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Mart ayı başlarında 344	 	$/ton	seviyesinde olan şeker iyatları Mart 
ayı ortalarına kadar aynı seviyede devam ettikten sonra  düşüşe geçe-
rek 325	$/ton	seviyesine kadar   gerilemiştir.  

 

DUNYA ŞEKER DENGESI 

 

2017/18 PY’de dünya şeker üretimi rekor  seviyeye ulaşmıştır. 
2018/19 döneminde düşüş beklense de  uzun yıl ortalamasının 
üzerinde bir üretim öngörülmektedir. 

PAZARLAMA YILI 

 Milyon Ton  2018/19* 2017/18 2016/17 

ÜRETİM 178,7  182,9  169,6 

TÜKETİM 178,1  175,2  172,4 

İHRACAT 58,7  59,3  65,3 

BİTİŞ STOK 93,3  92,7  85,9 
* Öngörülen 
Kaynak : ISO World Sugar Balance Şubat 2019 

DUNYA ŞEKER FIYATLARI 

AVUSTRALYA-ŞEKER KAMIŞINDA GEN  
DUZENLEMESI  

 

MISIR-AL SHAKRIYA ŞEKER FABRIKASI  

AB– PANCAR TOHUMUNDA NEONIKOTION 
YASAGINA MUAFIYET TANIMIYOR  

AB Sağlık Komi-
seri, ismi açıklan-
mayan dört üye 
devletten neoni-
kotion yasağına 
mua iyet kararla-
rının gözden geçi-
rilmesini talep 
ettiğini ve iki üye 
devletin de bu 

talebe olumlu yanıt verdiğini söyledi. AB,  diğer iki üye ülke 
için, özel şartlar altında belirli ürünlere izin veren ulusal dü-
zenlemeleri geçersiz kılacak bir taslak hazırlıyor. Bu düzenle-
me daha önce hiç kullanılmadı ve sivil toplum örgütlerinin bu 
yasağın uygulanması gerekliliğine vurgu yapmalarının erte-
sinde geldi. Komisyon ayrıca neonikotinlerin yerine başka 
zararlı maddelerin kullanılmadığından emin olmak için pesti-
sitlerle ilgili tüm güvenlik standartlarını gözden geçirmeyi 
planlıyor. Ote yandan, bir Iskoç milletvekili, çiftçilerin sadece 
diğer zararlı kimyasallara geçtiğini iddia ederek Ingiltere'nin 
AB'den ayrıldıktan sonra neonikotinoid yasağını uygulama-
maya karar verebileceğini öne sürdü. 

Yenilenebilir 
enerjide ve bi-
yoplastikte kulla-
nımına yönelik 
şeker kamışı gen 
düzenlemesi, 
sanayinin  gele-
ceğini koruma 
altına alınmasına 
yardım edebile-
ceği öne sürüldü .  
Biyoyakıt ve 

biyoplastiği  daha etkin şekilde üretmeye uyumlu şeker kamışı elde 
edilmesine yönelik ilk gen düzenlemesi deneysel çalışmalarını 
yürüten Queensland Universitesi’nden Profesör Robert Henry, 
şeker kamışının bir enerji mahsulü olarak  tekrar keş iyle şekerde-
ki küresel talebin düşmesi karşısında sanayiyi ayakta tutacağını  ve 
sanayinin  şeker üretiminin ötesinde,  aynı zamanda elektrik, ula-
şım için biyoyakıt  üretimi ve geleneksel plastiklerin yerini alacak  
ürünleri de düşünmesi gerektiğini söyledi. Bu durumun,  şeker 
kamışının, geniş bir nihai ürün yelpazesi oluşturacak bir tarımsal 
ürün olarak yeniden keş i olacağı ve bol miktarda biyokütlesiyle 
hızla büyüdüğü için  yenilenebilir enerji için ideal bir kaynak oldu-
ğu ifade edildi. Şekerin genetik modelini öğrenmenin,  şeker kamı-
şını, biyoyakıt ve % 100 geri dönüşümlü  plastik kaynağı olarak 
görmemizi sağlayacağı ve kozmetikten araba parçasına kadar sayı-
sız üründe kullanılan petrol kökenli ürünlerin ikamesi haline gele-
ceği öngörülmektedir. 
 

Al Nouran Şeker 
Grubu, yen  komplek-
s  olan “Al Shakr ya” 
Şeker Fabr kasında 
şeker üret m ne başla-
dı. Kompleks n en 
gel şm ş teknoloj  le 
ham şekerden ve pan-
cardan şeker üret -
m nde dünyanın en 
büyükler nden b r  
olması amaçlanmak-
tadır. Kompleks, yak-
laşık 1.800 dekarlık 
b r alanda kurulmuş 

olup,  dört farklı üret m hattı le 600.000 ton şeker üret m  ve tah-
m n  2,4 m lyon ton/yıl toplam tes s kapas tes ne sah pt r. Geçen 
hafta lk kez çalıştırılan kompleks n önümüzdek  yıl tam kapas te 
çalışması hedef  le bu yıl yaklaşık % 50 kapas tede çalışması bek-
len yor. Fabr ka, üret m sırasında yüksek oranda şeker elde ederken 
enerj  tüket m n  azaltmaya yardımcı modern b r  teknoloj yle nşa 
ed lm şt r. Mısır, son 10 yılda  % 23 oranında nüfus artışı, % 38 
oranında şeker tüket m  artışı le artan şeker açığının olduğu ülke-
lerden b r d r. Tüket m taleb n  karşılamak ç n, yurt ç  şeker üret -
m , 2009'dan bu yana 700.000 tondan daha fazla artarak 2017-18'de 
2,5 m lyon tona yüksel rken hala Mısır'ın şeker açığı 1 m lyon tonu 
aşmış ve söz konusu açık thalatla karşılanmıştır. Al Nouran’ın esas 
hedef , Mısır’ın şeker thalatına bağımlılığını azaltmak ve MENA 
bölges n  de kapsayacak şek lde ç taleptek  şeker açığını karşıla-
mak olup ayrıca melas, alkol, b yoyakıt, maya ve gübre g b  d ğer 
sektörlere de g rmey  amaçlamaktadır. Bu projen n yarattığı st h-
dam ve doğurduğu olumlu sosyal etk lerle ekonom k büyümey  
artıracağı döne sürülmekted r. 
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Pancar Şekeri PAZARLAMA YILI (*15 Mart) 

(BIN TON) 15/16 16/17 17/18 18/19 

A KOTASI 2.250 2.385 2.536 2.565 

TOPLAM A KOTASI ARZ 1.913 2.384 2.525 2.467 

YURTIÇI SATIŞ 1.988 2.389 2.268 1.022* 

YIL SONU STOK A KOTASI 0 0 257 1.440* 

YIL SONU STOK C ŞEKERI 3 63 191 117*  

 

DIŞ TICARET VERILERI  

NBŞ’de	Net	İhracatçıyız	
Nişasta bazlı şeker ihracatı geçen on yıllık sürede üç 
kata yakın artmıştır. Ihracatın üçte ikisi doğrudan ürün 
şeklinde, üçte birini ise imalatçı-ihracatçı irmaların 
gıda ürünleri içerisinde gerçekleşmiştir. 

NBŞ PAZARLAMA YILI (*15 Mart) 

(BIN TON) 15/16 16/17 17/18 18/19 

A KOTASI 313 265 267 135 

A KOTASI URETIM 326 318 260 77* 

TOPLAM URETIM 
(A+C) 

511 495 428 258* 

YURTIÇI SATIŞ 327 284 282 77* 

YURTIÇI FIYAT 
(TL/Kg) 

1,87 1,92 2,11 2,69* 

ŞEKER FIYATLARI NBŞ Dış T caret   

01/03/2019	Tarihi	İtibarıyla	Düzenlenen	C	Şekeri	Tahsisat	Belgelerine	İlişkin	Bilgiler		

		 Tahsisat Miktarı (kg) Tahsisat Belge Adedi 

Düzenlenen 26.497.628  380  

Tahsisat Iptali 57.922  2  

Kalan 26.439.706  378  

URETIM, SATIŞ VE STOK DURUMU 

 (Bin ton) 2019 *  

Kristal şeker ithalat miktarı 22,6 

Kristal Şeker Için Düzenlenen Ihraç On Izin Miktarı*** 1,7 

2018  

201,0** 

102 

YYT Net ithalatı 2,4 0,8 

2017 

229,7 

3,6 

3,2 

Kristal Şeker Ihracat Miktarı** 3,5 67,8 14,7 

     NOT: Yurt ç  tüket m amaçlı thalat yapılmamaktadır.  Yapılan thalatın tamamı DİİB kapsamında ve yurt ç nde üret m  yapılamayan özel amaçlı ( laç, 
laboratuvar, vb.) şekerlerd r.  
*Şubat 2019 ver s d r. **TUİK 03/04/2019 t bar yle alınan ver lerd r. ***Şeker Da res  Ev s s stem nden alınan ver lerd r 

08/03/2019	Tarihi	İtibarıyla	Düzenlenen	C	Şekeri	Tahsisat	Belgelerine	İlişkin	Bilgiler		

		 Tahsisat Miktarı (kg) Tahsisat Belge Adedi 

Düzenlenen 29.093.652  560  

Tahsisat Iptali 57.922  3  

Kalan 29.035.730  557 


