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ŞEKER-İŞ SENDİKASI

Şeker pancarı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla istihdam ve katma değer yaratan üründür. Ülkemiz açısından bakarsak; sektörün 
yarattığı katma değer toplam 3 milyar dolardır. 

Şeker pancarı, istihdam sorununa çözüm olabilecek yegane bitkidir. Bir dekar şeker pancarı tarımı, 80 saati tarımda, 13 saati sanayide olmak 
üzere toplam 93 saat tam istihdam yaratmaktadır. Bu rakam buğday tarımında 3 saat/dekar, mısır tarımında ise 12 saat/dekardır. 

Türkiye’de dar kıyı şeridimiz hariç olmak üzere tüm bölgelerimizde yapılabilen pancar tarımı halen 65 ilimizde sürdürülmekte, tarımın ana 
itici gücünü oluşturmakta, münavebeli tarımın yaygınlaşmasını ve  hayvancılığın gelişmesini sağlamaktadır. Ayrıca gübre, tarımsal ilaç gibi 
tarımsal girdiler ve taşımacılık gibi yan sektörlere en fazla katkı sağlayan sektördür. Şeker pancarı, eşdeğer büyüklükteki bir orman arazisine 
göre 3 kat daha fazla oksijen üretmekte, dolayısıyla çevre açısından son derece büyük bir önem arz etmektedir. Aile içi işgücünün tamamının 
kullanılmasını sağlamakta ve en yüksek oranda çiftçi geliri yaratan ürün olma özelliğini taşımaktadır. Geleceğin yakıtı olarak tanımlanan bio-
etanol üretiminde de şeker pancarı başlıca hammaddelerden biridir ve 
çok büyük verim sağlamaktadır. 

Ülkemizde pancar tarımı ve pancar şekeri sektörü, pancar ekicileri, ta-
rım işçileri ve sanayi işçileri ile yan sektörlerde çalışanlar aileleriyle 
birlikte düşünüldüğünde, yaklaşık 10 milyon insanımızı doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgilendirmektedir. 

6 Aralık 2005 tarih ve 26015 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel-
leştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikala-
rı özelleştirme programına alınması, üretim maliyetleri düşük, karlılığı 
yüksek olan bu fabrikaların özelleştirme işlemlerinin 18 ay içerisinde 
tamamlanmasının öngörülmesi ve 13 Nisan 2006 tarihinde de bu fabri-
kalarımızın ihale ilanı yayınlanması, şekerle ilgili çevrelerde ve kamu-
oyunda karlı fabrikaların özelleştirilip diğerlerinin kapatılacağı yönün-
de endişeler oluşturmuştur. 

Bunun üzerine Sendikamızca bilimsel ve resmi verilere dayalı raporlar 
oluşturularak, ilgili tüm çevreler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 
Başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Hü-
kümetimizin ve AK Parti’nin temsilcileriyle yapılan görüşmeler neti-
cesinde Sayın Başbakanımızın bizzat verdiği talimatlarla komisyonlar 
oluşturulmuş, bu komisyonların çalışmalarında Sendikamızın görüşleri 
haklı bulunmuş ve ihale süreci önce iki kez ertelenmiş, ardından süresiz olarak iptal edilmiştir. Bununla birlikte ayrıca Hükümet, ÖİB, Türk-
şeker ve Sendika temsilcilerinden oluşacak yeni bir komisyon kurulması, Türkşeker’in ve özelleştirme stratejisinin yeniden masaya yatırılarak 
gözden geçirilmesi benimsenmiştir. 

Bu arada Sendikamızca söz konusu ÖYK kararının iptali amacıyla Danıştay’da da dava açılmış ve yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. 
Bilahare, siyaseten alınan kararlara ve hukuk kararına uygun olarak 18 Eylül 2007 tarih ve 2007/54 sayılı ÖYK kararı ile Bor, Ereğli ve Ilgın 
Şeker Fabrikalarımız yeniden Türkşeker bünyesine aktarılmıştır. 

Ancak Türkşeker’in özelleştirilmesine ilişkin tüm bu olumsuzluklar halen mevcutken, siyaseten ve hukuken alınan kararlarla Sendikamızın 
haklılığı kanıtlanmışken ve bu kararlara rağmen, 9 Ekim 2007 tarih ve 26668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8/10/2007 tarih ve 2007/57 
sayılı ÖYK Kararı ile Türkşeker’deki kamu hisselerinin tamamının özelleştirme programına alınmasına karar verilmiştir. 

Hiçbir çalışma yapılmadan, hiçbir alternatif yöntem geliştirilmeden, yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda herhangi bir önlem alınmadan, 
maliyetlerde minimizasyon sağlanmadan, teknolojik yenilenme gerçekleştirilmeden, daha önce verilen sözlere rağmen sektörel kesimlere danı-
şılmadan, Türkşeker’in tamamının özelleştirme programına alınmasını öngören bu karar, Türkiye’nin şeker sektöründen çekilmesine, pazar 
haline gelmesine vesile olacak riskler içermektedir.

Bunun nedeni, Türkşeker’in karlı fabrikalarını öncelikli olarak özelleştirmek düşüncesi ile tümünü birden Özelleştirme İdaresi’ne devretmek 
arasında hiçbir fark olmamasıdır. Karar, Türk şeker sektörünün karşı karşıya kalacağı olumsuzlukları katmerleştirecek, Türkşeker SEKA gibi, 
Et Balık Kurumu gibi fason üretim yapan bir kuruluş haline getirilecektir. Şeker sektöründe yapılacak özelleştirmelerden geri dönüş de müm-
kün olmayacak, ülkemiz şeker sektöründeki tüm geleceğini yitirecektir. Çünkü pancar tarımından dışlanan çiftçilerin büyük bir kısmı köyden 
kente göç edecek ve bunları yeniden toprağa döndürmek mümkün olmayacaktır. 

Şeker fabrikaları ihaleye çıktığı anda sadece 5-6 karlı fabrikaya talep gelecek, en az 15 – 18 arasında fabrika ile şeker sanayinin yan tesisleri 
olan 5 adet makina, 1 adet elektromekanik, 1 adet tohum işleme, 4 adet alkol fabrikası, 1 adet şeker enstitüsü ve 2 adet tarım işletmesi kapatıl-
mak zorunda kalacaktır. Bu durumda pancar ve şeker üretimi % 40 – 50 oranında, sektörel istihdam % 50 – 60 oranında daralacak, yan sektörler 
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ve yöresel ekonomiler olumsuz etkilenecek, katma değer kaybı yaşanacaktır. Ayrıca yan tesislerin ve fabrika yapan fabrikalar olan makina fab-
rikaları ile EMAF’ın kapanması durumunda, bunların ülkemiz ekonomisine yaptığı katkılar bir daha karşılanamayacaktır. Kalıbından modeline 
kadar bazı makinaların ve makina parçalarının Türkiye’nin başka bir yerinde imali mümkün olmadığından yine dışa bağımlı hale gelinecektir. 
Aileleriyle birlikte yaklaşık 6 milyon kişi bundan doğrudan etkilenecek, köyden kente göç olgusu hızlanacak, büyük kentlerde güvenlik sorun-
ları yaşanacak, kırsal kesimde ise terör ülke güvenliğini tehdit eder boyutlara gelecek, mevcut Şeker Sanayii’nin çökmesi ve Türkiye’nin pazar 
haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de öncelikle karlı fabrikaların özelleştirilmesi ile tümünün özelleştirme programına alınması 
arasında meydana gelebilecek olumsuzluklar açısından hiçbir fark olmayacaktır. 

Kapanacak olan fabrikaların büyük çoğunluğu doğu bölgelerimizde bölgesel kalkınmayı sağlamak ve istihdam yaratmak gibi sosyal amaçlarla 
kurulmuş fabrikalardır. Bu fabrikalar genellikle kurulu bulundukları yörelerdeki istihdam yaratan tek yatırımdır. Öte yandan bu yörelerde diğer 
yörelere göre verim ve şeker varlığı açısından düşük de olsa pancar, alternatifi olmayan tek üründür. Bunların kapanması bu yörelerde çok bü-
yük kayıplar yaratacak, pancar çiftçileri, şeker işçileri, yöre esnafı ve halkı en büyük geçim kaynağından mahrum bırakılacak ve yöre ekono-
misi çökecektir. Dolayısıyla kalkınmada öncelikli yöreler olarak kabul edilen yerlere yönelik olarak izlenen teşvik politikalarına aykırı düşecek 
ve bölgesel kalkınma stratejisi sekteye uğrayacaktır. Türk şeker sanayi yok olacak, Türkiye pancar şekeri üretiminde stratejik önemini yitirecek 
ve dev uluslararası şirketlerin pazarı olacakt  fabrikalarının şeker üretiminde düşüş gözlenmektedir. Türkşeker fabrikalarında 2006/2007 kam-
panya döneminde kapasite kullanım oranı fiili üretime göre % 60’lar seviyesinde iken, kaçak şeker ve tatlandırıcıların yaygın kullanımı, NBŞ 
kotalarının yüksek belirlenmesi ve kuraklık gibi nedenlerde 2007/2008 döneminde % 42”lere düşmüş durumdadır. Karlı fabrikaların öncelikli 
olarak özelleştirilmesi durumunda bu oran % 15 – 25’e kadar düşecek, birim maliyetler olağanüstü artacaktır.    

Birim maliyeti düşük, kar oranı yüksek toplam 5 – 6 fabrikanın 
özelleştirilmesi durumunda kalan Türkşeker fabrikalarının birim 
şeker üretim maliyetleri 2,50 YTL/Kg.’a yaklaşacaktır. Bu neden-
le Türkşeker’in tümüyle özelleştirme programına alınması ve kar-
lı fabrikaların özelleştirilip diğerlerinin satılamaması durumunda 
Türkşeker zarara sürüklenmiş olacak, Türkşeker’in faaliyetlerini 
yürütmesi, çarklarını döndürmesi ve kar elde etmesi hiçbir ko-
şulda mümkün olmayacak, yaşama şansı kalmayacaktır. Piyasada 
haksız rekabet ortamı doğacak, kamu fabrikaları maliyetlerinin 
altında bir fiyata satış yapmak zorunda kalarak zarara sürüklenmiş 
olacaklar, kısa vade içerisinde pazar paylarını tümüyle kaybede-
ceklerdir. Şeker üretim maliyetlerinin teknoloji ve ölçek bakımın-
dan Türkiye’den daha ileri seviyelerde olan AB ülkelerinde 933 
$/ton, ABD’de 530 $/ton iken, ülkemizde 1.300 $/ton’a ulaşması, 
ülkemizin pazar haline gelmesini kolaylaştıracaktır.

Bugün ülkemizin pancar şekeri tüketimi (yurda  kaçak olarak gi-
ren şeker de dahil) 2,5 milyon tondur. Resmi üretim ise 1,7 milyon 
ton civarındadır. Buna rağmen yurda çok miktarda kaçak şeker ve 
tatlandırıcı girişinin yapılması, yurtiçinde kaçak şeker ve tatlandı-
rıcı üretim ve satışı, kimyasal tatlandırıcıların resmi ithalatının 13 
kat artmış olması, nişasta bazlı şekerlerin kotasının yüksek belir-
lenmesi gibi nedenlerle şeker stokları oluşmakta ve şeker üretimi 
yıldan yıla düşüş göstermektedir. 

Yıllık 3 milyar dolar ekonomik büyüklüğü olan sektörde kayıt dışı 
faaliyetlerin sektör büyüklüğünün yarısına yaklaşması, yaklaşık 

1,5 milyar dolar civarında ekonomik kayıp anlamına gelmektedir. 

2005/2006 pazarlama yılında yurt içinde yaklaşık 1.700.000 tonu pancar şekeri, 360 bin tonu nişasta bazlı şeker olmak üzere toplam 2.060.000 
ton şeker satışı yapılmıştır. Türkşeker’in satışı, 923 bin ton olmuştur. Ayrıca Özelleştirme İdaresi’ne devredilen Bor, Ereğli ve Ilgın’ın 218 bin 
tonluk şekeri de Türkşeker tarafından satılmıştır. 

2006/2007 pazarlama yılında ise 1 milyon 956 bin tonu pancar şekeri, 350 bin tonu nişasta bazlı şeker olmak üzere toplam 2 milyon 306 bin ton 
şeker satılmıştır. Türkşeker’in satış miktarı 930 bin ton, Bor, Ereğli ve Ilgın şeker fabrikalarının satışı ise 307 bin ton olmuştur. Türkşeker’in 
stoklarında da ayrıca 255 bin ton şeker stoku bulunmaktadır. Karlı şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, diğerlerinin ise kapanması halinde yurt 
içinde satılan şekerin tümü özel fabrikalar tarafından karşılanabilir hale gelecektir. Kaçak şeker tüketimi, üretim ve satışı, kimyasal tatlandırıcı 
girişi dikkate alınmadığında bile, Türkşeker’in Pazar payının kalmayacağını görmek mümkündür. Bunun yanı sıra Türkşeker’in 261 bin tonluk 
melas, yaklaşık 400 bin tonluk hayvan yemine eşdeğer olan 1 milyon 963 bin tonluk yaş küspe ve 7 milyon 45 bin litrelik alkol üretimi de sona 
erecek, maya, yem ve alkolde de dışa bağımlılık artacaktır.

Pancar tarımı ve pancar şekeri sektörünün istihdam yaratıcı, tarımı ve hayvancılığı geliştirici, yan sektörleri destekleyici etkileri, çevre dostu 
olması, en fazla katma değer yaratan sektörlerden biri olması, özellikle de sağladığı sosyal faydanın büyüklüğü göz önüne alındığında, pan-
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car tarımı ve pancar şekeri sektörü tüm dünyada 
korunan ve desteklenen sektör olmuştur. Türkiye 
bugün, doğrudan ve dolaylı olarak nüfusumuzun 
% 15’ini ilgilendiren bu sektörü desteklemeyen 
tek ülke konumundadır. 

AB şeker reformu ile pancar şekeri üreticisi ülke 
sayısının 6’ya düşürülmesi hedeflendiğinden, dün-
ya piyasasında yaklaşık 4 milyon ton şeker açığı 
oluşması beklenmektedir. Dolayısıyla şekerin 
dünya borsalarındaki fiyatları da yükselecektir. 

Öte yandan tüm dünyada görülen YENİLENEBİ-
LİR ENERJİ kaynaklarına ve bu çerçevede enerji 
tarımına yönelme eğilimi de yine şeker hammad-
delerinin biyoetanol üretiminde kullanılması ve 
şeker arzının azalması sonucunu doğurmakta, borsa 
fiyatlarının yükselmesini hızlandırmaktadır. 

Bu durum, mevcut pancar kotasını şeker ihtiyacı doğrultusunda koruyabildiği ve maliyetlerini minimize edebildiği sürece Türkiye için özellik-
le Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine coğrafi yakınlığı açısından büyük bir avantaj oluşturacaktır. Aksi takdirde AB’ye tam üyelik durumunda 
ülkelerarası kota transferi nedeniyle ülke kotamız başka ülkelere aktarılacak ve ülkemiz mevcut şeker kotasını da kaybederek sektörden çekil-
mek zorunda kalabilecektir. Bu durumda Türkiye dev 
uluslararası şirketlerin pazarı olacaktır.             

Halbuki AB şeker rejimi reformu gündeme gel-
diğinden bu yana diğer şeker üreticisi ülkeler 
sürekli olarak şeker üretimlerini arttırmaktadır. 
Brezilya, Meksika, Küba, Hindistan, Çin, Tayland, 
Endonezya, Filipinler, Mısır, Kenya, Mozambik, 
Sudan, İran, ABD ve Rusya gibi ülkeler pancar ve 
şeker kamışı üretim alanları ile şeker üretim miktar-
larını arttırarak bu süreci kendi lehlerine çevirmeye 
çalışmaktadırlar.

* 2002/03 ve 2003/04 yıllarına ait veriler AB-15, 

2004/05 ve 2005/06 yıllarına ait veriler AB-25, 

2006/07 ve 2007/08 yıllarına ait veriler AB-27 ül-

kelerine aittir.

Örneğin Rusya, son dört yılda şeker pancarı üreti-
mini % 35, şeker üretimini ise % 50 arttırmış, ithal ettiği 3,4 milyon tonluk ham şekeri işleyecek şekilde rafinerilerinin kapasiteleri arttıracak 
yeni yatırımlar yaparak fabrikaların modernizasyonunu sağlamıştır. Çin’de 2006/2007 üretim döneminde şeker kamışı alanları % 7, şeker 
pancarı alanları ise % 10 büyümüştür. Hindistan’ın ise 2006/2007 üretim yılında şeker üretimini 18.6 milyon tondan 24 milyon tona çıkarması 
beklenmektedir. Öte yandan Fransa’da 1994/95 yıllarında özelleştirmenin hemen hemen tamamlanmış olduğu sektörde, son yıllarda 
yeniden kamulaşma eğilimine girilmiştir. Özel sektörün elindeki şeker fabrikalarının büyük çoğunluğu kooperatiflere devredilmiş ve 
2007/08 döneminde çiftçilerin hisse oranı yaklaşık 
% 62’ye yükselmiştir. Dünya şeker sektöründe yaşa-
nan bu gelişmeler, sektörün geleceği konusunda Sen-
dikamızın öngörülerini haklı çıkarmakta, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde şeker sektörünün çok karlı bir hale 
geleceğini kanıtlamaktadır.

Ayrıca dünya şeker çevrelerinde 2015 yılından sonra 
kamış şekerinin pancar şekeri ile rekabet edemeye-
ceği, kamış şekeri üreten ülkelerin halen gelişmekte 
olan ülkeler olmasından dolayı genellikle işçilik ma-
liyetlerinin çok düşük, teknolojinin çok geri olması ve 
filtrasyon sisteminin bulunmaması nedeniyle kamış şe-
kerinin tercih edilmeyeceği, şeker fiyatlarının pancar 
şekeri lehine artmasının da bu tercihte etkili olacağı 
yönünde beklentiler mevcuttur.
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AB ÜRETİM KOTALARI VE GERİ ÇEKME MİKTARLARI 
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2014 yılında şeker rejimi reformunu tamamlayarak şeker üretimini önemli miktarda azaltacak olan AB pazarına girmeye hazırlanan kamış şeke-
ri üreticisi ülkelerden bu eksikliklerini giderecek yatırımları tamamlamalarının bekleneceği, ancak bu ülkelerin genellikle yatırım maliyetlerini 
kaldırmakta güçlük çekeceği, fiyat avantajının da ortadan kalkmasıyla kamış şekerinin pancar şekeri karşısında rekabet gücünün kalmayacağı 
ileri sürülmektedir.

Öte yandan sektörün özelleştirilmesine yönelik olarak atılan adımlarda ve belirlenen politikalara ilişkin temel esaslarda da bazı yanlışlıklar 
yapıldığı görülmektedir. Özellikle danışman şirket seçimi bariz bir hatayı yansıtmaktadır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi çalışmalarına 
yardımcı olmak üzere 09.11.2004 tarihinde sonuçlanan ihaleyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Abo International Advisory Services B.V. 
ve ED & F Man İstanbul Pazarlama Ltd. Şti Konsorsiyumu görevlendirilmiştir. ED & F Man, 220 yıldır şeker ticaretiyle uğraşmaktadır. Şeker 
ticareti konusunda dünyanın 60 ülkesinde 35 şirket ile faaliyet göstermekte olan şirket, şeker ticaretinde dünya lideridir. Ayrıca Ukrayna’daki 
tesislerinde, kamış şekeri üreten ülkelerden temin ettiği ham şekeri işleyerek şeker üretmektedir. Ülkemizin şeker üretimindeki her azalış, bu 
şirket için kâr anlamına gelecektir. Türkşeker’in rakibi konumundaki böyle bir şirketin Şeker Sanayii’nin özelleştirilmesinde kendi çıkarla-
rından ve kârından başka bir şey düşüneceğini, Türkiye’nin milli çıkarlarını gözeteceğini varsaymak mümkün değildir. Dolayısıyla ED & F 
Man’ın içinde bulunduğu üçlü konsorsiyumun Şeker Sanayii’nin özelleştirilmesine yönelik stratejiyi 
ülkemizin çıkarları doğrultusunda belirlemesi beklenemeyecektir.

Bu nedenle Sendikamız, şeker fabrikalarının özelleştirme programından çıkarılarak özerkleştirilme-
si gerektiği görüşündedir. Bunun yapılamaması durumunda mülkiyet devri yerine işletme hakkının 
devri yöntemi benimsenmeli, en az 8 yıl süresince pancar ve şeker üretim garantisi, fabrikaların 
modernizasyonu ve mevcut istihdamın korunmasına ilişkin hükümler getirilerek fabrikaların yaşa-
tılması temin edilmelidir. 

Türkşeker’in varlığını sürdürmesi için; tüm fabrikaların modernize edilerek özel şeker fabrikaları ile 
rekabet edebilir duruma getirilmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra maliyetlerin düşürülmesi için 
de gayret gösterilmeli, bu konuda tüm kesimler üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir. Ayrıca 
şeker kaçakçılığının önlenmesi ve NBŞ kotalarının AB ülkelerindeki gibi % 2 seviyesine çekilmesi 
ve sektörün kendi kendini finanse edebileceği şekilde AB ülkelerindeki gibi bir Şeker Fonu kurul-
ması şarttır.

Ancak bu önlemler; sektörün sosyal boyutunun tam olarak tespit edilmesi, gerekli bölgelerde pan-
cara alternatif bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, göçün ve terörün önlenmesi amacıyla diğer yatı-
rımların teşviki ve riskli bölgelerde istihdam olanaklarının arttırılması yönünde alınacak diğer ön-
lemlerle desteklenmelidir. 

Bütün bunların gerçekleştirilmesinin ardından yine pancar şekeri üretimi korunarak ve Türkiye’nin 
pazar olmasını engelleyecek tedbirler alınarak, sektöre ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü kazandırılmış olarak yeniden masaya yatırılmalı ve ilgili kesimleri mağdur etmeyecek, ülke 
menfaatlerine ve dünyadaki gelişmelere aykırı düşmeyecek yeni bir şeker rejimi oluşturulmalıdır. 
AB’deki gibi sektörün kendi kendini idamesini sağlamak üzere bir Şeker Fonu oluşturulmalı, bu fon yoluyla oluşturulacak otofinansman siste-
mi yeni şeker rejiminin temellerinden biri haline getirilmelidir. 

Tarım dünyanın her ülkesinde bir devlet politikasıdır. Tarım politikaları özel sektöre bırakılmamaktadır. Türkiye de şeker sektörünü kaybetmek 
istemiyorsa; AB şeker rejimi reformunun tamamlanacağı yıl olan 2014 yılını beklemek, reformun sonuçlarını ve dünya piyasalarına etkilerini 
görmek, ondan sonra kendi şeker sektörüne yön vermek zorundadır. Bu tarihe kadar sektörün yaşatılması için de sektöre devlet desteğinin ve 
korumasının sağlanması şarttır.

Türkşeker fabrikalarının bulundukları yörelere yaptıkları katkıları tartışmak mümkün değildir. Şeker fabrikalarının pancar çiftçilerine pancar 
bedeli olarak, nakliyecilere pancar, şeker, küspe, melas, alkol, kireçtaşı, kömür, fuel-oil ile curuf, toprak gibi atıklar ve diğer taşımaların kar-
şılığı olarak, personele maaş ve ücret olarak, müteahhitlere ve yöre esnafına mal ve hizmet satın almaları karşılığı olarak ödenen paralar, yöre 
ekonomisini canlandırmakta, yörede paylaşılan temel parasal girdiyi oluşturmaktadır. Bu bölge ekonomileri için bu katkıdan vazgeçmek çöküş 
demektir. 

Türkşeker fabrikalarının % 42 fiili kapasite ile çalıştığı 2007/2008 döneminde bile yöre ekonomilerine yaklaşık 2 milyar YTL girdi sağladıkları 
düşünüldüğünde, tam kapasite ile çalışmaları halinde bu girdinin kat kat artacağı, özel şeker fabrikaları ile birlikte düşünüldüğünde 4,5 – 5 
milyar $’a ulaşacağı kolaylıkla tahmin edilebilecektir.


