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Abstract
Abstract Significant changes have taken place in the economic structure based on sugar
production in the World. Since 1968, sugar quotas have been applied in the European Union.
Within the framework of the 2013 common agricultural policy reforms, it has been decided to
abolish the implementation of quota in all kinds of sugar production in October 2017. This
will seriously affect the future of sugar trade in the world since Europe will change the world
sugar market position both in terms of supply and demand. It is estimated that the European
Union will export more sugar while sugar production is increasing, prices are decreasing and
sugar imports are decreasing. Since 1998, the quota production and the gradual price system
have been applied in Turkey. Turkey, in line with this decision of the European Union and the
changes in the sugar industry and the Sugar Law No. 4634, in line with the efforts of the
European Union, have been accepted on 4 April 2001. Radical changes in the sector such as
directing the industry according to the competition rules in the internal market, ensuring
stability and protection of sugar production, harmonizing with European Union regulations,
World Trade Organization and other international commitments, preparation of legal
subcontract to enable privatization are aimed for. In this study, it has been emphasized that the
sugar quota decisions that will directly affect Turkey should be brought to a competitive level
under free market economy. Turkey; Sugar beets are offered to protect, support and develop
the agriculture and sugar industry.
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2017 Yılı Sonrası Avrupa Birliği Şeker Kotasının
Kaldırılmasının Avrupa Birliği ve Türkiye Şeker Piyasasına Etkisi

Özet
Özet Dünyada şeker üretimine dayalı ekonomik yapılanmada önemli değişiklikler meydana
gelmektedir.1968 yılından beri uygulanmakta olan Avrupa Birliği (AB) şeker kotasının 2017
yılı Ekim ayında her türlü şeker üretiminde kota uygulamasının kaldırılması kararı, 2013 Yılı
Ortak Tarım Politikaları reformları kapsamında alınmıştır. Bu karar Avrupa’nın dünya şeker
piyasasındaki konumunu hem arz hem talep yönünden değiştirirken, dünya şeker ticaretinin
geleceğini de ciddi şekilde etkileyecektir. Avrupa Birliği şeker üretimi artarken fiyatların
düşeceği, şeker ithalatı azalırken Avrupa Birliği’nin daha fazla şeker ihraç edeceği tahmin
edilmektedir. Türkiye’de de 1998 yılından itibaren kotalı üretim ve kademeli fiyat sistemi
uygulanmaktadır. Türkiye Avrupa Birliğinin bu kararına paralel olarak Şeker sektöründe
görülen değişmeler ve Avrupa Birliği’ne uyum çabaları doğrultusunda 4634 sayılı Şeker
Kanunu 4 Nisan 2001 tarihinde kabul edilerek, sektörün iç piyasada rekabet kurallarına göre
yönlendirilmesi, şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, Avrupa Birliği
düzenlemeleri, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası taahhütlere uyum sağlanması,
özelleştirmeye olanak sağlayacak hukuki alt yapının hazırlanması gibi sektörde köklü
değişikliklere gidilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’yi doğrudan etkileyecek olan
şeker kotası kararlarının serbest piyasa ekonomisi altında rekabet edilebilir düzeye getirilmesi
vurgulanak Türkiye; şeker pancarı tarımı ve şeker endüstrisini korumak, desteklemek ve
geliştirmek içi öneriler sunulmaktadır.
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