mısır nişastası gibi NBŞ dış ticareti de ülke olarak 
dış ticaret fazlası vermektedir (Grafik 7 ve 8 ve Tablo 12 ve 13).
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Kaynak: TÜİK ÖTS 2022

Kaynak: TÜİK ÖTS 2022

Kaynak: TÜİK ÖTS 2022
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Kaynak: TÜİK ÖTS 2022

Mısır nişastası ithalatı miktarı son 5 yılda (2017-2021) %5,5 artarken, döviz karşılığı ise 
%25,4 artmış; NBŞ ithalatı ise miktar olarak %23,38 azalırken, döviz karşılığı ise %20 
oranında artmıştır. Aynı dönemde, mısır nişastası ve NBŞ ithalatı toplamda miktar olarak 
%22’lik azalışla 29 bin 321 ton, ödenen döviz miktarı ise %20’lik artışla 29 milyon 407 bin $ 
olmuştur.

Mısır nişastası ihracat miktarı (ton) son 5 yılda (2017-2021) %18,9, döviz karşılığı ise %57 
artarken NBŞ ihracatı ise miktar olarak %81,3, döviz karşılığı ise %62 oranında artmıştır. 
Aynı dönemde, mısır nişastası ve NBŞ ihracatı toplamda miktar bazında 629 bin 286 tona, 
elde edilen döviz miktarı bazında ise 279 milyon 202 bin $’a ulaşmıştır.

Özetle, mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker ihracatı, üretim kotasının %2,5’e
indirilmesine rağmen artış eğilimini halen devam ettirebilmiştir. İhracat rakamlarının 
değerlendirilmesinde mısır nişastası ve NBŞ’nin esas itibariyle bir ara mamul olduğu dikkate 
alınmalı, özellikle gıda sektöründeki şekerli mamuller ürün ihracatındaki gelişmelerde de 
ülkenin rekabetçi gücüne katkısı açısından birlikte değerlendirilmelidir.

Sektörde kotaların düşürülmesi ve sektöre yönelik oluşturulan olumsuz algı ve geleceğe 
yönelik oluşan belirsizliklere rağmen, sektör oyuncularının üretim yaparak uluslararası 
pazarlara açılma gayretleri gerçekten her türlü takdiri hak etmektedir.
İhracat yapılan ülkeler arasında; Nijerya, Tayvan, Irak, Avustralya, Sudan ilk sıralarda 
bulunmaktadır.

Türkiye mısır nişastasını Fransa, Hollanda, İspanya, Almanya, Avusturya’dan; nişasta bazlı 
şekeri ise Çin, Bosna Hersek, İtalya, Bulgaristan, Belçika’dan ithal etmektedir.
İthalat maliyetini artıran bazı düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler her yıl Ticaret 
Bakanlığınca güncellenmekte ve Resmî Gazetede yayınlanmaktadır. 2020 yılı için yapılan 
değişiklikler 31.12.2019 tarihli ve 30995 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede 1964 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayınlanmıştır. Bu kararın eki olarak yayınlanan “III Sayılı Liste 
İşlenmiş Tarım Ürünleri” listesinde NBŞ ürünlerine ait gümrük vergisi oranları ve Tarım Payı 
Olarak Fona Ödenecek tutar (100 kg karşılığı Avro) yer almaktadır1.
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Kaynak: TÜİK ÖTS 2022

Kaynak: TÜİK ÖTS 2022

Mısır Yan Ürünler Dış Ticaret Verileri

Mısırdan nişasta ve nişasta bazlı şeker dışında çok önemli yan ürünler de elde edilmektedir. 
Ham/rafine mısır yağı, dekstrin, modifiye nişastalar ve mısır gluteninden oluşan bu ürün 
grubu, dış ticaret açısından da giderek önem kazanmaktadır. Tablo 14‘de bu ürün grubuna ait 
dış ticaret verileri yer almaktadır.

Buna göre, yan ürünlerin ihracat değeri 2017 yılına göre 2021 yılına gelindiğinde %186,66 
düzeyinde artmış ve 129 milyon $’a, ithalat ise %97,5 artarak 79 milyon $ düzeyine 
gelmiştir.
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Kaynak: İk Tarımüssü, TÜİK ÖTS

Kaynak: İk Tarımüssü, TÜİK ÖTS

2021 yılına ait veriler incelendiğinde ise 116 bin ton yan ürün ihracatından 129 milyon $ 
döviz geliri elde edilmiştir. Gerek miktar ve gerekse değer bakımından 2020 yılı geneline 
göre 2021 yılı sonunda çok daha fazla ihracat ve daha yüksek döviz geliri sağlanmıştır. 

Aynı dönemin ithalat verileri ise miktar bakımından 104 bin ton, değer bakımından ise 79 
milyon $ olarak gerçekleşmiştir. İthalat miktar olarak gerilerken, birim fiyatı artış göstermiştir. 
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Şeker Politikası

Türkiye iklim bakımından uygun olmadığı için Dünyada ilk sırada yer alan şeker kamışından 
şeker üreten bir ülke değildir. Tıpkı Avrupa Birliği gibi Türkiye de şeker pancarından ve 
mısırdan şeker ihtiyacını karşılayan ülke olmuştur.

İlk olarak 26 Kasım 1926 tarihinde kendi pancar şekeri fabrikasında ilk şekerini üreten 
Türkiye’de şeker sektörü 1925 yılından itibaren özel yasa ile düzenlenmiştir. Türkiye’de şeker 
sektörünün yaşadığı bu tarihsel süreç kronolojik olarak sıralanıp, Şekil 4’de görülmektedir.

TÜRKİYE’DE ŞEKER POLİTİKASI VE KOTA UYGULAMASI

• 1925-Türkiye’de şeker sektörü özel yasa ile düzenlenmiştir.

• 1926-Alpullu Şeker Fabrikası (26.11.1926 tarihinde) ilk Türk şekerini üretmiş ve Uşak Şeker  
 Fabrikası 17.12.1926’da üretime başlamıştır.

• 1933-Eskişehir Şeker Fabrikası 5.12.1933 tarihinde faaliyete geçmiştir.
• 1934-Turhal Şeker Fabrikası 19.10.1934 tarihinde faaliyete geçmiştir.

• 1935-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. çatısı altında 4 fabrika birleşmiştir.

• 1951-1956 yılları arasında 11 yeni fabrika kurulmuş ve fabrika sayısı 15’e ulaşmıştır.

• 1956-Şeker sanayii ile ilgili yayımlanmış tüm mevzuatı bünyesinde toplayan 6747 sayılı  
 Şeker Kanunu 1.07.1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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• 1962-Ankara Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1963-Kastamonu Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1977-Afyon Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1982-Muş ve Ilgın Şeker Fabrikaları faaliyete geçmiştir.

• 1983-Bor Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1984-Ağrı Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1985-Elbistan Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1986-Türkiye’de ilk nişasta bazlı şeker fabrikası Adana’da kuruldu.

• 1989-Erciş, Ereğli ve Çarşamba Şeker Fabrikaları faaliyete geçmiştir.

• 1991-Çorum Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1993-Kars Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 1998-Yozgat Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 2001-Kırşehir Şeker Fabrikası faaliyete geçmiştir.

• 2001-Yurt içi talebi karşılayacak miktardaki şekerin yurt içinde, planlı bir üretim modeli olan  
 kotalı üretim sistemi ile üretilmesini amaçlayan 4634 sayılı Şeker Kanunu 19.04.2001   
 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi bu Kanun ile  
 kurulan Şeker Kurumu’na verilmiştir.

• 2001-Kanun yürürlüğe girmeden önce, özel sektöre ait 3 adet pancar şekeri fabrikası izni  
 alınmış olmakla birlikte faaliyette olan fabrika sayısı 30’dur.

• 2017-24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde   
 Kararname KHK/696 Madde 69-74 ile Şeker Kurumu kapatılmıştır.

• 2018-13 adet Türkşeker’e ait şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılmış;  
 ihale ilanı 21.02.2018 tarih, 30339 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 2018-10 adet şeker fabrikasının özelleştirilmesi tamamlanmış; Burdur, Yozgat ve Ilgın  
 Şeker fabrikalarının satışı ise 25.12.2018 tarihli ve 505 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal  
 edilmiştir.

• 2018-27 Mart 2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan   
 21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Torba Kanun ile %10 olan NBŞ kotası %5’e düşürülmüştür.

• 2018-Kotalar konusunda 31.07.2018 tarih 30495 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4 sayılı  
 Cumhurbaşkanı Kararı EK’inde 2018/19 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesi   
 Hakkında Kararlar ile NBŞ kotası ülke toplam A şeker kotasının %5’i olan 128 bin ton olarak  
 belirlenmiş, ayrıca 2018/19 pazarlama yılında NBŞ kotasının en az yarısının glukoz olarak  
 kullanılması zorunluluğu da getirilmiştir.

• 2018-2019-Kotalar konusunda 5.02.2019 ve 25.12.2019 tarihli Resmî Gazete’lerde yayınlanan  
 702 ve 1912 sayılı 2019/20 ve 2020/21 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesi   
 Hakkında Kararlar ile nişasta bazlı şeker kotası ülke toplam A şeker kotasının %2,5’i olan  
 67.500 ton olarak belirlenmiştir. Yani 2002-2017 yıllarını kapsayan 16 yılın ortalaması   
 332 bin 375 ton kotaya sahip sektörün kotası son düzenleme ile 67 bin 500 tona   
 düşürülmüştür.
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• 2020-Türkiye’de toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon ton olan 33 adet pancar  
 şekeri fabrikası, 5 adeti kotaya tabii ve 4 adeti ise kota kapsamı dışında olup, ihraç   
 amaçlı üretim yapan 9 adet nişasta bazlı şeker üreten şirket bulunmaktadır. Kotaya tabi  
 üretim yapan şirketlerin NBŞ toplam kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton civarındadır.

• 2021-2022 ve 2022-2023 pazarlama yılı kotaları 3689 ve 5351 sayılı kararlar ile NBŞ   
 kotası ülke toplam A şeker kotasının %2,5’u olan 68.750 ton olarak belirlenmiştir.

Şeker sanayii ile ilgili yayınlanmış tüm mevzuatı bünyesinde toplayan 6747 sayılı Şeker   
Kanunu, 01.07.1956 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 19.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren   
4634 sayılı Şeker Kanunu ile de yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye’de şeker ile ilgili iş ve işlemler, halen yürürlükte olan 4634 Sayılı Şeker Kanunu ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Uygulamanın merkezinde ise Kota Sistemi yer 
almaktadır. Kanuna göre, toplam ülke kotasının %90’ının pancar şekeri için, %10’unun ise 
NBŞ için kullanılması ve NBŞ kotasının her pazarlama yılında %50 arttırılmasının veya 
azaltılmasının Bakanlar Kurulu’nun veya 2018 yılında yürürlüğe giren yeni sistemde NBŞ 
kotasının %5’e düşürülerek ve NBŞ kotasının her pazarlama yılında %50 arttırılmasının 
veya azaltılmasının Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır.
Kanun yürürlüğe girmeden yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması amacıyla gerek 
ulusal ve gerekse çok uluslu şirketler nişasta sanayiine yatırım yapmışlardır. Başta 
şekerlemeciler olmak üzere bu ürünü kullanan sanayicinin hammadde tedarikinde 
yaşadığı ciddi sıkıntılar nedeniyle 2015/16 pazarlama yılı da dahil olmak üzere her yıl 
NBŞ kotası karşılığı üretim %25-50 aralığında ortalama %40 oranında arttırılmıştır. 
2016/17 ve 2017/18 pazarlama yıllarında ise kota karşılığı üretim arttırılmamış ve %10’da 
tutulmuştur. 2018/19 pazarlama yılına gelene kadar NBŞ sektörü, ortalama 332 bin 375 
tonluk NBŞ ülke kotası elde etmiştir.

27 Mart 2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 21.03.2018 tarih 
ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “MADDE 47- 4634 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “%10’unu” ibaresi “%5’ini” 
şeklinde, aynı maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” 
ibaresi ile 2001 yılından beri %10 olan NBŞ kotası 2018/19 pazarlama yılında %5’e 
düşürülmüş; 31 Temmuz 2018 tarih ve 30495 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararıyla da bunun en az yarısının glukoz şurubu olarak satılması zorunlu 
hale getirilmiştir. Yıllardır yapmakta olduğu yurtiçi satışı bu şekilde yarı yarıya düşürülen 
sektör bunun şokunu atlatmaya çalışırken, 2019/20 yılından bu yana, üstüste 5 pazarlama 
yılı için, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla bu kez de %2,5’e yani 67 bin 500 tona çekilmiş 
(2022/23 yılı için bu oran 68 bin 750’ye denk gelmektedir) ve bu miktarın da yarısının 
glukoz için kullanılması zorunluluğu yinelenmiştir. Ancak bu oranlar ülke ihtiyaçlarını 
yansıtmamakta ve sanayicinin hem fruktoz şurubu, hem de gıda sanayinin olmazsa olmaz 
ürünü glukoz şurupları tedarikinde ciddi boyutlarda sıkıntılar yaşanmasına neden 
olmaktadır.

Kota Uygulaması

Demokratik-hukuk devleti vasfı olan ve serbest piyasa ekonomisini tercih etmiş bulunan 
Türkiye’nin gelinen bu aşamayı doğru analiz etme mecburiyeti vardır. Aynı şekilde 
öngörülebilirlik ilkesi ülkeleri tasvir etmede çok önemli bir kriter haline gelmiştir. Zira 
yatırımlar yapılırken mer’i mevzuat dikkate alınmaktadır.

Nişasta sanayiine yaklaşık 750 milyon $ yatırım yapmış girişimcilerin ülkemize kazandırdıkları 
yatırımların âtıl kalması, düşük kapasite ile çalışmaları, doğal olarak küreselleşen dünyada 
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işletmelerin rekabet gücünü kaybetmesine yol açacak, üretimde maliyeti arttıracak, söz 
konusu ürünleri girdi olarak kullanan sanayilerin de maliyetlerini yükseltecektir. 2001 yılında 
yürürlüğe giren ve Türkiye’deki şekerle ilgili bütün konularla ilgili düzenlemelerin esasını 
oluşturan 4634 sayılı Şeker Kanunu ile birlikte kota sistemi de uygulamaya konulmuştur. 
Getirilen düzenleme, o günün koşullarında siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan kendi içinde 
tutarlı ve gerekli görülebilirdi.

Ülke A şeker kotasının yaklaşık %13’üne bir başka ifade ile yıllık 332 bin 375 ton üretime 
sahip olmuş nişasta bazlı şeker sanayicileri bugün için %2,5’lik kota yani 68 bin 750 ton ile 
yetinmek zorunda bırakılmışlardır. Üstelik bu miktarın en az yarısının da şeker olarak 
kullanılmayan glukoz için kullanılması, sorunu daha da büyütmektedir. Bu durum hem 2002 
yılından bu yana ortalama %8-9 büyüyen başta şeker ve şekerli mamuller olmak üzere birçok 
sektörün hammadde (özellikle Glukoz) tedarikinde çok ciddi sıkıntılar çekmesine, 
yatırımlarını durdurmasına ve/veya yurtdışına kaymasına neden olmakta hem de bu sektöre 
hammadde sağlayan hem de NBŞ sektörü açısından sürdürülemez hale gelmiştir ve acil 
önlemlerin alınmasını ve bunların hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır (Grafik 13).

Şeker Sanayi

Pancar Şekeri

Türkiye’de 2020/21 pazarlama yılında ihraç amaçlı dahilde pancar şekeri üretim miktarı 2 
milyon 314 bin ton ve yurt içi satış miktarı (A kotası) 2 milyon 455 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir. 2018/19 pazarlama yılında toplam 950 bin ton (A kotası + C şekeri) pancar 
şekeri satışı yapmıştır. (Tablo 15).

Türkiye’de şeker pancarı, şeker fabrikalarında hammadde olarak kullanılmaktadır. Mevcut 33 
pancar şekeri fabrikasının kurulu şeker üretim kapasitesi yaklaşık 3 milyon 151 bin ton/yıl’dır 
(8).

20.02.2018 tarihinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Türkşeker’e 
ait; 13 şeker fabrikasının (Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, 
Ilgın, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları) özelleştirilmesi için ihale süreci 
başlatılmış, bu fabrikalardan 10 tanesinin (Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, 
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Kaynak: Türkiye’de Şeker Sektörü, 2022, Tarım ve Orman Bakanlığı, Şeker Dairesi Başkanlığı (6), 2015/16 ve 
2016/17 Pazarlama Yılında izin verilen B kotası miktarı dahil edilmiştir. 2021/2022 pazarlama yılı verileri Aralık sonu 
itibariyledir.

Erzurum, Kırşehir, Muş, Turhal) devir işlemleri tamamlanmış, Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker 
fabrikalarının satışı ise 25.12.2018 tarihli ve 505 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal 
edilmiştir. 

Kamunun elinde halen 15 fabrika bulunmaktadır. Son özelleştirme ile özel sektöre ait fabrika 
sayısı ise 12’ye yükselmiştir. Kooperatiflere ait fabrika sayısı ise 6’dır (8). Grafik 14 ve 15’de 
Türkiye’de pancar şekeri fabrikalarının gerek sayısal gerekse kapasite yönünden dağılımı 
görülmektedir. Görüldüğü gibi son özelleştirme sonrası dahi fabrika sayısının %46’sını, 
kapasitenin ise %35,5 hala kamuya aittir.

Pancar şeker fabrikaları, ülke ekonomisi açısında önem arz eden aşağıdaki ana ve yan 
ürünleri kazandırmaktadır:

Ana ürün
 • Kristal şeker
Yan ürün
 • Melas
 • Yaş pancar posası
 • Melasın işlenmesiyle elde edilen biyoetanol ve etil alkol
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Kaynak: TÜİK, Türkiye’de Şeker Sektörü, 2022

Ana ürün sofrada doğrudan, sıvı olarak kullanılması gereken gıda sanayiinde ise bir hazırlık 
süreci sonrasında kullanılabilmektedir. Bu ise ilave işleme ve ek maliyete neden olmaktadır. 
Yan ürünler ise hayvan beslenmesinde ve biyoyakıtların üretiminde hammadde olarak 
kullanılmaktadır.

Nişasta Bazlı Şeker

Türkiye’de Şeker Kanunu kapsamında tamamı özel sektöre ait olmak üzere kota tahsis edilen 
5 adet nişasta bazlı şeker fabrikası faaliyet göstermektedir. Ayrıca, A kota hakkı bulunmayan 
ve kota tahsis edilmeyen, 4 adet fabrika da faaliyet göstermekte olup, bu fabrikalarda 
üretilen nişasta bazlı şeker, C şekeri kapsamında ihraç edilmekte ve/veya ihraç ürünlerde 
kullanılmaktadır. Bu 4 şirkete ait toplam nişasta bazlı şeker üretim kapasitesi ise
350 bin ton/yıl’dır.

Ülkemizde ihraç amaçlı dahilde üretilen nişasta bazlı şeker miktarı 2020/21 pazarlama yılında 
591 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın 520 bin tonu ihraç edilmiştir (Tablo 16).

2021/22 pazarlama yılında toplam ülke kotası 2 milyon 884 bin 062 ton olduğu halde, NBŞ 
için ayrılan kota sadece 68 bin 750 ton gibi oldukça düşük bir düzeye indirilmiştir
(Tablo 17 ve 18).

Ülkemiz şeker sektörünün yıllık ekonomik büyüklüğü; pancar şekeri fabrikalarının
2,365 milyar $ ve nişasta bazlı şeker fabrikalarının 750 milyon $ olmak üzere toplamda 
yaklaşık 3.115 milyar $’dır (1) (5).

*2021/22 pazarlama yılı tamamlanmamıştır.
Kaynak: TÜİK, ITC, FAO, USDA, Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), 2022
Şeker Daire Başkanlığı, Mayıs 2022
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Kaynak: Sektör Raporu 2021, Şeker Dairesi Başkanlığı

AB Şeker Verileri

2018 yılı verilerine göre AB, dünya üretiminin yaklaşık %10’una tekabül eden 17,6 milyon 
tonluk üretimiyle dünyanın üçüncü büyük şeker üreticisi konumundadır. AB’de üretilen 
şekerin büyük çoğunluğu şeker pancarından elde edilmekte olup, dünya şeker pancarı 
üretiminin %50’sini elinde bulundurarak ilk sıradadır. AB ülkeleri içerisinde en büyük üretici, 
AB üretiminin yaklaşık üçte birini üreten Fransa olup, bu ülkeyi Almanya ve Polonya takip 
etmektedir.

AB şeker sektörü, Avrupa şekerinin neredeyse %85’ini üreten ve çoğunluğu kooperatif 
niteliğine sahip yedi şirketten müteşekkildir (Tablo 19).

AB ve TÜRKİYE ŞEKER POLİTİKALARI
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AB pancar şekeri ve İzoglukoz kotasını 2017 yılından itibaren kaldırmıştır. Bu ürünlerin üretimi 
ve satışı serbesttir. Ayrıca AB’de, glukoz üretimi, şekeri ikame etmediği için hiçbir zaman 
kota ile sınırlandırılmadı. AB’de her yıl yaklaşık 4 milyon ton glukoz da üretilmektedir. Başka 
bir ifade ile NBŞ’nin toplam şeker üretimindeki payı %2-3 değil %22,3’tür.

Kaynak: Committee for The Common Organization of Agricultural Markets, Update 01 April 2022, Balance Sheet, 
Avrupa Komisyonu – Tarım Genel Müdürlüğü (9), 

*AB’de her yıl yaklaşık 4 milyon ton glukoz şurupları ve türevleri üretimi mevcuttur.

Kaynak: Şeker Daire Başkanlığı
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AB’de Şeker Politikası ve Kota Uygulaması

AB’de tarımla ilgili uygulamaların esasını Ortak Tarım Politikası (OTP) oluşturmaktadır. 
OTP’deki değişimin takip edilmesi şeker için de geçerlidir. OTP’deki şekere özel bu değişim 
kronolojik olarak sıralanmıştır.

• 1962-Ortak Tarım Politikası OTP (Common Agricultural Policy, CAP) uygulamaya   
 konulmuştur. Son derece dinamik olan OTP’nin temel amacı, kıtayı kendi kendine yeterli  
 kılmaktır. Şeker sektörü, AB’de şeker kota sistemine tabi olan yegâne tarımsal sektördü.

• 1968-Şeker, Ortak Pazar Örgütü (Common Market Organization, CMO) tarafından ilk   
 olarak düzenlenmiş, üreticiler dünya pazar fiyatlarının üzerinde desteklenmiştir. Gerek kota  
 ve gerekse yüksek fiyat uygulaması, şeker üretiminde kıtanın kendi kendine yetmesini  
 sağlamıştır.
• 1992-Ürüne fiyat destekli politika, yerini üreticiye doğrudan gelir destekli politikaya   
 bırakmıştır.

• 2003-Ek reformla söz konusu politika, üründen bağımsız desteklerle doğrudan   
 desteklenir hale getirilmiştir.

• 2006-AB, yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü şeker rejiminde önemli bir reform yaparak geçişi  
 kolaylaştırmıştır. Bu reformun ana amacı üretimi verimli alanlara kaydırmak ve verimsiz  
 alanlardaki üretimi sonlandırmak suretiyle piyasanın rekabet gücünü ve sürdürülebilirlik  
 düzeyini arttırmak olmuştur.

• Üye ülkeler tarafından kabul edilen bu reform;

 • Pancar ve şeker için destekleme fiyatlarının kademeli olarak azaltılmasını,

 • 2008/09 yılına kadar kamu müdahalesinin aşamalı olarak kaldırılmasını,

 • 2008 yılından itibaren ihracat iadelerinin ödenmesinin durdurulmasını ve

 • 2006-2010 yılları arasında endüstrinin yeniden yapılandırılmasını destekleyecek bir   
   mekanizmanın oluşturulmasını esas almıştır.

Bu esnada, üye ülkeler 2015 yılında kota sistemine son verilmesi konusunda anlaşmıştır.

Reform ile zarar görebilecek olan şeker ve şeker pancarı üreticilerinin zararları, destekleme 
ödemeleri ile tazmin edilmeye çalışılmıştır. Verilen desteğin tutarı 5,4 milyar Euro’yu 
bulmuştur. 

2006 reformunda üye devletlere tahsis edilen toplam kota miktarındaki düşüşler ve üretimin 
tüketimi karşılayamaması gibi nedenlerle AB, ihracatçı konumdan net şeker ithalatçısı 
konumuna geçmiştir (3 milyon ton civarında ithalat, 1,4 milyon ton DTÖ ihracat sınırı).

2006 reformu ile şeker üretim kotaları 5,8 milyon ton azaltılarak 13,3 milyon tona 
düşürülmüş, bu kapsamda 80 fabrikada üretim sona erdirilmiş, izoglukoz kotası ise kuru 
bazda 690.441 ton olarak sabitlenmiştir. (Hırvatistan’ın üyeliği ile birlikte kotalar, kristal şeker 
için 13,5 milyon tona, izoglukoz için ise 720 bin tona çıkarılmıştır.)
• 2013-Bu önemli geçiş sürecini takiben ve 2015 yılında kota sisteminin sonlandırılması   
 konusundaki ilk uzlaşı sonrası, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler, 2013 yılındaki OTP  
 (CAP) Reformundaki dönüm noktasını 2016/17 şeker pazarlama yılının sonuna kadar 2 yıl  
 ertelemeye karar vermişlerdir. Başka bir ifade ile yaklaşık 50 yıl uygulanan şeker ve  
 izoglukoz kota sistemi 30 Eylül 2017 tarihinde kaldırılmıştır.

• AB Parlamentosu, üye ülkeler ve tarım paydaşları, OTP (CAP)’nin basitleştirilmesi   
 gerektiği  konusunda köklü ve geniş bir görüş birliği oluşmuştur.

• 1 Ekim 2017-Şekerde Kotasız Dönem başlamıştır.
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Yeni Dönem: 30 Eylül 2017 Sonrası

AB’de şeker üretimi, 1968 yılından 2006 yılına kadar üye devletlere tahsis edilen kotalara 
göre gerçekleşmekteydi. Birlik, aşağıdaki gerekçelerle 50 yıldır sürdürdüğü şeker rejiminde 
2006 yılında önemli bir reform yapmıştır.

Zira:

 • Ortak Tarım Politikasına uyum,

 • DTÖ baskıları neticesinde sübvansiyonlu ihracatın imkânsız hale gelmesi,
 • Tercihli anlaşmalar kapsamında ithalatın sınırlarının belirlenmesi gereği,

 • Şeker fiyatlarının hem istikrarsız hem de dünya fiyatlarından yüksek oluşu,

 • AB’nin üye sayısının 15’ten 25’e çıkması,
 
 • Pancar çiftçisine sabit gelir garantisi sunularak desteklenmek istenmesidir    
  (diğer sektörlerde reformlar zaten tamamlanmıştı).

Reformun ana amacı üretimi verimli alanlara kaydırmak ve verimsiz alanlardaki üretimi 
sonlandırmak suretiyle piyasanın rekabet gücünü ve sürdürülebilirlik düzeyini artırmaktı.

• AB bu reform ile AB içi şeker fiyatları ve dünya şeker fiyatları arasındaki farkı azaltmak için  
 yeniden yapılandırma sistemi oluşturmuş, bu sayede:

 • Birlik içi tüketim amaçlı kristal şeker üretimini 13,5 milyon tona, izoglukoz üretimini 720  
    bin tona

 • İthalatı 3,5 milyon tona ve

 • İhracatı da 1,4 milyon tona

 sabitlemiştir. Birlik, pancar ve şeker verimliliği düşük olan ülkelerde verimliliği artırmaya  
 yönelik yeniden yapılandırma programları ve ürün çeşitlendirmeye yönelik olarak girdi  
 desteği ve depolama imkanı sağlanması gibi teşviklerle pancar üreticisini verimsiz   
 alanlardan çekmeyi hedeflemiştir. Böylece, sektörün, dünya ile rekabet edebilecek   
 düzeyde üretim yapısına kavuşarak ihracat yapabilmesi sağlanmıştır. 

Kotaların kaldırılmasından sonraki süreçte şeker arzının güvenliğini sağlayabilmek için:

• Üçüncü ülkeler için mevcut yüksek gümrük vergisi seviyesinin korunması,

• Şeker fabrikaları ve pancar yetiştiricileri arasında yapılan sözleşmelere ilişkin standart   
 hükümler getirilmesi,

• Beyaz ve ham şeker için referans fiyat uygulaması,

• Beyaz şeker için özel depolama yardımı sistemi ve
• En az gelişmiş ülkelerden tercihli antlaşmalar kapsamında AB piyasasına gümrük vergisiz  
 ve sınırsız erişimin devam ettirilmesi gibi uygulamaları esas almıştır. 

Diğer taraftan AB, hâlihazırda tercihli anlaşmalar dışında kalan ithalat için şekerde
419 Euro/ton sabit gümrük vergisi uygulamaktadır. Üye ülkeler arasındaki şeker ticaretinde 
ise herhangi bir gümrük vergisi uygulaması söz konusu olmamaktadır.
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AB-Türkiye Şeker Politikalarının Karşılaştırılması

Avrupa Birliği, pancardan şeker üreten dünyada önemli bir oyuncudur. Türkiye ise AB’ye 
katılım müzakerelerine başlamış ve müktesebatını uyumlaştırma çabası içerisinde olan hem 
Avrupa’da hem de dünyada önemli bir pancar şekeri üreticisidir. AB ile Türkiye’nin izlenen 
politikalar bakımından mukayesesi bu manada önem arz etmektedir. Tablo 19’da bu amaçla 
yapılmış bir çalışma yer almaktadır.
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Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Şeker Dairesi Başkanlığı

TÜRKİYE’DE NİŞASTA VE NBŞ SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sektörün Değer Zinciri

Türkiye’de mısırdan nişasta ve nişasta bazlı şeker başta olmak pek çok ana ve yan ürün elde 
edilmektedir. Öyle ki özellikle ara mamul olarak kullanılmadıkları alan yok gibidir.

Mısırın üretimden tüketime ülkede sahip olduğu değer zinciri Şekil 5’de beş aşamalı olarak 
verilmiştir (10).
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Buna göre toprak, hava, su, tohum, gübre, ilaç, emek vb. girdileri kullanarak tarımsal 
üretimde bulunan çok sayıda üreticinin geçim kaynağı haline gelmiş dane mısır:
• Hayvan yemi
• Nişasta üretimi
için hammadde olarak kullanılmaktadır.

Nişasta sanayii ürünleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
• Ana ürünler
  • Nişasta
  • Nişasta bazlı şekerler (glukoz/fruktoz şurupları)
• Yan ürünler
  • Kepek (hayvan yemi)
  • Protein (yem katkısı)
  • Mısır özü (yağ sanayii)
  • Kül, ham lif ve çözünür şekerler

Mısırın ağırlık olarak yaklaşık %65-70’i ana ürün olan nişasta, geri kalan %30-35’i ise yan 
ürünlerden oluşmaktadır. Mısırın %8-10’u protein, %3,5-4,5’i yağ, %1,5-2,0’ı kül, %1,5-2,1’i 
ham lif, %1,4-2,0’ı çözünür şekerler ve %10-15’i ise sudur (Grafik 15). Dekstroz ve 
maltodekstrin gibi diğer tali ürünler de söz konusudur.

Kaynak: TEPAV, 2013 (10).

Şekil 5. Türkiye’de Mısır, Nişasta ve Nişasta Bazlı Şeker Değer Zinciri
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Nişasta ve Kullanım Alanları

Nişasta, doğal haliyle kullanılabildiği gibi kullanılacağı sektörün uygulama alanına uygun hale 
getirilerek veya kendisini oluşturan şekerlere (glukoz ve fruktoz şuruplarına) ve daha özellikli 
ürünlere çevrilerek de piyasaya arz edilebilmektedir.

Nişastalar; gıda, tekstil, kâğıt, ambalaj, inşaat, vb. sektörlerin önemli girdileri arasındadır. 
Derin dondurulmuş gıdalarda çürüme, oksidasyon ve renk değişikliklerini önler.

• Et ve balık ürünlerinde; lezzeti arttırır, nitrat ve nitrit seviyelerini azaltır, rengi iyileştirir ve su 
tutma oranını azaltır.

• Dondurulmuş surimi için balık proteininin zarar görmesini önler.

• Çeşitli tatlılar ve süt ürünlerine tatlılık, çeşitli dokular, sertlik, viskozite, stabilite ve hatta 
lezzet ve görünüm sağlar.

• Modifiye olanları kek ve bisküvi dolguları için kullanılır.

• Kâğıt torbalarda, dokularda ve ambalaj kağıtlarında, oluklu mukavvada ve kırtasiye 
malzemelerinde kullanılır.
Kâğıdın basılabilirliğini ve yazma özelliklerini geliştirir.

• Farmasötiklerde (tıbbi ürün) kullanım için bir kaynaktır ve bağlayıcıdan şekersiz 
tatlandırıcıya kadar diş macunu, tabletler, emülsiyonlar, losyonlar, sıvı ilaçlar ve kremler gibi 
farklı ürünlere kadar çeşitli katkılar yapar.

• Antibiyotik, vitamin, penisilin, diyaliz çözeltileri, enteral beslenme, damla besleme sistemleri 
ve hatta kan plazması ikamelerinin üretiminde rol oynar.

• Kozmetik, makyaj ve sağlık ürünlerinde de oldukça yaygın olarak kullanılır.

• Tekstil ürünlerinin boyutlandırılması, sertleştirilmesi ve mekanik direncinin arttırmasında 
kullanılır. Ayrıca kumaşlara üst baskı yapıldığında renkli mürekkepler için bir dengeleyici ve 
dolgu maddesi olarak kullanılabilir.

• Biyolojik olarak parçalanabilen, toksik olmayan ve cilt dostu deterjanların üretimi için 
kullanılır.

• Fermantasyon ve kimya endüstrisinde kullanılır.

• İnşaat sektöründe de beton katkıları, sıvalar ve yalıtımın yanı sıra petrol sondajı, mineral ve 
metal işleme için kullanılır.

• Çevre Dostu Biyoplastik ürünlerin üretimi için kullanılır.

Nişastadan elde edilen nişasta bazlı şekerler gıda sanayiinde tatlılık sağlama, yapı 
kazandırma (fonksiyonellik) ve gıdayı koruyucu özellikleri nedeniyle kullanılırlar. NBŞ’lerin 
koruyuculuğu doğrudan bir etki olmayıp, gıdanın su aktivitesini düşürmesinden (dolaylı 
etkisinden) kaynaklanmaktadır.

Kota kapsamında üretilen NBŞ’nin tamamı gıda sanayinde tüketilmektedir. 
Depolanabilir bir ürün olması, gıda maddesi üreten sanayii tesislerinde kullanılmadan önce 
petrifikasyon işlemini gerektirmemesi ve tatlandırıcı olarak kullanıldığında şeker oranının 
ayarlanabilir olması, bu ürünün gıda sanayicileri tarafından çok tercih edilen bir ürün olmasını 
sağlamıştır. Tarıma doğrudan verilen destekle birlikte tarım-sanayi entegrasyonu adına 
tarımsal ürünlere katma değer sağlanması, yenilikçilik, rekabetçilik, Ar-Ge potansiyeli gibi 
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NBŞ sektörünün sahip olduğu pek çok üstünlükleri söz konusudur. Bu çerçevede, sektör 
altyapısının özellikle Dünyadaki petrol alternatifi, doğada dönüşebilir maddeler dahil güncel 
ve çevreci çalışmalar için değerlendirilmesi de imkânı da mevcuttur (Şekil 6).
NBŞ’ler iki gruba ayrılır. Bunlar:

A. Fonksiyonellik sağlayan glukoz şurupları
B. Tatlılık veren fruktoz şurupları

A. Glukoz Şurupları
Glukoz şurupları ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmeleri yapmak mümkündür. Bunlar:
• Bilimsel açıdan şeker olarak sınıflandırılırsa da kullanım amacı, ürüne tatlılık sağlamak 
değildir.

• Gıda ve şekerleme sektörlerinde farklı özelliklerine bağlı olarak, kullanıldıkları ürünlere doku, 
hacim, lezzet, parlaklık, gelişmiş stabilite, daha uzun süre tazelik, kıvam gibi nitelikler 
kazandırır.
• Fonksiyonel özellikleri nedeniyle tatlı gıdalarda fruktoz veya pancar şekeri ile birlikte 
kullanılması gereken teknik tamamlayıcıdır.
• Birçok şekerleme ürünü glukoz şurubu kullanılmadan üretilemez ve başka bir ürün ile 
ikame edilemezler.

Şekil 6. Mısırdan Elde Edilen ve Edilmesi Olası Ürünler

       Türk Nişasta Sanayicileri için potansiyel alanlardır.
Kaynak: TÜİK, ITC, FAO, USDA, Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), 2021
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Glukoz şuruplarının gıdada kullanım alanları ve kullanım gerekçeleri aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:

• Reçel, jöleler ve meyve konserveleri
 • Şekerin kristalleşmesini önler.
 • Tadı ve kıvamı arttırır.
 • Sürülebilirliği ve lezzeti arttırır

• Dondurulmuş gıdalar
 • Çözdürme özelliklerinin iyileşmesini sağlar.
 • Film oluşumunu sağlayarak dondurulmuş balık ürünlerinin depolama ömrünü uzatır.

Glukoz şurupları, farklı özellikleri ile eklendiği ürünlere aşağıdaki nitelikleri sağlarlar. Bunlar:

• Şekerlemelerde yapıyı ve görüntüyü geliştirme, şekerden kaynaklanan kristalleşmeyi 
önleme, aşırı tatlılığı azaltma,

• Şekerli tatlılarda ve reçellerde kristalleşmeyi önleme, uygun viskozite sağlama, tat ve 
görünümü iyileştirme, mikrobiyolojik  bozulmayı engelleme,

• Dondurmalarda buzlanmaya mâni olma, erime noktasını yükseltme, yapı oluşturma ve 
tatlılığı dengeleme,

• Helvaya belirli bir kalite avantajı sağlama, ürünün emülgatör kullanımının azaltılması ile yapı 
ve kıvamda iyileşme, istenen tatlılık kıvamına ulaşmaya yardımcı olma,

• Marshmallow’da ürüne iyi çırpılma, dayanıklı köpük yapısı sağlama ve bunun sonucu olarak 
istenen viskozite ve nem değerlerine erişme,

• Sakızlarda çiğnenebilirliği sağlama, kaynatmanın yapılmaması ve katılacak su miktarını 
azaltma,

• Bisküvilerde kurumayı ve ufalanmayı önleme, renk standardizasyonu,

• Maya içeren unlu mamullerde karbonhidrat kaynağı, renk oluşturma ve koyulaştırma, 
ürünlere nemlilik sağlayarak raf ömrünün uzamasına yardımcı olma,

• Kısıtlı da olsa fermantasyon/maya üretiminde besin kaynağı olarak ve yapı 
malzemelerinde tutucu ve bağlayıcı özelliği.

Glukoz şuruplarının elde edilmesi sırasında insan ve toplum sağlığına zararlı, doğal olmayan 
herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Zira:

• Nişasta üreticileri mısırdan fiziksel süreçlerle nişasta üretirler,

• Glukoz şurubu da nişastanın parçalanmasıyla elde edilir,

• Nişasta sanayinde hasat sırasında koçandan ayrılan mısır daneleri nişasta, yağ, protein ve 
lif gibi bileşenlerine ayrılır.
• Bu aşamada, bileşenlerin fiziksel olarak ayrılması için kırma, eleme, ayırma, vb. bir dizi basit 
işlem kullanılır.

• Bu işlemlerden sonra, en saf halde nişasta elde edilir ve tıpkı insan vücudundaki nişasta 
sindiriminde olduğu gibi nişasta amilaz enzimi ile glukoza parçalanır.

• Çeşitli işlemlerle nişastanın farklı yararlı özellikleri ortaya çıkarılır ve farklı derecelerde 
glukoz şurupları elde edilir.
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• Üretilen glukoz şurupları paketlenerek müşterilere teslim edilir

B. Fruktoz Şurupları

Fruktoz şurupları ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmeleri yapmak mümkündür. Bunlar:

• Kullanım amacı, ürüne tatlılık sağlamak olan şekerlerdir.

• Gıdanın meyve tadını diğer şekerlere göre daha fazla ortaya çıkartırlar.

• Pancar ve kamış şekerinin kullanıldığı gıdada dönüştüğü formu ile aynı yapıda olup, sıvı 
ve steril olması sebebiyle, sıvı gıdalarda, diğer şekerlere tercih edilmektedirler. Bu özellikleri 
sebebiyle, başta içecek olmak üzere, gıda sanayiinde kullanılırlar.

• Alkolsüz içeceklerde asidik ortamda özelliklerini kaybetmediği için pancar şekerine kıyasla 
ürün stabilitesi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

• Asitli içeceklerin yanı sıra meyve sularında da karbonhidrat kaynağı ve tatlılık verici olarak 
kullanılmaktadır.

• Yapısında invert şeker olduğundan raf ömrü boyunca tatlılık profili değişmemekte ve raf 
ömrüne katkı sağlamaktadır.

Fruktoz şurupları farklı özellikleri ile eklendiği ürünlere aşağıdaki nitelikleri sağlarlar. Bunlar:

• Fırıncılık ürünleri, meyve preparatları, çeşitli hububat ürünleri, süt mamulleri ve işlenmiş 
gıdalarda, genellikle gazlı ve gazsız içeceklerde, dondurmada ve dondurulmuş tatlılarda 
kullanılmaktadır.

• Turşularda, sebzelerde ve konserve ürünlerin üretiminde su aktivitesini düşürmek için 
kullanılmakta ve bozulmaları önlemektedir.

• Gıdalarda karakteristik lezzet özelliklerinin algılanmasını zenginleştirmede etkilidir.

• Meyve içeriği yüksek dondurulmuş gıdalarda donma noktasında düşme, kaynama 
noktasında yükselme, kristalizasyonu önleme ve meyveli ürünlerde narenciye aromasını 
zenginleştirme gibi etkileri vardır.

Yan Ürünler

Mısırın nişasta dışında kalan ve ağırlıkça %30-35’ini oluşturan kısmından bazı yan ürünler 
elde edilmektedir. Bunlar: 

• Mısır Özü: Mısır özü yağı
• Mısır Kepeği: Yem sektörü
• Mısır Proteini: Yem sektörü
• Diğer: Vitaminler, kül, ham lif, çözünür şekerler, biyoyakıt, vb.

Mısır özü, %40 üzerindeki yağ oranı ile, gıda yapı üretimi için çok önemli bir hammaddedir. 
Mısır glüteninin protein oranı %60 olup hayvancılıktaki protein ihtiyacı için önemli bir girdidir.
Dekstroz
• Gıdalarda şekerleme, kek, içecek, bisküvi, kurabiye, reçel, jöle ve bal ürünlerinde besin 
takviyesi ve tatlandırıcı olarak kullanılabilir.
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• İlaç sanayinde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde banyo ürünleri, temizlik ürünleri, göz 
makyajı, cilt bakım ürünleri, makyaj ve saç bakımı ürünlerinin formülasyonunda kullanılabilir.

• Hayvan yemi gibi (tarım/hayvan yemi/tavuk yemi) olarak kullanılabilir.

• Susuz karbonhidrat olarak enerji içeceklerinde şekerden daha hafif tatlılık ve daha az   
  kalori kazandırmak için kullanılabilir.

• C vitamini ve diğer moleküller için “taşıyıcı” olarak da kullanılabilir.

Maltodekstrin
• Maltodekstrin birçok işlenmiş gıda da koyulaştırıcı, dolgu maddesi ve koruyucu olarak 
kullanılabilir. 

Sektörün Diğer Ürünleri
• Unlu mamullerde elastikiyet, şekil ve yüksek doku stabilitesi sağlar.

• Balık yemi,  hayvan yemleri ve hayvan sağlığı geliştirme ürünlerinde kullanılır.

• Temel bileşenler olarak kullanılmaktadırlar; örneğin lif kaynağı veya evcil hayvan gıdalarının 
tatlandırma ve renklendirilmesi gibi.

Nişasta Sanayiinde Faaliyet Gösteren Şirketler

Türkiye’de nişasta sanayicileri, mevzuat bakımından iki ayrı uygulamaya tabiidir (Şekil 9). 
Bunlar:
A. Kota sistemine tabi olan şirketler
B. Kota sistemi dışındaki ihraç amaçlı üretim yapan şirketler
Ülkemizde sektörde faaliyet gösteren şirketler Adana, Bursa, Kırklareli, Sakarya, Gaziantep ve 
İstanbul olmak üzere toplam altı ilde faaliyet göstermektedir. Tablo 20’de sektörde faaliyet 
gösteren şirketler, tesislerin yerleri ve kurulu kapasiteleri günlük mısır isleme kapasitesi olarak 

Şekil 7. Türkiye’de Nişasta Sanayiinde Faaliyet Gösteren Şirketler
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verilmiştir. Görüldüğü gibi, toplam 9 şirket lokasyon olarak, gıda üretiminin yoğun ya da dış 
pazarlara erişimin kolay olduğu bölgelerdedir.

Diğer taraftan sektöre gerek yerel şirketler ve gerekse çok uluslu şirketler sermaye ve 
teknoloji konusunda önemi katkı sağlamışlardır. Çok uluslu şirketleri iddia edildiği gibi sektöre 
hâkim olduklarından söz etmek yerel şirketlerimize de büyük haksızlıktır. Kaldı ki Cargill, ADM 
ve PNS (Cargill’in kısmi ortaklığı söz konusu) çok uluslu şirketler olarak toplam kurulu 
kapasitenin %36,0-40,4’ini oluşturabileceği görülmektedir. NBŞ’nin kotasının %2,5 düzeyine 
inmesi nedeniyle, sektörde nişasta bazlı şeker üretimine dayalı kapasite kullanım oranı yüzde 
25’lere düşerken, toplam kapasite yüzde 50 civarında azalmıştır (Tablo 22 ve 23). 

Sektörün ölçek ekonomisinden uzaklaşmasına yol açan bu durum, şirketleri etkin üretim 
maliyeti ile üretim yapma imkanından uzaklaştırmaktadır. Böylece görece yüksek maliyetle 
üretilen ürünleri kullanan gıda sektörü başta olmak üzere diğer sektörler açısından maliyet 
baskısı oluşturmakta ve ürünlerin nihai tüketiciye yüksek fiyatlardan sunulması sonucunu 
doğurabilmektedir.

Kaynak: Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) (5), */ Günlük İşlenen Mısır.

Kaynak: Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) (5).

Yeri Üretim Kurulu Kapasite
Ton* %

Cargill

PNS

ADM

Sunar Mısır

GSF Gıda

Omnia

Toplam

1.300

400

1.200

1.200

500

700

480

800

600

7.180

18,1

5,6

16,7

16,7

7,0

9,7

6,7

11,1

8,4

100

Orhangazi/Bursa

Adana

Adana

Lüleburgaz/Kırklareli

Adana

Sakarya

Adana

Gaziantep

Maltodextrin
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Üretim

Türkiye’de kota düşürülmeden önce dahi üretilen mısırın %75’ini yem sektörü ancak %25’i 
nişasta sanayicileri tarafından hammadde olarak kullanılırken, kota düşürüldükten sonra bu 
oran çok daha aşağılara inmiştir (Tablo 24). Buna göre üretim için 300 milyon $ değere sahip 
yaklaşık 1,5 milyon ton mısır hammadde olarak kullanılmaktadır.

Sektör Perspektifinden Ülke Ekonomisine Katkılar

Nişasta ve NBŞ sektörü, mısır üretiminden gıda ve içecek sektörünün gereksinim duyduğu temel 
girdilerin üretilmesine kadar geniş bir yelpazede ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı 
sağlamaktadır. Nişasta, NBŞ sektörünün yan ürünlerle birlikte doğrudan katkıları (sektörden 
kamuya aktarılan vergi ve benzeri yükümlülükler hariç) aşağıdaki Tablo 23’de yer almaktadır. 

Dış Ticarete Katkısı

Sektör, 2021 yılı sonu itibariyle 431.568 ton NBŞ ve 198.241 ton mısır nişastası ile birlikte yan 
ürünleri ihraç ederek ülkeye yaklaşık 280 milyon $ döviz kazandırmıştır. Sektörün döviz 
kazandırıcı faaliyetleri (ihracat) son on yılda 1,319 milyar $’ı NBŞ, 574,9 milyon $’ı nişasta 638 
milyon $’i ise yan ürünlerden olmak üzere toplam 2,532 milyar $’a ulaşmıştır. 

Son yıllarda kotanın arka arkaya düşürülmesine rağmen sektör ihracatını artırmayı başarmış, dolar 
bazında 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 30’un üzerinde bir artış sağlamıştır. Sektörün 
rekabet avantajını kullanarak ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırarak devam ettireceği 
beklenmektedir.

Diğer taraftan, 2016 yılında 38,8 milyon $ düzeyindeki nişasta ve NBŞ ithalatı 2021 yılında 
yüzde 25 oranında düşerek 29,4 milyon $ düzeyine gerilemiştir. Ancak, yurt içi satışı kota ile 
sınırlandırılmış ve ithalatına izin verilen NBŞ’ye ilişkin güncel veriler incelendiğinde gelişmeler 
oldukça dikkat çekicidir. Bu amaçla NBŞ ithalatı, 2020 yılı ilk çeyreğinden başlanarak 2021 yılı 
sonuna kadar dönemler halinde Tablo 25’de verilmiştir.

Sektörün sorunlarının çözümlenmemesi ve taleplerinin karşılanmaması durumunda ithalatın daha 
da artacağına dair tespitle birlikte aşağıdaki değerlendirmeleri yapmak mümkündür. Buna göre:

a. İthal edilen Nişasta Bazlı Şeker miktarı, 2021 yılı ilk çeyreğinde (2021Q1) bir önceki yılın ilk 
çeyreğine (2020Q1) göre %37,3 azalış göstermiş ve 6.388 tona ulaşmış, ithalata ödenen döviz 
ise %15,9’luk azalış ile 5 milyon 646 bin $ olmuştur.

b. 2021Q2 döneminde ithalata ödenen döviz %11,1 artış ile 6 milyon 706 bin $ olmuş, ithalat 
miktarı 2020Q2 dönemine göre %4,8 azalarak 6.650 ton olmuştur.

c. 2021Q3 döneminde ithalata ödenen döviz %41 artarak 6 milyon 280 bin $’a ilerlemiş, ithal 
edilen ürün miktarı da %17,4 artarak 5.944 ton olmuştur.

d. İthal edilen Nişasta Bazlı Şeker miktarı, 2021 yılında 2020’a göre %2,96 azalış göstermiş ve 
27.623 tona ulaşmış, ithalata ödenen döviz ise %20,9 artış ile 27 milyon 684 bin $ olmuştur.

Kaynak: Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) (5).
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İstihdama Katkısı

Sektörün temel girdisi olan mısır üretiminde yaklaşık 275.000 Türk çiftçisine istihdam 
sağlanmakta, sektördeki üretimlerde 2.650 kişisi doğrudan olmak üzere toplam 12.000 kişi 
çalışmaktadır.

2021 yılı itibariyle 4 milyon 948 bin olan tarım istihdamının yaklaşık yüzde %4’ünün mısır 
tarımında çalıştığı, NBŞ sektörünün kullandığı mısır miktarı dikkate alındığında ise bu oranın 
yaklaşık yüzde 1,05 düzeyinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 6 milyon 143 bin olan 
sanayii istihdamının ise yaklaşık yüzde 0,3’ü nişasta ve NBŞ sanayinde istihdam 
edilmektedir. Görece yüksek ücretlerin ödendiği sektörde iş sağlığı ve işçi güvenliği 
anlamında uluslararası standartlara uyum sağlanmış olduğu değerlendirilmektedir. Sektörün 
önündeki engellerin kaldırılarak adil bir rekabet ortamının sağlanması durumunda istihdam 
sayısında da istikrarlı bir artışın devam edeceği beklenmektedir.

Sonuç olarak, küresel şeker fiyatını belirleyen ülkelerin, en büyük arza sahip şeker kamışı 
üreticileri olduğu gerçeğinden hareketle, sektörün ülkemizin dış rekabet açısından en 
avantajlı olduğu NBŞ üretimine getirilen kotalar ile, mısır cinsinden 2,5 milyon ton kırım 
kapasitesine sahip tesislerin yüzde 20-30 kapasite ile çalışmasına neden olmakta, böylece 
yeniden kurulması için milyar dolarlık yatırım gerektiren tesislerin verimli kullanılamaması 
sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca oluşan âtıl kapasite nedeniyle artan üretim maliyetleri gerek 
dış ticaretteki rekabetçi maliyet ve yerel üretim avantajını ortadan kaldırmakta ve
gerekse de gıda ve içecek sektörünün ara malı niteliğindeki girdilerin fiyatları üzerinde baskı 
oluşturarak son yıllarda kronikleşen gıda enflasyonu üzerine kaçınılmaz olarak olumsuz etki 
oluşturmaktadır. 

TÜİK’in sektörel girdi-çıktı (input-output) verilerine göre tarım sektörü, 26 sektörden girdi 
almakta ve 71 sektöre ara mal veya hammadde girdisi sağlamaktadır. Bu anlamda, nişasta 
ve NBŞ sanayii de birçok diğer sektörün mütemmim cüzü durumundadır. Nişasta ve NBŞ 

Kaynak: TÜİK ÖTS

170230

170240

170250

170260

170290

Toplam

3,490

1.286

365

2

1.573

6.716

2.761

258

401

12

2.599

6.030

2.354

5.32

370

0

1.723

4.452

2.530

0

616

33

2.521

5.700

3.171

0,05

636

0

1.839

5.646

3.363

0,13

498

20

2.825

6.706

2.892

0,19

897

0

2.491

6.280

4.278

0,02

1.267

13

3.495

9.053

11,135

1,550

1,752

0,460

8,416

22.899

13.703

0,39

3.297

34

10.651

27.684

23,6

-99,97

88,20

-27,04

26,56

20,90

2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 Toplam
(%)2020 2021

170230

170240

170250

170260

170290

Toplam

5.136

3.830

249

0

966

10.181

4.166

761

325

4

1.730

6.986

3.407

4

296

0

1.358

5.065

3.389

0

515

14.56

1.865

6.233

4.546

0,02

570

0,04

1.272

6.388

4.679

0,03

425

8,32

1.538

6.650

3.827

0,52

786

0,01

1.331

5.944

5.139

0

1.034

25.76

2.443

8.642

16.548

4.594

1.385

19.04

5.918

28.465

18.191

0,58

2.814

34.12

6.584

27.623

9,93

-99,99

103,20

79,25

11,24

-2,96
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sanayiinin, en yüksek katma değer katkısını gıda, sanayii ve tarım sektörüne sunduğu göz 
önünde bulundurulduğunda sektörün, değer üretmesi için asgari şartların sağlanması 
gerekmektedir. Bu açıdan, nişasta ve NBŞ sektörü, diğer birçok sektörün beklentilerinin 
aksine sübvansiyon değil adil bir yaklaşım beklemektedir.

Genelde nişasta sanayii özelde ise NBŞ sektörünün yurt içinde kullanımına yönelik 
düzenlemeler, sektörün gelişimi önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

Nişasta sanayicilerinin Türkiye’de karşı karşıya kaldığı sorunları aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür. Bunlar:

1) Kota sistemi ve mevcut kotalar
2) Glukozun kotaya dahil edilmesi
3) Kota hesaplamalarında sıvı bazın esas alınması
4) Kaçakçılık ve kayıt dışı üretim
5) NBŞ’ye yönelik bilimsel olmayan haksız iddialar
6) Mısır nişastası ile NBŞ’nin rekabeti

Kota Sistemi ve Mevcut Kotalar

Sanayileşmenin ilk yıllarında ülkelerin sanayisindeki yeri, istihdam potansiyeli, vb. nedenlerle 
şeker, dünyada en fazla devlet müdahalesi altında üretilen ürünlerden birisi olmuştur. 
Dünyadaki bu durum, Türkiye’de ve girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği’nde de farklı 
olmamıştır.

2001 yılında yürürlük kazanmış Şeker Kanunu ile Türkiye, şekerde kota sistemini hayata 
geçirmiştir. Kanun’un yürürlüğe girdiği 2001 yılında ülke A Kotası Şekerin %90’ı pancar 
şekeri, %10’u ise NBŞ için tahsis edilmiştir. Ancak; başta şekerlemeciler olmak üzere bu 
ürünü kullanan sanayicinin hammadde tedarikinde yaşadığı ciddi sıkıntılar nedeniyle 
2015/16 pazarlama yılı da dahil olmak üzere %10 olan NBŞ kota karşılığı üretim miktarı 
%25-50 aralığında ortalama %40 oranında her yıl arttırılmıştır. 2016/17 ve 2017/18 
pazarlama yıllarında kota sektördeki talep artışı gözardı edilerek %10’da tutulmuş ve 
artış yapılmamıştır. Sektördeki şirketler, kotanın 2018/19 pazarlama yılında %5’e, 2019/20 
pazarlama yılında ise %2,5’e düşürülmesi ile adeta hayatta kalma mücadelesi verir hale 
gelmişlerdir. %2,5’lik kota uygulamasına son iki pazarlama yılında da devam edilmiştir. 

Halbuki 2002-2018 yıllarını kapsayan 16 yılın ortalamasında %13 ve eşdeğeri olan 332 bin 
375 ton kotaya sahip olan nişasta bazlı şeker, yapılan son düzenleme ile önce %5,0 ve 
eşdeğeri 133 bin 500 tona daha sonra da %2,5 ve eşdeğeri 67 bin 500 tona düşürülmüştür. 
Ancak bu oran ülke ihtiyaçlarını yansıtmamakta ve sanayicinin hammadde (özellikle glikoz) 
tedarikinde ciddi boyutlarda sıkıntılar yaşanmasına, yatırımlarını durdurmasına hatta 
yurtdışına yönelmesine neden olmaktadır. NBŞ kotasının düşürülmesine ek olarak 2018/19 
pazarlama yılından başlayarak her pazarlama yılında bu kotanın da en az yarısının glukoz 
olarak kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Bütün bu gelişmeler, sektördeki şirketleri adeta 
yok olma aşamasına getirmiştir.

Sürdürülebilir olmayan bu süreçte, NBŞ kotalarının düşürülmesinin rasyonel olmadığını ve 
adil piyasa uygulamaları ile çeliştiğini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

NİŞASTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI
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Bunlar:

• Gerek glukoz ve gerekse fruktoz şuruplarının sıvı formda olmaları nedeniyle sanayide 
doğrudan kullanılmaları, prosesin kısalması ve sonuçta üretim maliyetinin düşmesi gibi 
üstünlüklere sahip olan şurupların kullanılmamaları veya az kullanılmaları halinde sektör, 
sahip olduğu iç pazar ve ihracatta büyüme ve rekabet üstünlüğünü kaybedecektir.

• Arz-talep farkı, pancar şekeri ile ikame edilebilse de üreticilerin şekeri üretim için 
hazırlamasını gerektirecek, bu ise üretim prosesinin uzamasına, dolayısıyla maliyetin 
artmasına yol açacaktır.

• Ülkede yeteri kadar üretilememeleri, ülkenin en önemli ekonomik sorunlarının başında 
gelen gıda enflasyonu ve cari açık olumsuz etkilenecektir.
• Mısırın nişasta dışındaki geri kalan %30-35’lik kısmı, mısır özü, mısır kepeği ve mısır 
proteini olarak ülkemizin büyük ticaret açığını temsil eden, yağ ve yem sektörlerinin önemli 
girdilerinde de üretim gerileyecektir.

• Sektörün sahip olduğu yenilikçi yapı, Ar-Ge potansiyeli ve rekabetçiliği ile Dünyadaki 
petrol alternatifi, doğada dönüşebilir maddeler dahil güncel ve çevreci çalışmalar için 
değerlendirilmesi imkânı azalacaktır.

• Özellikle glukoz tedarikinde yaşanan sorunlardan dolayı bazı ürünlerin üretimi 
yapılamayacak ve bu ürünlerde yurt dışından ithalatın önü açılacaktır.

• Glukozun pancar şekeri ile birlikte belli oranlarda kullanıldığı ürünler üretilmediğinden aynı 
zamanda pancar şekerine olan talep de düşecektir.

• Şeker Kanunu’nun “yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması” amacına ulaşılamayacak 
aksine ithalatta patlamaya yol açacaktır.

Gelinen aşamada gerek pancar şekeri ve gerekse NBŞ’ler için kota uygulamasının bizatihi 
kendisi, sektörün gelişmesine mâni olmaya başlamıştır.

Glukozun Kotaya Dahil Edilmesi

Çok çeşitli gıda ürünleri üretiminde kullanılan, başka ürünlerle ikamesi ise mümkün olmayan, 
tatlandırıcı vasfı da bulunmayan glukoz ve türevlerinin Türkiye’de 332 bin 375 tondan 67 
bin 500 tona düşen nişasta bazlı şeker kotasına dahil edilmesi, Türkiye’de gıda sanayiinin 
gelişimi önünde bir diğer önemli sorun alanıdır.

2018 yılındaki kota Kararı ile birlikte 2018/19 pazarlama yılından başlayarak her pazarlama 
yılında NBŞ kotasının en az yarısının glukoz olarak kullanılma zorunluluğu getirilmiştir.

Halbuki glukoz ve türevleri, pancar şekerinin rakibi değil aksine teknik tamamlayıcısıdır. Bu 
durum, TÜBİTAK tarafından 2004 yılında hazırlanan “Glikoz Şuruplarının Teknik Tamamlayıcı 
Olarak Zorunlu Kullanıldığı Gıda Ürünlerinin Belirlenmesi” proje raporu ile de teyit edilmiştir.

Şekerli mamul sanayi ülkemiz için vazgeçilmez ve iddialı olduğumuz bir alandır. Üstelik 
şekerli mamul sanayi:
• İç ve dış piyasada büyümekte,
• İhracat potansiyeli artmakta,
• Glukoz şurubu talebi en az 100 bin ton olduğu halde, mevcut kota ile bu talebin yalnızca 33 
bin 750 tonu karşılanabilmekte, yaklaşık 66-67 bin tonu karşılanamamaktadır.

Gerekli önlemlerin alınmaması halinde:
• Şekerleme sektörünün üretim miktarı düşecek,
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• Sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecek,
• Sektör daralacak,
• Gıda enflasyonu dahil fiyatlar da oynaklık görülecek,
• İhtiyaç, ithalat yoluyla karşılanarak yurt dışına döviz çıkışı olacak,
• Kota sistemi dışındaki başka yollarla çözüm arayışlarına gidilecek veya
• Ürünlerin yapısal özelliklerini sağlamada daha yüksek maliyetli ve teknik olarak yetersiz 
kalacak diğer maddelerle ikame edilmesi yoluna gidilecektir.

Nitekim son aylarda glukoz fiyatlarında belirgin bir artış görülmektedir.

Dünyada NBŞ ürünlerine kota uygulanmadığından, glukoz ve türevlerinin kota kapsamında 
tutulması gibi konularda Türkiye diğer ülke örneklerinden ayrışmaktadır. AB şeker 
rejimine göre şeker tanımı içerisinde yer alan ürünler sakaroz bazlı şeker ve şurup türevleri ile 
fruktoz türevi ürünlerdir. Glukoz türevlerinin, AB tarafından şeker kotası uygulandığı 
dönemde dahi kapsam dışında tutulması, ancak Türkiye’de bu ürünlerin şeker tanımı 
içerisinde yer alması AB müktesebatı ile de uyumsuzluk yaratmaktadır.
Türkiye AB’ye uyum sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesinde 
Türkiye AB şeker reformuna uyum da gözetilerek Şeker Kanunu’nda yasal düzenlemeler 
yapacağını taahhüt etmiştir*. AB’ye birebir uyum sağlanabilmesi için acilen glikoz kota dışına 
çıkarılmalı ve yapısal reformlar ile tüm şeker kotaları kaldırılmalıdır. Üstelik, Şeker Kanunu, 
Şeker Tebliği ve kota uygulamalarına dair düzenlemelerde de görüldüğü üzere glukoz 
şurupları uluslararası mevzuat ile uyumlu olup pancar şekeri ve diğer nişasta bazlı 
şekerlerden ayrı şekilde tarif edilmiştir.

Glukoz şurubunun; fruktoz şuruplarına benzediği ve bu yüzden denetiminin zor olduğu için 
kota sistemine alınması da büyük bir hatadır. Çünkü; 

a) Sadece tat testi ile glukoz – fruktoz ayrımı yapılabilir. 
b) Glukoz, pancar şekerine göre tatsız, renksiz ve kıvamlı yapıdaki bir sıvıdır. Ancak     
    fruktoz şurubu pancar şekerine yakın tatlılıktadır. 
c) Fruktoz, glikoza göre akışkandır. 
d) Glukoz tatsız ancak fruktoz şekere yakın tatlılıktadır. 
e) Fruktoz şurubu kullanan meyve suyu ve gazlı içecek kullanıcıları kurumsal yapılarının           
    gereği ve kapasite raporlarında glukoz bulunmadığı için, glikoz faturası ile fruktoz satın  
    alamaz.

Kota Hesaplamalarında Sıvı Bazın Esas Alınması

Sektördeki bir diğer sorun ise kota hesaplamalarında sıvı ağırlığın esas alınmasıdır. Pancar 
şekeri kuru, NBŞ ise sıvı bir üründür. NBŞ için uygulanan kotanın yaklaşık %20’si ve eşdeğeri 
13 bin 500 tonu ürünün içinde bulunan su için uygulanmaktadır. Halbuki AB’de kota 
uygulandığı dönemde, kuru madde ağırlığı temel alınarak hesaplanmaktadır.
Bu durum, kullanım avantajına sahip glukoz ve fruktoz şuruplarının üretim miktarını 
doğrudan kısıtlamaktadır.

Kaçakçılık

Dünyada NBŞ fiyatları gerek pancar şekeri ve gerekse de kamış şekeri ile rekabet edebilir 
düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Kota uygulaması ile üretime getirilen tahditler kaçak yollarla 
ülkeye girişlerin önünü açmaktadır. Bu ise haksız rekabeti neden olmaktadır.

Nişasta Bazlı Şekere Yönelik Doğru Bilinen Yanlışlar

Sektör, sıklıkla bazı iddialara muhatap olmaktadır. Yaygın olan on iddia ve bu iddialara 
bugünün şartlarında verilebilecek cevaplar Şekil 10, 11, 12 ve 13’te yer almaktadır.

İddialarda yer alan mısır şekeri ile kast edilen yüksek fruktozlu mısır şurubudur (High 
Fructose Corn Syrup, HFCS) ve bu şuruplar yüksek fruktoz (genellikle %50’den fazla) ihtiva 
eder. Ancak Glukoz şurupları için mısır şekeri ifadesi kullanılamaz. Çünkü glukoz, şeker 
değildir, şekeri ikame etmez ve bu mısır şekeri tanımı kapsamına girmez.
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Şekil 8. İddia ve Cevaplar (1-3)



NİŞASTA VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER SEKTÖR RAPORU TEMMUZ 202254

Şekil 9. İddia ve Cevaplar (4-5)
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Şekil 10. İddia ve Cevaplar (6-8)
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Şekil 11. İddia ve Cevaplar (9-11)
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Mısır Nişastası ile NBŞ’nin Rekabeti

Nişasta sanayinin a) nişasta, b) nişasta bazlı şeker olmak üzere iki ana ürünü vardır. Kaynağı mısır olan 
bu ürünler, mevzuat açısından piyasada farklı muamele görmektedirler. Zira, nişastaların serbest 
piyasa koşullarında ticareti yapılmakta, NBŞ’nin yurt içi satışı ise kotalarla sınırlandırılmış bir arz 
ortamında gerçekleştirilmektedir.

Nişastalar konusunda Türkiye’de yıllar içerisinde hem arz hem de ürün portföyü gelişmiş hem iç talebi 
daha geniş bir alanda karşılar duruma gelmiş hem de ihracat pazarında rekabetçi duruma ulaşmıştır. 

NBŞ konusunda ise durum oldukça farklı ve kritiktir. 2002 yılında kotalar ilk uygulanmaya başladığında, 
NBŞ için kota hem sektörün önceki yıllardaki satışının hem de kurulu kapasitesinin altında belirlenmiştir. 
Yıllar içerisinde, ortalama %8-9 büyüyen sanayicinin kota yüzünden hammadde (özellikle glukoz) 
tedarikinde ciddi boyutlarda sıkıntı yaşaması nedeniyle kotalar %25-50 aralığında ortalama %40 
oranında sürekli arttırılmıştır. 
Ancak son yıllarda tahsis edilen kotalar sürekli azaltılmış ve 2020 yılına gelindiğinde, bu durum daha da 
sıkıntılı bir hal almıştır.

Şekil 12. İddia ve Cevaplar (12-13)
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLER

Türkiye’de kotalardaki değişiklikle beraber gelinen aşamada genelde şeker ve özelde ise 
nişasta bazlı şeker konusunda çözüm veya çözümlerin üretilme mecburiyeti vardır. Çözüm 
önerilerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir. Bunlar:

• Gerek pancarın üretiminden gerekse bir kısım şeker fabrikalarındaki ölçek sorunu ve 
teknoloji yenileme ihtiyacı nedenleriyle pancar şekerinin Türkiye’de yüksek maliyetli 
üretildiğinin kabul edilmesi,

• Şeker pancarından üretilen şekerin maliyetinin yüksek olmasının bir diğer nedeni ise nişasta 
fabrikalarının 12 ay boyunca çalışırken, şeker fabrikalarının ise ortalama 120 gün işleme 
sürecinin olması ve bunun sonucunda stok taşımak zorunda kalınması,

2002 yılında 350 bin ton civarında olan toplam NBŞ kotası, 67 bin 500 tona düşürülmüştür. 
Ancak bu durum ülke ihtiyaçlarını yansıtmamakta ve sanayicinin hammadde tedarikinde 
ciddi boyutlarda sıkıntılar yaşanmasına, yatırımlarını durdurmasına hatta yurtdışına 
yönelmesine neden olmaktadır. Ayrıca o dönemden bu döneme kurulan fabrika sayısı 
arttığından, sektörün toplam kapasite kullanım oranı sürdürülemeyecek kadar gerilemiştir. 

Kotalarda gelinen son durum değerlendirildiğinde, arz ve talep arasındaki fark, glukoz 
şurupları gibi ikame edilemeyen ürünlerde bazı ülkeler için ithalat kontenjanı ve bazı 
sektörlere tanınan özel ithalat imkanları ile giderilmeye çalışılmış; sıvı şekerler oldukları için 
bazı sektörlerce tercih edilen fruktoz şuruplarında ise, kullanımındaki zorluklara ve ilave 
maliyetlere rağmen kristal şekere doğru kayma söz konusu olmuştur.

Türkiye Nişasta Sanayicileri bu durumla baş edebilmek için NBŞ konusunda ihracatını 
arttırmaya çalışmaktadır. Ancak, ürünlerin sıvı olması ve ihracat arzının çok yüksek 
seviyelerde olması, bu pazarlarda kâr marjını ciddi oranda baskı altında tutmakta; Türkiye 
Nişasta Sanayicileri, ihracat pazarlarında birbiri ile rekabet eder duruma gelmektedir. Bir 
başka deyişle, Türkiye’deki nişasta sanayiinin rekabetçiliği ve kalite seviyesinden, kendi 
ülkemiz değil, ihraç edilen müşteriler yararlanmaktadır.

Türkiye Nişasta Sanayicileri, serbest piyasa şartlarında rekabet ettiği ürünlerinde, kalite, ürün 
portföyü ve maliyet açısından gelişmekte, iç talebin yurt içi üretimle karşılanması konusunda 
sürekli bir ilerleme sağlamaktadır. Ancak, düşürülen kotalar ve ihracattaki büyük rekabet 
sonucunda NBŞ konusundaki kapasite kullanımı ve çok düşük karlılık, genel performansı 
ciddi manada etkilemektedir. Teknik olarak ikame edilemeyen glukoz şurupları talebi, ithal 
edilerek veya başka yollardan karşılanmakta ve bu da ülke kaynaklarının verimsiz 
kullanılmasına yol açmaktadır. Fruktoz şuruplarının arzındaki zoraki düşüş, şekeri sıvı olarak 
kullanan sektörlerdeki talebin daha yüksek ürün ve üretim maliyetlerine sahip kristal şeker 
ile karşılanmasına sebep olmakta, bu ise gıda enflasyonunu tetiklemektedir.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse: 2002 yılı öncesi yıllık NBŞ satışı mısır eşdeğeri 600 bin 
ton, eski NBŞ kotasının mısır eşdeğeri ise 500 bin ton, yeni NBŞ kotasının mısır eşdeğeri 100 
bin ton, ihraç edilen NBŞ’nin mısır eşdeğeri yaklaşık 450 bin ton ve kurulu NBŞ kapasitesinin 
mısır eşdeğeri ise 2,5 milyon tondur. Bir nişasta sanayii işletmesi yılın 365 günü 24 saat 
çalışan bir tesistir. Ortalama büyüklükteki böyle bir tesisin maliyeti 100 milyon dolarlar 
seviyesindedir. 

Bu sebepledir ki, kapasitenin NBŞ, nişastalar ve diğer özel ürünler arasında dengeli 
dağılımı hem ürünlerin sergilediği mevsimsellik hem de maliyet avantajı sebebiyle 
kaçınılmazdır. Bu sebepledir ki, kotalardaki düzenlemeler, kota dışında kalan alternatiflere 
(ihracat ve kota dışı ürünler) dair yapay bir kayma getirmiş olsa da bu kriz yönetme amaçlı 
olup, rekabet, yeni ürün geliştirme ve maliyet yeteneklerini olumsuz etkilemiştir.
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• Pancar şeker ile NBŞ arasında serbest piyasa şartlarının sağlanması ve haksız rekabete izin 
verilmemesi,

• Rekabet gücü ve ihracat potansiyeli yüksek gıda ve şekerleme sektörünün desteklenmesi,

• Tüketicinin daha ucuz ürüne erişme hakkının korunması,

• Gıda enflasyonuna neden olan etkenlerin en aza indirilmesi,

• Tarımsal ürünlerin talep tarafının genişletilmesi ve teşvik edilmesi,

• Tarım-sanayi entegrasyonu ile tarımsal ürünlere katma değer kazandırılması,

• AB’de 1 Ekim 2017’den itibaren şeker ve izoglukoz üretim kotalarının kaldırılması, o 
zamandan günümüze, izoglukoz üreticilerinin, AB Üye Devletlerinin herhangi birinde, pazarın 
talep ettiği miktarlarda izoglukoz üretmekte serbest olması, böylece daha önce kota verilen 
dokuz Üye Devlette üretim kısıtlamalarının tamamen kaldırılmış olması, 

• Kota sisteminin kaldırılması sonrasında, AB’de izoglukoz üretim ve tüketiminde bir 
patlamanın olmaması ve aynı şekilde pancar üretiminde de bir gerilemenin yaşanmamış 
olması,

• Mevzuatın AB ile uyumlaştırılması,

• Üretim esnasında yan ürünlerin ülkeye sağlayacağı katkı.

Başlıca çözüm önerilerimiz ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Bunlar:

A.Glukozun kota sistemi dışına çıkarılması,

B.Kota hesaplamada kuru maddenin esas alınması,

C.Şekerlerin gıda dışındaki uygulama alanlarının kota sistemi dışına çıkarılması,

D.Kota sistemine son verilmesi.

Glukozun Kota Sistemi Dışına Çıkarılması

Kota sisteminde ısrar edilmesi halinde iç pazarda kullanılacak glukozun kota sistemi dışına 
çıkarılması yerinde olacaktır. Böylelikle:

• Uluslararası mevzuatla uyumlu olan Şeker Kanunu, Şeker Tebliği gibi ulusal mevzuatlarında 
glukoz ve türevlerini pancar şekeri ve diğer nişasta bazlı şekerlerden ayrı tarif etmiş bir ülke 
olarak, glukoz ve türevlerini kota kapsamı dışına çıkarmakla Dünya ve AB ile ayrıştığımız 
önemli bir sorun da ortadan kalkacaktır. Kaldı ki AB, kota uyguladığı dönemde dahi glukoz 
ve türevlerini kapsam dışında tutmuştur.

• İç ve dış piyasada büyüme trendine sahip şekerleme başta olmak üzere gıda sanayiinin 
ihtiyacı ve vazgeçilmezi olan glukoz ve türevleri yurt içi üretimle, en iyi kalitede ve daha ucuz 
şartlarda sağlanacaktır.

• Bu durum, gıda sanayinin büyümesini ve rekabetçiliğini koruyarak ihracatını artıracak, 
ülkeye daha fazla döviz girişi olacaktır.
• Stabil piyasa düzeni ile gıda enflasyonuna olumlu katkı sağlanacaktır.

• İçerde üretimin teşvik edilmesi ile cari açığın azaltılmasına pozitif destek olunacaktır.

• Devletimiz ve sektörümüz kayıtdışılıkla suçlanmaktan kurtulacak, kamunun vergi gelirleri 
artacaktır.
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• Glukoz şurupları kullanıldıkları her üründe diğer şekerler ile beraber kullanıldığı ve pancar 
şekerinin ikamesi olmadığı için glukoz şuruplarının pancar şekeri ile bir arada kullanıldığı 
ürünler sayesinde pancar şekeri pazarında artış sağlanacaktır. Bu durum, pancar şekeri 
sanayicileri ve pancar üreten çiftçiler için de avantaj oluşturacaktır.

• Hane halkları tarafından doğrudan tüketilebilen bir ürün olmadığından, glukoz talebindeki 
artısın ulaşabileceği yüksek olmayan bir üst sınır bulunmaktadır. Serbestçe üretilebilir hale 
geldikleri takdirde dahi tüketimi hızla artmayacaktır.

• Mısır üreticileri, şeker mamul ve nişasta bazlı şeker sanayicileri ekonomimize ilave katkı 
sağlayacaktır.

• Glukoz şurupları şeker olarak kullanılmadıklarından, toplum sağlığının korunması ve bu 
konudaki hassasiyetler ile çelişen bir durum da ortaya çıkmayacaktır.

Kota Hesaplamada Kuru Maddenin Esas Alınması

Şekerler, ürün formülasyonlarına kuru madde olarak sahip oldukları şeker miktarına göre 
girmektedirler. Pancar şekeri için ticari kota, kuru madde halindedir. Sıvı şekerde kuru madde 
üzerinden hesaplanır. Kuru halde pancar şekeri ile aynı tatlılığa sahip fruktoz şurupları için 
ise, ürün içerisine kota hesabı olarak yaklaşık %30 daha fazla fruktoz şurubu koymak gerekir. 
Kotaya tabi ürünler arasındaki farklılıklar gözetilerek adil yaklaşım adına NBŞ kotası ticari 
ağırlığa göre değil de kuru madde üzerinden hesaplanmalıdır (Not: sonlandırılmış olan AB 
şeker mevzuatında da durum böyleydi). Böylelikle 67 bin 500 tonluk kotaya ilave sıvı 
eşdeğeri olan yaklaşık 13 bin 500 ton ilave edilmiş olacaktır.

Şekerlerin Gıda Dışındaki Uygulama Alanlarının Kota Sistemi Dışına Çıkartılması

AB’de ve dünyada pek çok ülkede kota sisteminin uygulandığı dönemlerde dahi şeker 
mevzuatında sadece gıdada kullanılan şekerler kotaya dahil edilmiştir.

Gıda dışında kullanılan şekerler ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Fermantasyon uygulamaları (maya, alkol, vb.),

• İlaç sanayii (tablet üretimi, serum, antibiyotik, vb.),

• Kimya sanayii (esanslar, inşaat kimyasalları, vb.).

Bu çerçevede, Türkiye’de gıda dışında kullanılan şekerler kota dışına çıkarılmalıdır. Böylelikle 
kotaya tabi olan ve gıdada kullanılan şekerlerin de üretimleri arttırılmış olacaktır.

Kota Sistemine Son Verilmesi

Mevzuatımızı uyumlaştırma çabası içerisinde olduğumuz Avrupa Birliği’nde mevzuatın 
merkezindeki OTP (CAP) esas alındığında, Türkiye’de kota sistemine son verilmesi en 
doğru ve yerinde bir karar olacaktır.

Önemli bir pancar ve pancar şekeri üreticisi olan Avrupa Birliği, yaklaşık 50 yıl uyguladığı 
kota sistemini 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle terk etmiş ve yeni bir dönemi başlatmıştır. 
Türkiye’nin de Dünyadaki genel uygulamalarla ve AB ile mevzuatını uyumlaştırmayı vakit 
geçirmeden gündemine alması, Şeker Kanunu ile 2001 yılında yürürlüğe giren ve bugüne 
kadar uygulanan kota sistemini terk etmesi ve mevzuattan çıkarması gerekir.
Kota sistemine son verilmesi, pancar şekeri ve NBŞ’lerin üretiminin serbest kalması ile ülke 
olarak elde edilebilecek olası kazanımları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. Bunlar:
1) Şeker sektörünün geneli için adil ve rekabetçi piyasa düzeni tesis edilmiş olacaktır. Zira, 
ölçek ve teknoloji olarak yeterli olmayan pancar şekeri fabrikaları da teknolojik yenilenme 
çabasına girecek ve ölçek olarak büyütülmeye çalışılacaktır.

2) İkamesi mümkün olmayan, sahip oldukları özellikleri ile gıda ve diğer sanayii sektörlerinde 
kullanımı adeta zorunluluk arz eden NBŞ’lerle, bilhassa gıda ürünlerinde maliyetleri düşecek, 
gıda enflasyonuna olumlu katkı sağlanacak, oynak fiyat hareketleri önlenecek, sonuçta 
sektörün rekabet üstünlüğü korunacak ve geliştirilecektir.
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3) Ülkede yeteri kadar üretilmeleri ile ithalat azalacak, ihracat artacak ve sonuçta ülkenin 
en önemli ekonomik sorunlarının başında gelen cari açığa olumlu katkı sağlanacaktır.

4) Bilinenin aksine teknik tamamlayıcı vasfı olan NBŞ’lerle pancar şekerinin birlikte 
kullanılması nedeniyle pancar şekeri tüketimi ve buna bağlı olarak da pancar üretimi 
artacaktır.

5) Rekabetçi olduğumuz şekerleme ve diğer sanayilerde iç ve dış piyasada büyüme sürecek 
ve var olan ihracatımız artmaya devam edecektir.

6) Ana ürün nişasta üretimi artarken, mısır özü, mısır kepeği ve mısır proteini olarak bilinen 
ve ülkemizin büyük ticaret açığını temsil eden, yağ ve yem sektörlerinin önemli girdilerinden 
olan yan ürünlerde de üretim artışı sağlanacaktır.

7) Sektörün sahip olduğu yenilikçi yapı, Ar-Ge potansiyeli ve rekabetçiliği ile inovatif ve 
çevreci çalışmalar da teşvik edilmiş olacaktır.

“Kota sistemine son verilmesi ile tüketicilerin daha fazla NBŞ tüketmeleri ve yüksek 
sağlık riski taşımaları söz konusu olur mu?” sorusu haklı ve yerindedir. Bu bağlamda 
piyasanın vereceği tepki mutlaka önemlidir. Ne var ki AB’de kota uygulamasına 30 Eylül 2017 
tarihinde son verilmesi sonrası gerek pancar şekerinin ve gerekse NBŞ’nin (izoglukoz) yıllara 
göre üretim ve tüketiminde önemli bir değişim olmamıştır. (Grafik 17 ve Grafik 18).

Kaynak: Committee for The Common Organization of Agricultural Markets, Update 1 March 2022, Balance Sheet, 
Avrupa Komisyonu – Tarım Genel Müdürlüğü */Tahmin
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SONUÇ

Dünyanın ve ülkemizin COVID-19 pandemisi sebebiyle içinden geçtiği süreç, bazı sektörlerin 
ve ürünlerin önemini tüm dünyaya yeniden hatırlatmıştır. Virüsle mücadele bittiğinde hiç 
şüphe yok ki dünya yepyeni bir dönemle karşı karşıya kalacaktır. Çoğu bilim insanı, yazar ve 
düşünüre göre, ekonomik, sosyal ve hatta siyasal yaklaşımlar artık hiçbir şekilde eskisi gibi 
olmayacak hatta tarih, COVID-19’dan önce ve COVID-19’dan sonra olarak ifade edilen bir 
döneme evirilecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, liberal ve neoliberal ekonomik 
yaklaşımlar da bu sorgulanma sürecinden nasibini alacak ve piyasa mekanizması yoluyla 
küresel rekabete bırakılan birçok alanda daha fazla korumacılık, dış ticarette daha fazla fiyat 
ya da fiyat dışı engeller, kotalar ve ulusal çıkarlar ön plana çıkarılacaktır.

Yeni dünyada şüphesiz sağlık ve gıda sanayii gibi temel ihtiyaçları içeren sektörler son 
yıllarda şahit olmadığımız ölçüde ülkelerin vazgeçilmez öncelikleri halini alacak ve ülkeler 
hiçbir ekonomik kaygı gözetmeksizin bu sektörlerde kendi kendilerine yetmek 
isteyeceklerdir. Bu açıdan geçmişin düşünme ve olaylara yaklaşım tarzları, karar 
mekanizmaları ve kabulleri yerini bambaşka yaklaşımlara bırakacaktır. Bu durum, gıda ve 
içecek sanayi başta olmak üzere nişasta sanayinin ürünlerini kullanan paydaşlar ve karar 
vericiler açısından da geçerli olacaktır. Yeni dönemde sektörün önünü görebilmesi için 
geçmiş yaklaşımlardan farklı daha somut politika ve yaklaşımlara gereksinim bulunmaktadır.

Bu açıdan COVID-19 sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde nişasta sanayinin ülkenin ihtiyacı 
olan düzeyde üretim yapabilmesi ve potansiyelini kullanarak ülkemiz ekonomisine katkısını 
azami düzeye çıkarabilmesi için bazı beklentileri söz konusudur. Sektörün öncelikli 
beklentilerinin başında sektörün gelişmesini ve rekabet gücünü artıracak olan glukoz ve 
türevlerinin kota dışına çıkarılmasıdır. Zira, glukoz ve türevleri, şeker olarak bilinseler de 
tatlandırıcı vasfı bulunmayan, başka bir şekerle de ikamesi mümkün olmayan, uluslararası 
mevzuatla uyumlu Şeker Kanunu ve Şeker Tebliği gibi ulusal mevzuatlarımızda diğer 
şekerlerden farklı olarak tarif edilmiş fonksiyonellik sağlayan bir üründür. Sahip oldukları 

Kaynak: Committee for The Common Organization of Agricultural Markets, Update 1 March 2022, Balance Sheet, 
Avrupa Komisyonu – Tarım Genel Müdürlüğü */Tahmin
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özelikleri nedeniyle gıda ve şekerli mamullerde kullanıldıkları ürünlere doku, hacim, lezzet, 
parlaklık, gelişmiş stabilite, daha uzun süre tazelik, kıvam gibi nitelikler kazandırırlar.
Glukoz ve türevlerinin kota dışına çıkarılması ile tıpkı kotaya son vermek gibi Avrupa Birliği 
ve diğer ülkelerle ayrıştığımız bir konuda da mevzuatımız uyumlaştırılmış olacaktır. Diğer 
taraftan, NBŞ kotası belirlenirken hesaplamalar sıvı madde esasına göre belirlendiğinden 
kotanın bir kısmı NBŞ içerisindeki su içinde belirlenmiş olmakta ve bu durumda efektif NBŞ 
kotası açıklananın çok altında gerçekleşmektedir. Kısa vadede en azında bu haksız durumun 
ortadan kaldırılması amacıyla NBŞ kotasının kuru madde esasına göre belirlenmesi ve bunun 
kalıcı olarak uygulanacağının deklare edilmesi son derece önemli ve gereklidir. Ayrıca, 
şekerlerin gıda dışındaki uygulama alanlarının kota sistemi dışına çıkartılması seçeneği de 
kısa vadede sektörün az da olsa nefes almasını sağlayacaktır. Sektörün nihai beklentisi ise 
kota sisteminin Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi 
kaldırılmasıdır. Kotanın kaldırılmasının tercih olmaktan ziyade sektörün de ötesinde ülkemiz 
için bir gereklilik olduğu değerlendirilmektedir. 

Bütün bu değerlendirmeler ve açıklamalar çerçevesinde, sektörde son yıllarda yaşanan ve 
her yıl sektöre yönelik kararlarda artarak devam eden öngörülememezlik, sektördeki bütün 
paydaşlarda büyük bir belirsizlik ve moral eksikliğine, Ar-Ge yatırımları başta olmak üzere, 
inovatif ürün geliştirilmesi ve yeni yatırımlar yapılması gibi hususlarda tereddütler 
yaşanmasına neden olmaktadır. 

Sonuç itibariyle, her şeyden önce demokratik hukuk devletinde bireyler ve teşebbüsler için 
öngörülebilirlik son derece önemlidir. Yatırım aşamasındaki düzenleme ve kararların 
öngörülebilirliği, kazanımların korunması, yatırımlardan beklenen makul bir geri dönüşün 
sağlanması ve böylece yeni yatırımların cazip kılınması açısından da önemli ve önceliklidir. Bu 
açıdan her sektörde olduğu gibi nişasta sanayiinde de yatırımcı açısından öngörülebilirlik 
olmazsa olmaz bir kuraldır. Her yıl beklenmedik bir şekilde değişen ve sektörün kurulu 
kapasitesinin çok altında çalışmasına neden olan, yeni kurallar ve kararlar sektörün ülke 
ekonomisine sağladığı istihdam, vergi ve benzeri yasal yükümlülükler yoluyla kamuya 
aktarılan tutarlar, atıl kapasitede çalışma nedeniyle artan maliyetler, artan maliyetlerin 
sonucunda yükselen gıda fiyatları, dış ticaretteki göreceli avantajların ortadan kalması ve her 
şeyden önce sektördeki Ar-Ge ve inovatif ürün geliştirme heyecanının yitirilmesi gibi 
hususlara neden olmaktadır. Bütün bunlar, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin sektör tarafından 
karşılan(a)maması sonucunu doğuracak, başta gıda sanayii gibi stratejik bir sanayii ve ilgili 
diğer sektörleri yurt dışından ürün tedarikine muhtaç hale getirebilecektir. 
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