
Haziran 2021 

Tarım Ürünleri Piyasaları 

ŞEKERPANCARI 
  

Dünya Şeker Pancarı ve Şeker Verileri (bin ton) 

  2017/18 2018/19 2019/20 2020/212 2021/223 Değişim  (%)4 

Şeker Pancarı Ekim Alanı (bin ha) 4.990 4.798 4.609 - - -3,9 

Şeker Pancarı Verimi (ton/ha) 62,93 57,05 60,42 - - 5,9 

Şeker Pancarı Üretimi (ton) 313.989 273.712 278.498 - - 1,7 

Şeker Üretim1 194.193 179.168 166.285 179.855 185.537 3,2 

Şeker Tüketim1 173.185 172.646 170.837 171.802 174.408 1,5 

Şeker Yılsonu Stokları1 51.853 53.133       48.775 45.844 43.976 -4,1 

Şeker İthalat1 55.741 53.414 53.952 53.986 53.632 -0,7 

Şeker İhracat1 65.795 57.855 53.077 64.284 65.959 2,6 
Kaynak: FAO, 1/USDA, (Erişim:03.06.2021),  2/Tahmin, 3/Öngörü, 4/Verisi olan son iki pazarlama yılının değişimini göstermektedir.

Dünya şeker pancarı ekim alanları 2019/20 sezonunda bir 

önceki sezona göre %3,9 oranında azalmıştır. USDA dünya 

ticaret verilerine göre 2020 yılında şeker pancarında en çok 

ithalat gerçekleştiren beş ülke sırasıyla Endonezya, Çin, 

ABD, Bangladeş ve Cezayir olup, en çok ihracat yapan beş 

ülke ise sırasıyla Brezilya, Tayland, Hindistan, Avustralya ve 

Guatemala’dır. 2020/21 sezonunda dünya ithalat miktarı 

54 milyon ton, ihracat miktarı ise 64 milyon ton olacağı 

tahmin edilmektedir. Dünya şeker tüketiminin, COVID-19 

salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonucunda 

2019/20 dönemindeki düşüşün ardından 2020/21 

döneminde kısıtlamaların esnetilmesi ve alınan tedbirler 

sayesinde tekrar artmıştır. Türkiye, şeker pancarından 

şeker üreten ülkeler arasında beşinci sırada yer almaktadır. 

USDA verilerine göre 2021/22 döneminde şeker üretiminin 

Brezilya’da %5,1 azalarak 39,9 milyon ton, Hindistan’da 

%2,8 artışla 35 milyon ton, AB’de %7,4 artışla 15,8 milyon 

ton, Tayland’da %40,1 artışla 10,6 milyon ton olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Şeker pancarı alanlarına göre önemli ülkeler (%)                 

 

Şeker pancarı üretiminde önemli ülkeler (%)                           

 

Ülkelere göre dünya şeker ihracatı (2020/21, %) 

 

Ülkelere göre dünya şeker ithalatı (2020/21, %) 

2
3

,5

2
3

,0 2
4

,6

9
,7 1
0

,1

9
,7

8
,2 8
,6 8
,99
,0 9
,2

8
,6

6
,8

6
,1 6
,7

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Rusya Fransa Almanya ABD Türkiye

1
6

,5

1
5

,4

1
9

,5

1
4

,7

1
4

,6

1
3

,7

1
0

,8

9
,6 1

0
,7

1
0

,2

1
1

,0

9
,3

6
,7

6
,4 6
,5

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Rusya Fransa Almanya ABD Türkiye

Brezilya 50,0

Tayland 11,4

Hindistan 9,3

Avustralya 5,2

Guatemala 2,7

Diğer 21,4

Endonezya 9,6

Çin 9,1

ABD 5,3

Bangladeş 4,5
Cezayir 4,5

Diğer 67,0



 
ŞEKER PANCARI 

USDA verilerine göre 2020/21 üretim sezonunda şeker 

ürünleri ihracatçılarının talebindeki artış ve ihracat amaçlı 

yerli şeker arzının devam edeceği öngörüldüğünden 

Türkiye şeker ithalatının 200 bin ton olacağı tahmin 

edilmektedir. 2021/22 üretim sezonunda ise Türkiye şeker 

ithalat miktarının bir önceki döneme göre %15 artışla 230 

bin ton olacağı öngörülmektedir. USDA verilerine göre 

ihracatın ise 2020/21 üretim sezonunda 90 bin ton olduğu 

tahmin edilirken, 2021/22 sezonunda 90 bin ton olacağı 

öngörülmektedir. USDA şeker pancarı Türkiye raporuna 

göre Türkiye’nin yıllık kişi başına şeker tüketiminin 30 kg 

olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye Şeker Pancarı Verileri (bin ton) 

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

Şeker Pancarı Ekim Alanı (bin da) 2.745        3.224   3.393 2.921 3.138 7,4 

Şeker Pancarı Verimi (kg/da) 5.848 6.086      6.241  5.998 5.822 -2,9 

Şeker Pancarı Üretimi (bin ton) 16.023 19.593 21.149 17.436 18.054 3,5 

Şeker Üretimi 1.976 2.559 2.770 2.273 2.536 11,6 

Şeker Tüketimi 2.062 2.448 2.349 2.505 2.524 0,8 

Şeker Stok Değişimi -41 116  424 -405 12 103 

Şeker Kişi Başına Tüketim 26,2 30,7 29,1 30,5 30,4 -0,3 

Şeker Yeterlilik Derecesi 94,4 103,0 116,1 89,4 98,9 10,6 

Şeker İthalatı 328 311 291 242 284 17,4 

Şeker İhracatı 252 269 251 378 245 -35,2 
Kaynak: TÜİK (Erişim:26.05.2021), 1/Verisi bulunan son iki yılın değişimini göstermektedir. Piyasa dönemi Eylül-Ağustos 

Şeker pancarı ekim alanları: Şeker pancarı tarımı; 

Türkiye’de Doğu Karadeniz, Ege, Akdeniz’in sahil şeridi ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde 

yapılmaktadır. TÜİK verilerine göre; 2020 yılında Türkiye’de 

yaklaşık 3,4 milyon dekar alana şekerpancarı ekilmiş olup, 

en fazla ekimin olduğu iller sırasıyla Konya, Eskişehir ve 

Yozgat’tır. Türkiye şeker pancarı ekim alanları 2020 yılında 

2019 yılına göre %7,8 oranında artmıştır. Bu artışın en 

önemli sebebi şeker pancarı piyasasındaki belirsizliklerin 

ortadan kalkması olarak değerlendirilmektedir.  

Şeker pancarı üretimi: Türkiye’de şeker pancarı üretimi 

pancar ekim alanlarından, üreticiler veya temsilcileri ile 

şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi 

suretiyle kotalı olarak yapılmaktadır. 2020 yılı şeker pancarı 

üretimi 23 milyon 26 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, 

üretim 2019 yılına göre %27,5 oranında artmıştır. Bu artışın 

en önemli sebebi şeker pancarı üretimi yapan çiftçi 

sayısındaki artışa bağlı olarak üretim yapılan alanın da 

artması olarak değerlendirilmektedir. Türkiye şeker pancarı 

üretiminin 2020 yılında yaklaşık %31,4’ü Konya’da, %8,6’sı 

Eskişehir’de ve %7,1’i ise Yozgat’ta gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

Türkiye’de Şeker Dış Ticareti: Türkiye şeker ihracatı 2020 yılında yaklaşık 13 bin ton, ithalatı ise yaklaşık 221 bin ton 

olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı şeker ihracatının %89,5’lik kısmı Suriye ile yapılmıştır. İthalatın ise %31,8’ini Brezilya, 

%29,7’sini de Cezayir oluşturmaktadır. 2021 yılı ilk dört ayında ise şeker ithalatı yaklaşık 33 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. İthalatta önemli paya sahip ülkeler %54,9 ile Brezilya ve %32,4 ile Cezayir’dir. Türkiye’nin 2021 yılı ilk 

dört ayında şeker ihracatı yaklaşık 135 bin ton olup, ihracatta en büyük payı %63 ile Suriye almaktadır. Suriye’den sonra 

ikinci büyük pay %26,3 ile Irak’a aittir.  
Kaynak: Türkiye’de şeker dış ticareti verilerinde 170112, 170114, 170191, 170199 GTİP kodları kullanılmıştır. 

 



 
ŞEKER PANCARI 

Türkiye’nin şeker ihracatı yaptığı ülkeler (2020, %) 

 

Türkiye’nin şeker ithalatı yaptığı ülkeler (2020, %) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yıllar 
Verilen Destek (TL/kg) 

Toprak Analizi Gübre Mazot Toplam 

2016 - 0,0018 0, 0018 

2017 0,0001 0,0006 0,0014 0,0021 

2018 0,0001 0,0007 0,0017 0,0024 

2019 0,0001 0,0007 0,0025 0,0033 

2020 0,0001 0,0014 0,0026 0,0041 
Kaynak: TOB verilerinden TEPGE hesaplamaları 

 

Suriye 89,5

Irak 4,2

Benin 1,8

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cum. 1,0

Çorlu Avrupa Serbest 
Böl. 0,9

Diğer 2,5

Brezilya 31,8

Cezayir 29,7
Fas 11,7

Ukrayna 11,1

Polonya 3,7

Diğer 12,1
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Üretici Fiyatı

Toz Şeker Tüketici Fiyatı

Kesme Şeker Tüketici Fiyatı

TL/kg

Türkiye’de Şekerpancarı Destekleme Politikaları: 2020 yılı “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 

Tebliğ” kapsamında mazot desteği 15 TL/da, gübre desteği bir önceki yıla göre %100 artırılarak 8 TL/da, organik tarım 

desteği 2. kategori ürünler arasında yer alan şeker pancarı için ürün sertifikası bireysel 40 TL/da-ürün sertifikası üretici 

grubu ise 20 TL/da olarak belirlenmiştir. Toprak analiz desteği, 2020’de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan 50 da ve üzeri 

tarım arazilerinde, her 50 da alan için bir analiz olmak üzere, analiz başına 40 TL olarak belirlenmiştir. Son beş yılda 

verilen destek 2016 yılına göre yaklaşık %128 oranında artmıştır. 

 

Şeker pancarı üretici fiyatı 2021 yılı ilk beş ay ortalaması 

0,32 TL/kg olup, bir önceki yılın ilk beş ay ortalamasına 

göre %33,3 artmıştır. Şeker pancarının 2021 yılı Mayıs ayı 

üretici fiyatı 0,32 TL/kg olup, bir önceki aya göre 

değişmezken, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,3 

artmıştır. 

Tüketici fiyatlarında ise toz şeker fiyatı 2021 yılı ilk beş ay 

ortalaması 5,71 TL/kg olup, bir önceki yılın ilk beş ay 

ortalamasına göre %6,3 artmıştır. Toz şeker tüketici fiyatı 

Mayıs ayında 5,82 TL/kg olup, bir önceki aya göre %0,2 

azalmış, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 artmıştır.  

Kesme şeker tüketici fiyatı 2021 yılı ilk beş ay ortalaması 

6,19 TL/kg olup, bir önceki yılın ilk beş ay ortalamasına 

göre %8 artmıştır. Kesme şeker tüketici fiyatı ise 2021 yılı 

Mayıs ayında bir önceki aya göre %1 azalmış, önceki yılın 

aynı ayına göre %7,9 artmıştır. 

 

Kaynak: TÜİK (Erişim:14.06.2021), 1/2021 yılı üretici fiyatı ve  tüketici fiyatları ilk beş ay ortalamasıdır. 

 

 



 
ŞEKER PANCARI 

  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Şeker Pancarı Fiyatı (TL/kg) 0,18 0,19 0,20 0,22 0,29 

Gübre Fiyatı (TL/kg) (20-20-0) 1,47 1,54 2,38 2,65 2,02 

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

Tohumluk Fiyatı (TL/kg) 125,18 132,30 168,51 116,67 129,20 

1 kg şeker pancarı ile alınabilecek girdi miktarı (kg) 

Şeker Pancarı/Gübre 0,17 0,17 0,13 0,12 0,14 

Şeker Pancarı/Mazot  0,05 0,04 0,03 0,03 0,05 

Şeker Pancarı/Tohum 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 
 Kaynak:  TOB, TÜİK verilerinden TEPGE hesaplamaları 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Pancar şekeri, dünya şeker üretiminin sadece %20'sini 

temsil etmekte olup geriye kalan %80’i ise şeker 

kamışından üretilmektedir.  

Rusya, şeker pancarı üretiminde dünyada lider 

konumdadır. 2019 yılında dünya şeker pancarının %19’unu 

üretmiştir. Rusya’daki şeker üreticilerine verilen 

desteklerin neredeyse tamamı tarımsal girdi veya çıktı 

sübvansiyonlarının aksine, ithalat vergisi önlemleri yoluyla 

piyasa fiyat desteği şeklinde sağlanmaktadır. 2019 yılında 

şeker fiyatlarının düşük olması, üretim karlılığının diğer 

mahsullere göre azalması ve yurtiçi şeker pazarının aşırı 

doygunluğu 2020 yılında şeker pancarı ekim alanının %18 

oranında azalmasına sebep olmuştur.  

USDA’nın şeker üretimine yönelik 2030 yılı projeksiyonuna 

göre 2021/2022 döneminden sonra şeker pancarı üretim 

alanının yüksek girdi maliyetlerinden dolayı, verimlilik ve 

sakkaroz geri kazanımı ile bu maliyet dengelenmeye 

çalışılsa da azalacağı tahmin edilmektedir. Sıkı öngörülen 

kapanış stok seviyelerinin ham ve rafine şeker fiyatlarını 

desteklemesinden dolayı 2030 yılına kadar hem şeker 

kamışı hem de şeker pancarı yetiştiricileri için ABD 

fiyatlarının nominal olarak kademeli olarak artacağı tahmin 

edilmiştir. FAO verilerine göre AB, toplam miktarın yaklaşık 

yarısı ile dünyanın önde gelen pancar şekeri üreticisidir. AB 

bölgesindeki şeker pancarının çoğu, iklimin daha uygun 

olduğu Avrupa'nın kuzey yarısında yetiştirilmektedir. En 

rekabetçi üretim alanları Kuzey Fransa, Almanya, Hollanda, 

Belçika ve Polonya'dır. AB ayrıca ithal edilen ham şeker 

kamışı işleyen önemli bir rafinaj endüstrisine sahiptir. Son 

üç yılda AB şeker pancarı üreticileri kuraklık ve sarı pancar 

virüsü hastalığı ile mücadele etmektedir, bu durum verimin 

azalmasına neden olmuştur. Brezilya hem en büyük şeker 

kamışı üreticisi olup hem de en büyük şeker ihracatçısıdır. 

Dünya şeker tüketimine bakıldığında Hindistan ilk sırada yer 

almaktadır. Şeker endüstrisi 500 bin işçinin geçim kaynağı 

olup, ülke ekonomisi için önemli bir endüstridir.  

Türkiye ise şeker pancarı üretiminde 2019’da üçüncü sırada 

yer almaktadır. TÜİK, 2021 Bitkisel Üretim 1. Tahmin 

verilerine göre 2021 yılında şeker pancarı üretimi bir önceki 

yıla göre %8,8 oranında azalarak 21 milyon ton olacağı 

tahmin edilmektedir. Bu azalışta kuraklığın etkili olduğu 

düşünülmektedir.  

COVID-19 salgını dünyada şeker talebi üzerinde güçlü bir 

etkiye sahip olmuştur. Salgın kapsamında tüm dünyada 

alınan tedbirler sonucunda ev dışı tüketim önemli ölçüde 

azalmıştır. 

 

 

 

 

Şeker Pancarı Girdi Pariteleri 

2020 yılında 2019 yılına göre 1 kg şeker 

pancarı ile alınabilen mazot miktarı 

%66,7, gübre miktarı ise %16,7 artmışken 

tohum miktarı değişmemiştir. Mazot ve 

gübre paritesinde gözlenen artışların 

sebebi, şeker pancarı üretici fiyatı ve 

destek miktarlarındaki artışın girdi 

fiyatlarındaki artış oranından yüksek 

oluşudur. 

 

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: Samet EGİLMEZ, samet.egilmez@tarimorman.gov.tr, +90 312 2875833 

 

 

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

