
makarna

Zorluklarla dolu bir yılı geride 
bıraktıklarını ifade eden Türki-

ye Makarna Sanayicileri Derneği 
(TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ab-
dülkadir Külahçıoğlu, dünya tica-
retinin daralmaya devam edeceği 
yönündeki tahminlere, devam eden 
jeopolitik risklere ve ekonomideki 
belirsizliklere rağmen 2017 yılı ih-
racat hedeflerini, ‘1 milyon ton’ ola-
rak belirlediklerini açıkladı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ta-
rafından açıklanan 2016 yılı ihracat 
rakamlarına göre, Türkiye’nin makar-
na ihracatı bir önceki yıla (2015) göre 
yüzde 23 artışla 833 bin ton düzeyin-
de gerçekleşerek yeni bir tarihi rekora 
imza attı. Aynı dönemde Türkiye’nin 
makarna üretimi de rekor kırarak yüz-
de 10 artışla 1 milyon 509 bin tona 
yükseldi. 

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 
(TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ab-
dülkadir Külahçıoğlu, 2016 yılında en 
yüksek ihracat rakamına eriştiklerini 
kaydederek, “2014 yılında 735 bin ton 
ihracatla rekor kırmıştık. 2016’da elde 
ettiğimiz ihracat rakamı tüm zaman-
ların rekoru oldu. Üretimde de Türkiye 
tarihinin rekorunu kırdık. 

Bu artışlarda, kalite ve kapasite olarak 
üst seviyelere ulaşmamızın, küresel 
pazarlarda fiyat rekabeti yapabilme-
mizin önemli bir etkisi var.” dedi. 

2017 ihracat hedefi 
1 milyon ton

Külahçıoğlu, dünya ticaretinin da-
ralmaya devam edeceği yönündeki 
tahminlere, devam eden jeopolitik 
risklere ve ekonomideki belirsizliklere 

rağmen 2017 yılı ihracat hedeflerini, 
‘1 milyon ton’ olarak belirlediklerini ve 
bunu gerçekleştirmek için çalışacakla-
rını açıkladı. 

2016 yılının dünya ve Türkiye için zor-
luklarla dolu bir yıl olduğuna dikkat 
çeken ve tüm zorluklara karşın 2015 
yılında 144 olan makarna ihraç edilen 
ülke sayısını 152 ülkeye çıkardıklarını 
belirten TMSD Başkanı, değerlendir-
mesine şöyle devam etti:

Makarna üretim ve ihracatında tarihi rekor
Dünya ve Türkiye’de ekonomik ve siyasi belirsizliklerin damga vurduğu 2016 yılında Türk makarna 

sektörü büyük bir başarıya imza atarak üretim ve ihracat rekoru kırdı. Türkiye’nin 2016 yılında makarna 
üretimi 2015 yılına göre yüzde 10 artışla 1 milyon 509 bin tona ulaşırken, aynı dönemde 152 ülkeye ger-

çekleşen ihracatı yüzde 23 artışla 833 bin tona yükselerek tarihi yeni bir rekor kırdı. 2016 yılında makarna 
tüketimi de kişi başına 8,5 kilogramla tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.  
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makarna

“Geçtiğimiz yıllarda Türk makarnası 
olarak Afrika ve Asya pazarında ciddi 
bir pazar oluşturduk. Japonya bizim 
için giderek büyüyen ve fırsatlar barın-
dıran bir pazar olmaya devam ediyor. 
Bu yıl mevcut dış pazarlarımızı güçlen-
dirirken, yeni dış pazar arayışlarımız 
devam edecek. 2017’de Rusya gibi 
geçmişte kaybedilmiş pazarlara, tüke-
timin hızla arttığı Çin ve Hindistan gibi 
büyük ülkelere odaklanacağız.”

“AB ve ABD pazarlarını ya-
kından takip ediyoruz”

“Dünya makarna sektörünün iki büyük 
pazarı olan AB ve ABD’de de ürünle-
rimizle daha fazla yer almak istiyoruz. 
ABD pazarında ürünlerimize uygula-
nan anti-damping ve telafi edici ver-
giler ile AB pazarı için uygulanan 20 
bin tonluk miktar kotası üzerine çalış-
malarımız devam ediyor. 2017’de bu 
iki büyük pazarda önümüzün açılaca-
ğını düşünüyoruz. Hükümetimiz, AB 
ile müzakerelerde konuyu gündeme 
taşıyor. Kotaların karşılıklı olarak kal-
dırılması yönünde görüşmeler başladı. 
Kotanın kaldırılması halinde inanıyo-
ruz ki Türkiye makarna sanayi olarak 
büyük sıçrama yapacak ve makarna ih-
racatında dünyada ilk sıraya, yani hak 
ettiğimiz yere yerleşeceğiz. Düşündü-
ğümüz gibi, bu yıl kota kalkarsa önü-
müzdeki 3 yılda 2 milyar dolar ihracata 
ulaşabiliriz.”

Rusya ile yeniden, İngiltere 
pazarı yakın takipte

Rusya ile düzelen ilişkilerimizin, bu 
ülkeye gerçekleştirilen makarna ihra-
catına olumlu yansımaları olacağına 
inandıklarını da ifade eden Külahçıoğ-
lu, konu hakkında şöyle konuştu:

“Rusya pazarına yönelik tanıtım çalış-
malarımızın hazırlıkları devam ediyor. 

Rusya’nın yanı sıra Çin ve Hindistan gibi 
tüketim potansiyeli yüksek ülkeler de 
hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. 

Brexit oylamasıyla AB’den ayrılma 
kararı veren İngiltere’yi de yakından 
takip ediyoruz. İngiltere, 2015 yılında 
385 bin ton makarna ithal etti. Avrupa 
Birliğinden ayrılma sürecinde artık ko-
talardan bağımsız hareket edebilecek. 
Bu da bize, 2 yıl içinde İngiltere paza-
rından yüzde 25 pay alabilme fırsatını 
doğuruyor. Kotaların kalkması halinde 
bu ülkeye, yaklaşık 100 bin ton civarın-
da makarna ihracatı yapabileceğimizi 
ve 150 milyon dolar civarı döviz girdisi 
sağlayarak yeni bir pazar oluşturabile-
ceğimizi düşünüyoruz.”

“Üretimde dünya üçüncüsü, 
ihracatta ikinci sıradayız”  

“Ülkemiz 1 milyon 509 bin tonluk üre-
timiyle dünya makarna üretiminde 
İtalya ve ABD’nin ardından 3. sırada 
yer alıyor. İhracatta ise 833 bin tonla 
İtalya’nın ardından 2. sıradayız. İtal-
ya, dünya ihracatında ilk sırada yer 
almasında rağmen AB dışındaki dün-
ya ülkelerine yaptığı ihracatı 550 bin 
tondur. İtalya, korumalı bölge ve ken-
disi için bir iç pazar olan AB ülkelerine 
yaptığı ihracat nedeniyle birinci sırada. 
Dolayısıyla dünya geneline ihracatta 
açık ara İtalya’nın önünde olan Türkiye, 
aslında ihracatın da gerçek lideridir.”

30 bin kişiye istihdam, 
1 milyar dolar ciro 

“Türkiye, makarnanın hammaddesi olan 
durum buğdayının anavatanı. Ülkemiz 
halihazırda, dünyanın dördüncü büyük 
durum buğdayı üreticisi konumunda. 
Makarna üretiminde kullandığımız buğ-
dayı, doğrudan çiftçimizden alıp işliyor, 
ihraç ediyoruz. Türkiye’deki tüm makar-
na fabrikaları, imalatta kullandığı irmiği 

kendi bünyesinde üretiyor. Üretimde 
herhangi bir ara mamul de kullanma-
dığımız için gelen dövizin tamamı ülke-
mizde kalıyor. Çiftçimizin alın teri değer-
lenirken, elde ettiğimiz katma değerin 
tamamı da Türkiye’de kalıyor.

Sektörümüzün geçen yıl toplam ciro-
su 1 milyar doları aştı. Bugün makarna 
sektörü doğrudan ve dolaylı olarak 30 
bin kişiye istihdam sağlıyor.”

Kişi başına tüketim 
8,5 kg’a yükseldi

İhracatta elde edilen büyük yükselişe 
karşın, iç tüketimdeki artışın sınırlı kal-
dığına dikkat çeken Külahçıoğlu, doğal 
ve sağlıklı bir gıda olan makarna tüketi-
mini arttırmak amacıyla dernek olarak 
gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesin-
de, kişi başına makarna tüketiminin de 
8,5 kilogramla tüm zamanların en yük-
sek değerine ulaştığını ifade etti.   

Tüketimi arttırma hedefi

Makarnanın, hemen tüm dünya mut-
faklarında hatırı sayılır bir yeri olduğu-
na değinen Külahçıoğlu; “Makarna, Ak-
deniz diyetinin sembol yemeklerinden 
biri. Dünyada yıllık kişi başına tüketim 
ortalaması yaklaşık 15 kilogramı bulu-
yor. Kişi başına 26 kg tüketimle İtalya 
birinci sırada. Türkiye’de ise bu rakam 
2016 yılı itibariyle 8,5 kilograma yük-
seldi. 

Makarna, her geçen gün daha fazla 
sofrada yer alıyor ancak tüketimimiz 
dünya ortalamasının altında kalıyor. 
Bunda geleneksel tüketim alışkan-
lıklarımızın da payı var. Pek çok ülke 
makarnayı temel gıdalardan biri ola-
rak kabul ederken, ülkemizde bulgur 
ve pirinç pilavı gibi ikame yemeklerle 
benzer şekilde tamamlayıcı yemek 
olarak sofralarda yer alıyor.” dedi.
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