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Değerli İhracatçı Dostlarım,
Yoğun nüfusu ile birlikte gıda ithalatı düzey
ve çeşitliliği göz önüne alındığında Malezya’yı
dikkat çekici bir pazar olarak nitelendirebiliriz.
Hızla büyüme gösteren Malezya gıda ve
içecek pazarı ithal ürünlerin talep gördüğü
bir karakteristiğe sahiptir. Artan nüfus ve
kentleşme ile birlikte tüketim artışı sonucunda
bu ülkede, gıda üretimi için hammadde ithalatına
da ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, son yıllarda
e-ticaret kanalları yoluyla yapılan alışveriş
oranlarının yükselmesi de ithalata yönelik
taleplerin artmasına neden olmuştur.
Son yıllarda Malezyalı tüketicilerin harcama
gücünde artış gözlemlenmiş olsa da tüketicilerin
halen gıda satın alımlarında fiyat/performans
odaklı kararlar verdiği, ayrıca fiyat konusunda
araştırmacı, sorgulayıcı ve bilinçli hareket ettiği
belirlenmiştir. Tüketicilerin gıda satın alımında
karar vermesinde ve tercihlerinde, kampanya
ve indirimler dikkate değer etki taşımaktadır.
Bu bakımdan fiyat faktörünün Malezyalı
tüketiciler için başlıca motivasyon unsuru olduğu
söylenebilir. Buna ek olarak, marka değeri
ve ürün menşeinin de Malezyalı tüketiciler
için önemli gıda seçim motivasyon unsurları
olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Malezyalıların yaşam standardı ve gelir
düzeylerindeki artış ile birlikte, ithal ürünlere
yönelik taleplerde artış gözlemlenmektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre, Malezyalıların
çikolata ürünlerine yönelik tercihlerinin
10’da 9’unun ithal olanlara yönelik olduğu
belirlenmiştir. Bununla birlikte, ülkede artış
gösteren diyabet problemleri nedeniyle
insanların sağlık konusunda daha bilinçli hale
gelmeleri, tüketicileri; şekeri azaltılmış, şekersiz
veya daha sağlıklı içerikli çikolatalar tüketmeye
yöneltmiştir.
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Malezya toplumunun Türkiye’ye duyduğu
güven sayesinde ihracatçılarımız bu pazarda
önemli bir paya sahip olabilecek potansiyele
sahiptir. Ülkemiz üretici ve ihracatçılarının,
farklı nitelikteki tüketici taleplerini; nitelik,
kalite ve miktar olarak karşılayabilecek
kapasite, altyapı ve potansiyeli bulunmaktadır.
Bu nedenle ihracatçılarımız, Malezya
tüketicilerinin taleplerine yanıt verebilecek
ürün profiline sahiptir. Ayrıca, Malezya’da
kısıtlı sayıda yerel üretimi bulunan, düşük
kalorili ve şekersiz ürünlere yönelik taleplerin
de ihracatçı firmalarımız tarafından kolaylıkla
karşılanabileceğini söylemek mümkündür.
Bu bağlamda, Malezya gıda sektörü ile ilgili
çeşitli bilgi ve araştırmaları içeren Eylül
sayımız ile, sektörümüz ve Birliğimiz üyesi
ihracatçılarımıza katkı sunmayı hedefledik.
Değerli okuyucular, bu sayımızda Malezya
hakkında uzman bir akademisyenimizin,
ülke ekonomisinde önem taşıyan ve dünyada
başlıca üretici pozisyonunda oldukları palm
yağı hakkındaki görüşlerine yer vererek,
ihracatçılarımız ile bu gıda hammaddesi
hakkında akademik perspektifi de paylaşmayı
amaçladık.
Aynı zamanda, tüm sayılarımızda olduğu gibi,
2020 yılında başlatmış olduğumuz ve büyük
yankı uyandıran “İhracata İlham Veren Kadınlar
Platformu” projesi üyesi kadın girişimcilerimizin
farklı ürün hikâyelerine bu sayımızda da yer
vererek, onların başarılarının başta kadınlarımız
olmak üzere tüm okuyucularımıza ilham kaynağı
olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile siz
değerli ihracatçılarımızın dergimizde yer alan
içeriklerden faydalı bilgiler edinmesi dileğiyle,
keyifli okumalar diliyorum.
Haluk OKUTUR
İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı
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MALEZYA GIDA VE İÇECEK PAZARINA
GENEL BAKIŞ
Malezya; Asya kıtasında, yaygın
inanç ve ırkların bir arada yaşadığı
yarımada ve adalardan oluşan bir
ülkedir. Bu nedenle de Malezya
hükümetinin ülke turizmi için
kullandığı tanıtım mottosu olan
“Truly Asia”nın, aslında bir
durum tespiti niteliği taşıdığını da
belirtebiliriz.
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Önemli bölümü (%60) Müslüman olan Malezya
nüfusuna JAKIM (Malaysia Departmant of
Islamic Development) tarafından onaylı helal
sertifikasyona sahip olan ürünlerin ülkede
etkin olan farklı satış kanalları (geleneksel ve
e-ticaret) aracılığıyla arz edilmesi kritik önem
taşımaktadır. Ayrıca Malezya Hükümetinin 2020
yılı itibari ile COVID-19 pandemisinin etkilerini
dikkate alarak, gıda sektöründe ithalata aşırı
bağımlılığın neden olabileceği gıda güvencesi ve
gıda tedarik zincirine yönelik olası problemlere
karşı etkin önlem ve stratejiler geliştirme çabası
dikkat çekmektedir.
Genel olarak Malezya gıda pazarının dikkat
çekici bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

Çünkü Malezya nüfusunun %50’den fazlası
Müslüman Malaylardan oluşmakla birlikte,
önemli oranda Hindu ve Budist inancından Çin
ve Hindistan orijinli yoğun nüfusun bir arada
bulunduğu hem kolonyal hem de post-kolonyal
dönemin sosyal, ticari ve kültürel alanlarda
etkisinin gözlemlenebildiği bir ülkedir.
Malezya 33 milyonun üzerinde nüfusa sahip
olup, gayri safi yurt içi hasılası 312 milyar
Euro’dan fazladır. Ulusal dili Malayca olmasına
rağmen Malezya, Asya’da İngilizce eğitim dili
seviyesi en yüksek düzeyde olan üç ülkeden
biridir. Ülke ekonomisinde %4’lik ihracat payı ve
9 milyar Euro’nun üzerindeki hacmi ile önemli
yer sahibi olan palm yağı ve ürünlerinin yanı
sıra 4.2 milyar Euro’luk işlenmiş gıda ithalatı
da dikkate alındığında Malezya hem önemli bir
tedarikçi hem de dikkat çekici bir pazar olarak
tanımlanabilir. Gittikçe artış gösteren kentli ve
eğitimli genç bir nüfusa sahip olması, ASEAN
bölgesinin merkezinde yer alması, teknoloji,
lojistik ve finans altyapısının güçlülüğü Malezya
tanımlamasında belirtilmesi gereken hususlar
arasındadır. Ülkede 17 serbest ticaret bölgesi
ve 18 serbest endüstri bölgesi bulunmaktadır.
Malezya 7 ülkeler arası ve 6 bölgesel serbest
ticaret anlaşmasına (STA) sahiptir. STA
imzalanan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra
Şili, Avustralya, Hindistan Japonya, Yeni Zelanda
ve Pakistan bulunmaktadır.

ise yine sırasıyla 759, 1138 ve 232 milyon Euro
düzeyindedir.

Malezya gıda ve içecek pazarı hızlı büyüme
göstermektedir. Yıllık büyüme oranı %7,6 olmakla
birlikte Malezya gıda ve içecek pazarı hem
geleneksel ve farklı Asya lezzet ve tüketimlerine
yönelik ürünlerin hem de batılı ürünlerin
tüketildiği ve talep gördüğü bir karakteristiğe
sahiptir. Bu durumda çok-kültürlülük ve çokinançlılığın yanı sıra hızlı modernizasyon ile
orta-sınıf tüketici düzeyinin yüksekliği etkilidir.
Ulusal gıda endüstrisi genel olarak küçük ve
orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte
çok-uluslu kuruluşlardan Malezya’da üretim
yapan ve doğrudan faaliyet gösterenler de
bulunmaktadır. Ülke yerel tüketim ve gıda
endüstrisinde hammadde olarak özellikle
buğday ve ürünleri, süt ürünleri, pirinç, kırmız
et ve deniz ürünlerinde ithalat bağımlılığına
sahiptir. 2018 yılı için hububat ve unlu mamuller,
kakao ve kakao ürünleri ile süt ürünleri ithalat
rakamları sırasıyla 1456, 896 ve 779 milyon
Euro olarak gerçekleşmiş olup, aynı ürün
gruplarında Malezya’nın gerçekleştirdiği ihracat

• Gıda güvencesi konusunda farkındalık artışı
• Gıda tedarik zincirindeki verimsizlik problemleri
• Mal ve hizmet tedarikinde artış gösteren
maliyetler
• Tüketicilerin fiyat duyarlılık düzeyinin yüksekliği
• E-ticaret kanallarının kullanım artışı ve tüketici
davranışlarında yaşanan dönüşüm
• Sağlıklı yaşam ve beslenme tarzına geçiş
• İthal ürünlere yönelik pozitif tutum
• Hazır gıda ürünlerine artan talep
• Malezya gıda endüstrisinin artan hammadde
talepleri
Hızlı kentleşme ve tüketim artışının ülkenin
gıda güvencesi ve tedarik zinciri üzerinde baskı
oluşturması beklenmektedir. COVID-19 salgını
Malezya Hükümetini gıda güvencesi sorunlarına
karşı harekete geçmeye ve bu sorunları çözmeye
teşvik etmiştir. Malezya; kümes hayvanları,
yumurta, domuz eti ve balıkçılık dışındaki
yiyecek ve içeceklerin ithalatına büyük ölçüde
bağımlıdır. Malezya ayrıca ekmek üretimi için
buğday ithalatı gibi gıda işleme için hammadde
ithalatına da ihtiyaç duymaktadır. Malezya
Hükümeti tarım ve gıda güvencesi konularıyla
ilgili hasat öncesi ve sonrası teknolojilere
ilişkin Ar-Ge planlamasında University Putra
Malaysia (UPM) ile yakın zamanda bir iş birliği
oluşturmuştur. Ayrıca hayvancılık sektörü için

kullanılan hayvan yemlerinin neredeyse tamamı
ithal edilmektedir ve bu da sektörü büyük
ölçüde ithal hayvan yemlerine bağımlı hale
getirmektedir. Malezya Hükümeti; üreticileri
en son teknolojileri kullanmaya, bilgi transferini
kolaylaştırmak ve en yeni üretim yöntemlerinin
kullanımına hız kazandırmak için yabancı
paydaşlarla ortaklıklar oluşturmaya motive
etmeye çabalamaktadır.
COVID-19 salgını Malezya Hükümetini;
hammadde, gıda bileşeni ve nihai gıda ürünleri
ithalatına aşırı bağımlılığın neden olabileceği
olası gıda tedarik zinciri kesintileri konusunda
alarma geçirmiştir. Sınırların kapanması ve daha
fazla inceleme kaçınılmaz olarak hammadde
tedarikinden mal üretimine ve son ürünlerin
taşınmasına kadar gıda tedarik zincirinde
aksamalara yol açmıştır. Vasıfsız iş gücünün
mevcudiyeti de gıda tedarik zincirini yani gıda
üretimi ve hasadını bozacak faktörlerden
biri olarak kabul edilmektedir. Hükümet
yerel şirketlerin Endüstri 4.0 teknolojilerini
benimsemelerinin yanı sıra vasıfsız iş gücü
sıkıntısının üstesinden gelebilmeleri için
otomasyona geçmelerini sağlamak adına
hibeler ve teşvikler konusunda düzenlemeler
gerçekleştirmektedir.
Gıda fiyatlarındaki artış temel olarak girdi
fiyatlarındaki (yani gübreler, kimyasallar, toprak,
iş-gücü ve ekipman) artıştan kaynaklanmaktadır.
Piyasa talebi endüstriyel arzın oldukça
üstündedir. Tüm gıda maddelerine yönelik yurt
içi talep yaşam standardı ve gelir düzeyinin
yükselmesine paralel olarak artmaktadır.
Ancak ağırlıklı olarak hasat öncesi ve sonrası
teknolojilerinde kullanılmakta olan verimsiz
yerel üretim yöntemleri genel olarak üretimde
istikrarsızlık ve yetersizlikle sonuçlanmaktadır.
Bu durum ise iç talebi karşılamak için ithalatın
artmasına neden olmakta ve ithalatçıların veya
yabancı ihracatçıların gıda maddelerinin piyasa
fiyatını kontrol etme etkinliğini artırmaktadır.
Bu nedenle Malezya Hükümeti yerel üreticilerin
verimsiz üretim yöntemlerini iyileştirmelerine
yardımcı olmak için birçok hibe ve destek
sunarak sorunu gidermeye veya şiddetini
azaltmaya çalışmaktadır.
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Malezyalı tüketicilerin harcama gücü artmakta
olsa da tüketiciler gıda satın alımlarında temkinli
davranmakta ve fiyat konusunda araştırmacı,
sorgulayıcı ve bilinçli hareket etmektedirler.
Malezya süpermarketleri ve hipermarketleri
promosyonlar konusunda Asya-Pasifik'teki
en üretken ikinci grup olarak belirlenmiştir.
Malezyalı tüketiciler gıda satın alma sırasında
fırsatları ve indirimleri dikkate almakta ve
takip etmektedirler. Bu nedenle satın alma
davranışında fiyat faktörünün başlıca motivasyon
faktörleri arasında yer alması şaşırtıcı bir
durum değildir. Ayrıca marka değeri veya ürün
menşei de Malezyalı gıda tüketicileri için önemli
motivasyon ve seçim faktörlerindendir. Ancak
optimistik bir davranış sergilenmekte olup,
tüketiciler perakendecinin ve/veya üreticinin
fiyat ve değer arasında doğru dengeyi kurması
beklentisine sahiptir.
Malezya'nın e-ticaret kanalları akıllı telefon
kullanımının artması ve alışveriş yapanların
denizaşırı ülkelerden satın alma istekleri
nedeniyle son yıllarda hızla büyüme göstermiştir.
Özellikle 2020 yılında COVID-19 salgını
e-ticaret sektörünün büyümesini hızlandırmıştır.
Malezyalıların yaklaşık %62'si çoğunlukla
mobil cihazlar üzerinden (%47) olmak üzere
çevrimiçi alışveriş yapmakta olup, bu pazarın
yaklaşık %31,4 oranında büyüyerek 2021 yılında
tahmini 4.8 milyar Euro'luk bir hacme ulaşması
beklenmektedir.
Küresel olarak yaşanan tüketici davranış ve
eğilimlerindeki değişim etkisini Malezya’da
da göstermektedir. Gıda ve beslenme ile
ilişkilendirilen bazı sağlık problemlerinin
görülme oranlarındaki artışın yanı sıra
kentleşme ve çalışma modellerindeki değişim
de Malezyalıların sağlık konularındaki bilinç ve
farkındalık düzeylerini artırmış, tüketicilerin
sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzlarını
benimsemesini tetiklemiştir. Malezyalılar
beslenme, sürdürülebilirlik ve deneyim aktarımı
açısından gıda tüketimleri konusunda daha
bilinçli hale gelmiştir. Sağlıklı beslenmenin
önümüzdeki yıllarda sürekli olarak önem
arz eden ve artış gösteren bir gıda tüketim
eğiliminde olacağını belirtmek mümkündür.
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Tüketici davranışlarındaki bu değişimin yanı sıra
gelir düzeylerindeki artış düşük kalorili, şekersiz,
bitkisel orijinli ürünler ile organik, fonksiyonel
ve sağlıklı gıdalara olan talebi artırmıştır.
Ayrıca son yıllarda Malezya tarım endüstrisinin
çalışmaları sürdürülebilirliği artırmak için
organik tarıma ve modern tarım tekniklerinin
kullanımının benimsenmesine yönelmektedir.
Bir diğer dikkat çekici husus ise Malezya’nın
geleneksel bitki kaynaklarını kullanarak yeni
ürün geliştirme çalışmaları yürütülmesine yatırım
yapmasıdır. Gıda pazarında bu kategorilerde
önemli tüketim artışı beklenen ürünler ise bar
tipi fonksiyonel ürünler, fonksiyonel tahıl ürünleri,
fonksiyonel içecekler, protein ürün ve takviyeleri
ile vitamin ve gıda takviyeleridir.
Günümüzde özellikle kentli nüfus olmak üzere
Malezyalılar daha da “batılı” yaşam tarzına geçiş
göstermekte, Malezyalılar arasında sofistike
ve kozmopolit karakteristikler öne çıkmaktadır.
Yukarıda da vurgulandığı gibi Malezyalı gıda
tüketicileri genel olarak fiyat duyarlılığı yüksek
olan bir gruptur. Ancak ürün kalitesinin yeterlilik
ve tatminkarlığı beklentisi de bu duyarlılığa eşlik
etmektedir. Ulusal gıda sektörünün genel durum
ve sorunları ile birlikte Malezyalıların yaşam
standardı ve gelir düzeyindeki artışa paralel
olarak ithal gıda maddelerine yönelik yurt içi
talepte artış göstermektedir. Son yıllarda kişi
başına düşen GSMH'deki artış Malezya'nın satın
alma gücünde bir artış yaşanmasını sağlamış ve
dolayısıyla Avrupa menşeili olmak üzere ithal
ürünlerin daha yüksek satın alınabilirliği ile
sonuçlanmıştır.
Malezyalılar ithal ürünlerin yerel ürünlerden
daha kaliteli olduğu algısına sahiptir. Bu tür
ürünler arasında bebek maması ürünleri,
çikolatalar ve şekerlemeler vb. bulunmaktadır.
Çizelge 1’de de gösterilen verilere göre başlıca
on gıda-içecek kategorisinden dokuzunda
Malezyalılar tarafından daha çok tercih edilen
ürün orijini ithal olanlardan yanadır.
Malezya’da artış gösteren bir diğer tüketici
tutumu ise tüketime hazır gıdalara olan talebin
artış göstermesidir. Bu ürünler arasında uzun
raf ömrüne sahip olan hazır gıdaların yanı sıra

oda sıcaklığında saklanabilen hazır yemekler,
dondurulmuş gıdalar ile ready-to-eat (RTE)
kategorisindeki ürünler yer almaktadır.
Bu ürünlerin genel olarak dakikalar içinde
tüketim için hazırlanabilmeleri, tüketime
hazır gıdalara olan talepte önemli bir etken
olarak belirtilebilir. Malezyalı tüketiciler ürün
çeşitliliğinin (bileşim, lezzet, aroma) yanı sıra
kolay muhafaza olanaklarından da memnuniyet
duymaktadırlar. Özellikle genç nesil çalışma
saatlerinde hızlı ve rahat yemek imkanı
arayışındadırlar. Ayrıca Malezya, özel ve etnik
gıdalara yönelik artan küresel talebi karşılamak

amacıyla yeni teknolojilerin kullanılmasıyla
üretilebilecek hazır gıda pazarı için de önem
taşımaktadır. Asya mutfağı ile uyumlu olabilecek
bu gıdaların pazar potansiyeli yüksektir.
Ülkede faaliyet gösteren mini marketlerde ve
benzin istasyonlarında hızlı ve uygun yiyecek
sunma potansiyeli avantajlı bir seçenektir.
Çünkü Malezyalılar kendi yaşam tarzlarına
ayak uyduran yiyecek ve içecek çözümü
arayışındadırlar. Ancak mevcut koşullarda genel
perakende noktalarında satışa sunulan ürünlerin
önemli bir bölümünü instant noodle çeşitleri
oluşturmaktadır.

Çizelge 1. Malezyalı tüketicilerin bazı gıda gruplarında yerel ve ithal ürün tercih oranları
(Flanders Investment Trade, 2020’den Uyarlanmıştır)
Gıda Kategorisi

Yerel Ürün Tercihi (%)

İthal Ürün Tercihi (%)

Çikolata ve Şekerleme

32

68

Soslar ve Çeşniler

33

67

Kahvaltılık Gevrekler

34

66

Dondurma

39

61

Dondurulmuş Kırmızı Et

39

61

Instant Noodle

40

60

İçme Suyu-Mineralli Su

43

57

Süt Ürünleri

44

56

Çay ve Kahve

45

55

Bisküviler, Atıştırmalıklar

52

48

Malezya gıda pazarının genel özelliklerini
incelerken yalnızca tüketici ürünlerinin değil,
yerel gıda endüstrisinin özellikle hammadde ve
ingradiyent ihtiyaç ve taleplerinin de dikkate
alınması gerekmektedir. Çünkü Malezya net
bir hammadde ithalatçısıdır. Örneğin; süt ve
buğday ürünleri gıda işleme sektörünün iç
pazar taleplerini karşılamak için kullanılmakla
birlikte ihracata yönelik üretimin ihtiyaç
duyduğu hammaddeleri de kapsamaktadır ve
bu ürünler ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu
sektörün büyümesi ve piyasa taleplerine karşılık
verebilmesi için optimum üretim kapasitesine
ulaşılmalıdır. Bu durum ise endüstriyel

hammadde taleplerini artırmaktadır. Örneğin;
yerel bebek maması endüstrisi hammadde
ithalatına özellikle de Avustralya, Yeni Zelanda
ve Hollanda gibi ülkelerden ithal edilen süt
ürünlerine oldukça bağımlıdır. Diğer hammadde
talepleri arasında öne çıkanlar içerisinde ise
mısır, patates, şeker pancarı, buğday, taze/
dondurulmuş/soğutulmuş domuz eti, çeşitli
meyve ve sebzeler bulunmaktadır.
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PROF. DR. AZİZ TEKİN'DEN PALM YAĞI
HAKKINDA BİLİNMEYENLER

“Palm yağının trans yağ içermesiyle ilgili
iddia bunların en önemlilerinden biridir. Palm
yağı, palm meyvesinden elde edildikten sonra
rafine edilmekte ve gerekiyorsa fraksiyonlara
ayrılmaktadır. Fraksiyonlama düşük sıcaklıklarda

Palm yağının birçok meyve yağının
aksine bileşim ve özelliklerinin
farklı olduğunu belirten Ankara
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aziz Tekin, tropik ya da
ekvatora yakın ülkelerde üretilebilen
palm yağında lider ülkelerin hangileri
olduğunu, palm yağı hakkında
bilinmeyenleri ve yapılan bilimsel
araştırmaları İHBİR için anlattı.
PALM YAĞINDA LİDER ÜLKELER
ENDONEZYA VE MALEZYA
Palm yağı palm bitkisinin meyvelerinden elde
edilen bir meyve yağıdır. Meyvenin etli kısmından

özelliklerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu

yapılan fiziksel bir işlemdir. Her iki işlem de

ifade eden Ankara Üniversitesi Mühendislik

trans yağ oluşturmaz. Diğer bir deyişle palm

Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.

yağındaki yağ asitleri bu işlemlerden sonra

Dr. Aziz Tekin, “Palm yağının geniş kullanım

doğal haliyle kalmaktadır. Bu nedenle palm

alanı bulmasının nedenlerinden biri de bu

yağı ya da fraksiyonları trans yağ içermez. Palm

özelliğinin olmasıdır diyerek palm yağıyla ilgili

meyvesi hasat edildikten sonra preslenmekte

olarak şunları kaydetti: “Tropik ya da ekvatora

ve palm yağı ya da palm çekirdeği yağı elde

yakın ülkelerde üretilebilen palm yağında lider

edilmektedir. Her iki yağ da tüketilmeden önce

ülkeler Endonezya ve Malezya’dır. Bu ülkelerin

rafine edilmektedir. Üretici ülkeler tarafından

toplam palm yağı üretimindeki payı yüzde

palm yağı ham halde ihraç edilebildiği gibi rafine

85 civarındadır. Palm yağı genel anlamda iki

edildikten ve fraksiyonlandıktan sonra da satışa

nedenle önemlidir. Birincisi, dünya bitkisel yağ

sunulmaktadır. Fraksiyonlamadan sonra elde

üretiminin lideri olması ve yıllık toplam üretiminin

edilen palm stearin ve palm olein dünyanın farklı

75 milyon tona ulaşmasıdır. Özellikle 1990’lı

ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu fraksiyonlar da

yıllardan sonra üretimi hızla artan palm yağı,

daha sonra amaca göre farklı alt fraksiyonlara

bugün dünyada toplam bitkisel yağ üretiminin

ayrılabilmekte ve çok çeşitli gıda ürünlerinde

üçte birini karşılamaktadır. Bu nedenle oldukça

kullanılabilmektedir” dedi.

önem kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri,
Avrupa Birliği Ülkelerinin birçoğu ve Türkiye
önemli miktarlarda palm yağı ve türevlerini ithal
etmektedir. Palm yağı bu ülkelerde gerek sıvı
gerekse katı halde marketlerde bulunmamasına
rağmen birçok ürünün bileşimine girmekte ve
dolaylı olarak tüketilmektedir. Palm yağının
diğer önemi ise yağ asidi ve trigliserit yapısının
fraksiyonlamaya çok uygun olmasından
kaynaklanmaktadır. Doymuş ve doymamış yağ
asitlerinin dengede olduğu palm yağı amaca
göre birçok fraksiyona ayrılmakta ve elde edilen
fraksiyonlar çikolatadan hamur işlerine kadar
çok geniş alanda kullanılmaktadır. Özellikle kısmi
hidrojenasyon işleminin yasaklanması da trans
yağ içermediği için palm yağının bu tür ürünlerde
kullanımını artırmıştır.”

palm yağı, çekirdeğinden de palm çekirdeği

PALM YAĞI TRANS YAĞ İÇERMEZ

yağı üretilmektedir. Birçok meyve yağının aksine

Palm yağı hakkında farklı spekülatif bilgilerin

bu iki kısımdan elde edilen yağların bileşim ve

üretildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aziz Tekin,
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PALM YAĞI İLE İLGİLİ BİLİMSEL
MAKALELER ARTMAYA DEVAM EDECEK
Palm yağının farklı birçok yönüyle araştırıldığını
kaydeden Prof. Dr. Aziz Tekin, “Bu alanda
çok sayıda bilimsel makale yayınlanmaktadır.
Çünkü sadece Malezya ya da Endonezya gibi
üretildiği bölgede tüketilen bir yağ olmadığı
için bu ülkeler dışında da dünyanın birçok
ülkesinde palm yağı ve türevleri ile ilgili
çalışmalar görmek mümkündür. Bu çalışma
konularının başlıcalarını verim ve ham palm
yağında kalite artışı, yüksek oleik asitli palm
yağı üretimi, palm yağı ve fraksiyonlarının
kullanım alanlarının genişletilmesi, palm yağı
sağlık ilişkisi, palm yağlarının işleme koşullarının
optimizasyonu, bulaşan azaltılması ve palm
yağının biyoaktif bileşenleri olarak özetlemek
mümkündür. Dünyada en fazla üretilen, tüketilen
ve özellikle çok çeşitli alanlarda kullanılabilen
yağ olması nedeniyle palm yağı üzerindeki
bilimsel çalışmaların artarak devam edeceği
kanaatindeyim” diye ekledi.

AKILLARA GELEN İLK ÜLKE MALEZYA
Palm yağı denilince ilk akla gelen ülkenin
neden Malezya olduğuna açıklık getiren Prof.
Dr. Tekin, “Yaklaşık 20 milyon tonluk palm
yağı üretimiyle dünyada 2’inci sırada bulunan
Malezya, 2005 yılına kadar palm yağı üretiminde
lider durumdaydı. Palm bitkisini ilk defa geniş
alanlarda yetiştiren ve bu meyvelerden yüksek
tonajlarda palm yağı üreten bir ülke olan
Malezya aynı zamanda palm yağını işleyen,
fraksiyonlayan, konu üzerinde yoğun bilimsel
çalışmalar yürüten ve dünyaya tanıtımını yapan
bir ülkedir. MPOB (Malaysian Palm Oil Board)
ve MPOC (Malaysian Palm Oil Council) gibi
kuruluşlarla, palm yağının tüm yönleri bilimsel
olarak araştırılmakta ve dünyaya tanıtılmaktadır.
Yürütülen bu faaliyetlerde Malezya lider ülke
olduğu için palm yağı denilince ilk akla gelen ülke
de Malezya’dır” dedi.
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ÇOK-KÜLTÜRLÜLÜK VE MALEZYA’DA
GIDA TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

alışkanlıklarını ve yaşam stillerini etkilemiştir.

yapıya sahip olmuştur. Dolayısıyla farklı etnik

Malezya gıda tüketiminin genel durumunun iki

gruplar arasındaki etkileşim ile ortaya çıkmış

belirgin karakteristiği bulunmaktadır:

olan bir karışımdan bahsetmek mümkündür.

a) İlk karakteristik özellik çoklu-etnik yapıya

Malezya tüm dünyada ev dışı yemek tüketiminin

sahip olması

en yüksek oranlara ulaştığı ülkeler arasında yer
almaktadır. Kentleşme artışı ile birlikte dışarda

b) İkinci karakteristik özellik ise kentli nüfusun
ev-dışı gıda tüketim sıklığıdır.

yemek tüketimi oranı da artmış olup, bazı
durumlarda dışarda yemek tüketiminin ev yapımı
yemeklere göre daha düşük maliyetli olması

Malezya üç ana bileşen (Malay, Çinli, Hint)

söz konusudur. Bu artış sadece dışarda yemek

etnik grup ve diğerleri olarak tanımlanabilecek

tüketimini (özellikle sokak yemekleri) tercih eden

minör grupları içermektedir. Bir gerçeklik olarak

birey sayısına ilişkin olmayıp, ayrıca bu kişilerin

her bir grubun kendi gıda kültürleri, özgün

tüketim sıklığından da kaynaklanmaktadır.

mutfakları ve bileşenleri, beslenme tabuları ile

Poulain ve arkadaşları (2020),
Malezya’nın farklı bölgelerinden
değişik kentlilik düzeylerini dikkate
alarak belirlemiş oldukları 2000’den
fazla kişi ile yaptıkları çalışmada
modernleşmenin gıda alışkanlıklarını
nasıl etkilediğini belirlemeye
çalışmışlardır.

gıda seçimlerinin yanı sıra toplum sağlığı
üzerinde de yansımaları görülmeye başlanmıştır.
Malezya’da modernizasyon süreci hızlı kentleşme
ve kırsaldan göç ile karakterizedir. Kentli nüfus
oranı 1951’de %11 iken bu oran 1991’de %51’e,
2000’de %62’ye ve 2012 yılında ise %73’e
yükselmiştir. Bu değişim ile birlikte demografik
özelliklerde farklılaşmıştır. Doğum oranı
azalmış; doğurganlık değeri 2000 yılında 3.29
çocuk/kadın iken, 2012 yılında bu değer 2.64’e

Malezya toplumu hızlı bir modernizasyon

düşmüştür. Ortalama hane başı nüfus 1980’deki

ile karşı karşıyadır. 1970’den itibaren orta

5.2 değerinden 2010’da 4.3’e gerilemiştir. Satın

sınıfın ortaya çıkması ile farklı ulusal etnik

alma gücündeki artış, çalışan sayısının artışı ve

grupların geleneksel yaşamlarında değişimler

bunların tüketim ekonomisine katılımları orta

gerçekleşmeye başlamıştır. Bu değişim

sınıfın gelişiminde rol almıştır. Tüm bu makro

beslenmede de yansımalarını bulmuş, yetersiz

yapısal gelişmeler Malezya popülasyonunun

beslenmeden aşırı beslenmeye geçişle birlikte

öğeleri olan farklı etnik grupların gıda tüketim
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kısıtlamaları, yemek ritüelleri, yemek form ve

Özellikle “street food” olarak tanımlanabilecekler

yapıları, gıdaların ırka dayalı sembolik ölçüleri

başta olmak üzere Malezya’da “dışarda

vardır. Ancak bunlar homojen değildir. Örneğin;

yemek” olgusunu iki perspektiften incelemek

Hintli nüfus Hindu, Müslüman, Sih, Budist,

gerekmektedir. Bunlar, popülasyonun tükettiği

Hıristiyan gibi farklı dini inançlara sahiptir.

toplam yemeklerdeki oranı ve bireylerin

Malezya resmi dili Bahasa Malaycası olmasına

“dışarda yeme” frekanslarıdır. Malezya’da tüm

rağmen, İngilizce ve diğer ana diller (örneğin

öğünler dikkate alındığında ev dışında tüketilen

Tamil, Hindi, Urdu, Malayalam) de ülkede

yemeklerin oranı %38,3’den fazladır. Bu orana

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Hindistan

evde tüketilen ancak bu tüketim için dışardan

orijinli olanların farklı bölgelerden (örneğin

alınan yemekler dahil edildiğinde ise bu oran

Pakistan, Sri Lanka) köklere sahip olmaları da

%47,5 düzeyine ulaşmaktadır. Bu değerler

bir etkendir. Çinliler de farklı inançlara (Budist,

kentleşme ile pozitif korelasyon göstererek

Taoist, Hıristiyan, Müslüman) sahiptirler. Bu

değişmektedir. Günde en az bir öğünü dışarda

etnik grup ayrıca Hakka, Hokkien, Kanton,

tüketen Malezyalıların toplam nüfustaki oranı

Teochew, Mandarin dilini kullanabilmektedir.

ise %64’dür. Bu veriler Malezya’ya yönelik gıda

Modernleşmenin gelişimi ile birlikte bu oldukça

ihracatında öncelikli konuların ve hedef pazar

kompleks toplum içerisinde bireyselleşmeler

ile tüketicilerin belirlenmesi için önem ve anlam

yüksek bir değer haline gelmiştir. Malezyalılar da

taşımaktadır. Toplu tüketime yönelik gıdalar

farklı beslenme türleri ve alışkanlıkları arasında

ile bu alanlarda tüketime uygun ambalajlama

kendilerine özgü tercihlerini uygulamaya

seçimleri pazarda avantajlar sağlayabilir. Ayrıca

başlamışlardır. Ayrıca bir taraftan da hibrit

tüketimin “street food” kültürüne uygun olması,

beslenme türleri ve mutfakları açığa çıkmıştır.

bu ortamlarda hazırlık, muhafaza ve kullanıma

Örneğin; Nyonga mutfağı Malaka bölgesine

uygunluk taşıyan ambalajlama sistemlerinden

ait olup, Çin ve Malay mutfaklarının Portekiz

ve tekniklerinden yararlanılması sonucuna

etkisinde kalmış bir kombinasyonudur.

ulaştırabilir. Bir diğer ulaşılabilecek sonuç ise

Mamak restoranları Tamil Müslümanlarına

çoğu zaman dışarda “street food” tüketiminin

özgü yemekler sunmakla birlikte tüm etnik

evde yemek hazırlamaktan ve tüketmekten daha

gruplardan kişilerin ilgi ve talep gösterdiği

düşük maliyetle sonuçlanmasıdır.
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Bu veri Malezyalı tüketicilerin diğer bazı

Hint) etkilerin yanı sıra toplumun alt-bölümlerine

araştırmalarda da vurgulanan “fiyat hassasiyeti

ait dini inançlarla bu grupların orijin bölgelerinin

yüksek” ve “maliyet odaklı” bir topluluk

etkileri vardır. Ayrıca bu kültür ve orijinler

olduklarını destekler niteliktedir. Dolayısıyla

arasında çapraz etkileşimler de bulunmaktadır.

Malezya pazarına girişte ve bu pazarda

Farklı gıda kültürlerinin aynı yerde ve bir

tatminkar pay sahibi olmada ürün satış fiyatının

arada bulunması ise “gıda kozmopolitliği” ile

önemli bir fonksiyonu bulunabilir.

sonuçlanmıştır. Bu kozmopolitliğe bir diğer
eklenti ise modernleşme ve kentleşme ile

Ayrıca “dışarda yemek tüketimi” bireyselleşmenin

birlikte daha fazla etkisini hissettiren batı

de artış göstermesiyle yükselen bir olgudur.

kültür ve mutfağıdır. Bu karakteristik yapının

Malezyalı tüketicilerin öğle yemeklerini bireysel

en çarpıcı örnekleriyle ülkenin başkenti ve çok-

olarak tüketim oranlarının %74,9 olduğu

kültürlü modern bir kent olan Kuala Lumpur’da

belirlenmiştir. Bu oran akşam yemekleri için ise

karşılaşmak mümkündür. Modernleşme ve gelir

%66,2 seviyesindedir. Özellikle Malay topluluğu

seviyesinde artış ile birlikte iletişim kaynaklarına

kollektivist bir yapıya sahip olmasına rağmen

hızlı, sık ve uzun süreli ulaşım ve dolayısıyla

gıda tüketiminde bireyselleşmenin bulunduğu ve

etkileşim Malezya’da “gıda kaygısı”nda artışa

hızlı modernleşmenin de bu sonuçlar üzerinde

neden olmuştur. Bu kaygı; beslenme-sağlık

etki sahibi olduğu belirtilebilir.

ilişkisi, gıda güvenliği kaygıları ve olası gıda
tağsişlerine yöneliktir. Toplumda yenilikçi,

Malezya gıda pazarında yalnızca genel

modern yöntem ve tekniklerin gıda işleme

tüketicilerin dikkate alınması yetersiz kalacaktır.

ve üretiminde daha etkin ve yaygın kullanımı

Çünkü Malezya yüksek sayıda turistin de

beklentisi bulunmaktadır. Bu beklentinin yaygın

hizmet aldığı bir ülkedir. Her ne kadar yerel

tüketim yöntemi olan “street food” için karşılığını

topluluklara göre çok daha kısa sürede

bulması ise hem dikkat çekici hem de önemli

gerçekleşen bir tüketim söz konusu olsa da

kazanım sağlayıcı sonuçlar doğurabilir (Poulain

bu kişilerin harcama oranlarının daha yüksek

et al., 2020).

olması pazar değerlendirmesinde dikkate
alınmaları gerektiğinin göstergesidir. Dünya
Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 1998’de
Malezya’yı ziyaret eden turist sayısı 5.56
milyon iken günümüzde 28 milyonu geçmesi
ile önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bunun yanı
sıra yerli turistler “gıda nostaljisi”ne duyarlı
olup, kültürel referanslarla geleneksel gıdaların
tüketimine yönelmektedirler. Tüm bunlar ise
gıda endüstrisine ve catering sektörüne fırsatlar
oluşturmaktadır.
Malezya pazarının doğru analiz edilmesinde

1940’DAN BERİ
TÜRKİYE’NİN İHRACATINA
ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

bu pazarın önemli bir özelliğinin “gıda
kozmopolitliği” olduğunun vurgulanması
gerekmektedir. Çok-kültürlü Malezya olgusunda
gıda evreninde kadim kültürlere ait (Malay, Çin,
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ÇİKOLATA-ŞEKERLEME SEKTÖRÜ
VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI:
MALEZYA PAZARI

Sert şekerlemeler ise (12.8 milyon Euro) bir diğer

durum özellikle şeker tüketim oranları ve

önemli kategori olarak belirtilebilir. Karamel

kalori alım düzeylerine dikkat etmeleri ile

ve nuga kategorileri ise 2018'de yaklaşık 2.9

sonuçlanmaktadır. Aşağıda çikolata tüketicisi

milyon Euro ve 1.5 milyon Euro ile açık ara en

olan bazı Malezyalı tüketiciler için kategoriler ve

küçük pazar büyüklüğüne sahip olanlardır. 2013-

bu kategorilere ait açıklamalar yer almaktadır:

2018 döneminde gerçekleşen CAGR değerleri
dikkate alındığında 8 alt-kategoriden dördünün

Üst-orta sınıf ve yüksek gelirli tüketiciler,

(yıllık bileşik büyüme oranı) değerlerinin yanı

negatif değerlere sahip olduğu; toffee, karamel,

yabancı uyruklu yöneticiler ve turistler: Premium

sıra öngörülen CAGR değerlerinin tümü pozitif

nuga ve fonksiyonel şekerlemelerin ise pozitif

çikolatalar çoğunlukla Malezya'da üst-orta-

ve hatta oldukça yüksektir. Gerçekleşen büyüme

değişim gösteren ürünler oldukları belirlenmiştir.

yüksek gelirli grupları ve Malezya'da ikamet

değerleri incelendiğinde kutulu çeşitlerin 2013

Sakız kategorisi %4,8 ile en düşük gerçekleşen

eden ve genellikle yönetici olarak çalışan kişiler

ve 2018 yılları arasında yaklaşık %13 ile en

büyüme oranına sahipken, karameller ve nuga

ile turistleri hedefleyen seçkin perakendecilerde

yüksek büyüme oranına sahip olduğu görülürken,

yaklaşık %0,9 ile en yüksek büyüme oranını

satılmaktadır. Bu tüketiciler genellikle daha

oyuncaklı çikolata ürünlerinde ise yaklaşık %0,5

göstermiştir. 2019 ve 2023 arası dönem için tüm

kaliteli ürün için daha yüksek bir fiyat ödemeye

ile en düşük büyüme oranı gerçekleşmiştir.

kategorilerin tahmini CAGR değerleri COVID-19

eğilimlidir. Özellikle turistler evlerine götürmek

Bununla birlikte diğer ürün kategorilerinin tümü

öncesi pozitif olarak belirlenmiş olmakla birlikte

için hediyelik eşya olarak yerel lezzetlere sahip

için bu değerler aynı dönemde %8-10 aralığında

pandemiye bağlı öngörülemeyen bazı değişim

premium kategorisinde ürün satın almaktadır.

hesaplanmıştır. 2018 ve 2023 yılları arasındaki

ve farklılıkların söz konusu olabileceği olasılığı

Turist sayısının özellikle bazı bölgelerde önemli

dönem için ise öngörülen en yüksek büyüme

dikkate alınmalı ve güncel pazar değerleri takip

sayılara ulaşıyor olması turistlerin Malezya için

oranına sahip ürün kategorisi yaklaşık %12,3 ile

edilmeye çalışılmalıdır.

önemli ve dikkat çekici bir tüketici grubunu
oluşturmalarına neden olmaktadır.

kutulu çeşitlere aittir. Oyuncaklı çikolata ürünleri

2018 yılında Malezya çikolata
pazarının toplam pazar büyüklüğü
232 milyon Euro'nun üzerinde
belirlenmiştir. Adetli paketler
halinde tekli satılan ürünlerin
pazar büyüklüğü 2018'de yaklaşık
113 milyon Euro ile açık ara en yüksek
alt-ürün kategorisi olmuştur ve bu
nedenle sektör değerinin neredeyse
yarısını oluşturmaktadır.
Tablet (47.3 milyon Euro) ve kutulu (40.5 milyon
Euro) çeşitlerin pazar büyüklüğü ise birbirine
yakın değerlerdedir. 2018'de en küçük pazar
büyüklüğüne sahip olan iki kategori ise torba
ve poşet çikolata ürünleri (yaklaşık 24 milyon
Euro) ile oyuncaklı çikolata (yaklaşık 7.3 milyon
Euro) çeşitleridir. Gerçekleşen pazar CAGR
Eylül 2021

için ise yine en yavaş büyümenin (yaklaşık %5,1)

Genel olarak Malezya için çikolata pazarı diğer

gerçekleşmesi beklenmekle birlikte beklenen bu

şekerleme ürünleri pazarından yaklaşık %35

Fiyat Kaygılı Tüketiciler: Gıda satın alma

değerin son 5 yıla ait gerçekleşen büyümeden

daha büyüktür. Ayrıca çikolatalı şekerleme

davranışlarında ürün fiyatının önemli bir

çok daha yüksek olması dikkat çekicidir.

ürünleri için tahmin edilen büyüme oranları

motivasyon unsuru olduğu tüketici grubu

Diğer kategoriler için ise tahmini CAGR

şekerlemeler için tahmin edilen büyüme

Malezya çikolata pazarı için dikkate değer

değerleri 2018-2023 dönemi için yaklaşık %10

oranlarından çok daha yüksektir ve şekerlemeler

bir başka tüketici segmentidir. Bu tüketiciler

seviyesindedir.

için tahmin edilen en yüksek büyüme oranı

genellikle orta ve düşük-gelirli gruplara

çikolatalı şekerlemeler için tahmin edilen en

ait olan bireylerden oluşmaktadır. Ve bu

düşük büyüme oranına yakındır.

tüketiciler daha düşük fiyatlarla ürün arz edilen

2018'de Malezya'daki şekerleme pazarının

perakende noktalarında genel ve yaygın çikolata

büyüklüğü ise 152 milyon Euro'nun biraz üzerinde
belirlenmiştir. 2018 yılında en büyük pazar

Malezya toplumunun her kesiminden çikolata

büyüklüğüne sahip segmentler yaklaşık 38

ve ürünlerinin tüketicisi bulunmaktadır. Her

milyon Euro ile fonksiyonel şekerlemeler olup; bu

yaştan, dini gruptan ve gelir seviyesinden

Y kuşağı: Y kuşağı çikolata ve ürünlerinin

kategoriyi yaklaşık 37 milyon Euro ile pastiller,

insan Malezya’da çikolata tüketicisi olarak

başlıca tüketici gruplarından biridir ve Y kuşağı

sakızlar, jelly ve gummy şekerlemeler takip

tanımlanabilir. Çoğu çikolata genel tüketicilere

Malezya çikolata perakende pazarını giderek

etmiştir. Bu ürünler şekerleme sektörünün 2018

yönelik piyasaya arz edilmekle birlikte çocuklar

daha fazla etkilemektedir. Malezyalı Y kuşağı

yılındaki toplam pazar büyüklüğünün yaklaşık

için oyuncaklı ürünlerin yanı sıra özel bazı

ortalamanın üzerinde kaliteye sahip çikolata

yarısını oluşturmuşlardır. Aşağıdaki iki kategori,

tüketici grupları için farklı ambalaj tasarımına

tercihi ile çikolata satın alma alışkanlıklarını

mints grubundaki şekerlemeler (25.6 milyon

sahip olanlar ile premium kategorisindeki

değiştirmektedir. Bu tüketiciler ayrıca artisan

Euro) ve sakızlar (24.2 milyon Euro) bu ürünler

çikolatalar da pazarda yer almaktadır. Genel

üretimlerin çıktısı olan çikolatanın üstün bir

arasında dikkat çeken ve pazar büyüklüğünün

olarak Malezyalı tüketiciler sağlık konusunda

tada sahip olduğu inancına sahiptir.

yaklaşık %30’unu oluşturan ürünlerdir.

giderek daha bilinçli hale gelmekte olup, bu

markalarını tüketme eğilimine sahiptir.
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Bu nedenle spesifik etkinlikler, festivaller ve

Şekerleme ürünlerinin ana tüketicileri şu şekilde

bir atıştırmalık olarak çikolata tüketimi söz

çabaları şekerleme ürünleri talebini daha

özel çevrimiçi satış kanalları gibi alternatif satış

sınıflandırılabilir:

konusudur. Günlük yaşamda farklı saat ve

da azaltmıştır. Bununla birlikte şekersiz

aktiviteler sırasında veya arasında atıştırmalık

şekerlemeler ve diğer sağlıklı seçenekler

etkinlikleri ve ortamlarını daha sık
ziyaret ederek bu tür ürünleri satın almaya

Çalışan profesyoneller: Bu tüketici grubu

olarak tüketimin yanı sıra çikolata ve ürünlerinin

(özellikle fonksiyonel şekerlemeler) giderek

eğilimlidirler. Ayrıca çikolata gençler arasında

özellikle mints ve sakızları tercih etmektedir.

bir hediye olarak diğer bireylere ikram edilmesi

daha fazla talep görmektedir. Şekerleme

kafe ve kahve dükkanlarında da düzenli bir

Ağızdan ferahlık için tüketilen standart mints

de yaygın bir alışkanlıktır. Öte yandan 18

satışları belirli dönemlerde artış gösteren bir

tatlı veya atıştırmalık seçimi haline gelmiştir.

kategorisindeki ürünler hareket halindeki çalışan

yaş altı tüketiciler çikolataları atıştırmalık

karakteristiğe sahiptir. Bu dönemler arasında

Y kuşağı diğer tüketici gruplarına göre

yetişkinler arasında daha yaygın tüketilmektedir.

olarak ya da ebeveynleri tarafından verilen

Müslüman nüfusun dini bayramları kutladığı

endüstriyel ürünlerden çok artisan ürünleri tercih

Ayrıca çoğu zaman nostalji de bu grup arasında

ödül olarak (özellikle 10 yaş altı çocuklar için)

günler, Çin Yeni Yılı, Hari Raya, Noel ve Yeni Yıl

etmeleri nedeniyle yerel üreticilerin ürünlerine

satın almalara neden olmaktadır.

tüketmektedir. Ancak diyabet Malezya'da yaygın

yer almaktadır.

daha fazla ilgi gösterebilmektedir.

bir hastalıktır ve bu durum Malezyalıların tatlı
Sağlık kaygısına sahip tüketiciler: Bu tüketiciler

gıdaları sevdiklerine ve tükettiklerine dair bir

Daha sağlıklı çikolata seçeneklerine yönelik

Sağlık kaygısına sahip tüketiciler:

(özellikle Y kuşağı mensubu olanlar) artan sağlık

epidemiyolojik veri olarak kabul edilebilir. Ancak

eğilim nedeniyle Malezya’da şekersiz veya şekeri

Bu tüketiciler bir yandan daha sağlıklı yaşam

kaygısı ve şeker alımını azaltma arzusu nedeniyle

yerel hükümet Malezya vatandaşlarının şeker

azaltılmış çikolatalar popülerdir. Bu durum

tarzlarını benimserken, diğer yandan bu

daha fazla şekersiz mints ürünler, şekersiz

alımını azaltmak için çaba sarf etmektedir. Bu

ayrıca tüketicilerin sütlü çikolata yerine bitter

tercihleri ile uyumlu bileşim ve özelliklere sahip

sakız, düşük-kalorili şekerleme veya pastil

durum ise şekeri azaltılmış, şekersiz ve daha

çikolata çeşitlerini giderek daha fazla tercih

atıştırmalıkları tercih etmekte ve bu ürünleri

tüketme eğilimindedir. Bu kategorideki Malezyalı

sağlıklı içerikli çikolataların tüketiminin artışına

ettiği anlamına da gelmektedir. Ayrıca ambalaj

sıklıkla tüketmektedir. Sağlık kaygısına sahip

tüketiciler miktarsal olarak daha düşük düzeyde

neden olmaktadır. Son olarak çikolata tüketim

boyutu ve gramajı da önemli rol oynamaktadır.

Malezyalı tüketiciler yulaf, kepek ve bal gibi

şekerleme tüketmekte ve bu ürünleri “gerekli

ve satışında bu ürünün hediyeleşme kültüründe

Tüketiciler şeker alımlarını azaltmak için

sağlıklı içerikler eklenmiş çikolataları tercih

olmayan bir atıştırmalık” olarak görmektedir.

önemli bir yere sahip olması dikkate alınması

tükettikleri çikolata miktarını azaltmaya

etmektedir.

İlaveten ebeveynler de çocuklarını azaltılmış

gereken bir faktördür. Bu durum özellikle yüksek

çalışmakta, bu nedenle lokmalık çikolata veya

şeker oranına sahip veya şekersiz şekerlemeler

kaliteli çikolata pazarını etkileyebilmektedir.

daha küçük paket boyutu ve gramajına sahip

Çocuklar: Ebeveynler çocukları için çikolataları

gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih etmeye

Çikolata satışları Malezya’da bayram

çikolataları talep etmektedir. Hediye olarak

çoğunlukla ödül olarak veya hareket halindeyken

teşvik etmektedir.

dönemlerinde yükselme eğilimindedir.

çikolata satın alan tüketiciler hediyeyi alan

atıştırmalık olarak satın almaktadır. Malezyalı

kişiye verdikleri değerin göstergesi olarak daha

çocuklar ağırlıklı olarak beyaz çikolata ve

Çocuklar: Çocuklar Malezya’da tatlı

Çikolatanın COVID-19 pandemisi sırasında

kaliteli çikolata çeşitlerini ve kutulu ürünleri

meyveli, vanilyalı, karamelli veya fındıklı

şekerlemeleri tercih eden en büyük şekerleme

Malezya’da karantina şartlarında en popüler

tercih etme eğilimindedir. Çikolata tabletleri söz

sütlü çikolata gibi daha tatlı çikolataları

tüketici gruplarından biridir. Düşük fiyatlı yerel

atıştırmalık gıdalardan biri haline geldiğini de

konusu olduğunda ise Malezyalı tüketiciler genel

tüketmektedir.

ürünlerin yanı sıra yine düşük fiyatlı ve Çin

belirtmekte yarar vardır. Bu dönemde insanlar

olarak hala dolgulu tabletleri tercih etmektedir

menşeili çeşitli ürünler yerel bağımsız perakende

gün boyunca daha fazla gıda tüketmişler ve

ancak beyaz ve bitter çikolata yerine bu ürün

Şekerleme tüketicileri de Malezya toplumunun

noktalarında tüketicilere arz edilmektedir. Bu

çevrimiçi perakendeciler aracılığıyla çeşitli

kategorisinde sade sütlü çikolata satın alma

tüm kesimlerini kapsamaktadır. Ancak çikolata

perakende noktaları ağırlıklı olarak fiyata duyarlı

çikolataları ve yeni ürünleri keşfetmek için daha

öne çıkmaktadır. Ancak turistler mango veya

tüketicilerine kıyasla sayıca daha azdırlar.

müşterileri hedef almakta olup, ayrıca konum ve

fazla zamana sahip olmuşlardır.

durian gibi meyveler içeren çikolataları alışık

Şekerleme özellikle özel tüketici gruplarını

fiyat açısından çocukların da erişimine açıktır.

hedef almamakla birlikte sağlık trendi nedeniyle

olduklarından farklı ve yerel lezzetleri içerdikleri
Şekerlemeler ise şekerli ürünlere olan talebi

için tercih etme eğilimindedir. Yukarıda

bu konularda kaygı sahibi tüketiciler daha

Yukarıda belirtildiği gibi Malezya'daki tüm yaş

yavaşlatan sağlık trendi nedeniyle son dönemde

belirtilen genel sağlık eğilimi doğrultusunda

az şekerli veya şekersiz şekerleme ürünleri

grupları çikolata tüketebilmektedir. 18 yaş

Malezya'da popüler bir gıda grubu değildir.

tüketicilerin şeker alımlarını azaltmaları ve

tüketme eğilimindedir. Ayrıca Malezyalı

ve üstü yetişkinler çikolatayı haz ve zevk ile

Hükümet sebze ve meyve gibi daha sağlıklı

daha az geleneksel şekerleme tüketmeleri

ebeveynler genellikle çocuklarına daha sağlıklı

ilişkilendirmekte ve bu ürünleri hoş bir gıda

gıdaları daha uygun fiyatlı hale getirmek

beklenmektedir. Bununla birlikte Malezya pazarı

alternatifler yedirmeye çalışmaktadır. Şekerleme

olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle Malezyalı

için çaba sarf etmektedir. Ayrıca şeker

için şekersiz şekerlemelerin daha sık satın

çeşitlerinin çoğu uygun fiyata satıldığı için

tüketicilerin stresli bir gün içerisinde, keyif

sübvansiyonları da kaldırılmış, bu da şeker

alınacağı öngörülmekte olup, bu ürünler ilgili

tüketiciler; premium, standart ve ekonomik

aldıkları öğün aralarında veya akşamları evde

fiyatını ve dolayısıyla şekerleme fiyatlarını

pazarda daha da yaygınlaşmaktadır.

markalar arasında ayrım yapmamaktadır.

rahatlatıcı bir ortamda bir ikram veya küçük

artırmıştır. Sonuç olarak Malezya hükümetinin
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Malezya’da çikolata ve şekerlemeler için diğer

markalarını satın alırlar. Marka adı aynı

kakao ürünü Helal Gıda ilkelerine uygun olarak

veya bu döneme özgü tasarımlara sahip ürünler

satın alma kriterleri aşağıda yer almaktadır:

zamanda ürünün kalitesiyle de ilişkilendirilmekte

satışa sunulmaktadır. Birçok önde gelen

sunmak popüler bir pazarlama stratejisidir.

olup, daha önce de belirtildiği gibi lezzetle

uluslararası çikolata ve şekerleme markasının

Çikolata üreticileri özellikle Sevgililer Günü veya

Lezzet: Tat ve lezzet özellikle çikolata ve

birlikte önemli bir satın alma kriteridir. Önde

yanı sıra yerel olarak üretilenler de genellikle

Çin Yeni Yılı gibi farklı kutlama dönemlerine özgü

ürünleri için tüketiciler tarafından dikkate

gelen uluslararası markaların hakimiyeti

helal sertifikalıdır. Çikolata ürünlerinde JAKIM

tasarımlarla hazırlanmış ürünler hazırlamaktadır.

alınan temel satın alma kriterlerindendir.

temel olarak güçlü dağıtım ağı, uluslararası

helal logosu daha geniş bir müşteri segmenti

Ayrıca çocukları hedefleyen tercihen renkli

Çünkü bu ürünler tüketiciler tarafından tüketim

marka isimleriyle bağlantılı üstün kalite algısı

tarafından tercih edilmenin bir yolu olarak

ve bazen çizgi film karakterleri esas alınmış

deneyimleri ve tavsiyeleri esas alınarak haz

ve tüketicileri tatmin etmek için sürekli yeni

kabul edilmektedir. Helal sertifikaları zorunlu

ambalajlar kullanılmaktadır. Özellikle bayram

amaçlı tüketilmektedir. Tüketicilerin, özellikle

ürün geliştirmesinden kaynaklanmaktadır.

olmadığı için perakende satışta helal sertifikalı

dönemlerinde ürünler arasında çok fazla rekabet

üst ve orta gelir sınıfı mensuplarının, kalite ile

Malezyalılar genellikle kapsamlı pazarlama

ürünlerle birlikte helal logosu olmayan ürünlere

olduğu için üreticiler sadece ambalajlarıyla

ilişkilendirmeleri nedeni ile premium çikolata

faaliyetleri, satış promosyonu veya özgün yerel

sahip şekerleme markaları da bulunmaktadır.

değil aynı zamanda fiyat indirimleri ve/veya

satın almaya istekli olmasının nedeni de

lezzet bileşenleri olmadan yeni uluslararası

Ancak tüketiciler JAKIM'in helal logosu olmayan

çeşitli promosyon uygulamaları ile öne çıkmaya

budur. Genellikle tüketiciler tarafından en

markaları benimseme konusunda düşük bir

ürün bileşimi hakkında olumsuz algıya sahip

çalışmaktadır (EU Malaysia Market Entry

çok tercih edilen lezzet, kremsi ve gevrek-

eğilime sahiptir.

olabilmekte ve böyle bir durumda “domuz

Handbook. 2020; Trade Map 2021; Euromonitor

ürünleri içermez” gibi etiket beyanları yetersiz

International, 2020).

çıtır tekstüre sahip olan ürünlerdir. Bununla
birlikte Malezyalılar genel olarak en tatlı sütlü

Ambalaj: Ambalaj gramajı, boyutu ve

çikolatalardan yoğun bitter çikolatalara kadar

tasarımı, Malezya'da şekerleme satın alırken

çeşitli çikolata tatlarından hoşlanabilmektedir.

tüketicilerin kararlarını etkilemektedir.

Malezya çikolata ve şekerleme pazarındaki

Ayrıca Teh Tarik, Gula Melaka, kurutulmuş

Sağlık kaygılı tüketicilerin çoğu şeker alımını

güncel trendler ise sağlık, dönemsel promosyon

mango, karamelize hindistan cevizi, tatlı laksa

azaltmaya çalışmaktadır ve bu tüketiciler

uygulamaları ve satın alma teşviki olarak

gibi yerel lezzetler ile zenginleştirilmiş kakaolu

lokmalık şekerlemeleri ve daha küçük paket

belirtilebilir. Tüm dünyada olduğu gibi bu ülkede

ürünler de ilgi görmektedir.

gramajlarını tercih etmektedir. Öte yandan fiyat

de sağlık kaygısı taşıyan tüketicilerin sayısı artış

kaygısına sahip tüketiciler çoğunlukla uygun

göstermektedir. Çikolata endüstrisi bu nedenle

Fiyat: Çoğu Malezyalı tüketici için çikolata

fiyata birden fazla birim sayıda ürün içeren

özellikle sindirim ve bağışıklık sistemi üzerinde

ve şekerleme satın alma seçiminde tat ve

ambalaj tiplerini tercih etmektedir. Şekerleme

olumlu etkilere sahip olduğu bilinen bileşenlerin

kalite birincil satın alma kriteri olsa da fiyat

üreticileri perakende raflarında ek teşhir

kullanıldığı, şekerin tamamen veya kısmen

da birçokları için oldukça önem taşıyan bir

ihtiyacını azaltmak amacıyla ürünleri için dikkat

ikame edildiği ürünleri piyasaya arz etmektedir.

satın alma kriteridir. Çocuklar da dahil olmak

çekici ambalajlar kullanmaktadır. Ayrıca bu

Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi ürün

üzere birçok tüketici grubu uygun fiyata sahip

pazarda önde gelen markalar özellikle bayram

gramajı ve tasarımı ile düşük boyutlu ürünlerin

çikolatayı tercih ederken, çikolata tutkunu

dönemlerinde çocukları cezbetmek için çizgi film

pazara sunulması bir diğer strateji olarak

olarak tanımlanabilecek bireyler ile üst-

karakterleri şeklinde yeni ambalaj formatları

kullanılmaktadır. Çikolata kategorisinin aksine

gelir grubundan olan tüketiciler fiyat esaslı

sunmaktadır.

şekerlemelerde ise düşük kalorili veya şekersiz

kalmaktadır.

ürünlerin sayısı çok daha kısıtlıdır. Ancak yakın

seçimler yapmamaktadır. Ürün fiyatlarında
uygulanan indirimler veya promosyonlar birçok

Sağlık: Sağlık kaygılı tüketiciler şekerlemelerde

gelecekte bu pazara yenilikçi formülasyonlar ile

Malezyalıyı anlık satın alma kararlarına ve

fonksiyonel bileşenlerin yer almasını, şekersiz

mevcut tüketici beklentilerini karşılamaya yönelik

marka değiştirmeye yönlendiren ana faktörlerdir.

formatta ürünleri veya düşük kalorili olanları;

şekerlemelerin sunulacağı öngörülmektedir.

Bununla birlikte çikolata ve şekerleme için

çikolata için ise bitter çeşitlerini özellikle tercih

Mevcut pazardaki ürünlerde ise özellikle stevia

tüketicilerin satın alma davranışlarını belirleyen

etmektedir. Ancak bazı Malezyalı çikolata

gibi doğal ve yüksek şiddetli tatlandırıcılar

farklı motivasyon unsurları bulunması nedeniyle

tüketicileri için üründen alınan haz ve lezzet

kullanılarak hazırlanan şekerleme ürünleri dikkat

yukarıda belirtilen faktörlerin etkisi veya fiyata

daha öne çıkan bir unsur olarak kabul edilip,

çekicidir.

bağlı olarak bu ürün grupları arasında geçiş

şeker içerikleri tolere edilebilir bir ürün özelliği

gösteren satın alma kararları vermemektedirler.

olarak da değerlendirilmektedir.

Bir diğer önemli trend, dönemsel ambalajlar
ve tasarımlar ile piyasaya ürün arzıdır.

Marka Değeri: Malezyalı tüketiciler güvendikleri

Helal sertifikası: Nüfusunun büyük bir kısmı

Çünkü Malezya’da hediyeleşme dönemlerinde

ve aşina oldukları çikolata ve şekerleme

Müslüman olan Malezya’da halihazırda çoğu

tüketicilere ilgili dönemle ilişkilendirilecek ve/

Eylül 2021
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MALEZYA GIDA KÜLTÜRÜ VE
“STREET FOOD”
ne beklenildiği ve karşılığında ne alındığı olarak
tanımlanabilir. Bu ise tüketicinin beklediği
faydalar (kalite) ile hem fiyat hem de fiyatdışı (zaman, efor) beklediği faydaların birlikte
değerlendirilmesinin bir sonucudur. “Street
Food” için bu değerlendirme ve sonucunu
belirleyen başlıca unsurlar; makul fiyatlar, büyük
porsiyonlar, yemek ve hizmet kalitesi ile yemeğe
ulaşım ve tüketimde harcanan zaman ve çabanın
hep birlikte deneyimlenmesi olarak ortaya çıkar.

Sokak yemeği kültürü ya da yaygın
kullanılan terim ile “street food”
Malezya’da her zaman popüler
olmuş bir beslenme çeşididir.
Yaşam tarzındaki değişim ile
Malezya toplumunda çalışma
hayatı ve ailedeki sorumlulukların
artışı sonucunda ev yemeklerine
alternatiflerin arayışı ve tüketimi
artmıştır.
Bu durum “street food” tüketiminin
popülerleşmesine katkıda bulunmuştur.
Chang ve arkadaşları (2020) ise tüketicilerin
Malezya’da “street food”a yönelik algı ve
tutumlarını belirlemek amaçlı bir araştırma
gerçekleştirmişlerdir. Araştırma kentli 384
tüketici ile yürütülmüştür. Genel olaraçk
değerlendirildiğinde “street food” satın alma
ve tüketimindeki artışın ana nedenlerinden
biri olarak tüketiciler arasındaki “algılanan
değer” yer almaktadır. “Algılanan değer” ise

Eylül 2021

Kuala Lumpur Malezya

Chang ve arkadaşlarının (2020) çalışmasında
araştırmaya katılan Malezyalı tüketicilerin
%99,3’ünün en az bir kez “street food”
tükettikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin %87,4’lük
oranı bu gıdalar ile ilgili bilgiyi satış tezgahlarını
doğrudan inceleyerek edindiklerini belirtirken;
tavsiyeleri dikkate alan, sosyal medya kanalları
ile izleyen ve reklam/tanıtımlardan bilgi alanların
oranlarının ise sırasıyla %52,5, %37,9 ve %23,6
oldukları tespit edilmiştir. Malezyalı tüketicilerin
%39,9’u haftada bir kez, %15,6’sı haftada en
az üç kez, %12,6’sı ise ayda bir satın alma
frekansına sahip olduklarını ifade etmişlerdir.
Bu gıdaların tüketim zamanı önemli oranda
akşamları (%58,8) olup; bu zaman dilimini
gece (%46,5), sabah (%29,2) ve öğleden sonra
(%25,6) takip etmiştir.

Malezyalı tüketicilerin “street food” satın alma
nedenleri de Chang ve arkadaşları tarafından
incelenmiştir. Buna göre gıda çeşitliliğinin
önemli oranda tüketici için (%78,4) bu nedenler
arasında bulunduğu görülmüştür. Ayrıca rahat/
kolay erişim (%64,8), ucuzluk (%62,1) ve lezzet
(%55,8) diğer nedenler arasında öne çıkmıştır.
Satın almama nedenleri arasında ise sağlıklı
olmadıklarına dair fikir (%81,7) öne çıkarken,
evde hazırlanan yemeklerin tercihi (%61,5),
bu gıdaların ilgili tüketicilere farklı ve yabancı
gelmesi (%43,9), pahalı olmaları (%34,6)
belirtilmiş, ortamın çok kirli bulunması ise %1,8
oranında satın almama gerekçesi olarak ifade
edilmiştir.

Kota Kinabalu, Sabah, Malezya’da Street Food

Malezyalı tüketicilerin çoğu “street food”
alımının zaman kaybını önlediğini, ayrıca iyi
ve hızlı hizmet alabildikleri için “street food”
tercih ettiklerini, böylece iyi kalitedeki ürünü
makul fiyata satın aldıklarını düşünmektedir.
Tüketiciler bir ürünün yalnızca düşük fiyatlı/
ucuz olmasının satın alma gerekçesi olması
hakkında ise nötr bir yaklaşıma sahiptir. Genel
olarak bu gıdaların kalite ve güvenliği ile ilgili
bir kaygı bulunmakta olup, bu durumun başlıca
nedenleri arasında hazırlanmalarında kullanılan
yapay katkı maddeleri ve bileşenlerin miktarları
görülmektedir. Ancak genel olarak kızartılarak

hazırlanmaları ve doğrudan işlenmeleri bu
kaygıların sınırlı kalmasını sağlamaktadır.
Çoğu Malezyalı tüketici “street food” satın
alımlarında ilk inceledikleri şeyin fiyat olduğunu
ve genellikle satın alımları sırasında fiyat
karşılaştırmaları yaptıklarını belirtmiştir.
Tüketiciler günümüz için bu fiyatların makul
olarak kabul edilebileceğini belirtmekle birlikte
daha düşük fiyatlı gıdaların ürün kalitesinin
azalmasına ve/veya sağlık risklerinin artmasına
neden olacağına inanmaktadır.
Sağlık kaygısının tüketiciler arasında öne çıkan
bir faktör olması gerçekliği ile bu tüketici
grubunda da karşılaşılmaktadır. Aşırı “street
food” tüketiminin sağlık için zararlı olabileceği
düşünülmekte, bu nedenle az yağlı ve çok sebzeli
ürünlerin tercih edildiği belirtilmektedir. Ancak
bu gıdaların ve tüketim yönteminin diğerlerine
göre yeterli enerji alımını sağlaması ve aynı
düzeyde sağlıklı olmaları konularında ise nötr
bir algı bulunmaktadır. Malezyalı tüketicilere
“street food” satın almayı ve tüketmeye devam
edip etmeyecekleri sorulduğunda ise mevcut
oran ve frekanslar ile satın almaya devam etme
eğiliminin bulunduğu belirlenmiştir. Ancak bu
araştırmanın COVID-19 pandemisi öncesinde
tamamlanmış olması nedeniyle post-pandemi
sürecinde olası değişikliklerin gözlemlenmesi ve
değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmalıdır.
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MALEZYA’DA YAYGIN TÜKETİLEN
GIDALARDA LEZZET - BESİN ÖĞESİ
İLİŞKİSİ

Lezzet algısı gıda seçim ve
tercihlerinde hayati role sahiptir.
Bu algı üzerinde ise gıdaların
majör ve minör bileşenleri etkinlik
gösterir. Örneğin; tatlılık ile enerji
ve karbonhidrat düzeyi, umami
ve tuzlu lezzetler ile protein ve
sodyum arasındaki ilişki gibi.
Ayrıca bu lezzetler doygunluk hissi
ve gıda tüketim miktarlarını da
etkilemektedir.
Özellikle orta ve yüksek gelir seviyesine sahip
olan ülkelerde gıdaların tuz, şeker ve yağ
oranlarının azaltılmasına yönelik önemli bir
toplumsal talep ve baskı bulunmaktadır. Ancak
bu taleplere ürünlerdeki lezzetlerin optimum
seviyelerde tutulmasının gerekliliği eşlik
etmektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında yaygın
olarak tüketilen gıdaların fiziksel, kimyasal
ve besin öğesi kompozisyonları ile lezzetin
duyusal algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Eylül 2021

Teo ve arkadaşları (2018), Hollanda’da yaygın
olarak tüketilen gıdaların Malezya’dakilere
göre daha yüksek enerji, yağ, monosakkarit
ve disakkarit içeriğine sahip olduklarını
belirlemişlerdir. Ayrıca Malezya’daki gıdaların
daha düşük ekşilik, acılık ve yağ algısı şiddetine
sahip iken; umami ve tuzluluk algısı şiddetlerinin

ise Malezya’da yaygın tüketilen gıdalarda daha
yüksek düzeylerde olduğu tespit edilmiştir.
Tatlılık açısından ise benzer sonuçlar elde
edilmiş, bu düzeyin Avustralya gibi bazı
ülkelerden daha düşük ancak Fransa gibi bazı
ülkelerden ise yüksek olduğu belirlenmiştir.

Umami lezzeti şiddetinin özellikle batılı diyetin
yaygın olduğu bu ülkelere göre yaklaşık iki
kat yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum
Asya mutfağı ve gıda tüketim alışkanlıkları ile
uyumlu ve paraleldir. Çünkü bu bölgedeki gıda
maddeleri yüksek oranlarda fermente çeşitli
deniz ürünleri, bakliyatlar, hububatlar, mantarlar
gibi umami ile ilişkili bileşenleri yüksek oranda
içerebilmektedir. Ayrıca bu gıdalara balık sosu
veya soya sosu gibi maddelerin ilave edilmesi

Bu sonuçları destekleyecek veri ise daha
önce gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda
elde edildiği üzere Malezya’da yaygın olarak
kullanılan balık sosu (Budu), karides ezmesi
(Belacan), fermente soya fasulyesi ezmesi
(Taucu) ve soya sosunun yüksek miktarlarda
serbest glutamik asit (948-4207 mg/100
g) içeriyor olmasıdır (Jinap et al., 2010;
Khairunnisk et al., 2009). Ayrıca Teo ve
arkadaşları (2018), Malezya’da yaygın tüketilen

umami ile ilişkili bileşenlerin tüketim sırasında
salınımını dolayısıyla umaminin algılanmasını
artırmaktadır.

gıdalar arasında “yağlı ve tuzlu” olarak
tanımlananların Hollanda’dakilere göre daha
fazla oranda bulunduklarına dikkat çekmişlerdir.

önem taşımaktadır. Dolayısıyla gıda tüketiminin
sağlıkla ilgili sonuçları açısından lezzet özellik
ve şiddeti ile kompozisyonu arasındaki ilişkinin
doğru anlaşılması gerekmektedir. Teo ve
arkadaşları (2018), bu ilişkiyi Malezya’da yaygın
olarak tüketilmekte olan gıdalar için eğitimli
panelistler kullanarak incelemişlerdir. Çalışmada
beş ana lezzetin/tadın (tatlılık, ekşilik, tuzluluk,
acılık ve umami) yanı sıra yağ algısı belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Malezya’da
yasal otoriteler tarafından yapılan istatistiksel
çalışmalarla birlikte ülkede yaygın tüketilen
423 farklı gıdayı dikkate almışlardır. Ayrıca
çalışmada elde edilen verileri aynı yöntem
ile elde edilen ve Hollanda’da yaygın olarak
tüketilen 469 farklı gıdayla karşılaştırmışlardır.

Şekil. Malezya’da yaygın tüketilen gıdaların lezzet dağılımları
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İNCİR İŞLETME TESİSİ KURAN FATMA
ASENA YAZAR 3 YILDA İHRACAT
YAPMAYA BAŞLADI

İspanyolcayı kısa sürede öğrendikten sonra,

Erkek egemen bir sektördeyiz. Dolayısıyla

Aydın'da bir İspanyol fabrikasından iş teklifi

insanlarla görüşürken bir kadın bu işte nasıl

aldı ve Aydın’a yerleşmeye karar verdi. Aydın’da

başarılı olur, nasıl yapar diye merak ediyorlar.

birkaç yıl çalışan Yazar, kendisine ait bir iş kurup

Kısa sürede ihracat yapmaya başladık.

kadın istihdamını artırma düşüncesiyle KOSGEB

Önümüzdeki dönemde üretimin tamamına

desteklerini araştırmaya başladı.

yakınını ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu işte
kalifiye insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla ben

“KADINLARA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

de bu şekilde sektöre katkı sağlayacağımı

Aydın'ın incir üretiminde önemli bir kent

düşündüm ve bu işe girdim. Bir cesaretle yola

olmasından dolayı bu bölgede bir tesis kurmaya
karar veren Yazar, KOSGEB'den Girişimcilik
Destek Programı kapsamında 50 bin lira hibe
aldı ve işletmesini kurdu. İşletmesi geçen yıl
1 milyon 200 bin liralık ciroya ulaşan Yazar,

çıktım. Kadınların kesinlikle kendi bütçelerini
oluşturması gerekiyor. Kadınlar gerçekten çok
güçlü. Buna emin olsunlar. İstedikten sonra her
şeyi başarabilirler. Yine pandemiye rağmen çok
çalıştık. Geçen yıl ihracat yaptığımız ülkelerin

çoğunluğu kadın 80 kişiye de istihdam sağladı.

sayısını artırarak, Almanya ve Çin’i de ihracat

60 ton işleme kapasiteli işletmeden, bu yıl ilk

Girişimcilik cesur olmayı gerektiriyor. Böyle bir

kez Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 3 ton ürün
gönderdiklerini söyleyen Fatma Yazar sözlerine
şöyle devam etti: “Yavaş yavaş büyüyerek

yaptığımız ülkeler arasına eklemiş olduk.
işi yaptığım için ve özellikle ihracat hedeflerimizi
gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlı ve
mutluyum. Bu benim için oldukça önemliydi.

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İhracata İlham Veren Kadınlar
Platformu’nun başarılı ve
cesur kadınlarıyla üretime
nasıl başladıklarını, ihracat
gerçekleştirmek için azimle
çalıştıkları dönemlerde karşılarına
çıkan engelleri ve diğer kadınlarımıza
nasıl istihdam sağladıklarını
konuşuyoruz. Dergimizin değerli
konuğu Sunnylife Genel Müdürü
Fatma Asena Yazar.
Eylül 2021

Aydın'da devletten aldığı destekle incir işleme
tesisi kuran 36 yaşındaki Fatma Asena Yazar,
3 yıl içinde işlerini büyüterek ihracat yapmaya
başladı. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği
bölümünden mezun olan Fatma Yazar, kendisini
geliştirmek ve sektörde etkin bir şekilde yer
almak için İspanyolca kursuna yazıldı. İstanbul
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından kurulan
“İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu”nun
online söyleşilerine katılan ve İHBİR’e üye
olan Iğdırlı kadın girişimcimiz Fatma Yazar,
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MALEZYA BİSKÜVİ VE TAHIL BARLARI
PAZAR DEĞERLENDİRMESİ
ve tahıl barlarında fiyat avantajı bulunuyor
olmasının dikkate alınması gerekmektedir.
Bu üreticilerin yenilikçi tatlara olan talepleri
tespit etmeleri ve bunları karşılayabilecek
ürünler geliştirmeleri söz konusudur. Pazarda
bu ürün kategorileri için ihracatta başlıca
rakip ülkeler olarak tanımlanabilecek Tayland,
Endonezya ve Çin’den Malezya’ya olan ihracat
son yıllarda artmıştır. Yerli işletmeler de üretim
kapasitelerini artırmış bulunmaktadır. Ayrıca bu
ürün gruplarındaki şekerli ürünlere olan talebin
sağlık kaygısı taşıyan tüketicilerin oranındaki
artıştan olumsuz etkileniyor olmasının dikkate
alınması gerekmektedir.

Genel olarak bisküvi ve tahıl barları
Malezya'da giderek daha fazla
tüketilmekte olan gıdalardır.
Özellikle sağlık odaklı olan
fonksiyonel ürünlere yönelik talep
artış göstermektedir. Örneğin;
AB'den yapılan ithalat özellikle
Avusturya, Polonya ve İtalya'nın
2013-2019 yılları arasında bu ürün
gruplarındaki satışlarının ikiye
katlaması ile son yıllarda artmıştır.
Ayrıca bu kategorideki gıdaların Malezyalı
tüketiciler arasında hediye olarak kullanılması
da ihracatçılarımız için yeni fırsatlar oluşturma
potansiyelidir. Pazar büyümesi üzerindeki bir
diğer etken ise Malezyalı genç yetişkinlerin ithal
bisküvi ve tahıl barlarına daha fazla
satın alma eğilimi göstermeye başlamaları
olmuştur. Ayrıca ülkede artan gelirler ithal
ürünler lehinde pazarda genişleme için olanak
sağlamıştır. Ancak yerli üreticilerin bisküvi
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Ancak mevcut koşullarda tatlı bisküviler
Malezya'daki en popüler bisküvi ürünleridir.
Tatlı bisküviler son yıllarda yılda %2,9 oranında
büyüyerek 112 milyon Euro'luk bir piyasa
değerine ulaşmıştır. COVID-19 öncesinde 2023
yılına kadar tahmini öngörülen CAGR değeri
ise %6,3’tür. Atıştırmalık bar tipi ürünler ise
Malezya'da sadece 4.5 milyon Euro değerine
sahip olan çok daha küçük bir pazardır. Ancak
bu kategorideki gıdalar için beklenen %6'lık
CAGR değeri ile önümüzdeki yıllarda hızla
büyüme gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Endonezya son yıllarda iki katına çıkan
ihracatıyla Malezya'ya en büyük bisküvi, waffle
ve gofret ihraç eden ülke konumundadır. Bunu
Tayland ve ardından bir bütün olarak AB bölgesi
izlemektedir. Bu ürün kategorisinde AB üyesi
önemli ihracatçı ülkeler arasında Almanya
(tatlı bisküviler), Polonya (gofretler) ve İtalya
(gofretler) bulunmaktadır. Hem Polonya hem
de İtalya'dan gofret ihracatı 2013'ten bu yana
yaklaşık iki katına çıkmıştır. Avusturya 2013'te
başlayan gofret ihracatını 2018'de 2 milyon Euro
değerine ulaştırmıştır.

Ayrıca Hollanda tarafından gerçekleştirilen
tatlı bisküvi ürünlerinin ihracatı da 2013-2019
arasında ikiye katlanmıştır.
Malezya'daki tüketiciler bisküvi ve tahıl
bar kategorisinde kolay-erişilebilirliğe ve
uygun fiyata önem vermektedir. Özellikle
barlar Malezya pazarında bu ihtiyaca cevap
vermektedir. Bisküviler ülke genelinde mevcut
olmakla birlikte tüketiciler tarafından kolayca
erişilebilir durumdadır. Malezya’da bisküviler
genel olarak düşük fiyatlı gıdalar olarak
tanımlanabilir. Ancak daha pahalı olan ve bir
ikram ürünü veya hediyelik eşya olarak görülen
premium ürün kategorisindeki bisküviler ile
egzotik aromalar ile üretilmiş bisküvilerle de
pazarda karşılaşılmaktadır. Sağlık bilincine
ve kaygısına sahip tüketici sayısındaki artışın
bir yansıması olarak yüksek lifli ve fonksiyonel
bileşenler içeren bisküvilerin popülaritesi
Malezya’da artış göstermektedir. Tahıl barları
bu tüketici gruplarına genellikle meyve ve diyet
lifleri içeren atıştırmalık bar tipi ürün formunda
sunulmakta ve ilgi görmektedir.
Malezya’da besin öğeleri içeriği zenginleştirilmiş
atıştırmalık barların kahvaltı sırasında veya
kahvaltı amaçlı olarak tüketimleri yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bu kapsamda ayrıca meyveli
atıştırmalık barlar gittikçe popüler hale
gelmektedir. Kahvaltı öğününün bir parçası
olarak tahıl bar tüketimi giderek yaygınlaşmış
ve özellikle kentli çalışanlar ile öğrenci nüfusu
tarafından dengeli beslenme davranışının bir
öğesi olarak lifçe zengin veya zenginleştirilmiş
bu atıştırmalıkların tüketimi yüksek düzeyde
kabul görmüştür.
Malezyalılar genel olarak ulusal üreticilerin
ürünleri olan bisküvi ve tahıl barların daha
düşük fiyatlarda piyasaya arz edilmesinden
etkilenmektedir. Yerli üreticiler arasında
da ürünleri için ülkedeki en düşük fiyatlı
ürünlere sahip olmak amacıyla aktif bir
rekabet bulunmaktadır. Premium ürün olarak
tanımlanabilecekler dışındaki bu ürünler için

Malezya'da rekabetçi bir pazar söz konusu
olduğu, bu nedenle pazara girişte ve bu
pazarda pay sahibi olmada fiyat odaklılığın
mutlaka önemsenmesi gerektiği ihracatçılarımız
tarafından dikkate alınmalıdır.
Bisküvi ve tahıl barları için Malezya’daki
mevcut trendler:
• Yenilikçi ve özgün (özellikle egzotik) meyveler
kullanılarak üretilen ürünler
• Sağlıklı beslenme eğilimine yönelik yüksek lifli
bisküvi ve atıştırmalıklar
• Bu ürün kategorisi için sosyal medyanın tanıtım
ve pazarlama faaliyetlerinde kullanımının
yaygınlaşması
• Özellikle premium ürünlerin hediyelik olarak
belirli dönemlerde yaygın olarak kullanımı
olarak sıralanabilir.
Malezya'da bisküvi ve tahıl barları pazarında
rekabetçi yerli üreticiler bulunmakla birlikte
yaklaşık %50’lik pay iki üreticiye aittir.
Bunlardan biri ülkede üretim gerçekleştiren ve
çok-uluslu bir kuruluş olan Mondelez, diğeri ise
ulusal bir üretici olan Munchy Food Industries’dir.
Perfect food Mfg, %10'un biraz üzerinde bir
pazar payına sahip üçüncü en büyük şirkettir.
Bu üç üreticiyi ise %1-2'lik pazar paylarına
sahip olan bir dizi küçük ulusal rakip takip
etmektedir. Son yıllarda Mondelez, güneydoğu
Asya pazarındaki payını da artırmak amaçlı
Malezya’da yeni yatırımlar gerçekleştirmeye
başlamıştır. Bu kapsamda Jahor bölgesindeki
yeni bir tesis için 5 milyon Euro’luk yatırım
gerçekleştirmiştir. Ayrıca Nestle fitness
barları ve Nestle milo marka bar tipi ürünler
gittikçe artış gösteren miktarlarda pazara
arz etmektedir (EU Malaysia Market Entry
Handbook. 2020; Trade Map 2021; Euromonitor
International, 2020).
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gösterdiklerinin gözlemlendiğini belirtmektedir

yaşamındaki yönlerden en önemlileri arasında

(Ali and Abdullah, 2012).

“adat” (Malayca) veya bir başka tanımlama ile
“Malay Görenekleri/Töreleri” yer almaktadır.

Bununla birlikte özellikle batı orijinli olmak

Bunlara uyumluluk ve yaşamları sırasında bunları

üzere çeşitli medya kaynaklarının tekrarlanan

ne kadar dikkate aldıkları, bir Malay’ın nasıl

maruziyetine uğramaları nedeniyle Malay genç

bir sosyal statüye sahip olduğu ve “makbul bir

yetişkinler yabancı kültürlerden etkilenmeye

insan” olarak kabul edilip edilmeyeceği üzerinde

daha yatkın hale gelmektedir. Aynı şekilde batı

belirleyicidir.

kültür ve değerleri bazı kentli Malezyalı aileler
tarafından da kabullenilmekte olup, bu durumda

Malayların ilişkide olduğu insanların sözlerine,

gençlerin daha iddialı kişiliklere sahip olması

duygularına ve düşüncelerine oldukça önem

ve bağımsız hareket çabaları oldukça görünür

veren bir yapıları olmakla birlikte sosyal ve dini

ve aşikar durumdadır. Ancak Malezya’da halen

normlardan sapmamak konusunda bu tutum

yüksek oranda Müslüman tüketici bulunmakta ve

ayrı bir motivasyon unsuru olmaktadır. Aksi

bu tüketicilerden çok büyük bölümü Malezya’nın

durumlarda ise Malay bireyler “utanç duygusu”na

özellikle batı ülkelerinden gıda ithalatına yüksek

(malu; Malayca) kolaylıkla kapılmakta ve bu

bağımlılığı bulunsa da helal gıda seçimlerinde

tür durumlardan kaçınmaktadır. Bu anlayış ve

dikkatli davranabilmektedir (Pin, 2014).

kültürel etkiler satın alma davranışlarına da
yansımaktadır. Malay Müslüman tüketiciler, dini

Malaylar toplumun yaklaşık %65’lik bölümünü

inançlarının da etkisi ile;

oluşturmakta ve Malezya’nın en büyük etnik
grubu olma özelliğini taşımaktadır. Bu grup

• İsraftan kaçınmakta,

diğer etnik topluluklardan farklı karakteristik
özelliklere sahip olup, bu grubun kültürel

• Fiyat/performans ilişkisine önem vermekte

Her kültür ve alt kültürün
kendi gelenek, tarih, kimlik ve
alışkanlıklarını temsil eden özgün
gıda tüketim alışkanlıkları vardır.
Kimi ülkelerde bu kültürlerin sadece
bir tanesi ile karşılaşılabilirken, kimi
zaman birden fazla kültürle ve bu
kültürler arasında etkileşimler sonucu
açığa çıkan hibrid-kültürlerin etkileri
ile karşılaşılmaktadır.

kararların belirleyici olduğu bir süreçtir.

gelenekleri din, inanç, topluluk ve aile tarafından

Bireylerin gıda seçimi davranışlarının motivasyon

şekillendirilmektedir. Bu nedenle Malaylar

unsurları hem dış (yaşam seyri ve etkisi gibi)

kollektivist bir topluluk kimliği taşımaktadır.

hem de iç (kişisel değerler ve alışkanlıklar gibi)

Malezya’da yaşayan Malaylar dini inançların

faktörlerden etkilenir. Dini inançlar, bunlara

kendileri için başta gelen birleştirici bir unsur

bağlılık ve uyum düzeyi de kültürün anahtar

olduğunu açıklamakta ve bir ulus olarak bir

bileşenlerinden olup; bireylerin beslenme yöntem

arada inanç çerçevesinde tutunduklarına

ve alışkanlıkları ile değer, algı ve davranışlarını

inanmaktadır. Bu nedenle de sosyal yaşamda da

kuruluşunun kim olduğuna dikkat etmektedir

etkiler. Malezya’da din ve inanç majör kültür

inanç ve dini kurallara uyumluluk güçlü olarak

(Manan, 2016).

elementlerindendir. Din ve inanç özellikle

hissedilmekte, bu durum gıda seçimlerinde

Malay toplumuna üye bireylerde çok önemli

de genel olarak karşılığını bulmaktadır. Hatta

etkiye sahiptir. Ancak Malezyalılar yaşamları

İslam dışı bir dine mensup olan bireylerin

Malezya’da ise Malay, Çin ve Hint toplulukları ve

süresince yeni kültürel değerler ve

Malay olarak kabul edilmemesi söz konusudur

alışkanlıkların maruziyetlerine uğramaktadır.

(Kamaruddin and Kamaruddin, 2009).

Çeşitli araştırmacılar Malayların gıdalara

Bunun yanı sıra Malay etnik grubu hiyerarşik

karşı kişisel değerlerinin kademeli olarak

bir karakteristiktedir. Genç olanların yaşlı

evrilebildiğini, toplulukları daha kompleks

bireylerin önderliğine başvurması, tabii olması

ve müreffeh olmaya doğru evrildikçe de

ve uyması beklenmektedir. Bu sosyal yapının

Malezyalıların bireyselleşmeye eğilim

sonuçlarından birisi olarak da bir Malay’ın

kültürleri farklı yoğunluklarda olmak üzere aynı
ülke ve şehirlerde bir arada bulunmaktadırlar.
Gıda seçimi bireysel bir karar olmakla birlikte
yaşam alanındakilerin yanı sıra ait olunan
kültürden etkilenen bunlardan kaynaklı
çeşitli alışkanlıklar edinilen, dolayısıyla alınan
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• Muktesit davranmakta,
• İyi fiyata yüksek/tatminkar kalitede ürün
arayışı içinde olmakta
• Helal gıda seçiminde belgelendirme
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Malezya'da unlu mamuller için spesifik bir

olasılığı da o kadar yüksektir. Genellikle daha

tüketici profili yoktur. Toplumun tüm kesimleri

yüksek gelire sahip sosyo-ekonomik gruplardan

kişisel tercihlerine ve gelir durumlarına bağlı

olan Malezyalı tüketiciler için daha sağlıklı ve

Malezyalı büyük yerli şirketler (örneğin Gardenia

olarak farklılık gösteren özelliklerde unlu

daha kaliteli ürünler seçim kriteri iken; düşük

ve Italian Baker) gelmektedir. Malezya’ya bu

mamuller tüketmektedir. Daha yüksek gelir

gelir gruplarından tüketiciler için ise fiyat başlıca

ürün gruplarında ihracat gerçekleştiren başlıca

grupları genellikle daha kaliteli ürünleri tercih

seçim kriteridir. Genel olarak Malezya unlu

ülkeler ise Endonezya, Çin ve Tayland’dır.

ederken, sağlık kaygısına sahip olanlar ise düşük

mamuller pazarındaki trendler ise aşağıda yer

kalorili veya içerikli ürünleri tercih etmektedir.

almaktadır:

pazar büyüklüğü yaklaşık 458 milyon Euro olarak

Malezya’da unlu mamuller temel gıdalar

Artisan ve Ambalajsız Ürünler: Artisan üretim

belirlenmiştir. En önemli kategori 2018'deki

arasında yer almakta ve genellikle günlük

yapan işletmeler sundukları ürünlerin tazeliği

toplam pazar büyüklüğünün yaklaşık %45'ini

olarak tüketilmektedir. Özellikle ekmek ve

ve kalitesi nedeniyle Malezya'da giderek daha

oluşturan ve yaklaşık 206 milyon Euro'luk pazar

pastacılık ürünleri uygun fiyatlı olmaları ve kolay

popüler hale gelmektedir. Bu işletmeler genel

erişilebilirlikleri gibi nedenlerle kahvaltılarda

olarak küçük üretim birimleri olmakla beraber

alternatifleri olan mısır gevrekleri gibi ürünlere

yerleşim alanları içerisinde faaliyet gösterirler.

tercih edilebilmektedir. Farklı sürülebilir ürünler

Bu durum ise tüketicilerin ürünlere erişimleri

ile kahve veya meyve sularının fırıncılık ürünleri

açısından tüketicilere avantaj sağlamaktadır.

ile sabah kahvaltısında tüketimi yaygındır.

Artisan üreticiler çeşitli ürünleri satışa sundukları

Paketlenmiş unlu mamuller ise özellikle ev dışı

gibi indirim saatleri uygulaması veya satın alma

tüketim sırasında tercih edilmektedir. Ancak her

miktarları ile ilişkili promosyon uygulamaları

ne kadar hareket halinde veya ofis, okul gibi

gerçekleştirmektedir. Bu ürünler genellikle

dış mekanlarda rahatlıkla tüketim avantajları

modern perakendecilerde satışa sunulan

olsa da bu ürünler yerine Malezyalı tüketiciler

ambalajlı ürünlerden daha taze ve daha lezzetli

tazeliklerinden dolayı ambalajsız ürünleri tercih

olarak kabul edilmektedir. Bu eğilim ve algı

edebilmektedir. Özellikle genç tüketiciler kafe

nedeniyle Tesco ve Aeon gibi perakendeciler

vb. dış mekanlarda sosyal zamanlarda bu

mağazalarında daha fazla sayı ve çeşitte

ürünleri de tüketme eğiliminde olduklarından

ambalajsız unlu mamulleri satışa sunmaya

çeşitli lezzet ve özelliklerde unlu mamuller

başlamıştır.

Malezya'da 2018'de unlu mamullerin toplam

büyüklüğüne sahip olan ekmek ve çeşitleri
olmuştur. Bunu yaklaşık 143 milyon Euro ile
kekler takip etmiş olup, bu değer ise toplam
pazar büyüklüğünün yaklaşık %31'ine karşılık
gelmektedir. Pastacılık ürünleri ise 108 milyon
Euro (%24) pazar payına sahiptir. 2019-2023

Malezya’da unlu mamuller ve fırıncılık
ürünleri tüm kategorilerinde hızlı
ve yüksek büyüme gösteren bir gıda
maddesi grubu olarak tanımlanabilir.
Çünkü ülkede unlu mamuller popüler
gıdalar olup, genellikle günlük olarak
tüketilmektedir.

dönemi için öngörülen CAGR değerleri pastacılık
ürünleri, ekmek ve kekler için sırasıyla %4,7,
%4,6 ve %3,5’dir.

kendilerine sunulmaktadır. Ayrıca tüketiciler

Ayrıca yeni tat ve lezzetler ile hazırlanan ürünler
ile fonksiyonel bileşenler içeren yüksek kaliteli
ürünler trend hale gelmektedir. Bazı ürünlerin
tüketimini artıran kahvaltı temalı tanıtım gezileri,
kampanyalar ve sosyal medyanın etkin kullanımı
etkilemektedir. Malezya’nın açık farkla net bir
unlu mamul ithalatçısı olması ise bu pazarda
pay sahibi olmak isteyen ülke ve kuruluşların
dikkatlerini çeken bir durumdur. Malezya unlu
mamuller pazarında donuk ürünlere yönelik
talep ise azalmakta ve genel olarak ambalajsız
ürünler tercih edilmektedir. Özellikle artisan
pazara liderlik etmekte olup, bunların ardından
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Premium Ürünler, Sağlık Trendi, Yenilikçi Tat ve

bulabilmektedir. Bu durum da alışverişe

Lezzetler: Malezya unlu mamuller pazarında yeni

karar verdikleri her yerde satın almalarını

ve farklı birçok ürün değişiklik gösteren lezzet ve

kolaylaştırmaktadır.

içeriklerle tüketicilere sunulmaya başlanmıştır.
Bunlar arasında ambalajlı mayalı ekmekler,

gibi pazarlama teknikleri de bu trendleri

üretim gerçekleştirmekte olan yerel fırınlar iç

farklı perakende kanallarında unlu mamulleri

Malezya unlu mamuller pazarından yerel üretici örnekleri

Tüketicilerin temel satın alma kriterleri arasında

kekler ve pastacılık ürünleri kategorilerinde

taze ürüne kolay erişim bulunmaktadır.

fonksiyonel özelliklere sahip olanlar, vitaminler,

Malezyalı tüketiciler her yerde unlu mamuller

diyet lifleri ve kalsiyum içerikleri zenginleştirilmiş

bulabilmektedir. Bu nedenle de birçok insan en

ürünler öne çıkmaktadır. Ayrıca tüketicilerin

çok tercih ettiği ürün için en uygun olan satış

ilgisini çekecek yeni lezzetler olarak peynir,

kanalını kullanmaktadır. Ürün ne kadar taze

wasabi ve durian kullanımı ile karşılaşılmaktadır.

olursa tüketicinin bu ürüne gösterdiği satın

Zamanla birçok tüketici daha yüksek kalite

alma eğilimi de o kadar artmaktadır. Ayrıca

algısına ve fonksiyonel özelliklere sahip olan

unlu mamullerin kalitesi ne kadar yüksek olursa

ürünleri tercih etmeye başlamıştır.

Malezyalı tüketicilerin daha fazla ödeme yapma
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Örneğin; ulusal bir üretici olan Italian Baker

dikkat çekmektedir. Özellikle yüksek kalitede

Sdn Bhd, Malezya’da 2018 ve 2019 yıllarında bu

donuk ürün satan bu kuruluşun Malezya’daki en

özelliklere sahip çeşitli yeni ürünleri piyasaya

büyük dondurulmuş depoya sahip olması da bir

sunarak güçlü bir büyüme göstermiştir.

diğer özelliğidir.

Donuk Ürünlere Yönelik Talep Düşüşü:

Malezya'ya unlu mamul ihracatı gerçekleştiren

Yeni yaşam tarzı trendi nedeniyle Malezyalı

başlıca ülkeler ise ASEAN bölgesindendir.

tüketicilerin donuk unlu mamullere olan talepleri

2019'da Endonezya, toplam ihracatın yaklaşık

azalmaktadır. Bu tüketiciler çoğunlukla taze

%32'sine karşılık gelen yaklaşık 46 milyon Euro

ürünlerin sunulduğu restoran ve kafelerde

ile en büyük pay sahibi olan ülke konumundadır.

sosyalleşerek vakit geçirmekten daha fazla

Çin (18 milyon Euro) ve Tayland (17 milyon Euro)

keyif almaya başlamışlardır. Ayrıca tüketiciler

ile Endonezya’yı takip etmiştir. Malezya'nın

sağlıklı yaşam kaygısını ürün seçimlerinde bir

küçük komşusu olan Singapur ise 7.1 milyon

kriter olarak göz önünde daha fazla tutmaya

Euro ile 4. sırada yer almıştır. 2019 yılı unlu

başlamış, yüksek kaliteli unlu mamul beklenti ve

mamuller ihracatında ilk on ülke arasında AB’den

arayışına girmişlerdir. Sonuç olarak tüketiciler

Polonya ve İtalya’da bulunmaktadır. Bu noktada

donuk ürünlere önceki dönemlerden daha az ilgi

ASEAN ülkeleri ve Çin’in iki büyük avantajı öne

göstermeye başlamıştır. Bu durum üzerinde etkili

çıkmaktadır: (i) düşük taşıma maliyetleri, (ii)

olabilecek bir diğer faktör ise hem perakende

yakın kültürlerden olmaları nedeni ile daha

noktalarının hem de toplu tüketim alanlarının bu

fazla kabul gören ürünleri pazara sunabilmeleri.

kategorideki ürünlerin muhafazası ve dağıtımı

Endonezya ile Malay kültürü arasındaki

için ihtiyaç duyduğu alt yapının ekstra maliyetler

yakınlıkların yanı sıra önemli oranda Çinli

getirmesidir.

nüfusun Malezya toplumunun bir parçası olduğu
dikkate alınmalıdır. Ayrıca ambalajlı ürünlere

Malezya'da unlu mamullerin yerli üretiminin

yönelik talebin düşüyor olması da bir diğer

yüksek olması tüketici eğilimleri ve ürün

önemli unsurdur. Ancak Malezya unlu mamuller

karakteristikleri dikkate alındığında oldukça

pazarının büyüklüğünün yanı sıra pozitif değişimi

beklenen bir sonuç olarak ifade edilebilir. Toplam

de dikkate alındığında ülkemiz ihracatçılarının

sektörün perakende değerinin yarısından fazlası

bu pazardaki yerel üreticilere yönelik özellikle

(%55) geleneksel fırınlardan kaynaklanmaktadır.

hammadde ihracatına odaklanması ile avantaj

Küçük yerel fırınların yanı sıra iki büyük

sağlaması mümkündür. Örneğin; 2018 yılında

Malezya kuruluşu (Gardenia Bakery KL Sdn

bu ülkenin gerçekleştirdiği buğday unu ithalatı

Bhd ve Italian Baker Sdn Bhd) pazarın yaklaşık

yaklaşık 301 milyon Euro’dur. Bu pazarda en

üçte birine sahiptir. Gardenia Bakery halen

büyük pay sahibi olan ülkeler ise Avustralya,

Malezya’nın en büyük unlu mamuller kuruluşu

Kanada, Rusya ve ABD’dir. Dolayısıyla ülkemizin

olmasına rağmen, Italian Baker ile önemli bir

öncelikli hedefinin gerek unlu mamuller

rekabet içerisindedir. Artan işleme ve dağıtım

sektöründe gerekse de atıştırmalık gıdalar,

maliyetleri sonucunda Gardenie Bakery

vegan ürünler, premiksler, noodle vb. farklı

perakende fiyatlarının yükselmesi nedeniyle

kategorilerde ihtiyaç duyulan hammadde ve

çok sayıda tüketici bu kuruluş yerine rakiplerini

ara-mamullerin ihracatına yoğunlaşması avantaj

tercih etmeye başlamıştır. Başka bir yerli şirket

sağlayacaktır.

olan Kawan Food Mfg Sdn Bhd, 2018-2019
döneminde en güçlü büyümeyi göstermesi ile
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