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GIDA VE AMBALAJ ÜRÜN
TASARIMLARININ TÜKETİCİ BEĞENİSİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Değerli İhracatçı Dostlarım,

Ambalaj tasarım öğelerini kendi aralarında
“görsel”, “fonksiyonel” ve metinsel” olarak

Günümüzde, gıda ürünlerinde çeşitlilik giderek

sınıflandırabiliriz. “Görsel” ve “fonksiyonel”

artmakta ve buna karşılık ürünler arasındaki

ambalaj öğelerinin ise, ihracat perspektifinden

farklar giderek azalmaktadır. Bu nedenle

değerlendirdiğimizde, yeni pazarlarda

rekabetin her gün daha fazla arttığı rekabetçi

ürünlerimizi tutundurmak, tanıtmak, marka ve

gıda piyasasında gıda ve ürün ambalajlarının

ürün bilinirliğini sağlamak, pazar payı sahibi

tasarımlarının önemi her geçen gün daha

olmak ve kalıcılık sağlamak için büyük önem

da artmaktadır. Bu nedenle ambalaj, çeşitli

taşıdığını vurgulamak gerekir.

gıdaların tüketici tarafından tercih aşamasında
çok önemli bir parametre haline gelmiştir.

Dergimizin bu sayısında, gıda ve ambalaj
tasarımlarının öneminin yanı sıra, ufuk açıcı

Rekabetin giderek arttığı gıda piyasasında

olduğuna inandığımız röportajlar ve yakın tarihli

ürünler arasında fark yaratmak ve tüketicilerin

gıda ambalaj tasarımı ve etiketlenmesine dair

satın alma kararlarına etki etmek git gide

bilimsel çalışmalar da yer almaktadır. Bu bilimsel

zorlaşmaktadır. Bu nedenle de gıdaların beğeni

çalışmalar sonucunda da ortaya koyulduğu gibi,

düzeyini arttırmak ve satış oranlarını yükseltmek

minimal detaylar dahi üründen beklentileri hatta

için ambalaj dizayn öğelerinin tüketicilerin

tüketim sırasındaki ve sonrasındaki beğeniyi

dikkatini etkin olarak çekmesi gerekir.

etkilemektedir.

Satın alma davranışlarında ürünlerin görsel
özellikleri, porsiyon büyüklükleri, ambalaj

Birliğimiz bünyesinde hazırlanan tüm bu

tasarımları, etiket bilgi ve dizaynı, ambalaj

çalışmaların ve içeriğin, ihracatımıza ve

rengi, ürün şekli gibi çeşitli faktörlerin etkili

ihracatçılarımızın ürün ve ambalaj tasarımı

olduğu çeşitli araştırmalar ile belirlenmiştir.

süreçlerine katkıda bulunması başlıca

Ayrıca ambalaj tasarım ve özellikleri,

temennimizdir. Diğer sayılarımızda da başta

tüketicilere herhangi bir efor sarf etmeden ve

üyelerimiz olmak üzere ihracatçılarımız için

maliyet oluşturmadan ürün hakkında bir öngörü

öncelikli konulara ve bölgelere yer verileceğini

sahibi olma imkanı vermektedir.

belirtir, keyifli okumalar dilerim.

Ambalaj, ürünün tasarımı aşamasından,

Haluk OKUTUR

üretim, koruma, depolama, taşıma, dağıtım,

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

reklâm, satış ve tüketici tarafından kullanılması
aşamalarına kadar, her aşamada devreye
girmiş ve bu sürecin ayrılmaz bir parçası
olmuştur. Bu nedenle ambalaj, yalnızca içine
konulan ürünü koruyan tamamlayıcı misyonunu
terk ederek, ürünün bir parçası haline gelmiştir.
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GAMZE CİZRELİ VE
MARKALAŞMANIN
ÖNEMİ
BigChefs’in Kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanı Gamze Cizreli,
yerelliğin öneminin arttığı 2020
yılını İHBİR için değerlendirerek
markalaşmanın önemi ve ambalajlı
gıdaların tasarlanmasıyla ilgili
açıklamalarda bulundu.
PANDEMİDE YEREL ÜRETİM DAHA DA
ÖNEM KAZANDI
Gıda sektörü, pandemi nedeniyle uygulanan
sokağa çıkma yasakları ve karantina
önlemlerinden en çok etkilenen alanlardan biri
oldu. Bir yandan olağanüstü koşullarda ticari
operasyonlarını sürdürmeye çalışırken, bir
yandan da toplumsal bir sorumluluk yüklendi
diyen BigChefs’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı Gamze Cizreli, Ekonomik kalkınmanın
yanı sıra, sağlıklı yaşam ve beslenmede büyük
önem taşıyan gıda sektörünün pandemi
konjonktüründe bugün her zamankinden daha
önemli olduğunun altını çizdi. Bu zorlu süreçte
özellikle güvenli gıdaya erişimin son derece kritik
olduğunu açıklayan Gamze Cizreli sözlerine
şöyle devam etti:

Dünya Gıda Organizasyonu’na
(FAO) göre pandemiyle
birlikte 2020 yılında 300
milyonu aşkın kişi güvenli
gıdaya erişimde sorun yaşıyor.
2021 yılında ise bu rakamın daha da artması
bekleniyor. Buna bir de açlıkla mücadele eden
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nüfus eklendiğinde tehdidin boyutları daha
da büyüyor. Tüm bu bileşenleri bir arada
değerlendirdiğimizde, gıda sektörünün son
derece dikkatli olması şart. Pandemi sürecinde
yerel üretim daha da önem kazandı. Kendine
yetebilen tarım üretimiyle gıdaya eşit erişimin
sağlanmasının önemi böylece bir kez daha
anlaşılmış oldu. Özellikle bu gelişmelerden sonra
Türkiye’nin vakit kaybetmeden, tarım ve gıda
konusunda daha güçlü ve tamamen kendine
yetebilen konuma taşınması çok önemli.
Devlet, STK ve özel sektör bir araya gelerek
kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yaparak
hareket etmelidir.”

YERELLİK VE ÖZE DÖNÜŞ HIZLANDI
2020 ve ötesindeki gıda trendlerine
baktığımızda yeni neslin daha seçici olduğunu
kaydeden Cizreli,

Sağlıklı beslenme trendi her
geçen gün daha da yükseliyor.
Vegan ve vejetaryen tüketiciler arttıkça, onlara
yönelik inovatif ürünler de çeşitleniyor. Örneğin
‘Just’ markasıyla tanınan bir İngiliz üretici, bitki
bazlı yumurta üretti. Bitki bazlı yumurtalar öyle
ilgi görmüş ki ilk satışa çıktığında yarım saat
içinde 250 yumurtalı sandviç satılmış. Yerel
ürünlerle hazırlanan lezzetler de her geçen gün
öne çıkıyor. Yerellik ve öze dönüş pandemiyle
birlikte daha da hızlandı” ifadelerinde bulundu.

GIDA AMBALAJLARI DAHA MİNİMAL VE
DOĞAYLA BARIŞIK OLMALI
İşlevsellik, yeşile yani doğala uyum ve estetik.
Bu üç unsurun da bir arada olması, hazırlanan
ambalajların iklim krizi gibi artık hayati hale
gelen sorunları da gözeterek hazırlanmaları
gerektiğine dikkat çeken Gamze Cizreli, “
Atık yönetimi bugün yeme-içme sektörünün
baş etmesi gereken en önemi sorunlardan
biri. Dünyamızı insanların neden olduğu iklim
değişikliği tehdit ediyor. Bu noktada gıda

ambalajlarının da daha minimal ve doğayla
barışık olmaları gerektiğini düşünüyorum”
diye ekledi.

MARKALAŞMAK İÇİN HİKÂYENİZ OLMALI
Tek başına marka yaratmanın başarıyı
yakalamak için yeterli olmadığına işaret eden
Cizreli, rekabette avantaj yakalamak adına
ürünlerin markalaşmasının son derece önemli
olduğunu söyleyerek markalaşma konusuyla ilgili
şunları kaydetti: “Markalaşmak için mutlaka
hikayeniz olmalı. Toplumsal fayda yaratmayan,
sağlığı ve doğallığı gözetmeyen gıda ürünlerini
markalaştırmanız da zor olacaktır. Bugün tüm
dünyada “glokal” kavramı yükselişte. Global ve
lokalin, yani yerelin buluşması anlamına geliyor.
Bu anlamda bizim zengin mutfak mirasımızı
global yeme-içme trendleri ve lezzetleriyle
yoğurarak ürünler geliştirmeliyiz. Markalaşırken
bu birleşimin mutlaka gözetilmesi gerekiyor.”

BÖLGE VE ÜLKELERE GÖRE AMBALAJ
TASARIM YAPILMALI
Günümüzde ambalajların sembolik bir ağırlık
taşıdığını söyleyen Cizreli,

Kullanılan renkler, yazı tipi,
resimler ve içerikle duygusal
bir bağlantı yaratan farklı
semboller haline geliyor.
Örneğin Japonya’da meyve kısıtlı olarak yetiştiği
için çok lüks tüketim maddesi olarak algılanıyor.
Bundan dolayı da çilek ve üzüm gibi bazı
meyveler, hediye benzeri paketlerle sarılıp
ambalajlanıyor. Hatta kurdeleyle bağlanıyor.
Düşünsenize Türkiye gibi meyvenin bol olduğu
bir ülkede bu tip bir ambalaj nasıl karşılanır
veya gerek var mı? Dolayısıyla elbette ki
ürün ambalajlarında bölge ve ülkelere göre
tasarıma gidilmesinin önemli olduğunu
düşünüyorum” dedi.
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KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÜLKE
EKONOMİSİNE KATKILARI ÇOK FAZLA
Kadın girişimcilerin ülke ekonomisine çok önemli
katkısı olduğunu söyleyen Cizreli girişimcileri
desteklemek adına yapılması gerekenlerle
ilgili şunları kaydetti: “Toprağın Kadınlarından
Sofralara girişimimize başlarken sadece
14 kadın üreticimiz vardı ve yenilikçi üretim
yapan kadın üretici bulmakta bile güçlük
çekiyorduk. Çoğu tarhana, reçel, erişte
üçgeninden bir türlü çıkamıyordu. İçine dünya
kadar şeker basılmış reçeller üreterek bir yere
varmak da mümkün değil. Sonrasında bir kadın
üreticimiz Şanlıurfa’da kinoa üretimine başladı,
diğeri Muğla’da kuşkonmaz.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
kooperatifleşen kadınlar
yenilikçi ürünler ortaya
çıkarmaya başladılar.
Yeni beslenme trendlerini de göz önüne alarak,
öz değerlerimizi ve kültürümüzü unutmadan
bir strateji geliştirmek, sonra da üretim
yapmak çok önemli. Tabi pandemi süreciyle
de değişen dinamikler var. Sağlık ve hijyenin
korunması gerekiyor. Örneğin yine Dünya Gıda
Örgütü, tarım sektöründe en önemli sıkıntının
hayvancılık tarafında yaşanmasını bekliyor.
Virüs hayvanlardan da geçebildiği için hayvansal
gıdalara olan ilginin düşebileceği belirtiliyor.
Tüm bunlar göz önünde bulundurularak
markalaşmak çok önemli. Bunların dışında
inovasyon ve dijitalleşmeyi iş süreçlerinin
tamamına yayarak marka ürünler yaratmaları,
tüketiciye erişimde dijital kanallardan en etkin
şekilde yararlanmaları, Dark Store da denilen
yeni depolama alanlarından faydalanarak
tedarik zincirlerini güçlendirmeleri, bunları
yaparken de sosyal fayda yaratmaları stratejik
bir öneme sahip. BigChefs’te uyguladığımız
gibi bu işin öncülüğünü yeme-içme sektörü
oyuncuları üstlenecek diye düşünüyorum.
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Biz ‘Toprağın Kadınlarından
Sofralara’ projemizde
kadın çiftçilerimizin tüzel
kişilik kazanmaları ya da
kooperatifleşmeleri için
canla başla çalışıyoruz.
BigChefs, başlangıçtan itibaren bir kadın
girişimi olarak doğdu. Kadınların bu yolculukta
yaşadığı zorlukları çok iyi biliyorum. Bu
zorlukların üstesinden gelmeleri, daha çok
üreterek ayaklarının üzerinde durmaları,
kısacası toplumda hak ettikleri yere ulaşmaları
çok değerli. Bu doğrultuda, yerel tarıma destek
verirken, bir yandan da kadın çiftçilerimiz ve
girişimcilerimizi desteklemek önceliğimiz oldu.
Kadınlarımızı desteklemek adına; bankaların
kadınlarımıza özel devlet destekli KGF kredileri
tanımlamaları, “Kadından almalı memleket
kazanmalı” sloganıyla hareket ederek kadınları
tedarik zincirine dahil edebilmek için devlet
kurumlarında ve özel sektörde alınan her üç
tekliften bir tanesinin mutlaka kadın
girişimciden alınmasının büyük faydası
olacaktır.”

GIDA AMBALAJLARINDA SİMGE
VE GÖRSELLERİN TASARIMI İLE
TÜKETİCİ ALGISI İLİŞKİSİ
Simge tasarımı, ambalaj
mesajında radikal değişiklikler
ile sonuçlanabilir
Bu görsel simgelerdeki minimal değişimler iletilen
mesajı tamamen değiştirebilir mi? Örneğin
Smith ve arkadaşları (2015) fıstık paketlerinde
alev simgesi kullanıldığında bunun tüketiciler
tarafından kavrulmuş veya baharatlı olarak
algılandığını belirtmektedir. Ama bu iki özellik
birbirinden oldukça farklı niteliklerdir.

Ambalaj tasarımcılarının rollerinden
birisi ürünün karakteristik özellikleri
ile ilgili üretici ve tüketici arasından
iletişime katkı sunmaktadır.
Gıda ambalajlarında sıklıkla
kullanılmakta olan görsel estetik
kaliteye katkı sunmasının yanı sıra bu
mesajların iletilmesinde de önemlidir.
Görsel malzemeler ve semboller ambalaj
görünümünün anahtar bileşenleri olması yanı
sıra tüketici nezdinde içerdiği ürünü hızlıca
tanımlama, kategorize etme ve beklentileri
şekillendirme/yönlendirme sağlayabilir. Gıda
ambalajlarında lingustik (metin veya kelime) ve
görsel (renkler, semboller, imajlar vb) simgeler
kullanılabilir. Ancak tasarımcılar bu simgelerin
dolaylı ve doğrudan oluşturduğu imgelemleri
dikkate almalıdır. Ancak çeşitli araştırmalar
sonucunda görsel simgelerin metin veya
kelimelerden daha hızlı olarak algılandığını ve
ilk etkileşimde daha önemli ve etkin oldukları
belirlenmiştir. Fakat simgeler kullanım
amaçlarına uygun algıyı yaratmakta ve doğru
mesajı iletebilmekte midir?

Ayrıca çok sayıdaki çalışma sonucunda
köşeli ve üçgen simgelerin acı ve asidik
gıdalarla, yuvarlatılmış köşelere veya dairesel
tasarıma sahip simgelerin ise tatlı lezzetlerle
ilişkilendirildiğini ortaya koymuştur. İlginç bir
araştırma sonucu olarak Ngo ve arkadaşlarının
(2013) farklı oranlarda kakao içeren çikolatalar
ile gerçekleştirilen çalışmasında insanların
köşeli şekilleri daha bitter lezzetler ile
ilişkilendirdiklerini tespit etmişlerdir.

A

B

C

D

Köşeli alev simgesi

E

F

G

H

Yuvarlatılmış alev simgesi

Şekil 1. Farklı agresiflik ve köşelere sahip
ambalaj alev simgeleri

12-13

Gil-Perez ve arkadaşları (2019) alev simgesi
tasarımında farklılıkların gıda ambalajlarında
kullanımının tüketici algısı üzerindeki etkiyi
incelemişlerdir. İki aşamalı çalışmanın ilk
aşamasında farklı düzeylerde agresifliğe
sahip köşeler içeren dört farklı alev simgesi
ile yuvarlatılmış köşeler içeren dört farklı alev
simgesini (toplam 8 adet) deneklerin kavrulmuş
veya baharatlı ürün simgesi olarak bu algıların
şiddetine göre işaretlemelerini istemişlerdir.
(Şekil 1). Tüm köşeli tasarımlar “baharatlı”,
yuvarlatılmış tasarımlar ise “kavrulmuş” olarak
denekler tarafından algılanmış, köşelerin
agresifliğinin artışı ile birlikte algılanan acılığın
düzeyi de artmıştır.

Köşeli alev simgesi: Baharatlı,
Yuvarlatılmış alev simgesi:
Kavrulmuş
Araştırmanın ikinci aşamasında ise köşeli ve
dairesel tasarıma sahip simgeleri, diğer tüm
özellikleri aynı olan fıstık ambalajlarında
kullanılmış (Şekil 2) ve bu kez tüketicilere
ürünün kavrulmuş mu baharatlı mı olarak
algılandığı sorulmuştur. Tüketiciler keskin köşeli
alev simgesine sahip alev simgesi bulunan
fıstık ambalajlarının baharatlı olduğunu
düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu
soruyu yanıtlama süresi de diğer seçeneklere
göre daha hızlı olup, kullanılan simgenin
algılanmasına yanıt süresinin kısalığı da dikkat
çekici bulunmuştur. Araştırma sonucunda
yuvarlatılmış köşelere sahip alev ikonunun ise
tüketiciler tarafından kolaylıkla kavrulmuş ürün
ile ilişkilendirildiği belirtilmiş, simge tasarımının
agresifliğinin ise bu algının şiddetini arttırdığı
tespit edilmiştir.
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Şekil 2. Farklı Alev Simgeleri Kullanılan Fıstık Ambalajları
(Gil_Perez et al., 2019)

Çocukluk deneyimlerimiz
gıda ambalajlarına ve
tasarımına bakışımızı
etkileyebilir mi?
Peki, “Neden?”. Baharatlı lezzetler genellikle acı,
ağrı, yanma gibi hislerle ilişkilendirilmektedir.
Çocukluğumuzdan itibaren köşeli objelerle
fiziksel temasların “acı” ile sonuçlanabildiğini, bu
temasların tıpkı baharatlı gıdaların ağzımızda
oluşturduğu yanma hissi gibi cildimizde
bir ağrı ve yanma hissine neden olduğunu
öğrenmekteyiz. Bu deneyim geçmişi ürün ve
ambalaj simgelerini algılamamızda ve öngörü
oluşturmamızda etkili olabilir. Başka hangi
simgeler benzer roller üstlenebilir? Ambalaj
tasarımcılarının bu soruya verecekleri yanıt
tüketicilere içerdikleri gıdalara dair güçlü ve
etkin iletişime geçebilecek gıda ambalajlarının
elde edilmesine katkı sunacaktır. Ayrıca küresel
pazarda çok-dilli tüketiciler ile iletişimde
simgelerin ambalajlarda doğru kullanımı, önemli
bir pazarlama unsuru olabilir.

AMBALAJLARIN FARKLI TASARIMLI
ŞEFFAF PENCERELERİNDEN
BAKTIĞIMIZDA GIDALARI DA FARKLI
ALGILIYORUZ

Ambalaj özellikleri, tüketicilere
gıda maddelerinin duyusal (örneğin
tat, lezzet, aroma), hedonik
(örneğin memnuniyet düzeyi) veya
genel (kalite ve fiyat) özellikleri
ile ilgili “örtülü” mesajları, ilgili
ürün deneyimlenmeden yada
kullanılmadan/tüketilmeden
verebilmektedir.
Bu etkiler ambalajın görsel özellikleri (renk,
şekil, pozisyon, simetri, hacim vb) aracılığı
ve etkisi sonucunda gerçekleşir. Hem gıdanın
hem de ambalajın şekli ve tasarımının
algılanan ve beklenen lezzet üzerinde
etkili olabildiği çeşitli bilimsel çalışmalar
sonucunda ortaya koyulmuştur. Örneğin
yuvarlatılmış tasarım öğeleri öncelikli olarak

tatlılık algısı ile ilişkilendirilmekte iken, köşeli
ve açılı dizayn öğeleri acılık ve ekşilik ile
ilişkilendirilebilmektedir.

Yuvarlak şeffaf ambalajlar
daha tatlı lezzetler ile
ilişkilendiriliyor
Oxford Üniversitesinden araştırmacıların
yakın tarihli çalışmasında, farklı ürün grupları
için (çikolata, makarna, mousse ve meyveli
granol) yedi farklı şeffaf ambalaj penceresinin
tüketicilerin genel beğeni, satın alma isteği,
lezzet, ekşilik, tatlılık, tasarım yeniliği ve
tasarım çekiciliği parametreleri için nasıl
değerlendirildikleri 209 denek kullanılarak
incelenmiştir. Araştırmada temel şeffaf pencere
tasarımları yanısıra kompleks tasarımlar da
kullanılmıştır (Simmonds et al., 2019).
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Engels (2015), köşeli şeffaf ambalaj pencerelerinin makarna (penne) paketlerinde kullanılmasının
üründen beklenen lezzette artış sağladığı gibi daha çekici bir ambalaj olarak tanımlandığını ve daha
yüksek satın alma isteğine neden olduğunu tespit etmiştir.

Şekil 3. Farklı şeffaf ambalaj penceresi tasarımlarına sahip örnekler (solda sağa; dairesel, dikdörtgen, yukarı ve
aşağı yönlü üçgen, yaprak, bouba, kiki) (Simmonds et al., 2019)

Araştırmada dört farklı temel şeffaf pencere
olarak dairesel, dikdörtgen, yukarı yönlü (Δ) ve
aşağı yönlü üçgen yanı sıra üç farklı kompleks
şekil olarak yaprak bouba ve kiki tasarımları
kullanılmıştır (Şekil 3). Temel şekiller arasında
dairesel ve dikdörtgen kompleks tasarımlarda
ise yaprak şekilli şeffaf ambalaj pencereleri
genel beğeni, satınalma isteği ve tasarım
çekiciliği için en beğenilenler olmuştur. İlginç
olarak yine tüm ürün grupları için aşağı ve
yukarı yönlü üçgen, bouba ve kiki tasarımları
“yenilik” olarak yüksek beğeni almışlardır.
Tatlılık için dairesel, ekşilik için ise üçgen ve kiki
pencere tasarımları yine tüm ürün gruplarında
en yüksek skorlara sahip ambalajlar olmuştur.
Daire şekilli pencere ekşilik dışındaki tüm
değerlendirme parametrelerinde daha yüksek
beğeni almıştır. Bir diğer önemli sonuç ise üçgen
pencerelerin yönüne dair olmuştur. Yukarı yönlü
üçgen tüm ürünlerde aşağı yönlü üçgene göre
daha yüksek genel beğeni ve satın alma isteği
ile sonuçlanmıştır.
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Ayrıca bunların yanı sıra çikolata, granol ve
mousse için tasarım çekiciliği ve algılanan
lezzet de daha yüksek beğeni almıştır.

İnovatif ambalaj tasarımları
tüketicilerde risk algısı
yaratabilir
Tüketiciler kompleks tasarımları yenilikçi
bulmakla birlikte diğer parametreler için düşük
skorlar vermeleri önemli bir sonuçtur. Bu durum
tüketiciler için ambalajlara yönelik algıda bir
“tutuculuk” ve deneyimlere bağlı değerlendirme
sonucu olabilir. Bir diğer önemli sonuç ise yaprak
şekilli pencere tasarımlarının örneklerin doğallık,
tazelik veya organik ürün algısı oluşturması
olasılığına yönelik elde edilen verilerdir. Genel
bir değerlendirme ile dairesel veya köşeli
olmayan ambalaj şeffaf pencerelerin genel
olarak kullanımının farklı ürünlerin pazarlama
faaliyetlerine katkı sunacağı belirtilebilir.

TASARIMCI GÜLAY GAMZE
GÜVEN’DEN GIDA VE AMBALAJ
TASARIMI KONULARINDA ÖNERİLER
Tasarımüssü şirketinin kurucusu ve yöneticisi
Endüstriyel Tasarımcı Gülay Gamze Güven
gıda tasarımı ve ambalaj tasarımı konusunda
neler yapılması gerektiği yönünde İHBİR için
değerlendirmelerde bulundu.
ŞEKERLEME VE TATLI ÜRÜNLERİ TASARIMCILAR
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR SEKTÖR
Birçok marka etiketten ambalaj tasarımına, sofra
araç-gereçlerine kadar tasarımcılarla çalışarak fark
yaratmaya çalışıyor diyen Tasarımüssü kurucusu
Güven, “Bu yenilikçi tasarım yaklaşımını, markanın
pazarlama stratejisiyle örtüştürdüğünüz ölçüde
ürünün pazardaki başarı şansı da artıyor. 33 yıllık
mesleki deneyimimizde farklı sektörlerde tecrübe
ettiğimiz birçok tasarım çalışmamızın ardından gıda
ve perakende sektörü ile bir araya geldik. Gıda
sektörüyle buluşmamız, çikolata tasarımı yapmaya
başlayarak oldu tasarımlar uluslararası ödüller
aldı ve markanın satışları arttı. Sektörle ilgili çok
önemli yurtdışı fuarlara davet edildik ve kendi
tasarımlarımızı sunduğumuz standlar açtık.
Böylece yenilebilen tasarımlar da tasarlamaya,
bu alanda tasarım yarışmalarına katılmaya ve
jüri üyesi olarak görev almaya da başlamış
olduk” ifadelerinde bulundu.
Şekerleme ve tatlı ürünlerinin tasarımcılar
açısından önemli bir sektör olduğunu kaydeden
Gamze Güven, “Rekabet içinde yapılacak
yenilikçi tasarımlar konusunda gıda çok önemli
bir kategori. Yenilebilir tasarımlar derken
farklı yeme deneyimleri, gıda servis sistemleri,
ambalaj tasarımları ve endüstriyel gıda
tasarım süreçleri hedef kitleler gözetilerek
değerlendirilir. Endüstriyel tasarımı etkin bir
araç olarak kullanmak, rekabette en büyük
avantajlardandır” diye ekledi.
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MAKARNA ÜLKESİYİZ, MAKARNA
TASARIMLARINA İHTİYACIMIZ VAR
Anadolu’da ciddi miktarda incir üretiliyor ve
incirlere çok fazla talep olmasına karşın, bu
ürünlerimizin katma değerli satılamadığını
kaydeden Güven, konuyla ilgili şu açıklamalarda
bulundu: “Gıda tasarımı ve ambalaj, ürünün
katma değerli bir şekilde satılmasını sağlar.
İncir, Osmanlı döneminden bugüne ihracatı
yapılan çok değerli bir ürün. Yıllar önce bu
ürünü alternatif olarak nasıl sunabiliriz diye
araştırırken, Slovenya’da soyulmuş ve incir
yaprağı şeklinde tasarlanmış, üretilmiş bir ürün
görmüştüm, takdir etmiştim. Şimdi bizde de bu
tip yeni alternatif sunumlar yaygınlaştı. İncirin
çekirdeklerini toplayarak tüp içine doldurup
çekirdeğinin ihracatını yapanlar var. Bu tip
yararlı olan her ürüne insanların ilgisi arttı.
Tasarımcılar, yenilikçi ürünlere odaklanmalı,
araştırmalı ve fark yaratmalıdırlar. İtalya’da
makarnaya dair çok güzel tasarımların
yapıldığını kaydeden Güven, ‘’Biz de bir
makarna ülkesiyiz, özgün makarna tasarımları
yapılmalı ve bu ürünler daha katma değerli hale
getirilmelidir” dedi.

DİKKAT ÇEKİCİ İKONİK GIDA
TASARIMLARI YAPILMALI
Çocuklar için sağlıklı atıştırmalık ambalajı
tasarladıklarını ve şeker kullanılmadığından
çocukların nispeten daha az tatlı olan bu
ürünlere olan ilgilerini çekmek için ambalaj
tasarımında kullandıkları illüstrasyonları,
Güven şöyle açıkladı: “Ambalajda, ürün
içindeki meyveleri ve yemişleri tüketen her bir
hayvanı ambalajların üzerinde illüstre ederek
çocukların dikkatini çekecek sosyal medyada
etkili iletişim kurabilecek karakterler yarattık
ve bir ambalaj ailesi tasarımı yaptık. Bunları
yaparken yulaflı atıştırmalık barlarının da
şekillerinin tasarlanabileceğini müşterimize
aktardık. Dolayısıyla kalıp tasarımları yapılarak,
tüketiciler için basit müdahalelerle akılda kalıcı
ikonik gıda tasarımları gerçekleştirilebilir.”

Aralık 2020

ÜRÜN AMBALAJLARI İNOVASYON
İÇERMELİ
Ürün ambalajlarının, iyi tasarlanması veya
inovasyon içermesi gerektiğinin altını çizen
Gamze Güven, “Ancak bu şekilde fiyat odaklı
bir rekabet değil, ürün farklılaşmasıyla rekabet
tatmin edici olacaktır. Gıda mühendisleriyle
endüstriyel tasarımcıların birlikte çalışacakları
iş ortamlarının oluşturulması gerekiyor.
Tasarımcılar için inovasyona odaklı, ekip
çalışmasına uygun olan firmalarla çalışmak çok
daha keyifli oluyor” diye konuştu.
Ürünleri kategorize etmediğini de vurgulayan
Güven, “Ürünlerde doğallık ve doğal görünüm
ön plana çıkmaya başladı. Suni görünen,
işlenmiş endüstriyel ürün ifadesi ile tüketiciyi
yakalamak da güçleşiyor” dedi.

GELENEKSELİ MODERN KENT YAŞAMINA
UYARLAMAK VE SUNMAK ÖNEMLİ
Yeme alışkanlıklarının değiştiğini de söyleyen
Gamze Güven, paketlenmiş ürünler konusunda
herkes kolaylık arıyor. Daha bilinçli bir kitle;
doğal ve işlenmemiş gıda arayışında. İkisinin
de alıcısı var. Değişik dinamikler söz konusu.
Tasarımcılar gıda ve ambalaj tasarımı ötesinde,
markalara farklı yeme deneyimleri ve lezzetler
de önerebilirler. Bu aslında gıda mühendislerinin
işi ama fikirsel olarak daha önce denenmemiş
lezzetleri bir araya getirmek, tasarımcıların
yaratıcılıklarını da tetikleyebiliyor” dedi. Her
pazarın ayrı bir dinamiği olduğunu söyleyerek
sözlerine devam eden Güven, “Cezayirli bir
müşterimiz vardı, Cezayir kültürünü ve pazarını
araştırdık. Azerbaycan’da gıda ve içecek fuarına
gittim. Osmanlı nedeniyle yakın kültürler de

olsa yeme alışkanlıkları farklılık gösteriyordu.
Küresel dünyada her şey çok hızlı bir şekilde
değişebiliyor. Yeni trend ve eğilimlerle insanlar
gelenekten kopup popüler olan her şeye ilgi
gösteriyorlar. Bu iki alanda da yapılabilecek
yenilikler var. Gelenekseli modern kent yaşamına
uyarlamak, sağlıklı bir şekilde ambalajıyla
gıdayı koruyabilmek ve doğru şekilde sunmak
çok önemli. Global şirketler bazen yerel
güçlü markaları satın alıyorlar, böylece yerel
dinamikleri ve kültürü kaybetmek de söz konusu
olabiliyor. İkisi de korunmalı ve geliştirilmelidir.
Ambalajda dünyadaki trendleri ve teknolojiyi
dikkate almak gerekli ama her kültürün de
kendine has ihtiyaçları, beklentileri ve beğenileri
var bunlar farklılık gösterebiliyor. Mesela,
renkler çok farklı anlamlar içerebilir. Japonya
için kırmızının anlamı Avrupalılar için başka bir
anlam taşır. O kültüre has tehlikeli mesaj ve
imge kullanmamak, ambalaj üzerindeki iletişimi
dikkatli kurmak gerekir. Kültürleri araştırıp
tanımadan tüm bunları bilemeyiz” diye konuştu.

TÜKETİCİ DEĞİL TÜRETİCİ DİYORUZ:
HEM TÜKETEN HEM DE ÜRETEN
Yapılan tasarımlarda önceliğin tüketicilerle
iletişim kurmak olduğunu belirten Güven,
‘’Ama biz artık tüketici değil türetici diyoruz
diyerek şunları ekledi: “Tüketici davranışları
fiyat, reklam ve pazarlamadan etkilenirken,
türetici; üreticinin davranışlarını toplum ve
gezegen yararına bilinçli ve aktif olarak etkileyip
destekler. Biz bir müşterimiz için cam ambalaj
ve etiketini tasarladık. Aynı zamanda kullanıcı
ile iletişim kurulabilecek bir kampanya da
önerdik. Etikette noktalı yerleri kullanıcıların
doldurarak uygun kelimelerle bir yarışmaya dâhil
olmasını sağladık. Böylelikle marka ile daha
samimi ve uzun soluklu bir iletişim kurulmasını
sağladık. Ortaya birtakım esprili özdeyişler çıktı
ve kullanıcıların yaratıcılıklarını da tetikledik.
İletişim dünyasında konuya sadece ambalaj diye
bakmamak uzun vadede kullanıcının marka ile
olan iletişimini de güçlendirmek gerekir.”

ONLİNE TİCARETTE AMBALAJIN
ÖNEMİ ARTTI
Türeticilerin satın alma kararını etkileyen
faktörlerin başında gelen ambalajın etkisi

pandemi döneminde katlanarak arttı diyen
Güven, “Bu zorlu süreçte özellikle gıda
sektöründe ambalajlı ürünler büyük önem
kazandı. Ürünlerin hijyenik ve güvenilir olmasının
yanında virüse karşı koruma sağladığı için
maalesef plastik kullanımı da arttı ” dedi.
Ürünler pandemiden önce raflarda rakipleriyle
yarışırken özellikle pandemiden sonra artan
online alışverişlerle birlikte, şimdi de e- ticaret
sitesinde aynı sayfada rakipleriyle yarışıyor.
E-ticaret sitesinden alınan ürünlerin tüketicilere
nasıl gönderildiğinin öneminden bahseden
Güven, “Ürünün markalı ambalajının yanı sıra
kargo firmasının teslim sırasında verdiği ikinci
ambalaj olan koli benzeri paket tasarımı da
bu süreçte önemli bir unsur. Ambalaj atıklarını
minimize edecek sistemler ve servisler de
tasarlamalıyız” diye ekledi.

AMBALAJLARI AZALTAN VE GERİ
DÖNÜŞÜME KAZANDIRAN SİSTEMLER
GELİŞTİRİLMELİYİZ
Tasarım yaparken, çevre koşulları ve iklim
sorununu da göz önünde bulundurarak hareket
edilmesi gerektiğine dikkat çeken Güven, “
Amerika’da ‘’Loop’’ adında kargo ambalajlarını
geri alan bir “döngüsel alışveriş platformu
şirketi” var. Bu tip devrimsel sistemlerin
ülkemizde de geliştirilmesi gerekiyor. Şu anda
daha çok tekstil ürünlerinin ambalajlarını
geri almak kolay bir iş modeliyken, bu modeli
ülkemizde gıdaya da uyarlayabiliriz. Örneğin,
bakliyat ürünleri online satın alınınca hemen
kavanozlara boşaltılıp paketi çöpe atılıyor.
Bunun yerine ambalajını kargo şirketine
iade edebiliriz. Bu ülke ekonomisi ve çevre
açısından çok daha iyi olur. Almanya’da pet
ambalajlarını geri dönüşüme kazandırma oranı
yüzde 90. Doğru politikalarla ve sistemin doğru
kurgulanmasıyla bunu Türkiye’de sıfır atık
girişimiyle başarabiliriz. Plastik pipetler
dünyada birçok ülkede yasaklandı, bu sene
eşimin işlettiği kafede makarnadan pipet
türettim ve çok takdir edildi. Makarnacılar bu
tip pipetler üretebilirler. Bu pipetleri endüstriyel
olarak üreten bir kuruluş henüz ülkemizde yok,
tasarlamaya talibim” diye ekledi.

18-19

TÜKETİCİ GÖZÜNDEN GIDA
AMBALAJLARI TARAMASI:
ÖNCE RENK SONRA AROMA

Tüketicilerin farklı uyarıları
ilişkilendirme eğilimleri söz
konusudur. Buna örnek olarak
gıdaların renk ve aromaları
belirtilebilir.
Tekrarlanan gıda ambalajlarının görsel dizayn
maruziyetine bağlı olarak tüketiciler belirli bir
ambalaj rengi ile belirtilen aroma etiketlerini
eşleştirmektedirler. Huang ve arkadaşları
(2021), gerçekleştirdikleri göz-izleme (eyetracking) araştırması ile bu davranışsal etkinin
mekanizmasını incelemişlerdir. Araştırmada
katılımcılar bir aroma sözcüğünü ipucu olarak
verildikten sonra bu aroma etiketini içeren
gıda ambalajında aramışlardır. Katılımcıların
renk-aroma uyumsuzluğu olan hedef gıda
ambalajını, uyumlu olanlara göre daha yavaş
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işaretlemişlerdir. Göz-hareketliliği sonuçları,
katılımcıların belirli bir aroma adı belirtilmiş
ambalajlarda renge bağlı kalındığını, daha sonra
sözcük/yazı esaslı olarak tekrar arandığını
ortaya koymuş olup, hem doğrudan satış hem
de on-line satış kanalları için bu bulgular esaslı
hareket edilmesinin avantaj sağlayacağını
belirtmek mümkündür.

Turuncu ambalaj rengi
tavuk aroması, bordo renk
ise barbekü aroması ile
ilişkilendiriliyor
Tüketiciler satış noktasında genel olarak
hızlı kararlar aldıkları için ambalajlama
pazarlama faaliyetlerinin önemli ve ayrılmaz
bir unsurudur. Gıdaların beğeni düzeyini

arttırmak ve satış oranlarını yükseltmek için
ambalaj dizayn öğelerinin tüketicilerin dikkatini
etkin olarak çekmesi gerekir. Renk ve şekil
gibi temel öğelerin yanı sıra dikkate alınması
gereken önemli bir diğer faktör ise belirli
bir ambalajdaki dizayn öğelerinin uyumluluk
ve uyumsuzluklarıdır. Farklı kültür ve sosyoekonomik gruplardan olsalar da tüketiciler
ilgili öğelerin doğal eşleşmelerinin etkisiyle
ambalajlarda aynı renk-aroma uyumluluğu
aramaktadır. Bunlara örnek olarak domates
aroması-kırmızı, yeşil-salatalık aroması,
turuncu-tavuk aroması ve bordo-barbekü
aroması verilebilir.

Satış noktasında gıdaların
önce renkleri sonra yazıları
algılanmakta
Satınalma sırasında da tüketiciler öncelikle
renk esaslı ambalaja araması-taraması
yapmaktadırlar. Çünkü bu ambalajda sözcük
aranmasına göre daha kolay ve etkin bir ürün
taraması olarak algılanmaktadır. Hedef renk

bulunduktan sonra aromaya ilişkin kelime
ambalajda veya etikette aranmaktadır. Eğer bu
arama sonucunda bir uyumsuzluk olursa tekrar
kelime-esaslı ürün taraması başlamaktadır.
Dolayısı ile renk-aroma uyumsuzluğu
tüketicilerin satın alma sırasındaki reaksiyon
süresini uzatmaktadır.
Huang ve arkadaşları (2021) çalışmalarında bu
araştırma için oluşturulmuş domates, barbekü
sosu, salatalık ve tavuk aromalı patates cipsine
ait ambalajlarını farklı renklerde (kırmızı,
yeşil, turuncu ve bordo) hazırlamışlardır. Daha
sonra göz-izleme sistemi kullanarak önceden
belirtilen aromaya ait ambalajları katılımcıların
işaretlemesini istemişlerdir. Çalışmada
katılımcıların renk uyumsuzluğu olduğunda
tüm aromalar için çok daha yavaş ve doğruluk
payı düşük yanıtlar verdiklerini belirlemişlerdir.
Gıda geliştirme çalışmalarında yenilikçi
aromaların kullanılması halinde veya multiaromalı gıdalarda o gıda grubu için öncelikli
favori aromaların belirlenerek bu aromanın
esas alınması ile ambalaj renginin belirlenmesi,
ürün pazarlama faaliyetlerinde bir unsur olarak
kullanılabilir.

Şekil 4. Farklı Aroma-Renk Eşleştirmesi ile Hazırlanan Model Patates Cipsi Ambalajları (Huang et al., 2021)
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MEYVE GÖRSELİ İÇEREN
AMBALAJLARDA KÜÇÜK TASARIM
FARKLILIKLARI BÜYÜK ETKİLER
YARATABİLİR

Popüler bir söylem ile “ilk önce
gözümüzün yediğini yeriz/tüketiriz”
Gıda ambalajlarının dizaynında öne çıkan
tasarım faktörleri ambalaj şekli ve renk olmakla
birlikte bu ambalajlarda kullanılan görsel
materyallerin karakteristik özellikleri de dikkate
alınmalıdır. Bu görseller arasında ilgili ambalajın
taşıyıcısı olduğu gıdalar, bu gıdaların bileşenleri
yanı sıra tüketiciye vurgulanması hedeflenen
aroma, lezzet bileşenleri ile ilişkili görseller
olabilmektedir. Gıdalarda bazen minör bileşen
olarak da yer alsalar meyveler bu amaçla en sık
kullanılanlar arasındadır. Ancak bu meyvelerin
görsel özellikleri ve tasarımı ile tüketici algısı
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı
oldukça sınırlıdır. Di Cicco ve arkadaşları (2021)
görseli en sık kullanılan meyvelerden portakalın
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başlıca görsel özelliklerindeki değişimin
tüketicinin ilgili gıdaya yönelik algı ve tutumunu
nasıl etkilediğini araştırmışlardır.
Bu amaçla 400 katılımcı ile gerçekleştirilen
çalışmada soyulmuş ve soyulmamış
portakal dilimleri pulpların vurgulandığı ve
vurgulanmadığı halleri ile gıda ambalajında
kullanmışlardır. Katılımcılardan ise ilgili gıdayı
tüketmeden öncesi ambalaj esas alınarak
doğallık, sağlık, kalite, tatlılık ve lezzet, ambalaj
beğenisi, satın alma isteği için değerlendirmeleri
istenmiştir. Her koşul için pulp vurgusu bu
kriterlerde önemli beğeni artışına neden
olmuştur. Ayrıca kabuğu soyulmuş portakal dilimi
görseli kullanımı ile kalite ile lezzet beklenti ve
algısında kabuk soyulmamış görsel kullanımına
göre önemli artış belirlenmiştir.

Şekil 5. Kabuk Soyulmuş ve Soyulmamış Portakal Görsellerinde Pulp Vurgu Farklılıkları ile Hazırlanan Ambalajlar

Ambalaj görselleri,
tüketicilere herhangi bir
efor sarf etmeden ve maliyet
oluşturmadan ürün hakkında
bir öngörü sahibi olma imkanı
vermektedir
Ürün ambalajları tüketicilere satış noktasında
“rehberlik” gerçekleştirmektedir. Özellikle
ilk etkileşim için bu durum kritik öneme
sahiptir. Ambalaj görselleri satın alma kararını
etkileyebilmekte, tüketiciler bu ürünleri
kullandıklarında algılayabilecekleri lezzete dair
beklentilerini şekillendirmekte hatta tüketimde
algılanan duyusal özellikleri etkilemektedir. Bu
etkileşimdeki belirleyici faktörler arasında gıda
ambalajlarında kullanılan görsel materyaller de
bulunmaktadır. Ambalaj görselleri, tüketicilere
herhangi bir efor sarf etmeden ve maliyet
oluşturmadan ürün hakkında bir öngörü
sahibi olma imkanı verir. Örneğin ambalaj
materyallerinin parlak malzemeden seçilmiş

olması içerdiği gıdanın daha yüksek yağ içeriği
ve lezzete sahip olduğu algısını oluşturduğu
belirlenmiştir (De Kerpel et al., 2020;
Ye et al., 2019).
Di Cicco ve arkadaşları (2021) araştırmanın
ikinci aşamasında portakal suyu ambalajlarında
kullanılan bu görsellerin “sulu meyve” algısını
nasıl etkilediğini de araştırmışlardır. Bu algı
üzerinde kabuk soyulmuş görseller önemli
farklılık yaratmamış ancak pulplu görsel
kullanımı algıda belirgin artışa neden olmuştur.
Özellikle soyulmuş kabuk ve vurgulanan pulp
birlikte kullanımı kalite ve lezzet beklenti ve
algısında önemli artış sağlamıştır. Doğallık
ve sağlık algısında ise önemli değişim
belirlenememiştir. Bu bulgunun başlıca
gerekçeleri arasında tüketicilerin ilgili
parametreler ile genellikle “işlenmemiş” gıda
ve bileşenleri ile ilişkilendirilmesi olabilir.
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DR. ENDER SARAÇ’TAN
SAĞLIKLI BESLENME TÜYOLARI
Aşıdan beklenen iyi sonuçları almamız için
85 milyonu aşan nüfusumuzun yüzde 60’ının aşı
olması gerekiyor diyen Uzman Dr. Ender Saraç
şunları kaydetti: “2021’in önemli bir bölümünü
yine sağlık endişesi içerisinde geçirebiliriz.
İlk aşıyı olduktan sonra, ikincisi, 2 hafta sonra
yapılacak. 6 hafta sonra da koruyuculuğu
ortaya çıkacak. Antikor gelişmesi için neredeyse
2 ay geçmesi gerekiyor. Aşı ayrıca yüzde yüz
koruyucu değil. Bunları dikkate alarak bizler
bağışıklığımızı güçlendirmeli ve kendimize daha
iyi bakmalıyız. Bağışıklığı güçlendirici olarak
kara mürver, ekinezya, kekik, zahter, propolis,
mandalin kabuğu ve zencefil çayı bu açıdan çok
güzel koruyucu bir çay olabilir.”

C VE D3 VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ
Bağışıklığı güçlendirmek için tavsiyelerde
bulunan Saraç, “Günde 3 kez karanfil çiğnemek
ve aromasını almak, bol ılık su içerek solunum
sistemini nemli tutmak çok önemli. Limon, kivi,
taze yeşillikler ve kuşburnu marmelatı gibi

Hafta içi her gün sabah kuşağında
sağlığa dair en güncel bilgilerin
aktarıldığı “Dr. Ender Saraç ile
Sağlıklı Günler” programının
moderatörü, televizyon ekranlarının
tanınan yüzü Uzman Dr. Ender
Saraç, İHBİR’e verdiği röportajda
pandemi döneminde sağlıklı
beslenmenin olmazsa olmazlarını,
bağışıklık sistemini güçlendiren
besinlerin neler olduğunu açıklayarak
bakliyatlar konusunda da çok önemli
detaylardan bahsetti.
Aralık 2020

C vitamini açısından zengin
gıdaları tüketmek hastalıkla
mücadele etmeye yardımcı
olacaktır” diye ekledi.
Pandemi sürecinde çinkosu yüksek gıdaların
da tercih edilmesi gerektiğini ekleyen Saraç,
“Kabak çekirdeği, kabuklu deniz ürünleri, antep
fıstığı, zerdeçal, sarımsak, soğan, pırasa, defne
yaprağı, doğal yağlı balıklar, bakliyatlar, tam
tahıllar, glüten alerjisi olmayanlar için bağışıklık
güçlendirici yulaf ezmesi ve bunları tamamlayan
iyi bir uyku hastalıklara karşı koruyucu ve
güçlendirici etkiye sahiptir” diye ekledi.

BAKLİYATSIZ SAĞLIKLI BİR YAŞAM
DÜŞÜNEMİYORUM

GELİŞMİŞ ÜLKE OLMASINA RAĞMEN ABD
OBEZİTEDE BİRİNCİ SIRADA

Pandemi döneminde genellikle et ve hamur
işlerine ağırlık verildiğine işaret eden Uzman
Dr. Ender Saraç, “Bu durumu dengelemek
için kolesterol içermeyen, bağırsak çalıştıran,
vitamin kaynağı bakliyatları da mutlaka haftada
3 kez tüketmeye özen gösterin” dedi.

Hareketsizliğin arttığı ve korona riskinin çok
fazla olduğu pandemi döneminde kiloya da
çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden
Uzman Dr. Saraç, “Tüketim toplumu olduk.
Yedikçe doymayan, bilinçsizce tüketen ve
israfa neden olan bu problemi kontrol altına
almalıyız” dedi.

Bakliyatlar olmazsa olmazımızdır diyen
Ender Saraç sözlerine şöyle devam etti:
“Ben haftada en az 3 kez bakliyat tüketirim.
Yeşil mercimek, nohut, fasulye, kırmızı
mercimek, maş fasulyesi, börülce o kadar çok
çeşit var ki saymakla bitmez. B vitamini içeren
bakliyatlar, kolesterol içermiyor bitkisel protein
kaynağı olarak bağışıklığı güçlendirmek için
gerekli olan hücrelerin üretilmesine zemin
hazırlayan proteinleri destekliyor ve ayrıca
bağırsaklarımızı temizliyor. Bağırsaklardaki
florayı destekleyen bakliyatlar, doğru pişirilirse
alkalidir. Asidik beslendiğimiz ortamlarda
bakliyatlar şifa kaynağıdır.”

GELENEKSEL PİŞİRME YÖNTEMLERİNİN
DIŞINA ÇIKILMALI
Bakliyatları Hint, Pakistan, Uzakdoğu usulü
biraz zerdeçallı, zencefilli veya kırmızı biberli
tüketmek daha iyi olur diyen Saraç, “Et ve
kıymayla beraber bakliyatları tüketmeyi
sevmiyorum. Çünkü protein açısından zengin
olan bakliyatları; yoğurt, cacık ve ayranla ya da
sağlıklı bir siyez bulguruyla beraber tüketmek
daha sağlıklı olur ve birbirini tamamlamış
olurlar. Yanında bol limonlu yeşil salata ilavesiyle
de harika sağlıklı bir öğün olur.” diye ekledi.
Bakliyatta geleneksel pişirme yöntemlerinin
biraz dışına çıkılması gerektiğini de kaydeden
Saraç, “Falafel (Bakliyat Köftesi); Türklerin,
Arapların ve İsraillilerin çok fazla tükettiği
harika bir yemektir. Bunun dışında bakliyatları
püre şeklinde, çorba şeklinde, boza gibi bakliyat
köftesi olarak çeşitlendirerek tüketeceğimiz
daha bir çok tarif bulunmaktadır” dedi.

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan
obezitenin bir çok ölümcül hastalığa yol açtığını
söyleyen Saraç, “Sofra adabımız eskisi gibi
değil. Maalesef çok fazla yemek yeniliyor ve
çöpe atılıyor. Eskiden yemeği pişiren kişilere
teşekkür edilirdi. Dua ve besmele ile yemeğe
başlanır ve şükredilirdi. Tüm aile bir araya gelir
yavaş yavaş sohbet ederek çiğnenerek daha
doğal beslenilirdi. Şimdi daha çok lezzet ağırlıklı
besleniliyor ve işlenmiş sanayi tipi et ürünleri ve
kızartmalar tüketiliyor.

Sağlıklı beslenmeyi unuttuk.
Sağlıksız ürünler tüketilirken
toplum sağlığı kaybedilecek.
Çocuklarımıza sofra adabımızı ve sofraya saygıyı
öğrettiğimiz takdirde tüketim çılgınlığı da biraz
azalmış olacak” dedi.
Yaşam süreleri kısalan ve her menüsü devasa
ve bol miktarda olan Amerika örneğini veren
Saraç, gelişmiş ülke olmasına rağmen Amerika,
dünyada obezitede ilk sırada yer alıyor” diye
ekledi.
En güzel rahmet ve yağmur kara bulutların
en yoğun olduğu zamanlarda akmaya başlar,
bunu unutmayalım diyen Saraç, “Bu günler
de geçecek, Olumlu düşünün, bol egzersiz
yapın. Özellikle bel ve göbek bölümünden
yağlanmamaya özen gösterin ve derin derin
nefes alarak bol egzersiz yapın” diye
önerilerde bulundu.
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NEDEN VE HANGİ GIDALARDA
BESLENME ETİKETLERİ İNCELENİYOR?
yönelik yoğunlaşma söz konusu olabilmektedir.
Ancak bu tüm gıda maddeleri için geçerli midir,
yoksa gıda kategorilerine göre değişkenlik mi
göstermektedir? Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen
geniş kapsamlı araştırmada bu soruya yanıt
aranmaya çalışılmıştır. Bu amaçla farklı sosyoekonomik gruplardan 1255 tüketicinin dört
haftalık periyotta satın alma davranışları
ve satın aldıkları ürünler incelenmiştir (Ni
Murchu et al., 2018). Araştırma kapsamındaki
tüketicilerin 56.670 farklı ürün satın aldıkları
belirlenmiştir.

Besin etiketleri ambalajlı gıdalar için satış
noktasında ürün beslenme özellikleri ve
bileşenlerine yönelik bilgi kaynağıdırlar.
Bu etiketler genel olarak iki yöntemle sunulur;
ambalaj arka yüzündeki tablolar veya önyüzdeki semboller. Ön-yüz sembolleri, renkli
ve simgeler kullanılıyor olmaları nedenleri
ile tüketiciler tarafından daha rahat
anlaşılmaktadır.

Tüketiciler “sağlıklı”
olduğunu düşündükleri
gıdaların besin etiketlerine
daha fazla bakmakta
Tüketici tutum ve davranışlarındaki algı
ve değişim, tercihleri ve gıda seçimindeki
motivasyon faktörlerinde de farklılaşmalara
neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ürün
etiket bilgilerine ve bu bilgilerin içeriklerine
Aralık 2020

Tüketicilerin 23.189 ürünün beslenme etiketlerini
inceledikleri tespit edilmiştir. Besin etiketleri
incelenen başlıca gıda ürünleri, süt ürünleri,
ekmek ve unlu mamüller, ambalajlanmış
meyve ve sebzeler, hububat ürünleri, soslar
ve kremalardır. Çalışmada tüketicilerin besin
etiketlerinin incelenmesinde olasılık hesaplaması
için şekerleme ürünlerine ait sonuçlar referans
olarak alınmıştır. Çünkü tüketicilerin bu ürün
grubunda besin etiketlerini daha az inceledikleri
belirlenmiş olup, bu durumun ilgili ürünlerin
özellikle kalori değerleri ve şeker içeriklerinin
tüketicinin satın almak istediği için kaçınmaya
çalışması olarak yorumlanmıştır. Bu nedenle
ilgili ürün grubunda tüketiciye yönelik sunulacak
ve ürün bileşimi ile ilgili mesajlarda “beslenme
beyanları” veya ambalaj ön-yüzü simgeleri
kullanımı doğru bir yaklaşım olabilir.
İlginç bir sonuç ise genel olarak tüketicilerin
daha sağlıklı olarak algıladıkları ürünlerin
beslenme etiketlerini daha fazla incelemeleridir.
Ayrıca bileşimi daha heterojen ve muğlak
olan gıdaların besin etiketleri daha fazla
araştırılmaktadır.
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HANGİSİ DAHA ETKİLİ: BESLENME
BEYANLARI & BESLENME UYARILARI

Gıda ambalajlarının ön yüzlerinde
tüketici ile iletişim ve/veya
bilgilendirme amaçlı olarak beslenme
beyanları veya beslenme uyarıları
kullanılabilir.
Bunlardan özellikle beslenme uyarıları bazı
bölge ve ülkelerde yasal zorunluluk nedeni
ile kullanılmaktayken, beslenme beyanları
ise bir pazarlama strateji unsuru olarak da
kullanılabilirler. Peki tüketiciler üzerinde hangisi
daha etkili olmakta ve ürünlere karşı algı ve
tutumları hangi yönde etkilemektedir?
Gıda maddelerinde yalnızca beslenme uyarıları
yer almayabilir. Aynı gıda maddesinin etiketinde
beslenme beyanının da kullanımı söz konusu
olabilir. Örneğin bir şekerleme ürünü mineral
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ve vitaminlerce zenginleştirilerek tüketicilere
sunulabilir. Bu durumda ise üründeki beyan
ve uyarının tüketici üzerindeki etkisi için bir
“rekabet” olacaktır. Beslenme beyanlarının
ürün algısı üzerinde olumlu avantajlar sağladığı
araştırmalar ile belirlenmiştir. Bu duruma örnek
olarak “meyve şekeri” beyanının kahvaltılık tahıl
gevreklerinde beğeni düzeyi üzerindeki etkisi
verilebilir (Sütterlin ve Siegrist, 2015).

Gıda ambalajlarındaki
beslenme uyarıları daha
yüksek düzeyde etki sahibi
Nobrega ve arkadaşları (2020), dört farklı
ürün grubu (kraker, ekmek, meyve suyu ve
yoğurt) için tasarladıkları sekiz farklı ambalaj
ile 820 tüketicinin yaklaşımları ve görüşlerini
incelemişlerdir.

Tasarlanan ambalajlarda beslenme uyarıları
(doymuş yağ, şeker ve/veya sodyum içerikleri)
ve/veya sağlık beyanlarına (lif kaynağı, meyve
oranı vitamin ve mineral kaynağı ve miktarları)
yer verilmiştir (Şekil 6). Araştırmaya katılan
tüketicilerden ise bu ürünlerin ambalajlarının
incelenerek 1 ile 7 (çok sağlıksız-çok sağlıklı)
olarak puanlamaları istenmiştir.
Araştırma sonucunda hem beyan (olumlu) hem
de uyarının (olumsuz) sağlık algısı üzerinde
etkili oldukları belirlenmiştir. Ancak beslenme
uyarılarının araştırma kapsamındaki tüm
ürün grupları için daha yüksek düzeyde etki
sahibi oldukları tespit edilmiştir. Örneğin
beslenme uyarısı, beslenme beyanının etkisini
krakerlerde nötralize etmiştir. Sonuç olarak
ürünlerde beslenme beyanı kullanımı sağlık
algısını kullanılmayanlara göre olumlu
etkilemektedir. Ancak olumlu veya olumsuz

etkinin şiddeti farklılık göstermekte, beyanlar
daha şiddetli bir algıya neden olmaktadırlar.
Benzer şekilde Centurion ve arkadaşları
(2019) gerçekleştirdikleri araştırmada tahıl
barlarındaki beslenme beyanlarının ve meyve
görsellerinin sağlık algısı üzerindeki etkisinin
şiddetinin bu ürünlerde kullanılan şeker ve
doymuş yağa yönelik beslenme uyarılarından
daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir.
Nobrega ve arkadaşları (2020), elde ettiği
sonuçlara göre tüketicilerin beslenme beyan
ve uyarılarından etkilenme düzeyleri ait
oldukları sosyo-ekonomik grubun önemli
etkisinin bulunmadığını ancak sağlık kaygısı
düzeylerinin dikkate alınması gereken bir faktör
olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca diğer gıda
kategorilerine göre kraker ve ekmeklerde
beslenme uyarısının daha yüksek etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir.

Şekil 6. Beslenme Uyarısı ve Beyanları Araştırması İçin Hazırlanan Ürün Tasarımları (Nobrega et al., 2020)
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MARKA LOGO TASARIMI VE GIDAYA
YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMU İLİŞKİSİ

Gıda tercihleri ile algı ve tutumları yanı sıra
satın alma davranışlarında ürünlerin görsel
özellikleri, porsiyon büyüklükleri, ambalaj
tasarımları, etiket bilgi ve dizaynı, ambalaj
rengi, ürün şekli gibi çeşitli faktörlerin etkili
olduğu çeşitli araştırmalar ile belirlenmiştir.
Ancak ürünün logo tasarımındaki detaylar da
tüketicilerin algılarını etkileyebilmektedir.

Diagonal tasarıma sahip
marka tasarımları
düşey/dikey olanlara göre
tüketiciler tarafından
daha lezzetli ve güvenli
gıda olarak algılanmakta
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Li ve arkadaşları (2020) tarafından
gerçekleştirilen çalışmada ampirik bir yaklaşım
kullanılanarak gıda ürünlerinde marka logo
oryantasyonunun tüketici algısı ve tutumu
üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmış bu
amaçla diyagonal ve düşey oryantasyona sahip
marka logoları ile etiketlenen aynı içerikteki
şişelenmiş su örnekleri karşılaştırılmıştır.
4 aşamalı çalışmanın ilk aşamasında diyagonal
logolu ürünler lezzet ve risk algısı açısından
daha yüksek beğeniye sahip olmuştur. İkinci
aşamada bu algı ve tutum farklılığının
mekanizması incelenmiş ve marka logosu
yazım farklılığının oluşturduğu hareketlilik
algısı ile ilişkilendirilmiştir. Üçüncü aşamada
yazım oryantasyonunun “marka ürün” algısı
ile ilişkilendirildiği ortaya koymuştur. Son
aşamada anadili İngilizce olan tüketici grupları
yapılan çalışma sonucunda önceki bulgular
doğrulanmıştır.

Şekil 7. Farklı Oryantasyon Tasarımları Hazırlanan
Model Marka Logoları

BESİN ETİKETLERİNDE
TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ
Aralarında Dünya Sağlık Örgütü’nden
uzmanlarından bulunduğu araştırmacılar
tarafından Portekiz’de gerçekleştirilen
çalışmada (Gomes ve ark. 2020), 1127
tüketicinin yanı sıra dört farklı odak grubunun
(beslenme konusunda kaygılı yetişkinler,
beslenme konusunda kaygılı olmayan yetişkinler,
15-18 yaş arası gençler, düşük eğitimli ve
yaşlı tüketiciler). Gıda etiketlerindeki besin
etiketlerini nasıl kullandıklarını ve anladıkları ile
besin etiketlerine yönelik tercih ve beklentileri
belirlemeye çalışmışlardır.

Tüketicilerin küresel davranış ve tercih
değişiklikleri genel olarak sağlık ve beslenme
ile ilişkilendirilmekte olup, başlıca satın alma
motivasyonları arasında yer almaktadır.
Bu motivasyonun yönünün belirlenmesinde
ve ürünün satış noktasında tüketiciye kendini
tanıtmasında ise besin öğelerine dair
bilgilerin yer aldığı etiketler öne çıkmaktadır.
Bu etiketlerin içermekte olduğu bilgilerin
detayları kadar, tasarımları da önemlidir.

Ön ambalajda, şematik, basit
ve renkli besin etiketleri

Renkli, şematik, basit ve
“trafik ışıkları” düzenli besin
etiketleri tercih ediliyor
Çalışma sonucunda, tüketicilerin sembolik, renkli
ve basit besin etiketlerini tercih ettikleri tespit
edilmiştir. Bu besin etiketlerinin ön-ambalajda
yer alması bir diğer tercih faktörü olarak ortaya
çıkmıştır. Ayrıca, ilgili besin öğelerinin günlük
önerilen limit değerler ile ilişkilendirilmesi amaçlı
kullanılabilen “trafik ışıkları şemaları” da satın
alma noktasında tercih ve hızlı karar almada
etkili faktörler arasında yer almıştır.

Şekil 8. Beslenme Uyarısı ve Beyanları Araştırması İçin Hazırlanan Ürün Tasarımları (Nobrega et al., 2020)
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