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Sayın FINDIKLI,
Malumunuz olduğu üzere TÜSİAD olarak Türkiye’de tarım ve tarıma dayalı sanayilerin
yapılanması ve bu kapsamda uzun dönemli politikaların oluşturulması konusunda özel
sektör ve kamunun görüş alışverişinde bulunmasına büyük önem veriyoruz.
Sürdürülebilir temelli ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla cari açığın kontrol altına
alınması, bunun yanı sıra ekonomik serbestleşmenin devamı yönünde atılmakta olan
adımları memnuniyetle karşılamaktayız. Söz konusu adımların şeker sektörü özelindeki
bir örneği olarak Şeker Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin çabaları önemsiyor, bu
kapsamda hazırlanan kanun teklifinin piyasanın sorunlarının çözülmesine büyük ölçüde
katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin de etkisiyle geçen yıl sektöre yapılan yatırımların
sonucu olarak gıda ve içecek sanayiinin, AB ve ABD gibi gelişmiş ekonomilerle
karşılaştırıldığında, daha iyi bir büyüme ve ihracat performansı sergilediği görülmektedir.
Bu olumlu gelişmede son dönemde uygulanmakta olan ekonomideki serbestleşme
politikalarının büyük payı bulunmaktadır. Şeker Kanunu Tasarısı’nı da benzer şekilde bu
politikaların bir devamı olarak nitelendirmekteyiz.
Şeker kotası uygulamasında pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker arasında bir ayrıma
gidilmektedir. Pancar şekeri için kota miktarı her yıl talebin üzerinde belirlenmekte;
ancak nişasta bazlı şekerde kota talebin çok altında kalmaktadır. Pancar şekerinin üretimi
miktarına ilişkin kotaların talebi karşılıyor oluşunu memnuniyetle karşılamaktayız.
Bununla birlikte sektörde rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemler de
alınmalıdır. Bu çerçevede, sektörün küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla
fiyatlandırma politikalarının maliyet bazlı tesis edilmesi önemli bir adım olacaktır.
Diğer taraftan, şeker sektöründe özelleştirmenin ötelenmesine karşın, kamunun üretim ve
kota payının düştüğü görülmektedir. Bu gelişmeye rağmen, ülkemizde şekerin perakende
ve toptan fiyatlarının dünyada en yüksek on ülke arasında yer aldığı bilinmektedir.
Türkiye ve dünya fiyatları arasındaki makas zaman geçtikçe açılmaktadır. Bu gelişmeler

ışığında gıda ve içecek sanayimizin yüksek ihracat potansiyeli göz önüne alınarak
yapılacak yeni bir düzenleme ile AB'de 2015 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen şeker
kotalarının kaldırılması planına paralel olarak, ülkemizde de kotaların kademeli olarak
kaldırılması hedeflenmelidir.
Bu süre içerisinde, Nişasta Bazlı Şeker kotalarının gıda ve içecek sektörünün ihtiyacını
karşılayacak şekilde artırılması ve satış miktarı yerine kuru madde bazında üretim miktarı
üzerinden belirlenmesinin, yurtiçi şeker piyasasında kayıt dışı ticareti azaltacağını ve
etkili bir rekabet ortamı yaratacağını düşünmekteyiz.
Bu vesile ile kamu-özel sektör işbirliğine verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunar,
bundan sonraki dönemde de komisyonunuz çalışmalarına gereken her türlü katkıyı
sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
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