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Tarım Ürünleri Piyasaları 

KURU SOĞAN 
 

 

Dünya Kuru Soğan Verileri (bin ton) 

  2015       2016 2017 2018 2019 Değişim (%)3 

Alan (bin ha)1 4.834 5.083 5.171 5.185 5.193 0,2 

Verim (ton/ha)1 18,90 18,71 18,82 18,92 19,25 1,7 

Üretim1 91.342 95.082 97.324 98.071 99.968 1,9 

İthalat2 7.909 7.861 8.328 8.554 8.471 -1,0 

İhracat2 8.157 8.206 8.465 9.345 8.887 -4,9 
Kaynak: 1FAO, 2TRADEMAP (Erişim Tarihi: 01.06.2021), 3/ Verisi bulunan son iki yılın verisi değişimini göstermektedir. HS Kodu: 070310 alınmıştır.

FAO verilerine göre 2019 yılı dünya sebze ekim alanı         

59,4 milyon ha olup, bunun %8,7’sini kuru soğan 

oluşturmaktadır. Dünyada kuru soğan ekim alanı 

baklagillerden sonra ikinci sıradadır. 2019 yılında bir önceki 

yıla göre %0,2 oranında artarak 5,2 milyon hektar alan 

olmuştur. Dünya kuru soğan ekim alanlarının %23,5’ini 

Hindistan, %21,7’sini Çin, %11,4’ünü Nijerya 

oluşturmaktadır. Dünyada 2019 yılında 1,13 milyar ton 

sebze üretilmiş olup, bunun %8,9’u kuru soğandır. Kuru 

soğan Üretimi Dünya da üretimde baklagiller ve 

domatesten sonra üçüncü sıradadır. 2019 yılında kuru 

soğan üretimi bir önceki yıla göre % 1,9 artarak yaklaşık  100 

milyon ton olmuştur. 2019 yılında Çin’de 24,9 milyon ton, 

Hindistan’da ise 22,8 milyon ton kuru soğan üretimi 

gerçekleşmiştir. Bu iki ülke toplam Dünya üretiminin 

%47,7’sini karşılamıştır. 2019 yılında kuru soğan üretiminde 

dünyada ilk beşte yer alan Türkiye’de üretim, bir önceki yıla 

göre;  %13,9 oranında artarak 2,2 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

Kuru Soğan ekim alanında önemli ülkeler (%) 

 

Kuru Soğan üretiminde önemli ülkeler (%) 

 

Ülkelere göre dünya kuru soğan ihracatı (2020, %)

 

Ülkelere göre dünya kuru soğan ithalatı (2020, %) 
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Hindistan Çin Nijerya Bangladeş Endonezya
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Çin Hindistan ABD Mısır Türkiye

Hollanda 19,9

Hindistan 16,3

Çin 9,9

Meksika 4,6ABD 4,1

Diğer 45,1

Bangladeş 8,0

ABD 6,6

Malezya 5,7

S.Arabistan 3,9

Birleşik Krallık 3,5

Diğer 72,3



 
KURU SOĞAN 

Dünyada kuru soğan verimi 2019 yılında bir önceki yıla göre 

%1,7’lik artış göstererek 19,25 ton/ha olmuştur. Kuru 

soğan dış ticaret verileri incelendiğinde; 2020 yılında dünya 

kuru soğan ihracatı 8,9 milyon ton ile 3,86 milyar $ 

değerinde olmuştur. Kuru soğan ithalatı ise 8,5 milyon ton 

ile 3,73 milyar $ değerinde olmuştur. 2020 yılında kuru 

soğan ihracatını bir önceki yıla göre %11,2 artıran Hollanda 

1,78 milyon ton ile ilk sırada yer almaktadır. Hindistan, bir 

önceki yıla göre ihracatını %0,8 azaltarak 1,45 milyon tonla 

ikinci sıraya gerilemiştir. Çin, kuru soğan ihracatında       

0,81 milyon ton ile üçüncü sıradadır. İhracatını 2020 yılında 

bir önceki yıla göre %6,7 azaltarak 221 bin ton olarak 

gerçekleştiren Türkiye ise on ikinci sırada yer almıştır. 2020 

yılında kuru soğan ithalatını bir önceki yıla göre %163 

artıran Bangladeş, 680 bin tonla ilk sırada yer almaktadır. 

ABD, 561 bin tonla ikinci sırayı yer alırken, Malezya             

480 bin tonluk ithalat ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

  

Türkiye Kuru Soğan Verileri (bin ton) 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Değişim (%)1 

Alan ( 1000 ha) 58 60 58 53 61 16,4 

Verim (ton/ha) 32,57 35,11 37,72 36,63 35,85 -2,1 

Üretim  1.879 2.121 2.176 1.931 2200 13,9 

Tüketim  1.652 1.688 1.808 1.783 1.746 -2,1 

İthalat (ton) 203 71 172 127.967 574 -99,6 

İhracat  37 229 157 78 244 212,5 

Kaynak: TÜİK (Erişim tarihi: 27.05.2021),  1/  Verisi bulunan son iki yılının değişimini göstermektedir. Piyasa yılı (01.09.-31.08)

Kuru soğan ekim alanları; 2020 yılında 
Türkiye’de kuru soğan ekim alanı 2019 yılına 
göre %11,6 oranında artarak 69 bin ha olarak 
gerçekleşmiştir. Kuru soğan ekim alanı en 
geniş olan il, 155 bin dekar (%22,7) ile 
Ankara’dır. Ankara’yı 82 bin dekarla Amasya, 
77 bin dekarla Çorum ve sırasıyla Tokat, 
Adana ve Hatay illeri izlemektedir. 
Türkiye’nin kuru soğan ortalama verimi 2020 
yılında, 2019 yılına göre %7,1 oranında azalış 
göstererek 32,29 ton/ha olmuştur. 

Kuru soğan üretimi;  Türkiye’de 2020 yılında 
2,28 milyon ton kuru soğan üretimi 
gerçekleşmiştir. Ankara 568 bin ton ile ekim 
alanında olduğu gibi üretimde de ilk sırada 
yer almaktadır. Ankara’yı sırasıyla 335 bin 
ton ile Amasya, 251 bin ton ile Çorum ve 
sırasıyla Hatay, Adana, Eskişehir ve Konya 
illeri izlemektedir. Türkiye’deki kuru soğan 
üretiminin %76,6’sı bu illerde 
gerçekleştirilmektedir. TÜİK Bitkisel Üretim 
1. Tahminine göre 2021 yılı kuru soğan 
üretiminin bir önceki yıla göre aynı kalarak 
2,28 milyon ton olarak gerçekleşeceği 
beklenmektedir. 

  

 Kuru soğan dış ticareti incelendiğinde 2020 yılında toplam ihracat miktarı yaklaşık 220 bin ton,  toplam ithalat miktarı ise 

550 ton gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk dört ayı itibarıyla kuru soğan ihracat miktarı 54 bin ton, ticaret değeri yaklaşık 9,6 

milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk dört ayı itibarıyla ithalat miktarı 143 ton, ticaret değeri ise yaklaşık 25 bin $ 

olmuştur. Türkiye kuru soğan ihracatında 2021 yılı ilk dört ayı itibarıyla %16,5’lik payla Libya ilk sıradadır. Irak  %15,4’lük 

payla ikinci sırada yer alırken, %13,6’lık payla Gürcistan üçüncü sıradadır. Kuru soğan ithalatında ise 2021 yılı ilk dört ayı 

itibarıyla %68,2’lik payla Azerbaycan ilk sıradadır. %31,8’lik payla Gürcistan ikinci sırada gelmektedir. 

 



 
KURU SOĞAN 

Türkiye’nin kuru soğan ihracatında önemli ülkeler (2020, %)

 

Türkiye’nin kuru soğan ihracat değeri (bin $)

 

 

 
Kaynak: TÜİK, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Erişim Tarihi: (14.06.2021),  
*2021 yılı ilk 5 aylık ortalama 

 

 

 

 

 

 
 

Yıllar 
Verilen Destek (TL/kg) 

Toprak Analizi Gübre Mazot Toplam 

2016                                  - 0,0031 0,0031 

2017 0,0002 0,0011 0,0027 0,0039 

2018 0,0002 0,0011 0,0027 0,0040 

2019 0,0002 0,0011 0,0047 0,0061 

2020 0,0002 0,0024 0,0051 0,0078 

Kaynak: TOB verilerinden TEPGE hesaplamaları 

BAE 20,5

Bangladeş 20,4

Irak 11,2Rusya 10,0

Sri Lanka 5,5

Gürcistan 5,2

Diğer 27,2
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Tüketici Fiyatı Üretici Fiyatı Ankara Hal Fiyatı

TL/kg 2021 yılı Mayıs ayında 0,80 TL/kg olan kuru soğan 

üretici fiyatı bir önceki aya göre %1,2, önceki yılın 

aynı ayına göre %16,0 azalmıştır. 

2021 yılı Mayıs ayında 1,88 TL/kg olan tüketici fiyatı 

bir önceki aya göre %2,5 artmış, bir önceki yılın aynı 

ayına göre de %23,5 azalmıştır. 

2021 yılı Mayıs ayında 1,11 TL/kg olan Ankara 

Büyükşehir Belediye Hal fiyatı bir önceki aya göre 

%10,5, bir önceki yılın aynı ayına göre de %18,4 

azalmıştır. 

2021 yılı ilk beş aylık üretici fiyatı ortalaması 0,90 

TL/kg iken 2021 yılı ilk beş aylık tüketici fiyatı 

ortalaması 2,00 TL/kg’dır.  

2021 yılı Ankara Büyükşehir Belediye Halinde ilk beş 

aylık fiyatı ortalaması 1,27 TL/kg’dır. 

Türkiye’de Kuru Soğan Destekleme Politikaları: Türkiye’de kuru soğan üretimine 2020 yılı itibariyle 17 TL/da mazot 

desteği ve 8 TL/da gübre desteği verilmektedir. 2020 üretim sezonunda organik tarım kapsamında üretimi yapılanan 

kuru soğan, 2. kategori ürünler arasında yer almış olup, belirlenen destek miktarı ürün sertifikası (bireysel) 40 TL/da,  

ürün sertifikası(üretici grubu) 20 TL/da’dır. 2020 yılı Toprak Analizi Desteği asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde 

analiz başına yetkili Toprak Analiz Laboratuvarlarına 40 lira destek verilmiştir. Kuru soğan üretimi yapan üreticilere 

verilen tarımsal desteğe bakıldığında 2016 yılında verilen desteğin 2020 yılında %147 arttığı görülmektedir. 



 
KURU SOĞAN 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Soğan (TL/kg)  0,73 0,52 0,89 1,36 1,02 

K.Soğan Fiyatı + Destek (TL/kg) 0,73 0,52 0,89 1,37 1,03 

Gübre Fiyatı (TL/kg) (a. sülfat) 0,64 0,71 1,01 1,22 1,28 

Mazot Fiyatı (TL/lt) 3,85 4,69 5,78 6,43 6,07 

1 kg kuru soğan  ile alınabilecek girdi miktarı (kg) 

K.Soğan/Gübre 1,14 0,73 0,88 1,11 0,80 

K.Soğan + Destek/Gübre  1,15 0,74 0,89 1,12 0,80 

K.Soğan /Mazot  0,19 0,11 0,15 0,21 0,17 

K.Soğan  + Destek/Mazot 0,19 0,11 0,15 0,21 0,17 

Kaynak: TÜİK ve TOB verilerinden TEPGE hesaplamaları 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

FAO verilerine göre 2019 yılında dünyada 5,2 milyon hektar 
alanda kuru soğan yetiştirilirken, yaklaşık 100 milyon ton 
üretim gerçekleşmiştir. Türkiye 2019 yılında dünya kuru 
soğan üretiminde 5. sırada, ekim alanında ise 12. sırada yer 
almaktadır. 2020 üretim döneminde yaklaşık 69 ha alanda 
üretimi gerçekleşmiş olup, Kuru soğan ekim alanlarında 
2016 yılına oranla 2020 yılında %13,4 oranında bir artış 
yaşanmıştır.  

FAO verilerine göre dünyada ortalama verim                        
19,25 ton/ha’dır. Türkiye’de ise ortalama verim                 
32,02 ton/ha olup, dünya ortalamasının bir buçuktan 
katından daha fazladır. Türkiye’de kuru soğan üretiminde 
son beş yılda verim ve kalitede ciddi artışlar yaşanmıştır. 
Türkiye kuru soğan üretiminde avantajlı bir konumda 
olmasına rağmen bu avantajını dış ticarette yeteri kadar 
değerlendirememektedir. Trade Map verilerine göre 2020 
yılında dünyada yapılan toplam kuru soğan ihracatının 
sadece %2,5’ini Türkiye gerçekleştirmiştir. Dünya kuru 
soğan dış ticaretinde Hollanda, Hindistan ve Çin önde 
gelmektedir. 2020 yılında dünya kuru soğan ihracatı bir 
önceki yıla göre %4,9 oranında azalmıştır. Kuru soğan 
ihracatında birinci olan Hollanda da 2020 yılı kuru soğan 

ihracatı bir önceki yıla göre %11,2 artış göstererek 1,78 
milyon ton ile en yüksek seviyesine çıkmıştır. 2020 yılında 
Bangladeş ithalatını bir önceki yıla göre %163 oranında 
artırarak ilk sıraya yerleşmiştir. Hindistan, 2019 yılında 
yaşadığı Muson afetleri ve yıl içerisindeki olumsuz hava 
koşulları nedeni ile Eylül ayında ihracatı durdurmuştur. 
Bangladeş'te soğan fiyatları bu olumsuz durum karşısında, 
en büyük tedarikçi konumunda olan Hindistan'ın 
mahsullerin zarar görmesi ve aşırı yağmur nedeniyle 
hasadın ertelenmesi sonrasında yaptığı ihracat yasağının 
ardından çok fazla yükselmiştir. Bangladeş’te ise fiyatlarının 
düşmesi için ithalat yoluna gidilmiştir. 

 2020 yılı başından itibaren yaşanmakta olan COVID-19 

salgını nedeniyle otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde 

yaşanan talep daralması, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda 

soğan tüketimini geriletmiştir. Tüketimin azalması stokların 

artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden 

olmuştur. Türkiye’de 2019 yılında 1,36 TL/kg olan kuru 

soğan üretici fiyatları, 2020 yılında %25 oranında azalarak 

1,02 TL/kg olmuştur. 

 

Kuru Soğan Girdi Pariteleri 

Kuru Soğan üretici fiyatları 2020 yılında 

2016 yılına göre %40 gübre fiyatı %100 

mazot fiyatı ise  %58 oranında artmıştır. 

2016 yılında 1 kg kuru soğan ile 1,14 kg 

gübre, 0,19 lt mazot alınabiliyor iken, 2020 

yılında girdi fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 

1 kg kuru soğan ile 0,796 kg gübre, 0,168 lt 

mazot alınabilmektedir. Son 5 yıl içerisinde 

1 kg kuru soğan ile alınabilecek gübre 

miktarında %30,0 mazot miktarında %11,4 

oranında azalma görülmektedir.  Üretici 

fiyatına desteklerin de ilave edilmesiyle 

beraber 2020 yılında 1 kg kuru soğan ile 0,80 

kg gübre, 0,169 lt mazot alınabilmektedir. 

 

 

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (TEPGE) 
 

Enstitümüz tarım, gıda, çevre ve kırsal kalkınma konularında ekonomik araştırmalar yaparak  ve/veya yaptırarak 

başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel  sektörde karar alıcı birimleri bilgilendirmeyi, 

böylece araştırma sonuçlarına dayalı politikalarla/kararlarla ülke tarımının gelişimine katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen, konusunda üzerine düşen görevleri yapmaya yetkin ve 

güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı hedeflemektedir. 

 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge 

 

Bilgi için: Uğur BAYRAM, ugur.bayram@tarimorman.gov.tr, +90 312 2875833/128 
 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge
mailto:ebru.yazici@tarim.gov.tr

