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ÖNSÖZ 
 

İpekyolu Kalkınma Ajansı 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 

“5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 

”kapsamında kurulmuştur. TRC1 bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan İpekyolu Kalkınma 

Ajansının temel amacı;  kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini 

sağlayarak, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 

geçirmek suretiyle, ulusal plân ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, 

bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Gaziantep merkezli kurulan İpekyolu Kalkınma Ajansı, 

Adıyaman ve Kilis illerinde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) ile faaliyetlerini yürütmektedir.  

Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan değişimler, küreselleşme olgusu, teknolojide 

yaşanan gelişmeler, bir üretim ve tüketim aracı olarak emtiaların ekonomide daha etkin bir 

biçimde yer alması, değişen rekabet koşulları gibi faktörler işletmeleri pazarlama konusunda 

farklı stratejiler uygulamaya zorlamıştır. Bu bağlamda, uluslararası platformda bilgiye erişim 

ve bilginin kullanımı işletmelerin sahip olduğu en değerli üretim faktörünü oluşturmakta ve 

sürdürülebilir rekabet avantajının elde edilmesini de sağlamaktadır. Bilginin sistematik ve 

planlı bir şekilde oluşturulması, sürekli yenilenmesi, paylaşılması ve kullanılması, işletmelerin 

karar alma mekanizması bakımından büyük önem arz etmektedir. Günümüz ekonomik 

şartlarında doğru zamanda ulaşılan, doğru ve istatistiki bilgi, geleceği öngörmek ve planlamak 

açısından oldukça stratejiktir.  

 İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak hazırlamış olduğumuz 190219 – Makarna Hedef Pazar 

Analizi ile TRC1 bölgesindeki işletmelerin ihracat stratejilerini doğru şekilde yönlendirmek, 

bölgemizin ihracat kapasitesini artırmak ve işletmelerimizi küresel değer zincirine entegre 

etmek temel amacımızı oluşturmaktadır. Bu çalışmayı Ajansımız adına hazırlayan İhracatı 

Geliştirme Merkezi – İGEME’ye ve çalışmaya katkı sunan Ajans personeline teşekkür eder, 

Hedef Pazar Analizlerinin bölgemiz ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında katkı 

sunmasını temenni ederim. 

 

Dr. Burhan AKYILMAZ 

    Genel Sekreter 
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1.GİRİŞ 

Makarna besleyici, lezzetli, ucuz, hazırlanması kolay, raf ömrünün uzun olması gibi pek çok 

özelliğe sahip olması nedeniyle unlu mamuller içerisinde ekmekten sonra en çok tüketilen gıda 

maddesidir. Makarnanın tarihçesi incelendiğinde iki farklı yaklaşım göze çarpmaktadır. 

Bunlardan ilki makarnanın ilk kez M.Ö. 1700–1100 yılları arasında Çinliler tarafından yapıldığı 

ve 1292 yılında ünlü gezgin Marco Polo tarafından keşfedilerek günümüzde makarnanın 

anavatanı olarak kabul edilen İtalya’ya getirildiğidir. Diğer görüş ise İtalyanlar’ın makarnayı 

Araplar’dan aldığı yönündedir. Ortadoğu ile ticaret yapan İtalyanların o zamanlar “el-rişta” 

olarak günümüz mutfağında ise “erişte” olarak adlandırılan yiyeceği kendi ülkelerine 

götürdüğüdür. Makarna üretiminde ilk sırada yer alan İtalya’da makarna üretimi, başlangıçta 

buğday üretimi için elverişli iklim koşullarının bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilmekteydi. 

Gelişen teknolojiyle birlikte makarna üretimi, iklim koşullarına bağlı olmaktan çıkmıştır. 

Günümüzde Koç Holding’e bağlı olan Pastavilla İşletmesi, Kartal Makarna adıyla İsmail Hakkı 

Ulukartal tarafından İzmir Kemeraltı’nda kurulmuştur. Şirketin yönetimi daha sonra Ali 

Ulukartal’a geçmiş, şirket 1990’lı yılların başında ekonomik krizle karşılaşmıştır. Zor durumda 

olan Kartal Makarna’nın iki seçeneği bulunmaktadır, ya fabrikayı kapatacak ya da yok pahasına 

fabrikanın satışını yapacaktır. Tam bu sırada Ulukartal, profesyonel bir kişiden yardım ister. 

Nur Demirok’un Kartal Makarna’yı kurtarma plânı tamamen işletmenin marka değerinin İtalya 

ile özdeşleştirilmesi üzerine kurululmuştur. İlk olarak Kartal Makarna ismi Pastavilla’ya çevrilir. 

İtalyan lisanlı marka isminin yanında “Türk Malı” imajı vurgulanmaya çalışılır. İkinci olarak 

İtalya’ya gidilerek Türkiye’de bulunmayan makarna kalıpları getirilir. Üçüncü hamle buğday, 

güneş ve İtalya bayrağının da içinde olduğu bir logo yaptırılır. Dördüncü olarak ise İzmir’de 

yaşayan ve İtalyan asıllı bir Levanten olan Hugo Reggie, aslında pazarlamayla hiçbir ilgisi 

olmamasına rağmen sadece İtalyan ismine sahip olması nedeniyle şirketin pazarlama müdürü 

yapılır. Hugo Reggie “makarna ustası” olarak lanse edilip bizzat reklamlara çıkarılır. Son hamle 

yaratılan yeni imajla birlikte basının karşına çıkmaktır. 1992 yılında, dünyanın İtalyan markası 

olarak tanıdığı Pastavilla lezzet ve görünümü ile ciddi bir ilgi görmüştür. Bir başarı hikayesi 

olarak Türk Ticaret hayatında yerini alan Pastavilla, 1995 yılında şirket hisselerinin tamamı ile 

Koç Topluluğu bünyesine geçmiştir. Pastavilla markası şu anda makarna pazarında “premium” 

segmentte pazar lideri konumundadır. Pazar payını koruyarak kâr marjının yüksek tutulması 

stratejisini sürdürmektedir. Türkiye’nin makarna sektöründe küresel bir oyuncu olma hedefi 

de bu stratejiye benzer bir strateji tanımlayarak uygulanması ile olur.  

Makarna, gerek besinsel değeri gerekse üretim miktarı açısından dünyanın en önemli 

gıdalarından biri olarak gösterilmektedir. Her kültürde farklı biçimlerde tüketilebilen makarna, 

yıllar içerisinde artan bir taleple karşı karşıyadır. Makarnanın uzun raf ömrü, yüksek besin 

değeri, çeşitli damak tatlarına uygun soslarla harmanlanıp servis edilebilmesi, farklı kültürlere 

uyum sağlayabilmesi, daha da önemlisi ekonomik bir gıda olması bu artışın önde gelen 

sebeplerindendir.  

Dünya gıda ihtiyacının arttığı ve gıdaya ulaşımın ekonomik anlamda zor olduğu bölgelerde 

makarnanın tüketimi ve pazar payı yükselmektedir. Türk makarna üreticisi son yıllarda 
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geliştirmiş olduğu inovatif yaklaşımlarla bugün Japonya’dan Kanada’ya, Angola’dan Rusya’ya 

tüm dünyaya makarna ihraç etmektedir.  

2.AMAÇ VE TEKNİK 

İşletmelerin ihracat bölümü departmanları, ürün/pazar araştırması yaparak, ürünün en çok 

nerede satılabileceğini belirleyerek ihracat kararını ve hedef pazar ya da pazar bölümü 

seçiminin doğru olup olmadığı konusunda karara varabilmektedir. Bu nedenle pazar 

araştırması işi çoğu kez pazar potansiyelini ölçme ve değerlendirme olarak da 

tanımlanmaktadır. Çünkü pazar araştırmasıyla aslında hedeflenen pazardaki potansiyel 

müşteriler ve bu müşterilerin satın alma güçleri araştırılmaktadır. 

Pazar potansiyelinin ölçülmesi, hedef pazarın, işletmenin ürününü satın alabilecek güce sahip 

olup olmadığının tespitidir. Eğer müşterilerin işletmenin ürününü satın alacak parası yoksa 

firmanın bu pazarla ilgili amaçlarına ulaşması mümkün değildir. Pazarın değerlendirilmesi ise 

hedef pazardaki müşterilerin firmanın ürününü almayı isteyip istemediğinin tespitidir. Çünkü 

müşterilerin parası olabilir, ancak bu parayı işletmenin ürünlerine harcamaya istekli 

olmayabilirler. Pazar araştırması firmaya stratejisini gözden geçirme, doğrulama, daha iyi 

konumlandırma ve bölümlendirme yapma imkânı sağlar. 

Ürün/pazar araştırma çalışması ile işletme önce hedef pazarını seçmekte, daha sonrada bu 

pazarın uygunluğu konusunda bir ön araştırma yapmaktadır. Böylece belirlenmiş pazar ya da 

pazar bölümündeki potansiyel alıcıların firmanın teklifini satın alma gücünü yani hedef pazar 

potansiyelini ölçmektedir. Ürün/pazar araştırması verinin hızlı toplanması, düşük maliyetli 

oluşu ve araştırmacıya öngörü sağlaması gibi avantajlara sahiptir. Ancak genel olması, bilgi ve 

istatistiklerin güncel olmama ve doğruluklarının kontrol edilmeleri gibi zorlukları da yanında 

taşımaktadır. Ürün/pazar araştırması bir kaç basit yolla gerçekleştirilebilir. Bunlar; 

Dünyadaki olayların günü gününe takibi  

İşletmeler  faaliyet alanı ile ilgili uluslararası pazardaki gelişmeleri sürekli takip etmeli ve 

sektörle ilgili her türlü detaya hâkim olmalıdır. 

Ticari ve ekonomik istatistiklerin analizi 

Ticari istatistikler genelde ürün gruplarına ya da ülkelere göre hazırlanmaktadır. Demoğrafik 

yapı, kişi başına düşen milli gelir düzeyi, sektörlere göre üretim miktarı gibi genel ekonomiyle 

ilgili istatistikler, işletmenin ürünü için potansiyel pazarların belirlenmesindeki en önemli 

istatistikler olarak önem arz etmektedir.  Sektöre yönelik web sayfaları ve e-mail ile elde 

edeceğiniz bilgiler elektronik ortamdan sağlayacağınız verileri oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte, ihracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, dijital kütüphaneler, ticari 

istihbarat siteleri, kütüphaneler ve diğer kaynaklardan sağlayacağınız bilgiler ise yayınlanmış 

ilave kaynakları oluşturmaktadır. 

Dış ticarete yönelik kaynaklar çok önemli bilgiler içermekle birlikte bazı eksikliklerin olacağı da 

unutulmamalıdır. Bazı ülkeler için yıllara ilişkin istatistiki bilgiler en az bir yıl önceye aittir ve 
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hizmet sektörü için anlık bilgi çoğu kez mevcut değildir. Nüfus ve nüfusun dağılımı, kişi başına 

gelir düzeyi gibi demografik yapı ve genel ekonomiyle ilgili pek çok ticari istatistikler 

ücretsizdir.  

3.ÜRÜN/PAZAR ARAŞTIRMASININ AŞAMALARI NELERDİR? 

Ürün/Pazar araştırması aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: 

 Amaç ve İşin Tanımının Belirlenmesi 

İşletmelerin amacı ürünlerini satabileceği hedef bir ülkenin ve bu ülkedeki potansiyel 

müşterilerin belirlenmesidir. Masa başı araştırmasıyla işletmeler ülkelerin rekabet yapısı, 

pazar büyüklüğü, kültürel, ekonomik ve coğrafi farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını 

değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında detaylı bilgi toplamakta, karşılaştırma 

yapmakta, hedef olarak seçilen pazarın yapısını ortaya koymaktadır. 

Uluslararası pazarlarda başarılı olmak isteniyorsa, yoğun bir rekabet ortamı olduğunu 

unutmamak gerekir. Güçlü rakiplerin çok olduğu pazarlarda müşteri bulmak ve başarılı olmak, 

daha az rakibin bulunduğu pazarlara göre çok daha zordur. Belirlenecek hedef pazarların 

büyüklüğü ve pazarda bulunan potansiyel müşterilerinizin sayısı, müşteri bulmak ve ihracatta 

başarılı olmak için harcanacak kaynaklarla orantılı olmalıdır. 

Ülke içinde satış yapmakla, ihracat yapmak arasındaki en önemli fark; müşterilerin ve ülkelerin 

kültürel, ekonomik ve bürokratik farklılıklarıdır. Bu farklılıkların bilinmesi ve ona göre ihracat 

sürecinin yönetilmesi gerekir. İlk kez ihracat yapılacaksa en akıllıca olanı özellikler ya da 

coğrafya açısından yakın bir pazar seçmektir. Pazarlar uzaklaştıkça farklılıklar da artabilir. Bu 

farklılıklar sebebiyle iletişim şekli, ürün ve hizmetlerde değişiklikler yapmak gerekebilir ve bu 

da maliyetleri artırabilir. Toplanan bu bilgilerle işletmeler hedef pazarlarla ilgili stratejisine 

karar verecek, bu pazarlarda uygulanacak dağıtım, tutundurma, fiyatlandırma ve diğer 

pazarlama politikalarını akılcı ve esnek bir biçimde oluşturma olanağını elde edecektir. 

 Verilerin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi 

Hedef pazar seçiminde kullanılacak veriler iki grupta toplanmaktadır. Pazardaki makro ortamla 

ilgili veriler ve pazar bölümü ile ilgili verilerdir. İşletme masa başı araştırması ile makro ortam 

ile ilgili verileri elde ederken, alan araştırması aşamasında pazar bölümü ile ilgili bilgilere 

ulaşmaktadır. İşletmeler bir ürüne olan talebi araştırırken genel olarak ülke ve bölgesel çevre 

ile ilgili verileri analiz ederler. İşletmeler ürünü ihraç edecekleri pazarın demografik yapısı, 

coğrafi konumu, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı, yaşam tarzı, teknolojik düzey ve politik 

durumu ile ilgili konuları araştırmaya ihtiyaç duyacaklardır. 

İhracata yönelmeye karar veren işletmelerin, ürününün yabancı pazarlarda talep görüp 

görmeyeceği konusunda araştırma yapması da zorunludur. İşletmelerin ürünü 

pozisyonlandırma, global marka olma ve pazarlama karması ile ilgili taktik kararları verirken 

tüketiciler, rakipler ya da dağıtım kanalları gibi pazar bölümüyle ile ilgili bilgilere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Örneğin İtalya’daki kadın nüfusunun ve bu nüfusun gelecekteki tahminlerinin 
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bilinmesi İtalya’da kaç çift kadın çorabı satılacağını, yani ürüne olan talebi açıklayabilir. Ancak 

aynı bilgi kaç çift X marka çorabın satılacağını, yani bir işletmenin belli bir ürününe olan talebi 

açıklayamaz. X marka çoraba olan talebi öngörebilmek için İtalya’daki çorap tüketicileri, rakip 

şirketlerin ürünleri ve dağıtım kanalları yani pazar bölümü ile ilgili detaylı bilgilere ihtiyaç 

vardır. 

Ürün/pazar araştırmasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda pazarın 

büyüklüğü, gelişimi, pazardaki eğilimler, potansiyel alıcı olabilecek ithalatçı ve distribütörlerin 

isim ve adresleri, sektörel fuarlar ve ticari yayınlar hakkında bilgilere ulaşılabilir. Bu bilgilerin 

ülkelere göre kıyaslanması sonucu hedef pazarlar ya da pazar bölümlerindeki alıcıların 

gereksinimleri, anlayışları ve tercihleri bakımından farklılıklar görülecek ve en uygun olan pazar 

bölümü ya da hedef pazar seçilecektir. Verilerin değerlendirilmesine potansiyel pazarların 

tespiti ile başlanabilir.  

 Potansiyel Olan Pazarların İncelenmesi 

Bu aşamada ürünle ilgili olarak, Türkiye’den hangi ülkelere ihraç ediliyor, dünyada hangi 

ülkeler nerelere ihraç ediyor, ürün nereden ithal ediliyor, pazarın büyüklüğü nedir, ürünün 

dünya ticaretindeki eğilimi nasıldır gibi sorulara cevap bulmaya çalışılır.  

Dünya ticareti ile ilgili istatistikleri inceleyerek potansiyel olmayan pazarları elemek 

mümkündür. Diğer ülkelerce yayınlanmış istatistikleri incelemek benzer ürünleri nerelere 

sattıklarına ya da nerelerden temin ettiklerine bakarak, hedef pazarlar konusunda daha rahat 

karar verilmesini sağlar. Merkezi Cenevre’de bulunan “Uluslararası Ticaret Merkezi-ITC” ‘nin 

web sayfasından (http//www.intracen.org) dünya ticareti ile ilgili istatistik bilgiler elde 

edilebilir. 

Bir ürünün nereden ithal edildiğine bakarak, ülke içinde ve dışında yerli ve yabancı rakipler 

belirlenebilir. İhracata yeni başlayacak firmalar bir kaç rakibin olduğu küçük pazarları hedef 

alabilirler. Pazarda büyüme potansiyeli görülürse o pazara girecek işletme pazarla birlikte 

büyüyebilir. Elde edilecek üretim, ihracat ve ithalat verileri ürünün pazar büyüklüğü hakkında 

bilgi verecektir.  

Son 3-5 yıllık dönem içinde benzer bir ürünün yurt dışına satılıp satılmadığını; satılıyor ise 

nerelere satıldığını öğrenmek potansiyel pazarlar konusunda yardımcı olacaktır. İhracatta artış 

trendi yüksek olan pazarlar diğer işletmeler için de potansiyel ve gelişen pazarlar olabilecektir. 

Ürünün dünya ticaretindeki eğilimine bakarak büyüyen mi yoksa küçülen mi bir pazar 

olduğunu tespit etmek mümkündür. İstikrarlı bir şekilde büyüyen pazarları dikkatlice takip 

etmek gerekir. 

Buraya kadar eldeki verilerle işletmeler ürünleri için büyük ya da hızla gelişen küçük pazarları 

belirleyebilir. Bundan sonra belirlediği pazarları daha detaylı incelemesi gerekmektedir. Bu 

aşamada hedef pazarların incelenmesi için aşağıdaki şekilde bir değerlendirme yapmak 

gerekmektedir. 
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 Hedef Pazarların İncelenmesi 

Buraya kadar eldeki verilerle işletmeler, ürün için büyük ya da hızla gelişen küçük pazarları 

belirleyebilmektedir. Bundan sonraki süreçte ise tespit edilen pazarların daha detaylı 

incelenmesi ihracat stratejisi oluşumuna dayanak oluşturacaktır.  

4. ÜRÜNÜN TANIMLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI 

19.02.19 Makarna; yumurtasız (pişirilmemiş) 

Dünya ticaretinde önemli bir yer tutan makarna, spagetti ve benzeri ürünler grubunda 

Uluslararası Ticaret Sınıflandırmasında GTİP 19.02 pozisyon numarası ile “Makarnalar 

(pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun 

olmasın spagetti, macaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi)” ve “Pişirilmemiş 

makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)” şeklinde tanımlanmıştır. 

Makarna, sert durum buğdayından elde edilen irmiğin su ve bazı zenginleştirici maddeler ile 

karıştırılması, biçim verilmesi ve kurutulması suretiyle elde edilen oldukça besleyici ve 

uluslararası ticarette de rağbet gören bir gıda maddesidir. Üretim miktarı ve beslenmedeki 

önemi bakımından, buğdaydan elde edilen sanayi ürünleri arasında ekmekten sonraki en 

önemli gıda maddesi olan makarnaya talep yıllar geçtikçe artmaya devam etmektedir. 

Besleyici değeri, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi, farklı çeşitlerde ve şekillerde 

tüketilebilmesi, hızlı ve kolayca hazırlanabilmesi makarnanın talebinde son derece etkili 

olduğu kabul edilmektedir. Ancak artan üretim ve talebe rağmen, makarna üretiminin temel 

hammaddesi olan durum buğdayına bağımlılığı ve makarnalık sert buğday türünün de 

dünyanın belirli bölgelerinde yetişiyor olması bazı ülkeleri net ihracatçı, bazılarını ise net 

ithalatçı konumuna sokmaktadır. 

Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği’ne göre, makarnanın mutlaka durum buğdayından 

üretilmiş irmik ve su karışımından yapılması gerekmektedir. Makarna kalitesini etkileyen 

faktörlerin başında, irmiğin üretildiği durum buğdayının kalitesi gelmektedir. Durum 

buğdayının makarnalık kalitesini, tanenin fiziksel özellikleri, endosperm yapısı, protein miktarı, 

enzim aktivitesi ve pigment içeriği gibi birçok özelliği belirlemektedir. 

Durum buğdayından makarnanın üretiminde kullanılan irmik elde edilmektedir. Diğer taraftan, 

yumuşak buğdaydan ekmek, tatlı ve pastaları üretmek için kullanılan un elde edilmektedir. 

İrmik ve un arasındaki en temel fark gluten kalitesine dayanmaktadır. Durum buğdayında 

gluten dayanıklı iken yumuşak buğdayda gluten çok hassastır. İrmikte bulunan glutenin zarı 

çok sıkı bir şekilde tel şeklinde örülmüş gibidir ve glüten değerinin yüksekliği makarnanın da 

kalitesini yükseltmektedir. (1) Ayrıca, iyi kaliteli kuru bir makarnanın rengi altın gibi bir renkte 

olmalı ve kırıldığı zaman kuru, net bir ses çıkarmalıdır. Işık karşısında makarnaya bakıldığında 

rengin homojen olması (siyah ve beyaz noktaların, hava kabarcıklarının, çatlakların 

bulunmaması), pişirilme esnasında dayanıklı ve elastiki olması gerekmektedir. Eğer gluten iyi 

bir kalitede ise nişastanın etrafında bir zar oluşturmakta, böylece nişastanın makarnanın dışına 

çıkmasını engelleyip yapışkanlığı önlemekte, makarna suyu iyice emerek kendi ağırlığı ve 
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hacminin iki katına ulaşmaktadır. İrmik parçacık büyüklüğü de makarna kalitesini etkileyen en 

önemli faktörlerden birisidir. En iyi kalitede makarna üretimi için un içermeyen, irmik 

bakımından homojen olan, orta boyutta kaliteli irmik tercih edilmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İtalyanların yaşadığı ülkelerde makarna fabrikaları 

kurulmaya başlanmış ve böylece makarnanın yabancı toplumlar tarafından çok daha yakından 

tanınması sağlanmıştır. 1933 yılında Mario ve Guisseppe Braibanti şirketinin icadı olan 

otomatik devamlı makarna tesisleri, makarna üretimini endüstriyel bir hale getirmiştir. 

Uluslararası Makarna Organizasyonu’nun (IPO) verilerine göre; 2015 yılında 14,3 milyon ton 

dünya makarna üretimi gerçekleşmiştir. Üretimin birkaç ülkede yoğunlaştığı makarnada, 2015 

yılı verileri itibariyle 3 milyon 246 bin tonluk üretim miktarı ile İtalya, dünya makarna 

üretiminde ilk sırada yer almaktadır. ABD 2 milyon ton ile 2. sırada bulunurken Türkiye 1 

milyon 315 ton ile 3. sıraya yerleşmiştir. 

IPO’nun 2015 yılına dair verilerine bakıldığında; dünyada kişi başına yıllık makarna tüketiminin 

en yoğun olduğu ülke, 23.5 kg ile İtalya’dır. Üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırada yer 

alan İtalya’yı, 16 kg ile Tunus, 12 kg ile Venezüella, 11.2 kg ile Yunanistan, 9.2 kg ile İsviçre ve 

8.8 kg ile Arjantin takip etmektedir. Türkiye ise yıllık makarna tüketimi 7.5 kg ile 15. sırada yer 

almaktadır.  

5. ÜRÜNÜN DÜNYA DIŞ TİCARETİ 

Dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da makarnaya olan talep hızla artmaktadır. Buğdayın 

temel besin maddesi olması ve makarnanın besin değerinin yüksek oluşu, kolay hazırlanan, 

ekonomik bir gıda maddesi olması ve uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi gibi 

özellikler, söz konusu artışın temel nedenleri olarak değerlendirilmektedir.  

Dünya Ticaretinde İthalat ve İhracat Verileri (bin USD) 

Ülkeler 
2013 yılında 

değer dengesi 
2014 yılında 

değer dengesi 
2015'te değer 

dengesi 

2016'da 
değer 

dengesi 

2017'de 
değerde 
denge 

2017'de 
ihraç 

edilen 
değer 

2017’de 
ithal 

edilen 
değer 

Dünya 
              125,721    -               33,774    

-               
74,331    

-            
116,092    

-               
76,463    

         
4,052,931    

         
4,129,394    

İtalya 
         2,014,684             2,023,203    

         
1,817,137    

         
1,738,170    

         
1,763,919    

         
1,785,125    

                 
21,206    

Türkiye 
              458,351                  462,626    

              
398,295    

              
400,794    

              
464,569    

              
468,538    

                    
3,969    

Meksika 
                 37,886                     41,072    

                 
30,324    

                 
41,350    

              
155,784    

              
175,008    

                 
19,224    

Tayland 
              102,080                  108,949    

              
106,745    

              
116,895    

              
122,693    

              
134,637    

                 
11,944    

Mısır 
                 47,789                     39,213    

                 
60,435    

                 
47,826    

                 
63,839    

                 
65,016    

                    
1,177    

İran İslam Cumhuriyeti 
                 71,570                     58,206    

                 
46,347    

                 
49,283    

                 
53,731    

                 
54,547    

                        
816    

Tunus 
                 65,499                     42,592    

                 
46,229    

                 
36,479    

                 
39,585    

                 
40,569    

                        
984    

Yunanistan 
                 47,829                     41,195    

                 
38,526    

                 
37,516    

                 
37,481    

                 
45,239    

                    
7,758    

Peru 
                 35,220                     38,211    

                 
38,544    

                 
38,080    

                 
33,317    

                 
34,661    

                    
1,344    

Umman 
                 45,069                     54,490    

                 
43,119    

                 
27,163    

                 
28,269    

                 
38,495    

                 
10,226    

Fildişi Sahili 
                 35,245                     35,922    

                 
40,888    

                 
37,666    

                 
27,868    

                 
29,134    

                    
1,266    
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İspanya 
-                  2,671                     13,898    

                 
34,273    

                 
30,774    

                 
27,764    

                 
81,585    

                 
53,821    

Viet Nam 
                 18,673                     17,322    

                 
18,389    

                 
18,855    

                 
22,252    

                 
27,740    

                    
5,488    

Suudi Arabistan 
                 52,658                     42,962    

                 
19,404    

                 
17,603    

                 
18,214    

                 
66,305    

                 
48,091    

Endonezya 
                    3,379                        7,741    

                    
8,380    

                    
6,260    

                 
15,829    

                 
21,527    

                    
5,698    

Çin 
                 19,264                     14,468    

                 
13,058    

                 
17,420    

                 
14,772    

                 
43,527    

                 
28,755    

Kosta Rika 
                 10,468                     10,834    

                 
12,065    

                 
17,101    

                 
13,995    

                 
18,721    

                    
4,726    

Guatemala 
                 10,587                     12,374    

                 
12,171    

                 
12,824    

                 
11,450    

                 
22,071    

                 
10,621    

Letonya 
                    4,966    

                        
431    

                    
9,181    

                    
8,180    

                 
10,489    

                 
15,590    

                    
5,101    

Pakistan 
                    9,791                     11,065    

                    
8,808    

                    
8,247    

                    
9,549    

                    
9,988    

                        
439    

Mauritius 
                 10,161                        9,891    

                    
6,698    

                    
8,097    

                    
9,129    

                 
11,317    

                    
2,188    

Belçika 
                 22,728                        6,620    

                    
7,872    

                    
3,516    

                    
7,450    

                 
89,140    

                 
81,690    

Arjantin 
                    2,513                        1,240    

-                       
261    

                    
3,960    

                    
6,479    

                    
9,843    

                    
3,364    

Litvanya 
                        500                        5,594    

                    
4,133    

                    
6,674    

                    
5,798    

                 
13,962    

                    
8,164    

Nepal 
                    6,159                        7,367    

                    
5,186    

                    
5,959    

                    
5,356    

                    
7,107    

                    
1,751    

Fiji 
                 15,639                        5,932    

                    
3,136    

                    
3,382    

                    
3,463    

                    
4,162    

                        
699    

Kazakistan 
                    3,217                        2,739    

-                  
1,154    

-                  
1,224    

                    
2,519    

                    
6,838    

                    
4,319    

Tablo 1. Dünya Makarna Ticaretinde İthalat ve İhracat Verileri (ITC – Trademap) 

Toplam 14,3 milyon tonluk dünya makarna üretiminde İtalya en fazla makarna üretimi yapan 

ülke konumundadır. İtalya’dan sonra en fazla makarna üretimi yapan ülkeler sırasıyla ABD, 

Türkiye ve Rusya’dır. İtalya’nın dünya üretimindeki payı %25,1’tir. Bu veriler kıyaslandığında, 

küçük çaplı bir  gerilemeye rağmen bugünkü üretim miktarıyla dünyanın en büyük üreticisi 

konumunda olan İtalya’yı 2 milyon tonluk üretim ve yüzde 14,8’lik pay ile ABD, 1 milyon 315 

bin tonluk üretim ve yüzde 8,8’lik pay ile Türkiye takip etmektedir. Üretimde ilk sıralarda yer 

alan ülkelerden İtalya, ABD ve Türkiye ihracata dönük üretim yaparken, diğer ülkeler genelde 

kendi iç piyasa talepleri için üretim yapmaktadır.  

2017 Yılı Makarna Dış Ticaret Açığı Veren Ülkeler 

Ülkeler 
İthalat Değeri 2017 (bin 

USD) 
İthalat Dengesi 2017 (bin 

USD) 
İhracat Değeri 

(bin USD) 

Amerika Birleşik Devletleri               919,822    -571,435    
              

348,387    

Almanya               719,796    -469,949 
              

249,847    

Birleşik Krallık               531,435    -457,799    
                 

73,636    

Fransa               646,809    -430,498    
              

216,311    

Kanada               385,437    -247,041    
              

138,396    

Hong Kong, Çin               302,453    -206,983    
                 

95,470    

Avustralya               211,222    -201,203    
                 

10,019    

Japonya               320,364    -190,604    
              

129,760    

Nijerya               202,967    -179,829    
                 

23,138    
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Venezuela, Bolivarcı Cumhuriyeti               156,360    -156,360    
                              

-      

İsveç               129,597    -107,625    
                 

21,972    

Hollanda               319,485    -80,653    
              

238,832    

Irak                  78,125    -78,123    
                              

2    

Somali                  76,400    -76,400    
                              

-      

Angora                  75,015    -75,006    
                              

9    

Kamboçya                  78,945    -74,947    
                    

3,998    

İsviçre               134,626    -69,711    
                 

64,915    

Polonya               144,129    -67,593    
                 

76,536    

Tablo 2. 2017 Yılı Makarna Dış Ticaret Açığı Veren Ülkeler (ITC – Trademap) 

Dünya cari açık veren ülkelere bakıldığında; ABD 919.822.000 USD ithalat değeri ve 

348.387.000 USD ihracat değeri ile dış ticaret açığı vermektedir. Bu veri ABD’nin makarna 

ihracatçısı için potansiyel pazar olduğunu göstermektedir. Almanya’nın ithalat değeri 

531.435.000 USD, ihracat değeri ise 249.847.000 USD’dir. İngiltere’nin ithalat değeri 

531.435.000 USD, ihracat değeri ise 73.636.000 USD’dir. ile potansiyel Pazar olduğunu 

söyleyebiliriz.  Fransa’nın ithalat değeri 646.809.000 USD, ihracat değeri 216.311.000 USD’dir. 

ABD’nin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Fransa’nın potansiyel Pazar olduğu söylenebilir. 

Avrupa ülkeleri, dünya üretiminin yaklaşık %51,4’sini gerçekleştirmektedir (AB  ülkeleri %34,4; 

diğer Avrupa ülkeleri %17). Dünya üretiminin %36,6’lık kısmı Amerika kıtasında (Orta ve Güney 

Amerika %21,7 ve Kuzey Amerika %14,9) gerçekleştirirken, Ortadoğu ülkelerinin üretimdeki 

payı %4,1 ve Afrika ülkelerinin payı ise %5,8 civarındadır. Asya ülkeleri (%1,7) ve Avustralya 

(%0,4) ise dünya makarna üretiminde çok düşük paylara sahiptir. Ancak bu bölgeler tüketim, 

dolayısıyla da ihracat açısından potansiyel pazarlar olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda 

özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi Asya Pasifik ülkeleri, makarna üretimlerini 

yoğun yurt içi ve bölgesel talepleri karşılamak üzere arttırma yönünde çalışmalar yapmaktadır. 

2013 yılında 13,5 milyon olan makarna üretiminin 2015 yılında 14,3 milyon tona çıkması, 

dünyada makarnaya olan talep artışının en önemli göstergesidir. 

İhracatçı Ülkeler Sıralaması (bin USD) 

İhracatçılar 
2014 yılında ihraç 

edilen değer 
2015 yılında ihraç 

edilen değer 
2016 yılında ihraç 

edilen değer 
2017 yılında ihraç 

edilen değer 

Dünya          4,284,096             3,972,830             3,840,898             4,052,931    

İtalya          2,077,641             1,859,788             1,781,755             1,785,125    

Türkiye               465,992                  401,674                  403,840                  468,538    

Meksika                  64,238                     59,324                     61,661                  175,008    

Tayland               120,260                  117,335                  127,889                  134,637    

Amerika Birleşik Devletleri               160,209                  168,748                  132,675                  120,475    

Belçika                  74,017                     69,659                     71,991                     89,140    

İspanya                  63,388                     79,026                     77,744                     81,585    

Kanada               125,359                  138,806                  100,402                     74,660    

Suudi Arabistan                  77,780                     56,562                     61,815                     66,305    
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Mısır                  43,701                     65,375                     49,280                     65,016    

İran İslam Cumhuriyeti                  58,232                     46,576                     50,003                     54,547    

Japonya                  40,542                     44,279                     51,593                     50,380    

Kore Cumhuriyeti                  47,391                     48,359                     48,326                     46,301    

Yunanistan                  51,316                     45,888                     44,625                     45,239    

Hollanda                  57,163                     47,631                     43,770                     44,893    

Çin                  30,420                     31,105                     39,036                     43,527    

Fransa                  40,443                     40,020                     34,088                     41,039    

Almanya                  42,691                     37,766                     36,621                     40,821    

Tunus                  43,271                     47,010                     37,676                     40,569    

Umman                  65,647                     55,939                     39,091                     38,495    

Avusturya                     6,010                     30,697                     34,172                     37,568    

Peru                  39,538                     39,655                     39,198                     34,661    

Fildişi Sahili                  36,991                     42,230                     39,420                     29,134    

Viet Nam                  21,130                     21,431                     23,480                     27,740    

Hong Kong, Çin                  26,486                     26,694                     26,692                     26,078    

Guatemala                  23,779                     23,988                     23,849                     22,071    

Endonezya                  12,263                     12,727                     12,301                     21,527    

Tablo 3. İhracatçı Ülkeler Sıralaması (ITC – Trademap) 

Makarna için ürün ihracatçı ülkelerine baktığımızda ilk sırada İtalya, ardından Türkiye, 

Meksika, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, ispanya, Kanada, Suudi Arabistan, Mısır 

gelmektedir. Ülkelerin verileri ve 2014-2017 değerleri tabloda yer almaktadır. 

Artan dünya nüfusu ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin geleneksel mutfaklarında yer 

almamasına karşın makarna tüketimi yükselmiştir. Ayrıca artan kişi başına milli gelirle birlikte 

batı tarzı yemek alışkanlıklarına yönelik ilgi son yıllarda artmıştır. Makarna tarzı ürünlerin 

lezzeti, ucuzluğu, besleyici olması, kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza edilebilmesi gibi 

özelliklerinden dolayı dünyada makarna ürünlerine olan genel talep istikrarlı bir artış 

göstermektedir. Makarna ürünlerinin, üretimin temel hammaddesi olan durum buğdayına 

bağımlı olması ve makarnalık sert buğday türünün dünyanın belirli bölgelerinde yetiştirilmesi, 

söz konusu ürünlere talebi olan, ancak hiç üretim yapmayan ya da üretimleri ile yurt içi talebi 

karşılayamayan ülkeleri net ithalatçı konumuna sokmaktadır. Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç 

pazarlarında ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla da ithalat yapabilmektedirler. 

MAKARNA İTHALATINDA İLK 25 ÜLKE BİLGİLERİ 

İthalatçı 25 Ülke (bin USD) 

İTHALATÇI ÜLKELER 
2013'te ithal 
edilen değer 

2014'te ithal 
edilen değer 

2015'te ithal 
edilen değer 

2016'te ithal 
edilen değer 

2017'te ithal 
edilen değer 

Amerika Birleşik Devletleri 
         589,683             631,592    

         
642,452    

         
607,040    

         574,720    

Almanya 
         399,440             412,651    

         
369,259    

         
342,915    

         328,350    

Fransa 
         322,351             304,418    

         
304,344    

         
281,278    

         290,090    

Japonya 
         263,460             253,927    

         
244,341    

         
251,715    

         249,378    

Venezuela, Bolivarcı Cumhuriyeti 
            37,610                49,405    

               
5,453    

            
27,771    

         152,769    
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Kanada 
         152,108             154,111    

         
166,171    

         
147,253    

         145,523    

Kore Cumhuriyeti 
         115,493             123,441    

         
119,259    

         
124,227    

         128,973    

Birleşik Krallık 
         112,399             143,115    

         
155,048    

         
120,245    

         114,325    

Hollanda 
         115,211             110,633    

            
92,850    

            
93,744    

            97,224    

Hong Kong, Çin 
            94,436             103,903    

            
97,889    

            
94,456    

            84,199    

Belçika 
            67,930                67,397    

            
61,787    

            
68,475    

            81,690    

Angora 
            85,376             106,349    

            
52,360    

            
46,960    

            73,284    

Somali 
            62,649                73,791    

            
75,065    

            
64,808    

            72,210    

Avustralya 
         107,031             101,975    

            
91,378    

            
81,779    

            65,557    

İsveç 
            59,252                66,675    

            
60,506    

            
58,562    

            57,148    

İspanya 
            50,538                49,490    

            
44,753    

            
46,970    

            53,821    

Libya Eyaleti 
            57,086                21,423    

            
23,150    

            
43,144    

            53,715    

Birleşik Arap Emirlikleri 
            47,743                54,365    

            
51,278    

            
82,870    

            51,789    

İsviçre 
            52,458                53,490    

            
50,344    

            
50,399    

            49,908    

Irak 
                 5,439    

            
45,975    

            
40,867    

            49,529    

Polonya 
            45,178                51,181    

            
41,178    

            
37,459    

            48,830    

Suudi Arabistan 
            27,318                34,818    

            
37,158    

            
44,212    

            48,091    

Rusya Federasyonu 
            82,503                91,037    

            
44,420    

            
36,440    

            44,133    

Etiyopya 
            22,826                27,408    

            
37,938    

            
40,220    

            39,214    

Tablo 4. İthalatçı 25 Ülke (ITC – Trademap) 

Bu ülkeler listesinde genel ihracat-ithalat pazar büyüklüğüne göre bir sıralama yapılmaktadır. 

Bu veri ile birlikte aslında büyüyen pazarlara da bakmak gerekmektedir. Gıda ürünlerinde bu 

iki veriyi birlikte değerlendirmek daha geçerli sonuçlar vermektedir. 

Dünya Yıllar İthalatında Büyüyen Ülkeler (bin USD) 

İthalatçılar 
İthalat Değeri 

2014 
İthalat Değeri 2015 İthalat Değeri 2016 İthalat Değeri 2017 

Venezuela             49,405                   5,453                27,771             148,316    

Angola          106,349                52,360                46,960                73,357    

Belçika             67,397                61,787                68,475                81,690    

Polonya             51,181                41,178                37,459                48,830    

Libya              21,423                23,150                43,144                53,715    

Fransa          304,418             304,344             281,278             290,090    

Irak                5,439                36,068                40,867                49,529    

Rusya Federasyonu             91,037                44,420                36,440                44,133    

Tablo 5. Dünya Yıllar İthalatında Büyüyen Ülkeler (ITC – Trademap) 
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Dünya yıllar ithalatında büyüyen ülkelere baktığımızda Venezuela, Angola, Belçika, Polonya, 

Libya, Fransa, Irak ve Rusya Federasyonu ilk sekiz ülkedir. Ülkelerin ithalat miktarında artış 

pozitif yöndedir. 

VENEZUELA 

Venezuela Makarna İthalatı Ticaret Göstergeleri 

İthalat yapılan ülke 
İthalat Değeri 

2017 (bin USD) 

İhracatçı ülkenin bu 
ülkenin ithalatındaki 

payı (%) 

Birim fiyat 
(USD/ton) 

Dünyada ihracat 
yapan ülkeler 

arasında sıralama 

Dünya İhracatını 
gerçekleştiren ülkeler 

arasındaki payı (%) 

Meksika            123,421    80.8 2235 3 4.3 

Türkiye               10,162    6.7 469 2 11.6 

İtalya                  6,265    4.1 758 1 13.2 

Panama                  4,451    2.9 1590 54 0.1 

Brezilya                  4,039    2.6 713 51 0.1 

Şili                  1,256    0.8 1194 45 0.2 

Birleşik Arap Emirlikleri                  1,100    0.7 362 28 0.5 

Peru                       699    0.5 651 22 0.9 

Mısır                       450    0.3 1025 10 1.6 

Amerika Birleşik Devletleri                       317    0.2 1994 5 3.1 

Dominik Cumhuriyeti                       245    0.2 1025 63 0.06 

Portekiz                       192    0.1 914 32 0.4 

Arjantin                          89    0.1 622 41 0.2 

Tablo 6. Venezuela Makarna İthalatı Ticaret Göstergeleri (ITC – Trademap) 

Dünya makarna İthalat artışında Venezüella ilk sıradadır. Venezüella ithalatında tedarikçi 

ülkeler ise Meksika, Türkiye, İtalya, Panama, Brezilya, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Peru, Mısır 

ve ABD’dir. Venezuela’nın ithalat yaptığı ülkelere baktığımızda Meksika’dan 123.421.000 USD 

ithalat yaptığı anlaşılmaktadır. Bu ithalatın payı %80,8’e karşılık gelmektedir. İkinci olarak 

Türkiye gelmekte olup 10.162.000 USD ile toplam ithalatın %6,7’lik kısmını karşılamaktadır. 

Yıllar geçtikçe Türkiye Venezuela pazarında küçülme göstermiştir. Ancak bu küçülmeye 

rağmen pazar potansiyeli gelişen ülkeler sıralaması açısından değerli bir rol oynamaktadır. 

İtalya’ya baktığımızda 6.265.000 USD’lik ithalatının %4,1’lik kısmını karşılarken yıllar geçtikçe 

%4’e düşüş göstermiştir.  

ANGOLA 

Angola İthalatı Ticaret Göstergeleri 

İthalat yapılan 
ülke 

İthalat Değeri 
2017 ( bin USD) 

Ticaret Dengesi 
2017 (bin USD) 

İhracatçı ülkenin bu 
ülkenin ithalatındaki 

payı (%) 

Yıllık değer 
değişimi 2016-

2017 (%) 

Dünyada ihracat 
yapan ülkeler 

arasında sıralama 

Türkiye                  58,434    -58.434 79.7 78 2 

Umman                     7,209    -7.209 9.8 61 20 

Portekiz                     2,243    -2.243 3.1 -22 32 
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Letonya                     2,237    -2.237 3.1 4 33 

Mısır                     2,012    -2.012 2.7 135 10 

İtalya 
                        

581    
-581 0.8 -37 1 

Yunanistan 
                        

335    
-335 0.5 -29 14 

Romanya 
                           

78    
-78 0.1 -53 42 

Brezilya 
                           

40    
-40 0.1 -95 51 

Güney Afrika 
                           

38    
-38 0.1 -96 47 

Litvanya 
                           

32    
-32 0.1   35 

Hollanda 
                           

13    
-13 0.1 30 15 

Polonya 
                              

9    
-9 0.1   31 

Ukrayna 
                              

8    
-8 0.1   71 

Namibya 
                              

7    
-1 0.1 -87 62 

Almanya 
                              

3    
-3 0.1   18 

Lübnan 
                              

3    
-3 0.1 -92 39 

İspanya 
                              

1    
-1 0.1   7 

Vietnam 
                              

1    
-1 0.1   24 

Tablo 7. Angola Makarna İthalatı Ticaret Göstergeleri (ITC – Trademap) 

Angola’nın ithalat yaptığı ülkelere baktığımızda Türkiye 58.434.000 USD ile %79.7’lik ithalatı 

karşılamaktadır. Yıllar içinde %1’lik küçülme göstermiştir. Umman ikinci sırada olmakla birlikte 

7.209.000 USD’lik kısmı karşılamaktadır. Sonra sırası ile Portekiz, Letonya ve Mısır gelmektedir.  

Angola yemek kültürü ve ekonomik yapısı makarna ve buğday tüketimini zaruri hale 

getirmiştir. Ülke mutfağına hiç de yabancı olmayan makarna, Angola’da tüketimi her geçen 

gün artan bir gıda maddesidir. Makarna ve buğday tüketiminde giderek artan ihtiyacını 

karşılamak isteyen Angola ithalat yapmakta ve makarna pazarı hızla büyümektedir. 

BELÇİKA 

Belçika İthalatı Ticaret Göstergeleri 

İthalat yapılan ülke 
İthalat Değeri 

2017 (bin 
USD) 

İhracatçı ülkenin bu 
ülkenin 

ithalatındaki payı 
(%) 

Birim fiyat 
(USD/ton) 

Yıllık değer 
değişimi 2016-

2017 (%) 

Dünyada ihracat 
yapan ülkeler 

arasında sıralama 

Dünya İhracatını 
gerçekleştiren ülkeler 

arasındaki payı (%) 

İtalya 47.013 57.6 1012 35 1 13.2 

Hollanda 13.393 16.4 2320 22 15 1.1 

Fransa 8.888 10.9 1742 -12 17 1.1 

Almanya 4.104 5.1 1424 13 18 1.1 

Türkiye 3.281 4.1 687 -11 2 11.6 

İspanya 1.310 1.6 777 -21 7 2.1 

Tayland 996 1.2 2311 183 4 3.3 

Polonya 567 0.7 3611 -17 31 0.4 
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Lüksemburg 348 0.4 1944 14 83 0.02 

Çin 296 0.4 2426 202 16 1.1 

Fas 261 0.3 1526 25 57 0.1 

Birleşik Krallık 251 0.3 5457 -5 43 0.2 

Slovakya 182 0.2 1717 -21 78 0.02 

Portekiz 175 0.2 714 11 32 0.4 

Kore Cumhuriyeti 144 0.2 1714 32 13 1.1 

Danimarka 82 0.1 1952   61 0.07 

Yunanistan 76 0.1 1689 -11 14 1.1 

Avusturya 65 0.1 5417 -75 21 0.9 

Japonya 63 0.1 5250 -59 12 1.2 

Tablo 8. Belçika İthalatı Ticaret Göstergeleri (ITC – Trademap) 

Belçika en çok makarna ithalatını İtalya’dan yapmaktadır. 47.013.000 USD ithalatın %57,6’lık 

kısmını karşılamaktadır.  Yıllar itibariyle  %4’lük bir küçülme yaşanmıştır. İkinci sırada Hollanda 

yer almaktadır. 13.393.000 USD ithalat ile birlikte %16,4’lük ithalatı karşılamakta ve yıllar 

itibariyle %2’lik küçülme yaşanmaktadır. Diğer ithalatçı ülkeler tedarikte peşi sıra gelmektedir. 

Angola gibi makarnayı ekonomik yiyecek olarak kullanan toplumlar haricinde gelişmiş ülkeler 

de makarnayı tercih etmektedir. Zengin sos ve çeşitlerle sofraları süsleyen makarna AB 

tüketimindeki payını giderek arttırmaktadır. Belçika bu anlamda büyüyen pazarlardan biridir.  

Belçika makarna tüketiminde Avrupa ortalamasının altında kalmaktadır. Belçika’da kişi başı 

makarna tüketimi yıllık 5,4 kg’dır. Makarnayı bol sebzeli soslarla tatlandırmayı seven 

Belçikalılar, bunun yanı sıra çeşitli et ürünlerini de kremayla harmanlayıp sos olarak kullanmayı 

tercih etmektedirler. Asya mutfağının yaygınlaşmasıyla erişte (noodle) tüketimine giderek 

daha çok yönelen Belçikalılar, Asya mutfağında kullanılan baharatlı ve sebzeli sosları da ilgiyle 

tüketmektedirler. 

POLONYA 

Polonya İthalatı Ticaret Göstergeleri 

İthalat yapılan ülke  
İthalat Değeri 

2017 (bin USD) 

İhracatçı ülkenin bu 
ülkenin ithalatındaki 

payı (%) 

Yıllık değer 
değişimi 2016-

2017 (%) 

Dünyada ihracat 
yapan ülkeler 

arasında sıralama 

Dünya İhracatını 
gerçekleştiren ülkeler 

arasındaki payı (%) 

İtalya 22.767 46.6 5 1 13.2 

Slovenya 7.923 16.2 1065 53 0.1 

Almanya 6.477 13.3 232 18 1.1 

Çek Cumhuriyeti 6.275 12.9 -3 29 0.5 

Yunanistan 1.615 3.3 6 14 1.1 

Romanya 1.206 2.5 -4 42 0.2 

Viet Nam 638 1.3 41 24 0.7 

Avusturya 585 1.2 1917 21 0.9 

Çin 280 0.6 -13 16 1.1 

Belçika 268 0.5 -54 6 2.2 

Tayland 169 0.3 -13 4 3.3 
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Birleşik Krallık 164 0.3 31 43 0.2 

Fransa 146 0.3 -37 17 1.1 

İspanya 69 0.1 -44 7 2.1 

Ukrayna 37 0.1 106 71 0.03 

Kore Cumhuriyeti 37 0.1 37 13 1.1 

Slovakya 35 0.1 -98 78 0.02 

Hollanda 30 0.1 67 15 1.1 

Tablo 9. Polonya İthalatı Ticaret Göstergeleri (ITC – Trademap) 

Polonya’nın ithalatında İtalya 22.767.000 USD ile ilk sırada yer almaktadır ve Polonya makarna 

ithalatının %46,6’lık kısmını karşılamaktadır. Pazarda yıllar geçtikçe %4’lük azalma 

göstermiştir. Sonrasında gelen Slovenya 7.923.000 USD ile pazarın % 16,2’lik kısmını 

karşılamaktadır. 

ÜRÜN ANALİZİ TABLOLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dünya makarna ithalatı miktar ve değer bazında kıyaslandığında, miktarda azalma olmasına 

rağmen değer bazında artış kaydedildiği görülmektedir. Dünya makarna ithalatının yüzde 

36,3’e yakınının AB ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika) tarafından 

gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Makarna ürünlerinin, temel hammaddesi olan durum buğdayına bağımlı olması ve makarnalık 

sert buğday türünün dünyanın belirli bölgelerinde yetiştirilmesi, söz konusu ürünlere talebi 

olan, ancak hiç üretim yapmayan ya da üretimleri ile yurt içi talebi karşılayamayan ülkeleri net 

ithalatçı konumuna sokmaktadır. Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç pazarlarında ürün 

çeşitliliğini sağlamak amacıyla da ithalat yapabilmektedirler. 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) son verilerine göre dünyada 27’si 

Afrika, 7’si ise Asya kıtasında olmak üzere 34 ülke, çatışma, kuraklık, sel ve benzeri nedenlerle 

halkını doyuracak gıdadan yoksun durumdadır. Raporda yer alan 27 Afrika ülkesi şunlardır: 

Zimbabve, Burkina Faso, Çad, Cibuti, Eritre, Gine, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Sierra 

Leon, Burundi, Kongo, Etiyopya, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Mozambik, Güney Sudan, 

Sudan, Svaziland, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Kamerun ve Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti. Asya kıtasında ise bu ülkeler Laos, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Myanmar, 

Doğu Timor ve Nepal’dir. Açlıkla mücadele eden ülkelere yapılan yardımların başında makarna, 

un ve pirinç ilk sıralarda yer alıyor. 25 Ekim’de kutlanan Dünya Makarna Günü dolayısıyla 

dünyanın dört bir yanındaki makarna sanayicileri, bu yıl da Uluslararası Makarna Örgütü’nün 

(International Pasta Organization-IPO), düzenlediği “Makarnanın Gücü” kampanyası 

kapsamında, açlıkla mücadeleye destek veren yardım kuruluşlarına yaklaşık 2 milyon makarna 

tabağı bağışlamıştır. Yardımların büyük çoğunluğu Afrika ülkelerine yapılmıştır. Afrika 

ülkelerinde yaşanan bu gıda yetersizliğinin önümüzdeki dönemlerde düzelmesi için yoğun 

nüfus artışı ile gıda tedariki arasında uyumun sağlıklı bir düzeyde gerçekleşmesi 

gerekmektedir. 



17 
 

Dünyada makarnalık buğday üretiminde en büyük üretici ülkeler sırasıyla Kanada, İtalya ve 

Türkiye’dir. 2017-2018 sezonunda dünya makarnalık buğday üretiminin %25’i AB ülkelerinde 

(%11 İtalya), %13’ü Kanada’da, % 10’u Türkiye’de ve %6’sı Meksika’da yapılmıştır. 2017-2018 

dönemi dünya durum buğday üretiminin ana ithalatçı bölge olan Kuzey Afrika’da artışa rağmen 

ana ihracatçı ülkelerde (Kanada, AB, ABD ve Meksika) azalış göstermesi nedeniyle geçen yılın 

%7 olan yüksek seviyesinden gerileyerek 37 milyon tona inmesi beklenmektedir. 

Durum buğdayı tüketimi, gıdalık kullanım artmasına rağmen yemlik kullanımdaki düşüşe bağlı 

olarak azalmıştır. Önceki yıl durum buğdayının yemlik tüketiminin yüksek olması, özellikle 

Kanada’da kalite düşüşü nedeniyle yemlik arzının normalin üzerinde olmasından 

kaynaklanmıştır. (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Hububat Sektör Raporu) 

Makarnalık buğday küresel kapanış stokları, majör ihracatçılarda stokların daralmasıyla 3 yılın 

en düşük seviyesine gerilemiştir. Kapanış stoklarındaki daralma büyük ölçüde Kanada’da %54 

ve ABD’de %36 oranında stokların azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu da dünyada makarna 

ihracat pazarı ve hedeflerin üretim odaklı değişkenlikler göstereceğini göstermektedir. 

 MAKARNA İHRACATI VE MAKARNA İHRACATÇISI ÜLKELER 

İhracatçı Ülkeler (bin USD) 

İhracatçılar  
2013 yılında ihraç 

edilen değer  
2014 yılında ihraç 

edilen değer  
2015 yılında ihraç 

edilen değer  
2016 yılında ihraç 

edilen değer  
2017 yılında ihraç 

edilen değer  

Dünya          9,206,477             9,430,375             8,711,597             8,730,326             9,439,732    

İtalya          2,880,981             2,971,118             2,647,962             2,595,695             2,628,182    

Çin               811,901                  838,953                  819,875                  837,766                  865,366    

Kore Cumhuriyeti               320,832                  320,231                  330,735                  409,774                  514,494    

Türkiye               494,027                  507,051                  418,183                  422,170                  490,647    

Tayland               407,162                  402,796                  394,240                  415,829                  442,092    

Amerika Birleşik Devletleri               364,002                  376,662                  389,552                  337,795                  348,387    

Belçika               326,759                  305,587                  273,162                  284,919                  312,542    

Almanya               216,608                  227,962                  224,817                  230,955                  249,847    

Hollanda               191,844                  218,537                  178,366                  206,307                  238,832    

Endonezya               204,534                  224,587                  191,382                  193,801                  229,458    

Fransa               225,137                  238,018                  217,961                  200,785                  216,311    

Viet Nam               171,421                  170,263                  172,998                  174,928                  196,365    

Meksika                  78,017                     69,972                     82,363                     76,369                  181,341    

Avusturya               159,698                  155,182                  140,873                  151,761                  168,912    

Kanada               175,914                  167,607                  179,583                  151,450                  138,396    

İspanya               110,405                  130,060                  122,681                  125,971                  132,356    

Japonya                  87,602                     90,731                     94,775                  122,102                  129,760    

Rusya Federasyonu               109,999                  130,210                  106,293                     94,156                  108,821    

Suudi Arabistan               119,479                  124,603                  109,405                     98,317                  105,610    

Hong Kong, Çin                  81,680                     84,527                     93,939                     94,458                     95,470    

Taipei, Çin                  75,992                     77,940                     79,634                     84,868                     88,663    

Nijer                     3,368                        7,633                        5,121                     30,919                     80,578    

Poland                  42,803                     49,746                     55,279                     62,494                     76,536    

Tablo 10. İhracatçı Ülkeler (ITC – Trademap) 
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Ülkeler bazında makarna ihracatına bakıldığında dünyanın en büyük makarna ihracatçısının 

İtalya olduğu görülmektedir. İtalya tek başına dünya makarna ihracatının %48’ine yakınını 

(miktar bazında) gerçekleştirmektedir.  İtalya, üretim ve pazarlama dalgalanmalarına rağmen 

birinci sırada kalmayı başarmıştır. Çin, İtalya’dan sonraki en büyük ikinci makarna ihracatçısı 

konumundadır. Her yıl makarna ihracatını önemli oranda arttırmayı başaran Çin aynı zamanda 

üretim ve satış endeksinde olumlu yönde ilerlemeyi başarmıştır. Çin 2014 yılında 811.901.000 

USD değeri 2017 yılında 865.366.000 USD’ye çıkarmayı başarmıştır. Üretim dalgalanmalarına 

rağmen satışta başarıyı sağlamış ve ihracatta ilerlemeyi korumuştur. 

Değer Bakımından İhracat Listesi (bin USD) 

Ülkeler İhracat Değeri 2015 İhracat Değeri 2016 İhracat Değeri 2017 
Dünya  yıllar ihracatı farkı  

 2017-2016 USD 

Dünya          3,930,357             3,841,466             4,057,786    216320 

İtalya          1,859,788             1,781,755             1,785,125    3370 

Türkiye               401,674                  403,840                  468,627    64787 

Meksika                  59,324                     61,661                  175,008    113347 

Tayland               117,335                  127,889                  134,637    6748 

ABD               168,748                  132,675                  120,475    -12200 

Belçika                  69,659                     71,991                     89,140    17149 

İspanya                  79,026                     77,744                     81,585    3841 

Kanada               138,806                  100,402                     74,660    -25742 

Suudi Arabistan                  56,562                     61,815                     66,305    4490 

Mısır                  65,375                     49,280                     65,016    15736 

İran                    50,003                     54,547    4544 

Japonya                  44,279                     51,593                     50,380    -1213 

Kore                  48,359                     48,326                     46,301    -2025 

Yunanistan                  45,888                     44,625                     45,239    614 

Hollanda                  47,631                     43,770                     44,893    1123 

Çin                  31,105                     39,036                     43,527    4491 

Fransa                  40,020                     34,088                     41,039    6951 

Almanya                  37,766                     36,621                     40,821    4200 

Tunus                  47,010                     37,676                     40,569    2893 

Tablo 11. Değer Bakımından İhracat Listesi (ITC – Trademap) 

Değer bakımından bakıldığında ihracat yapan ülkeler sıralaması farklılık göstermektedir. 
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İHRACATÇI ÜLKELER (bin USD) İTHALATÇI ÜLKELER (bin USD) 

İHRACATÇI ÜLKELER 
2016 yılında ihraç 

edilen değer  
2017 yılında ihraç 

edilen değer  
İTHALATÇI ÜLKELER 

2016'te ithal 
edilen değer 

2017'te ithal 
edilen değer 

İtalya          2,595,695             2,628,182    ABD          607,040             574,720    

Çin               837,766                  865,366    Almanya          342,915             328,350    

Kore Cumhuriyeti               409,774                  514,494    Fransa          281,278             290,090    

Türkiye               422,170                  490,647    Japonya          251,715             249,378    

Tayland               415,829                  442,092    Venezuela             27,771             152,769    

Amerika Birleşik Devletleri               337,795                  348,387    Kanada          147,253             145,523    

Belçika               284,919                  312,542    Kore Cumhuriyeti          124,227             128,973    

Almanya               230,955                  249,847    Birleşik Krallık          120,245             114,325    

Hollanda               206,307                  238,832    Hollanda             93,744                97,224    

Endonezya               193,801                  229,458    Hong Kong, Çin             94,456                84,199    

Fransa               200,785                  216,311    Belçika             68,475                81,690    

Vietnam               174,928                  196,365    Angora             46,960                73,284    

Meksika                  76,369                  181,341    Somali             64,808                72,210    

Avusturya               151,761                  168,912    Avustralya             81,779                65,557    

Kanada               151,450                  138,396    İsveç             58,562                57,148    

ispanya               125,971                  132,356    ispanya             46,970                53,821    

Japonya               122,102                  129,760    Libya Eyaleti             43,144                53,715    

Rusya Federasyonu                  94,156                  108,821    Birleşik Arap Emirlikleri             82,870                51,789    

Tablo 12. İhracatçı Ülkeler ve İthalatçı Ülkeler (ITC – Trademap) 

6. TÜRKİYE MAKARNA ÜRETİMİ ve DURUMU 

TÜRKİYE’DE MAKARNA SANAYİ 

Türk gıda sanayinin öncü sektörlerinden biri olan makarna sanayinin temelleri, Türkiye’de 

Cumhuriyetin ilk döneminde atılmıştır. Önceleri tamamı ev yapımı olarak “Erişte” adı altında 

tüketilen makarnanın sanayi olarak Türkiye’ye giriş tarihi 1922 yılıdır. Türkiye’deki ilk makarna 

tesisi de 1922 yılında İzmir’de kurulmuştur. 1950’li yıllara kadar makarna üretimi küçük 

imalathanelerde gerçekleştirilmiş. 1960 yılından sonraki 10 yılda büyük işletmeler kurulmuş ve 

Türkiye’deki makarna fabrikası sayısı ve üretim kapasitesi 3 kat artmıştır. 1970’li yıllara 

gelindiğinde küçük tesisler yerini modern teknoloji kullanan büyük kapasiteli fabrikalara 

bırakmıştır. 1962 yılında 33 bin ton/yıl olan Türkiye’deki kurulu kapasite, 1970’li yıllarda büyük 

fabrikaların açılmaya başlamasıyla 100 bin ton/yıla, 1980 yılında 250 bin ton/yıla ve yeni 

fabrikaların kurulmasıyla birlikte diğer fabrikaların da kurulu kapasitelerini arttırmaları sonucu 

1993 yılında 530 bin ton/yıla ulaşmıştır. Sonraki yıllarda Türkiye’de makarna üretimi ve kalitesi 

de artarak uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale gelmiş ve entegre fabrika sayısı 26’ya 

ulaşmıştır.  
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1990’lı yılların başlarından itibaren ülke çapında ihracata yönelik sanayileşme stratejisinin 

ağırlıklı olarak uygulanmasıyla birlikte Türkiye’nin makarna ihracatında görülen canlanma, iç 

talepteki eş zamanlı büyüme ile paralel gelişince, makarna sektöründe faaliyette bulunan 

büyük fabrikalar kapasitelerini artırma yoluna gitmişlerdir. Türkiye makarna ihracatının en 

yüksek seviyelerinden birinin yakalandığı 1997 yılında, toplam kurulu kapasite 710 bin ton/yıl 

seviyesine ulaşmıştır. 

 

Türkiye, 2010 yılı itibariyle 1 milyon 300 bin tonu aşan kurulu kapasite ile dünyanın en büyük 

makarna üreticisi ülkelerinden biridir. Ancak özellikle son yıllarda firmaların yaptığı fabrika ve 

teknoloji yatırımlarıyla birlikte bu kapasitenin 1 milyon 700 bin ton civarına ulaştığı tahmin 

edilmektedir. 

Türkiye’de makarnanın hammaddesi olan durum buğdayı, ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu, 

Orta Anadolu ve Batı Anadolu’da üretilmektedir. Bu yüzdende Türkiye’de makarna üreten 

fabrikalar da daha çok bu bölgelerde yoğunlaşmışlardır. 

Bugün Türk makarna sanayi içerisinde; bölgesel talebi karşılamaya yönelik çalışan tesislerin 

yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeye ulaşmış, üretiminin 

önemli bir bölümünü ihracata yönlendirmiş 22 fabrika faaliyet göstermektedir. 

Türkiye’deki tüm makarna fabrikaları, üretimleri için gerekli olan irmiği kendileri üretmektedir. 

Oysa bu durum Avrupa ve ABD üreticilerinde fazlaca yaygın olmayan bir sistem olup, Türk 

üreticilerine öncelikle düşük maliyet, standardizasyon, araştırma-geliştirme ve yüksek kalite 

gibi avantajlar sağlamaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN MAKARNA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 

Türkiye’de makarna üretimi yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte zaman zaman iç ve dış 

talepteki gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izlemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de üretimi belirleyen unsurların başında sert durum buğdayının rekoltesi gelmekte ve 

rekoltenin düşük olduğu yıllarda üretim artışı yavaşlamaktadır. 

1990’lı yıllara kadar üretim, talep artışına paralel bir seyir izlerken sonraki yıllarda ihracat 

artışına bağlı olarak üretim yurt içi talepten daha fazla artmıştır. 1985 yılında 217 bin ton olan 

makarna üretimi 1990 yılında %35,9 oranında artarak 295 bin tona, 1995 yılında ise %39,3 

artışla 411 bin tona ulaşmıştır. 1997 yılında iç pazarda süper marketlerdeki hızlı gelişim ve 

perakende gıda ticaretindeki payların artması, sektörel reklam ve tanıtım faaliyetlerinin 

başarılı olması, yeni yatırımların devreye girmesi ve en önemlisi ihracatın 136 bin tona 

ulaşması sonucu üretim 455 bin tona ulaşmıştır. 1998 ve 1999 yıllarında dünyada yaşanan 

global kriz ve Rusya krizine bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren firmalar, özellikle Rusya ve 

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde büyük pazar kaybına uğramış, ihracattaki azalışa 

bağlı olarak, üretim bir önceki yıla göre 31 bin ton azalırken, ihracattaki azalma 42 bin ton 

olmuştur. 1998 yılında da iç talepteki artış devam etmiş ancak 2000 yılının Kasım ayından sonra 

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve bu krizin 2001 yılında da devam etmesi, aşırı rekabet 

içinde ve zor durumda bulunan sektörü, olumsuz yönde etkilemiş ve iç talep daralmıştır. 2000 

krizi ile birlikte bazı firmalar üretime ara vermek durumunda kalmışlardır. Bir kısmında 

kapasite kullanım oranları %25’lere kadar düşmüştür. Firmalar daralan talep karşısında yurt içi 

talebi canlandırmak için artan maliyetlerine rağmen fiyat seviyesini aynı tutmaya çalışmış, 

ayrıca TL’nin aşırı değer kaybı sonucu ihracat faaliyetlerine önem vererek ihracatlarını 

artırmışlardır. Günümüzde dünya buğday üretiminde dokuzuncu, makarna üretiminin temel 

hammaddesi olan durum buğdayı üretiminde de ülkeler bazında altıncı sırada bulunan Türkiye, 

dünya makarna üretiminde de 2011 yılında gerçekleştirdiği 851 bin tonluk üretimle 5. sırada 

yer almaktadır. 2011 yılına ilişkin üretim verisi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) 

tarafından açıklanmıştır. Uluslararası Makarna Organizasyonu IPO’nun 2013 yılına dair 

açıkladığı verilerde, Türkiye makarna üretiminin 1 milyon tona ulaştığı belirtilmektedir. 

Makarnanın tüketimi; yüksek besin değeri, ucuz fiyatı, kolay depolanabilmesi ve hazırlanması, 

üretiminde kullanılan modern teknoloji, kolay bulunabilmesi ve ilave soslarla besin değerinin 

ve lezzetinin artırılabilmesi gibi özellikleri ile nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

artma eğilimindedir. Ancak yıllar itibariyle istikrarlı bir şekilde artan iç talebe karşın, kişi başına 

tüketim, makarna sektöründe söz sahibi ülkelerin değerlerinden geride kalmaktadır. 2012 yılı 

itibariyle Türkiye’deki kişi başına düşen tüketim miktarının 6,1 kilogram olduğu tahmin 

edilmektedir. IPO ise 2013 için bu rakamı 6,6 kilogram olarak açıklamaktadır. Türkiye, kişi 

başına düşen 6,6 kg’lık tüketim miktarıyla dünya sıralamasında 21. sırada yer almaktadır. 

Ülkemizdeki kişi başına makarna tüketiminin bölgesel dağılımı incelendiğinde, Marmara 

Bölgesinin 6,4’lük oranla ilk sırayı aldığı ve bu bölgeyi sırasıyla Ege ve İç Anadolu Bölgelerinin 

izlediği görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde kişi başına düşen makarna 

tüketimi, bu tür ürünlerin daha çok evlerde hazırlanması ve geleneksel yemek alışkanlıklarında 

makarnaya ikame ürünler olan bulgur ve eriştenin büyük yer tutması gibi nedenlerle yaklaşık 
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3,6 kg seviyelerinde kalmaktadır. Yine bölgeler bazında son üç yıllık tüketim rakamlarına göre 

yapılan bir değerlendirmede, makarna ürünleri tüketiminin İç Anadolu Bölgesi’nde hızlı bir 

gelişim gösterdiği ve Akdeniz Bölgesi’nde ise büyük ölçüde turizmin etkisiyle talep canlanması 

yaşayan “catering” sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde arttığı görülmektedir. 

Türkiye’de makarna çeşitleri arasında daha çok çubuk, spagetti, erişte, tırtıl, lokma, bamya, 

midye, burgu ve fiyonk şeklinde makarnalar tüketilmekte olup, son yıllarda ihraç amaçlı değişik 

çeşitlerde makarnalar da firmaların ürün yelpazelerinde yerlerini almaktadır. Ayrıca tel, arpa, 

harf ve yıldız şeklindeki şehriyeler ve kuskus da tüketiciler tarafından yoğun olarak rağbet 

görmektedir. 

Bu bakış açısı ile Türkiye de sektörün durumunu belirleyerek SWOT analizini yapmak 

gerekirse; 

Güçlü Yönler ve Fırsatlar 

 Türkiye’nin makarna üretiminde kullanılan durum buğdayının yen merkezi olması, 

 Makarnalık buğdayda ülkemizin ihracat potansiyelinin yüksekliği, 

 Makarna fabrikalarının teknolojik açıdan İtalyan üreticilerle rekabet edebilecek 

düzeyde olması, 

 Ülkemizin iklim ve toprak koşullarının makarnalık buğday üretimine elverişli olması, 

 Sektördeki mevcut üretim kapasitesinin yüksekliği nedeniyle yeni yatırımlara gerek 

olmayışı, 

 Kişi başına makarna tüketiminin ülkemizde düşük oluşu ve giderek artma eğiliminde 

olması,  

 Üretim maliyetlerinin ve özellikle işçilik ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle makarna 

sektörünün rekabet gücünün yüksek oluşu,  

 Makarnanın besleyici ve ucuz bir gıda ürünü olması. 

Zayıf Yönler ve Tehditler  

 Sektörün yeterli miktarda ve kaliteli durum buğdayı bulmadaki zorlukları, 

 Kaliteli durum buğdayı tohumluğu üretimindeki yetersizlikler, 

 Durum buğdayı üretiminde verimlerin ekmeklik buğday üretimindeki verimlere göre 

düşük oluşu, 

 Sertifikalı tohumluk yerine üretimden tohumluk kullanılması ve tohumlukları periyodik 

olarak değiştirmemeleri, 

 Kurulu kapasitenin ancak % 55'inin kullanılabilmesi, 

 AB ülkeleri ile ABD’nin ihracatımızı sınırlayıcı önlemleri, 

 Durum buğdayı tohumluğu ile makarnalık buğday üretimini destekleyen tutarlı ve uzun 

vadeli tarım politikalarının olmayışı, 

 Makarnalık buğday ıslahı konusundaki araştırmaların istenilen düzeyde olmayışı, 

 Verimlerin ve dolayısıyla fiyat parkesinin ekmeklik buğday lehine olmasından ötürü 

durum buğdayı üretiminde düşüşlerin sürmesi. 
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TÜRKİYE’NİN MAKARNA İTHALATI 

Türkiye’nin İthalat Yaptığı Ülkeler (bin USD) 

İhracatçılar 
2013'te ithal 
edilen değer 

2014'te ithal 
edilen değer 

2015'te ithal 
edilen değer 

2016'te ithal 
edilen değer 

2017'te ithal 
edilen değer 

İtalya 4.957 5.004 4.731 4.449 5.272 

Suudi Arabistan 747 602 755 794 1.117 

Çin 833 772 1.087 638 733 

Macaristan 0 870 993 793 686 

İsviçre 320 375 245 151 346 

Endonezya 274 6.341 932 679 236 

Romanya 71 88 52 74 161 

Polonya 65 58 57 65 115 

Almanya 223 344 129 91 96 

Senegal 0 0 0 0 66 

Tayland 85 37 111 41 45 

Mısır 0 0 0 11 34 

Serbest Bölgeler 1 2 0 0 21 

Tablo 13. Türkiye’nin İthalat Yaptığı ülkeler (ITC – Trademap) 

Türkiye’de makarna sektörünün üretim kapasitesi, talebi karşılamada yeterli düzeyde olduğu 

için ithalat çok düşük seviyededir. Türkiye’de yapılan makarna ithalatı daha ziyade lüks 

tüketime giren mallara yönelik olarak yapılmakta, bu tür ürünler lüks otel ve lokantalarda 

tüketilmektedir. Ülkemizde üretimi yaygın olarak yapılan çeşitlerden ziyade, az rastlanan 

çeşitler ithal edilmektedir. Tür olarak kurutulmuş sınıfına giren makarnalar ithal edilirken 

gümrük tarife cetvelinde “DİĞER” kısmına giren makarnalarda yoğunluk gözlenmektedir. 

Son yıllarda en fazla ithalatın gerçekleştirildiği yıllardan bir olan 2010’da 2.082 ton makarna 

ithalatı yapılmıştır. 2010 yılında ithalatın miktar bazındaki %62,8’i İtalya’dan 

gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında ithalat miktar bazında 2009 yılına göre %16,7 oranında, değer 

bazında ise %13,2 oranında artarak 5,2 milyon USD değerinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında 

Türkiye’nin toplam makarna ithalatından İtalya değer bazında %67 pay alırken, Çin %8,3, 

İsviçre ise %5,8 oranında pay almıştır. Türkiye makarna ithalatı 2011 Ocak-Temmuz 

döneminde de, bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında %24,7 oranında artışla 3,5 

milyon USD, miktar bazında ise %20,9’luk artışla 1.419 tona ulaşmıştır. Bu tarihlerden sonra 

makarna ithalat ve ihracat değerleri dalgalanma etkisinden uzak bir ivme kaydetmiştir. 

İtalya’dan 2013 yılında 4.957 milyon USD, 2014 yılında 5.004 milyon USD, 2015 yılında 4.731 

milyon USD, 2016 yılında 4.449 milyon USD, 2017 yılında 5.272 milyon USD ithal edilmiştir. 

İtalya’nın makarna ithalatındaki üstünlüğü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belirgin olarak 

görülmektedir. Türkiye’de İtalya, Çin ve Tayland dışındaki hiçbir ülkeden düzenli ithalat 

yapılmamakla birlikte, yıldan yıla bazı değişiklikler gözlemlenmektedir.. 

TÜRKİYE’NİN MAKARNA İHRACATI 

Türkiye’nin İhracat Listesi (bin USD) 
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İthalatçılar 
2013 yılında ihraç 

edilen değer 
2014 yılında ihraç 

edilen değer 
2015yılında ihraç 

edilen değer 

2016 yılında 
ihraç edilen 

değer 

2017 yılında ihraç 
edilen değer 

Dünya          494,027             507,051             418,183             422,170             490,647    

Angora             53,840                64,900                39,293                32,788                58,434    

Benin             76,915                48,832                42,459                44,777                44,605    

Somali             13,482                13,168                24,061                35,496                43,276    

Japonya             21,332                24,955                32,741                45,596                40,942    

Irak             26,420                35,624                29,643                24,702                25,596    

Togo             23,654                25,725                23,655                16,042                24,998    

Gana                6,227                   5,104                   8,278                12,112                20,824    

Cibuti             14,639                17,156                18,970                17,172                17,783    

Libya Eyaleti             34,583                15,382                        460                   4,051                16,898    

Nijer             22,259                11,712                10,242                   4,901                11,221    

Venezuela                7,829                   5,254                             -                     1,498                10,164    

Kanada                     931                   2,169                   5,396                   8,008                   8,762    

Suriye Arap Cumhuriyeti             13,943                39,001                19,020                   7,074                   8,195    

Kenya                2,734                   2,490                   4,315                   7,598                   7,827    

Almanya                7,213                   7,274                   7,283                   7,408                   7,201    

Kongo             15,001                14,493                   7,317                11,439                   7,039    

İsrail                9,456                   9,216                   6,609                   8,228                   6,485    

Kamerun             14,213                14,305                14,601                   7,365                   6,424    

Senegal                2,258                   3,975                   8,193                14,328                   5,990    

Lübnan                7,134                12,104                   8,655                   5,027                   5,678    

Amerika Birleşik Devletleri                2,147                   2,187                   2,869                   4,624                   5,548    

Tablo 14. Türkiye’nin İhracat Listesi (ITC – Trademap) 

Türkiye’nin ilk makarna ihracatı, makarna sanayinin üretime geçtiği 1922 yılından 48 yıl sonra 

1970 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin makarna ürünleri ihracatında 

dönemsel olarak görülen dalgalanmalara rağmen uzun dönemde önemli artışlar 

kaydedilmiştir.  

 

Şekil 1. Türkiye Makarna İhracat Oranları 
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2009 yılında yaşanan küresel kriz neticesinde değer bazında düşüşe geçen ihracat 2010 yılında 

krizin etkilerinin azalması sonucu 297 bin ton ve 186 milyon USD düzeyinde gerçekleşerek bir 

önceki yıla göre miktar bazında %39.3 oranında; değer bazında da %24.4’lük artış kaydetmiştir.  

 

Şekil 2.Makarna İhracat Rakamları 

Günümüzde dünya makarna ihracatında İtalya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, 2011 

yılını 142 ülkeye gerçekleştirdiği 405 bin ton makarna ihracatıyla kapatmıştır. 2012 yılında 

gerçekleştirilen ihracat miktarı ise TRADEMAP verilere göre 436 bin ton civarındadır. 

Genel olarak Türk makarna ihracatının seyrini 1970-1990 ve 1990 sonrası dönemleri olarak iki 

ayrı devrede incelemek mümkündür. İlk dönemde, yeni açılan makarna fabrikalarının devreye 

girmesi, mevcut olanların da kapasite artırımlarına gitmeleri sonucu makarna ihracatının 

istikrarlı ve oldukça hızlı bir artış eğilimi içerisine girdiği görülmüştür. Ancak bu artışlar, 

makarna ürünlerine yönelik yurt içi talebin bu ürünlere ait arz miktarıyla paralel seyretmesi ve 

aradaki miktar farklarının yüksek dış satım rakamlarına izin vermemesi nedeniyle yüksek 

seviyelere ulaşamamıştır.  

 

Şekil 3. Makarna İhracat artışı 
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1970 yılında sadece 13 ton olan Türkiye’nin makarna ihracatı, 1980 yılında 169 kat artarak 

2.197 tona, 1980-1990 yılları arasında da 6 kat artarak 13.022 tona ulaşmıştır. 1990 ve 

sonrasını kapsayan ikinci dönemde ise ihracata yönelik sanayileşme stratejisinin ağırlıklı olarak 

uygulanması ve ihracat potansiyeli olan firmaların, üretim miktarlarını ve kapasite kullanım 

oranlarını artırması sonucunda oluşan yurtiçi talep fazlası üretim ihracatı arttırmıştır. 

Tablo 15. Türkiye’nin İhracat İthalat Dengesi İlk 20 ülke için (ITC – Trademap) 

Öte yandan 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte bağımsızlıklarına kavuşan 

Türk Cumhuriyetleri’nin yeni pazarlar olarak ortaya çıkması, 01.01.1996 tarihinden itibaren 

uygulamaya giren Gümrük Birliği Anlaşması ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 

ihracatçılara dünya fiyatları üzerinden makarnalık buğday alımı imkanının sağlanması gibi 

etkenler, Türkiye makarna ihracatının yıllar itibariyle artmasına destek olmuştur. Ancak 

Türkiye’nin makarna ihracatının 30 yıllık seyrinde kaydedilen bütün gelişmelere karşın, 

sektörün dış satım gücünü olumsuz yönde etkileyen önemli olaylar, makarna ürünleri 

ihracatının 1999 ve 2000 yılları itibariyle 1988 yılı seviyelerine kadar gerilemesine neden 

olmuştur. Söz konusu olaylar kronolojik bir şekilde incelendiğinde 1991 Körfez Krizi sonucu 

Türkiye’nin 4. büyük makarna ürünleri pazarı olan Irak’a konulan ambargo, 1996 yılında 

Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı olan ABD’nin Anti Damping ve Telafi Edici Vergi 

uygulamasına geçmesi, 1997 Güney Doğu Asya ve sonrasında 1998 Rusya krizleri Türk 

ihracatçıların potansiyel pazarlarını yeterince değerlendirememesine neden olmuştur. 

Türkiye’nin İhracat İthalat Dengesi ilk 20 ülke için (bin USD) 

Ortaklar 
2015'te değer 

dengesi 
2016'da değer 

dengesi 
2016'da değer 

dengesi 
2017'de ihraç 
edilen değer 

2017’de ithal 
edilen değer 

Angora 39.293 32.788 58.434 58.434 0 

Benin 42.459 44.777 44.605 44.605 0 

Somali 24.061 35.496 43.276 43.276 0 

Japonya 32.741 45.596 40.923 40.942 19 

Irak 29.643 24.702 25.594 25.596 2 

Togo 23.655 16.042 24.998 24.998 0 

Gana 8.278 12.112 20.824 20.824 0 

Cibuti 18.970 17.172 17.783 17.783 0 

Libya Eyaleti 460 4.051 16.898 16.898 0 

Nijer 10.242 4.901 11.221 11.221 0 

Venezuela, Bolivarcı Cumhuriyeti 0 1.498 10.164 10.164 0 

Kanada 5.396 8.008 8.762 8.762 0 

Suriye Arap Cumhuriyeti 19.020 7.074 8.195 8.195 0 

Kenya 4.315 7.598 7.827 7.827 0 

Almanya 7.154 7.317 7.105 7.201 96 

Kongo 7.317 11.439 7.039 7.039 0 

İsrail 6.609 8.228 6.485 6.485 0 

Kamerun 14.600 7.365 6.424 6.424 0 

Senegal 8.193 14.328 5.924 5.990 66 

Lübnan 8.655 5.027 5.678 5.678 0 

Amerika Birleşik Devletleri 2.869 4.624 5.548 5.548 0 
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Şekil 4. 2013’te ithal edilen değer 

 

 

Şekil 5. 2017’de ithal edilen değer 

1989-1995 yılları arasında ABD, 1995-1999 yılları arasında Rusya Federasyonu, 2000 yılında 

Belçika ve 2001 yılında Gürcistan Türkiye makarna ürünleri ihracatçılarının yöneldiği en önemli 

pazarlar olurken, 2003 ve 2004 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan en önemli 

ihraç pazarları olarak ortaya çıkmışlardır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde 

Türkiye’nin en önemli ihraç pazarları Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Benin olurken, 2017 

yılının ilk ülkeleri Angora, Benin, Somali, Japonya, Irak, Gana, Cibuti, Libya Eyaleti olmuştur. 

Türkiye’nin İhracat Yaptığı ülkeler değişim oranları 

İthalatçılar 
2014-2015 arası miktarlarda 

ihracat artışı,% 
2015-2016 arası miktarlarda 

ihracat artışı,% 

2016-2017 arasında 
miktar olarak ihracat 

artışı,% 

Dünya -9 24 27 

Angora -30 6 86 

Benin 0 45 4 

Somali 113 91 36 

Irak -6 1 11 
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Japonya 27 35 0 

Gana 88 83 86 

Cibuti 26 20 15 

Libya  -96 795 412 

Nijer -1 -30 153 

Venezuela     657 

Kenya 99 130 16 

Suriye Arap Cumhuriyeti -46 -58 22 

Kanada 156 72 18 

Kongo -43 99 -33 

Kamerun 14 -35 -8 

Senegal 141 127 -56 

İsrail -23 50 -14 

Almanya 8 7 9 

Lübnan -23 -30 15 

Haiti -18 72 38 

ABD 37 81 27 

Tablo 16. Türkiye’nin İhracat Yaptığı Ülkeler Değişim Oranları (ITC – Trademap) 

Türkiye’nin ülke analizi öncesi ilk 20 ülkede bu değişimin dalgalanmasını görmek aynı zamanda bunu 

ihracat dalgalanması ile birlikte değerlendirmek gerekir. 

 

Şekil 6. Yıllar ihracat miktar artışları 

TÜRKİYENİN MAKARNA İHRACATINDA RAKİP ÜLKELER 

Bu veriye birden çok tablo ile bakmak gerekmektedir. Bunun nedeni İtalya’nın tabloların en başında 

bulunması ve üründe açık ara önde olması ile birlikte pazarları değerlendirdiğimizde de karşımıza çıkıp 

çıkmayacağını görmek ve başarılı pazarlardaki ürün açısından, hedef kitle açısından doğru rakipleri 

belirlemek ve strateji kurarken buna bağlı bir çalışma yapmaktır. Burada tekrar ilk tablolarımızdan biri 

olan dünyadaki ihracatçı ilk 10 ülkeye yer vermek gerekecektir. 

İhracatçı Ülkeler Sıralaması (bin USD) 

İhracatçılar 
2014 yılında ihraç 

edilen değer 
2015 yılında ihraç edilen 

değer 
2016 yılında ihraç 

edilen değer 
2017 yılında ihraç 

edilen değer 

Dünya           4,284,096              3,972,830              3,840,898             4,052,931    
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İtalya           2,077,641              1,859,788              1,781,755             1,785,125    

Türkiye               465,992                  401,674                  403,840                  468,538    

Meksika                  64,238                     59,324                     61,661                  175,008    

Tayland               120,260                  117,335                  127,889                  134,637    

Amerika Birleşik Devletleri               160,209                  168,748                  132,675                  120,475    

Belçika                  74,017                     69,659                     71,991                     89,140    

İspanya                  63,388                     79,026                     77,744                     81,585    

Kanada               125,359                  138,806                  100,402                     74,660    

Suudi Arabistan                  77,780                     56,562                     61,815                     66,305    

Mısır                  43,701                     65,375                     49,280                     65,016    

İran İslam Cumhuriyeti                  58,232                     46,576                     50,003                     54,547    

Tablo 17. İhracatçı Ülkeler Sıralaması (ITC – Trademap) 

İtalya, Meksika, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İspanya, Kanada, Suudi Arabistan, Mısır, 

İran İslam Cumhuriyeti ihracatçı ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tablo sonrası ihracatta başarılı 

olduğumuz 3 ülkede bizim dışımızda bölge ülkelerine kimler ürün satıyor bunu görmek gerekir. 

Angola’nın İthalat Yaptığı Ülkeler 

İthalat Yapan Ülkeler 
 

2017 yılında ithal edilen değer 
(bin USD) 

Angola'nın ithalatında pay (%) 

Türkiye 58.434 79.7 

Umman 7.209 9.8 

Portekiz 2.243 3.1 

Letonya 2.237 3.1 

Mısır 2.012 2.7 

İtalya 581 0.8 

Yunanistan 335 0.5 

Romanya 78 0.1 

Brezilya 40 0.1 

Güney Afrika 38 0.1 

Tablo 18. Angola’nın İthalat Yaptığı Ülkeler (ITC – Trademap) 

Bu tablodaki değerler Türkiye’nin en büyük ihracatçı olduğu Angola pazarında,en yakın 

rakibinden 8 kat daha fazla satış yaptığını göstermektedir. Sektörde dominant olan İtalya’nın 

bu pazardaki varlığı genel sektörler korelasyonun çok uzağında ve ürünün niteliği ve marka 

değerinin Afrika’da etkin olmadığı, makarna tüketim alışkanlık ve nedeninin farklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu tablo ve kriterler diğer Afrika ülkelerinde benzer karakteristik 

göstermektedir. 

Bu durumda örneklemi değiştirerek Afrika kıtasından çok daha farklı nedenlerle makarnayı 

tüketen ve farklı alışkanlıklar sahip Japonya pazarına bakmak gerekir. 

Japonya’nın İthalat Yaptığı Ülkeler 

İthal Ettiği Ülkeler 
 

2017 yılında ithal edilen 
değer (bin USD) 

Japonya’nın ithalatında 
payı (%) 
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İtalya 90.032 36.1 

Çin 49.096 19.7 

Türkiye 45.419 18.2 

Amerika Birleşik Devletleri 28.317 11.4 

Tayland 16.516 6.6 

Viet Nam 7.449 3 

Kore Cumhuriyeti 4.280 1.7 

Yunanistan 2.669 1.1 

Taipei, Çin 1.801 0.7 

Avustralya 872 0.3 

Tablo 19. Japonya’nın İthalat Yaptığı Ülkeler (ITC – Trademap) 

Tablo gelişmiş ülkeler kategorisinde bir değerlendirme olarak ele alınabilir ve bu veriden yola 

çıkarak uzak coğrafya ve pazara giriş standartları açısından zor bir pazar olan Japonya’da İtalya, 

Çin, Türkiye, ABD, Vietnam, Kore Cumhuriyeti ve Vietnam satıcı ülkeler konumundadır. 

Türkiye’nin karakteristik pazarlarından ve pazara giriş açısından nispeten kolay ülkelerden biri 

de Almanya’dır. Almanya aynı zamanda ihracat yapılan ülkeler listesinde ilk sıradaki AB 

ülkesidir. Almanya’nın makarna ithalatı yaptığı ülkelere bakmak gerekir. 

Almanya'nın İthalat Yaptığı ülkeler 

Ülkeler 
 

2017 yılında ithal edilen 
değer (bin ABD doları) 

Almanya'nın ithalatında pay 
(%) 

İtalya 282.038 85.9 

Hollanda 21.943 6.7 

Avusturya 4.326 1.3 

Türkiye 4.177 1.3 

Belçika 3.172 1 

Çin 2.233 0.7 

Yunanistan 2.172 0.7 

Fransa 1.797 0.5 

Çek Cumhuriyeti 876 0.3 

Birleşik Krallık 766 0.2 

Polonya 762 0.2 

Romanya 495 0.2 

İsviçre 453 0.1 

Japonya 450 0.1 

Tablo 20. Almanya'nın İthalat Yaptığı Ülkeler (ITC – Trademap) 

Almanya pazarında da açık ara İtalya’nın üstünlüğü olmakla ile birlikte 4. sırada Türkiye yer 

almaktadır. Bu değerlendirmeleri coğrafya bazlı bir analizin dışına çıkararak rakipleri 

belirlerken ve ürün piyasa analizinde şu yargıya varmak mümkündür: İtalya’nın marka bilinirliği 

ve üstünlüğü gelişmiş ekonomi ve katma değeri yüksek ürün kategorisinde haklı üstünlüğü ile 

Türkiye’ye rakip olarak düşünülebilir, ancak bu alanda markalaşma ve giriş bölümde Pastavilla 

örneğinde olduğu gibi dönüşüme odaklanmış bir strateji ile sonuç değişecektir.  
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7. HEDEF PAZARLARIN TESPİT VE ANALİZİ 

Türk ihracatının tamamında kırılma noktası ve hedef pazar analizinin temel çıkış noktası artık 

markalı ürün ve ekonomik ürün hedeflemesidir. Bugün işletmeler ürün analizinden sonra kendi 

ürünlerinin konumlandırmasını yapmak ve buna göre bir çalışma programı belirlemelidir. Bu 

belirleme markalı ürün için ayrı hedefler, ekonomik ve dökme diye tabir ettiğimiz ürünler için 

farklı coğrafyalar olmalıdır. Ayrıca makarna alanında yapılacak şekilsel ya da içeriksel 

çeşitlemeler ile kendi ürün gamını çeşitlendirerek strateji belirlenmelidir. 

Bu hedefleri belirlerken ülkelerin hem alıcı ham satıcı olma ihtiyacından yola çıkarak bir çalışma 

öngörmek, bu öngörüyü private label ve markalı ürün kategorisine girmek ya da daha çok daha 

ekonomik diye belirlemek gerekir. 

İthalat Yapan Ülkeler Büyüklüğüne göre listesi 

İthalatçılar 2017 yılında ithal edilen değer (bin USD) İthalat Dengesi 2017 (bin USD) 

Dünya            4,129,392    -76.464 

Amerika Birleşik Devletleri                 574,720    -454.245 

Almanya                 328,350    -287.529 

Fransa                 290,090    -249.051 

Japonya                 249,378    -198.998 

Venezuela, Bolivarcı Cumhuriyeti                 152,769    -152.769 

Kanada                 145,523    -70.863 

Kore Cumhuriyeti                 128,973    -82.672 

Birleşik Krallık                 114,325    -106.454 

Hollanda                    97,224    -52.331 

Hong Kong, Çin                    84,199    -58.121 

Belçika                    81,690    7.450 

Angora                    73,284    -73.278 

Somali                    72,210    -72.210 

Avustralya                    65,557    -63.133 

İsveç                    57,148    -51.176 

ispanya                    53,821    27.764 

Libya Eyaleti                    53,716    -53.670 

Birleşik Arap Emirlikleri                    51,789    -31.546 

İsviçre                    49,908    -49.178 

Irak                    49,530    -49.530 

Polonya                    48,830    -32.541 

Suudi Arabistan                    48,091    18.214 

Rusya Federasyonu                    44,133    -28.618 

Tablo 21. İthalat Yapan Ülkeler Büyüklüğüne Göre Listesi (ITC – Trademap) 

Bu listede öne çıkan yorumlardan ilki gelişmiş ülkelerde tüketimin hızla arttığı ve talep 

oluştuğu yönündedir. İlk 10 ülkenin gelişmiş ekonomiler içinde olması dikkat çekicidir. 

Türkiye’nin en başarılı olduğu pazar bu listede 12. sıradadır. Tüm veriler ışığında Almanya, 

Fransa öncülüğünde AB pazarı, Afrika pazarı ve Nijerya ile Hindistan dikkatlice ele alınarak 

hedef ülke belirlenmelidir. 
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AB  - ALMANYA ve FRANSA 

AB üyesi makarna ihracatçıları (İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan) bu pazarlarda kotasız 

ihracat yapabilirken Türkiye ile AB arasında karşılıklı tarife kotası uygulanmaktadır. Bu nedenle 

de kotadan kaynaklı büyük tonajlı siparişler karşılanamamaktadır. Özellikle kur farkı sonrası bu 

bölgede hedef markalı ürün yada transit ihracat olmalıdır. Özellikle AB ülkelerinin yurtdışı 

kaynaklı üretim ve kendi etiketleri ile satış sistemi değerlendirilebileceği gibi AB pazarına kg 

fiyatı yüksek ürün satışı hedeflenerek bu pazar düşünülmelidir.  

Makarnanın hammaddesi olan durum buğdayında ise 4’üncü büyük üretici olan Türkiye bu 

konuda potansiyel barındırmaktadır. Üretim ve İhracat konusunda ilk 3’te kendine yer bulan 

Türkiye kg fiyat ve ürün çeşitliliği ile AB Bölgesinde başarı şansını artırabilir.  

 

Şekil 8. 2017 yılında ithal edilen değer 

Almanya pazarındaki veriler pazarın Türkiye için fırsatlar barındırdığı yönündedir. Dünya 

ithalat verilerine bakıldığında ilginç bir tespit ortaya çıkmaktadır. Değer olarak ABD, miktar 

olarak Almanya en büyük ithalatçıdır. Bu durumda Almanya pazarına girmek için şirket satın 

alma, şirket ortaklıkları ya da üretim tesislerinin Türkiye’deki tesisleri kullanmasını sağlamak 

mümkündür. Bunun yanında 3. dünya ülkeleri ve AB dışı pazar için Türkiye üretim üssü olabilir.  

Makarna sektörü, aynı zamanda birçok coğrafyada iç üretimin korunması amacıyla kota ile 

karşı karşıyadır. Gümrük Birliği güncellemesi ile birlikte AB pazarında uygulanan kotanın 

kalkması beklenmektedir. Hedef Pazar analizinde bu öngörü üzerine Türk üreticilerin AB için 

bir çalışma planı dahilinde AB ülkelerini değerlendirmeli ve Almanya başta olmak üzere pazara 

giriş konusunda çalışma yürütmesi önerilmektedir. 

AFRİKA PAZARI ve NİJERYA 

Afrika pazarını önemli kılan sanayileşmenin yetersiz olması ve sanayi ürünlerinin yaklaşık 

%95'inin ithal ediliyor olmasıdır. Yatırım ve ihracat açısından büyük fırsatlar barındırdığı için de 

önemli bir pazardır. Afrika pazarında öne çıkan sektörler otomotiv yedek parçası, tarım aletleri, 

tarıma dayalı sanayi, gıda, tarım, tekstil, inşaat ve alt yapı hizmetleri gelmektedir. Ayrıca 

Türkiye ekonomik durgunluk öncesinde en büyük ihracatını (%55) Avrupa'ya yaparken 

şimdilerde Türkiye'nin ihracatının sadece %35'lik kısmı Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Bu 
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oranlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye için farklı pazar arayışları içerisinde olunması 

gerekmektedir. 

Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri 2005 yılından sonra daha hızlı ilerlemeye başlamıştır. Ayrıca 

Afrika'daki devletlerin zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomiye kazandırma adına 

dıştan gelecek yatırımcılara destek ve teşvikleri cazip haldedir. Afrika pazarının temel problemi 

üretimin düşük olmasıdır. Bunun nedeni de sermaye eksikliği ve vasıfsız işgücünün varlığıdır. 

Türkiye'de ise pahalı işgücünün olması ve girdi maliyetlerinin yüksek olması üretimi 

yavaşlatmaktadır. Türkiye ile Afrika'nın senteziyle oluşacak yatırımlar oldukça avantajlı 

olacaktır. Türkiye'nin kıtaya doğrudan yatırımın yanı sıra ithalat ve ihracat ile pazara girmesi 

faydalı olacaktır. Bu ikili sentezle beraber hem Türkiye'nin hem de Afrika kıtasının zenginliği 

artacak, her iki bölgenin de kalkınmasını daha da hızlandırabilecektir.  

 

Şekil 9. Nijerya  

Nijerya, dünyanın 12. büyük petrol üreticisi, 8. büyük petrol ihracatçısı ve 10. büyük petrol 

rezervine sahip ülkesidir. Nijerya, ABD’nin Sahra Altı Afrika’daki en büyük ticaret ortağıdır. ABD 

toplam ham petrol ithalatının %11’ini Nijerya’dan gerçekleştirmektedir. Bu oran Nijerya’nın 

toplam ham petrol ihracatının %46’sına denk gelmektedir. 2005 yılından bu yana petrol 

sektöründeki büyüme, diğer sektörlerin gerisinde kalmış olmasına rağmen, 2007-2008 

dönemindeki artan petrol fiyatları ülkenin petrol gelirlerinde ciddi artış sağlamıştır. Ülkenin en 

önemli petrol sahasını oluşturan Nijer Deltası’ndaki siyasi gerilim, çatışma ve petrol tesislerine 

yönelik sabotajlar, ülkenin %100 kapasite ile petrol üretim ve ihracatını engellemektedir. 2009 

yılının sonunda petrol üretimi 2,9 milyon varil/gün olmasına karşın, petrol altyapısına yapılan 

saldırılar nedeniyle günümüzde bu rakam 1,6 ila 2 milyon varil/gün seviyesine gerilemiştir.  

Bugün Nijerya ekonomisinde, petrol sektörünün yanı sıra büyük ölçüde gelenekselliğini 

koruyan tarım sektörü ile sınırlı düzeyde gelişmiş imalat sanayi mevcuttur. Bağımsızlığın 
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kazanıldığı 1960 yılından 1970 yılına kadar tarım sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin ana 

kaynağını oluşturmuş ve GSYİH’nin %60’ından fazlasını oluşturmuştur. 1970’li yıllardan 

itibaren petrol sektöründe yaşanan hızlı gelişim, büyümenin de en önemli kaynağı olmuştur. 

Nijerya ekonomisinde petrol sektörü federal devlet gelirlerinin %80’ini, ihracat gelirlerinin 

yaklaşık %90’ını ve GSYİH’nin % 40’ını oluşturmaktadır. Bununla birlikte tarım, ekonomideki 

ağırlığını muhafaza etmektedir. İstihdamın %50’sini karşılayan tarım sektörü halen GSYİH’nin 

%33’ünü oluşturmaktadır. Ülkede tarım sektörü sınırlı bir gelişme göstermiştir. 1970’li 

yıllardan itibaren tarım sektörüne yönelik ülke genelini kapsayan çeşitli girişimler söz konusu 

olmuşsa da uygulanan politikaların ve yatırımların yetersiz kalması nedeniyle beklenen 

sonuçlar elde edilememiş, hatta Nijerya bir tarım ürünleri ithalatçısı ülke konumuna gelmiştir. 

Nijerya İthalat Yaptığı ülkeler 

Ülkeler 
2017 yılında ithal edilen 

değer (bin USD) 
Nijerya'nın ithalatında payı 

(%) 

Fransa 129.730 63.9 

Almanya 72.352 35.6 

Güney Afrika 467 0.2 

Kore Cumhuriyeti 192 0.1 

Benin 153 0.1 

Çin 32 0 

Birleşik Krallık 31 0 

Birleşik Arap Emirlikleri 7 0 

Hollanda 1 0 

Kenya 1 0 

Tablo 22. Nijerya İthalat Yaptığı Ülkeler (ITC – Trademap)Tablo 

Son yıllarda Nijerya ekonomisinin yakaladığı yüksek büyüme oranları dikkat çekici olmuştur. 

Bu çerçevede, özellikle son dönemde pazar odaklı reformlar ile ekonomisini güçlendirme 

çalışmaları içerisinde olan Nijerya’nın sermaye-yoğun petrol ekonomisinden uzaklaşmaya 

çabaladığı, ekonomisini güçlendirme ve çeşitlendirme arayışı içerisinde olduğu 

gözlenmektedir. Nitekim, Nijerya hükümetinin açıkladığı 2011-2015 orta vadeli planında da 

petrol dışı bir büyüme üzerinde önemle durulduğu görülmektedir.  

Nijerya’nın petrol dışı büyümesi özellikle hizmetler sektöründeki gelişmeden 

kaynaklanmaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen telekomünikasyon piyasalarından birine sahip 

olan Nijerya, büyük GSM operatörlerinin birçoğunun Batı Afrika bölge merkezlerine ev 

sahipliği yapmaktadır. Hükümet bu alanda altyapıyı geliştirmeye yönelik önemli adımlar 

atmaktadır. Ayrıca, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya bu açıdan büyük bir pazar olarak 

görülmektedir. 

Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkesi olması, A.B.D için bölgedeki en büyük petrol ihracatçısı 

konumunda bulunması, önemli iş gücü potansiyeli ve doğal kaynaklar yönünden zengin 

olmasına rağmen yabancı yatırımları çekmede sorunlarla karşılaşmaktadır. Yabancı 

yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar; istikrarsız makroekonomik politikalar, yetersiz altyapı, 

bürokrasi, eğitimli iş gücü eksikliği, zaman alan ve etkisi sınırlı ticari anlaşmazlıkları çözme 
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mekanizması ile ülkedeki düzensizliktir. Suç oranı yüksek olup ülkenin belirli bölümlerinde 

sosyal ve etnik çatışmalar sürmektedir. Nijerya’da başarılı olan yatırımcılar bu ülkedeki 

karmaşık iş hayatını anlayabilen firmalardır. Nijeryalı iş ortağının seçimi de yatırımlar için 

önemlidir. Nijerya hükümeti 2003 yılında Milli Ekonomik Güçlendirme ve Geliştirme Stratejisi 

(NEEDS) adı altında bir programı uygulamaya başlamıştır. 

Bu veriler ve Makarna tüketim parametreleri ile Nijerya’nın nüfus ve gelişim hızı 

incelendiğinde, bu ülke Türkiye için özel olarak çalışılması gereken bir hedef ülke olarak ortaya 

çıkar. 

HİNDİSTAN  

Hindistan, makarna tüketimini batı mutfağının bir ürünü olarak benimsemiş durumdadır. 

Şehirleşme ve bunun gerektirdiği hızlı hayat biçimi yemek kültüründe de hızın ve buna bağlı 

pratik gıdaların öne çıkmasını sağlamaktadırr. Öte yandan son yıllarda ülke ekonomisinde 

yaşanan gelişmeye paralel geliri artan ortalama Hindistanlı’nın gıdaya harcadığı miktarın 

oransal olarak düştüğü ve tüketicinin giderek daha seçici hale geldiğini not etmek 

gerekmektedir. 

Ülke makarna ihracatının %1,3’ünü ABD, Kanada, Nepal, Butan Krallığı ve İngiltere’ye 

gerçekleştirmektedir. Bu parasal miktarların hacimsel olarak karşılığına bakıldığında ise 

ithalatın 3 bin 980 tondan başlayarak 9 bin ton seviyesini aştığı görülmektedir. Bu ithalatı 

yapan başlıca ülkeler sırasıyla İtalya, Nepal, Singapur, Tayland ve Türkiye’dir. 

Ülke mutfağı, kültürel alışkanlıklar ve ekonomik trendleri dikkatle incelendiğinde, nüfusu 1,5 

milyara yaklaşan bu Asya ülkesindeki makarna tüketiminde yaşanan artışın devam edeceği 

aşikârdır. Bu doğrultuda yapılan tahminlere göre önümüzdeki beş yılda ülkedeki makarna 

piyasasının yıllık büyüme oranının %20 civarında olacağını ve pazar büyüklüğünün yaklaşık 71 

milyon dolara ulaşacağını beklenmektedir. Bu gelişmede makarna çeşitleriyle ünlü İtalyan 

mutfağının popülaritesinin ve hazır gıdalara olan ilginin artması da etkili olmaktadır. 

Buğday kalitesi ve ürünün ihracatında önde gelen ülkelerin ihracat kesintileri gibi sorunlarla 

uğraşan ve Asya pazarından daha büyük pay almak isteyen yerli üretici için Hindistan doğal bir 

hedef pazardır. 
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Şekil 10. Hindistan’ın İthalat miktarı  

Hindistan’ın makarna ithalat hareketliliği ve 2017 yılında Nepal – İtalya tedarikçi karakteristiği 

bakımından Türkiye için doğal bir hedef pazardır. Pazara giriş anlamında Ticaret Bakanlığı 

hedef ülke listesinde yer almaktadır.  

8. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Makarna pazarının büyümesinde yeni ürünlerin önemli katkısının olduğu ifade edilmektedir. 

2016 yılında gerçekleşen 1 milyon 509 bin tonluk makarna üretimiyle Türkiye, dünya makarna 

üretiminde İtalya ve ABD’nin ardından üçüncü sıradadır. Türkiye, 152 ülkeye yaptığı 831 bin 

tonluk makarna ihracatıyla da İtalya’nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. İtalya dünya 

ihracatında ilk sırada yer almasında rağmen AB dışındaki dünya ülkelerine yaptığı ihracatı 550 

bin tondur. İtalya, korumalı bölge ve kendisi için bir iç pazar olan AB ülkelerine yaptığı ihracat 

nedeniyle birinci sıradadır. Dolayısıyla dünya geneline ihracatta Türkiye açık ara İtalya’nın 

önündedir. Bu nedenle aslında ihracatın gerçek liderinin Türkiye olduğu savunulmaktadır. 

Bu durumda ürün ve tedarik profili içinde hedef ülkelere yönelik sürdürülebilir bir yol haritası 

şartı ile hedef ülke çalışmalarının 2019 – 2020 için tasarlanması gerektiğini göstermektedir. 

Buna karşılık ekonomik gelişmişliğini tamamlamamış ve ekonomik gıda tüketim bölgelerinde 

Umman, Mısır ve Çin karşımıza çıkmaktadır. Rakip ülkeler kısmında tabloları değerlendirirken 

hızlı bir yükseliş gösteren Kore Cumhuriyeti de değerlendirilmelidir. 

Geçen yıl 422 milyon dolarlık makarna ihracatıyla rekor kıran Türkiye, bu yıl da ihracatta 

sıçrama beklemektedir. Bu yılın ilk dört aylık verilerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine 

göre makarna ihracatında %22’lik artış dikkat çekmektedir. Makarna ihracatının 700 milyon 

dolara yükseltilmesi sektörün temel önceliğidir. 
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