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Değerli İhracatçı Dostlarım, 

Bilindiği üzere MENA kavramı Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika bölgesini tanımlayan bir 
kavramdır ve bu kavram ortak bir terim haline 
dönüşmüştür. Bu bölgede yer alan yirmi 
civarındaki ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasal 
açıdan birçok ortak ve farklı özelliği vardır. 
Nüfus yoğunluğu ve coğrafik alanın yanı sıra 
sahip olduğu potansiyel ile MENA bölgesi önemli 
bir pazardır. Bu bölgede çok sayıda tüketicinin 
yer alması ve bu tüketicilerin sayılarının 
artış eğilimi göstermesi ile birlikte bölgesel 
üretim potansiyel ve kapasiteleri göz önüne 
alındığında, ithalat-ihracat dengesinin ithalat 
lehinde olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Güncel veriler de MENA bölgesi gıda ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 57'sinin ithalat yoluyla edinildiğini 
göstermektedir.

MENA bölgesinin geneline bakıldığında, sahip 
olunan çevresel koşulların tarımsal üretime 
ciddi kısıtlamalar getirdiği görülmektedir. Bu 
kısıtlamalar ise bölge nüfusunun çoğu için çok 
az ekilebilir alan bırakmaktadır. Ayrıca iklim 
değişikliği ve büyük miktardaki kurak araziler 
nedeniyle MENA bölgesinin gıda ithalatı 
potansiyeli ve ihtiyacının gelecek yıllarda daha 
da artması beklenmektedir.

Bölgenin gıda talebine ilişkin bir diğer önemli 
faktör ise artan gelirlerdir. Nüfus sayısı ve 
gelirlerde yaşanan artış neticesinde ise tüm 
bölge ülkelerinde çeşitli gıda kategorileri için 
ek tüketim talepleri oluşmaktadır. Özellikle 
2006-2019 döneminde bölgede en yüksek kişi 
başı işlenmiş gıda satışı gerçekleşmiştir ve bu 
büyümenin 2024 yılına kadar devam etmesi 
beklenmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi MENA bölgesinde de 
tüketicilerin tüketim alışkanlıklarında değişim 
söz konusudur. Bu değişimde, tüketicilerin 

bireysel olarak sağlık kaygılarının yanı sıra 
çevre ve gezegenimizin geleceği için de kaygı 
düzeylerinin artış göstermesinin etkili olduğunu 
görmekteyiz. Ancak tüm bu değişimlere 
rağmen Birliğimiz (İHBİR)’in faaliyet alanındaki 
en önemli gıda maddelerinden olan buğday, 
bölgede alınan kalorinin üçte birine tekabül 
eden majör temel gıda bileşeni olmaya devam 
etmektedir. Bölgenin hububat verimi de dünya 
ortalamasının oldukça altındadır. Tüm bu bilgiler 
ışığında, Birliğimiz (İHBİR)’in faaliyet alanındaki 
en başarılı birliklerden olmasını da göz önünde 
tutarak şunu söyleyebiliriz ki; ülkemizin değerli 
üretici ve ihracatçıları MENA bölgesinde 
kısıtlı sayıda üretimi bulunan ürün taleplerini 
kolaylıkla karşılayabilecektir. Bu noktada 
ihracatçılarımızın, MENA içerisindeki farklı 
bölgeleri ve buralara özgü özellikleri dikkate 
alarak yürütecekleri pazarlama ve ürün tanıtım 
çalışmaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 
Kasım sayımız ile sektörümüz ve Birliğimiz üyesi 
ihracatçılarımıza MENA bölgesi hakkında bilgiler 
sunarak katkı sunmayı hedefledik.

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

ÇOK RENKLİ SOSYO-EKONOMİK 
YAPISI İLE MENA BÖLGESİNDEKİ 
FIRSATLAR
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MENA bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika), Batı Asya ve Afrika'da 25 
ülkeyi kapsamaktadır. Bu bölge ithal 
ürünleri satın alma eğilimine sahip 
çok sayıda tüketicinin yer aldığı bir 
bölge olup, bu tüketicilerin sayıları 
her geçen gün artış göstermektedir. 

Arap dünyasının çoğu nispeten genç bir nüfusa 
sahiptir; MENA ülkeleri, 15 yaşından küçük dünya 
nüfusunun %26'sını oluşturmaktadır. MENA 
nüfusunun bu yüzyılın ilk yarısında iki katına 
çıkması beklenmektedir. 2019 yılı verilerine göre 
MENA bölgesi toplam nüfusu 456 milyondur. 
MENA bölgesini oluşturan ülkeler arasında pek 
çok kültürel ortaklık olmasına rağmen nüfusları, 
tarımsal üretimleri, gelirleri, ithalat biçimleri ve 
siyasi yönetişimleri arasında önemli farklılıklar 

MENA BÖLGESİNE GENEL BAKIŞ

bulunmaktadır. Bölge ülkelerinin ayrı ayrı 
incelenmesi bu çeşitliliğin daha iyi görülmesini ve 
anlaşılmasını sağlayabilir. Gıda ve genel olarak 
tarım ürünleri pazar büyüklüklerinin yanı sıra 
bu alandaki ticaret üzerindeki etkileri nedeniyle 
öne çıkan ülkeler ise Mısır, Fas, İran, Irak, Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Kalan 
ülkeler iki geniş grupta toplanmıştır: Diğer 
Orta Doğu (OME) ve Diğer Kuzey Afrika (ONA) 
(Nigatu and Motamed, 2015). 

Arap ve Fars topraklarında çıkan petrol, 
MENA’nın özdeşleştiği temel hammadde 
sayılmaktadır. Petrolün çıktığı her ülke tarih 
boyunca yabancı ülkelerin emperyal-kolonyal 
savaş planlarının bir parçası olmuş, aynı 
zamanda kendi içinde de sınıfsal çelişkilere ve 
halk hareketlerine sahne olmuştur. MENA bölgesi 
doğal kaynak zenginliği, emek bolluğu ve gelir 
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düzeyi açısından dört grupta toplanabilmektedir 
(Kalayci, 2011): 
 
i. Kaynak yoksulu ve emeği bol olan ya da 
yükselen piyasalar (emerging markets): Fas, 
Filistin (West Bank and Gaza), Lübnan, Mısır, 
Tunus, Ürdün. 

ii. Kaynak zengini ve emeği bol olan ya da geçiş 
ekonomileri (transition): Cezayir, Irak, Suriye. 

iii. Kaynak zengini ve emek ithalatçısı 
ekonomiler: Zengin-Körfez İşbirliği Konseyi 
Ülkeleri-GCC (BAE, Katar, Kuveyt, S.Arabistan, 
Umman) ve Libya. 

iv. Düşük gelirli ülkeler (LICs): Cibuti, Moritanya, 
Komor Adaları, Somali, Sudan ve Yemen. 

MENA bölgesi ekonomik olarak çeşitlilik 
göstermekte olup, Basra Körfezi'nin petrol 
zengini devletlerinin yanı sıra Mısır, Fas 
ve Yemen gibi nispeten kaynak kıtlığı olan 
ülkeleri de kapsamaktadır. Bölge nüfusu 
2004'ten 2013'e kadar yılda ortalama yüzde 
2.1 büyüme göstermiştir. Bu artış oranı dünya 
ortalaması olan yüzde 1.2'den daha yüksektir 
ve dünyadaki en hızlı oranlardan biridir. MENA 
bölgesinde nüfusun yüzde 73'ü kentli bireylerden 
oluşmaktadır. Bu oranın 2023 yılına kadar yüzde 
75'i aşması beklenmektedir.

MENA bölgesinde kişi başına düşen gelir, 
son 10 yılda yıllık yaklaşık yüzde 2.6 büyüme 
göstermiştir. Ancak bu ortalama büyüme 
oranı bölge içindeki ülkeler arasında önemli 
farklılıklar içermektedir. Bu farklılığa çarpıcı 
bir örnek olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
ile Yemen arasındaki farklılık gösterilebilir. 
Genel olarak MENA'nın en önemli döviz geliri 
kaynakları; yer altı kaynakları ihracatı (petrol 
dahil), turizm, doğrudan yabancı yatırım ve 
dış yardımdır. Bölgedeki en büyük ekonomik 
aktörler hükümetler ve devlete ait işletmelerdir. 
Bölgedeki yoksulluk gelişmekte olan dünyanın 
diğer bölgelerindeki kadar şiddetli olmasa da 

yaklaşık 40 milyon insan günde 2 doların altında 
gelirle yaşamını sürdürmektedir. Ancak gelir 
farklılığı yine dikkat çeken bölge içi değişimler 
göstermektedir. Örneğin; Mısır'da bu ölçüye göre 
yoksulluk nüfusun yüzde 15'ini etkilemekte iken 
Yemen için bu oran yaklaşık yüzde 50'dir (Nigatu 
and Motamed, 2015).

MENA bölgesi çoğunlukla buğday, tahıllar, 
süt ürünleri ve proteinler olmak üzere gıdasının 
yaklaşık yüzde 57'sini ithal etmektedir. 
İklim değişikliği ve büyük miktardaki kurak 
arazilerin sonucu olarak bu bölgenin gıda ithalatı 
potansiyelinin ve ihtiyacının önümüzdeki yıllarda 
daha da artış göstermesi beklenmektedir. 
MENA bölgesinin genelinde çevresel koşullar 
(özellikle coğrafya ve iklim) tarımsal üretime 
ciddi kısıtlamalar getirmektedir. Kuzey 
Afrika'dan Arap Yarımadası'na kadar uzanan 
geniş çöller, bölge nüfusunun çoğu için çok az 
ekilebilir alan bırakır. Ayrıca artan nüfus, kişi 
başına ekilebilir arazi mevcudiyetini dünyanın 
en düşük oranlarından biri olan 0.19 hektara 
düşürmüştür. Ancak Lübnan, Suriye ve Ürdün'ün 
bazı kısımlarını ve Nil Nehri Deltasını içeren 
tarihi Bereketli Hilal'i kapsayan ve verimli tarımı 
sürdürmek için yeterli sulama ve iklimsel koşullar 
sağlayan alanlar da bulunmaktadır. 
 
Bölgedeki yağış seviyesi dünyanın en düşükleri 
arasındadır. Kuzey Afrika'nın yıllık ortalama 
yağış miktarı yaklaşık 96 milimetre iken Orta 
Doğu'nunki yaklaşık 217 milimetre olup Kuzey 
Amerika'daki yağış seviyelerinin sırasıyla yaklaşık 
altıda biri ve üçte biri değerindedir. MENA 
bölgesinde ekilebilir arazilerin yaklaşık yüzde 
30'u sulama sistemleriyle desteklenmekle birlikte 
bu alanların büyük çoğunluğu İran, Mısır ve 
Irak'ta yoğunlaşmaktadır.

Tarımsal üretim son on yılda artmış olsa da 
MENA bölgesinde ortalama hektar başına 
1,9 ton civarında olan hububat verimi, hektar 
başına 3,7 ton olan dünya ortalamasının 
oldukça altındadır. 
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FAO verilerine göre tüm tarımsal ürünler için 
dünya ve bölgesel ortalama verim değerleri 
arasındaki farkın, Kuzey Afrika'da yüzde 60 
ve Orta Doğu'da yüzde 49 olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu da iyileştirilmiş yetiştiricilik 
koşul ve uygulamaları yoluyla etkin büyüme ve 
artırılmış verimlilik için MENA’nın önemli bir 
alan olduğunu göstermektedir. Ayrıca yağmurla 
beslenen tarıma dayanan bölgelerdeki oldukça 
değişken yağışlar yıldan yıla verimde büyük 
dalgalanmalar görülmesine neden olmaktadır. 
Örneğin, Fas'ta 2000 yılından bu yana ortalama 
buğday verimi hektar başına yaklaşık 1,5 metrik 
ton (MT/ha) olmuştur. Ancak herhangi bir 
yıldaki yağış düzeylerindeki değişime bağlı olarak 
bu değer yaklaşık yüzde 50 oranında artabilir 
veya düşebilir.

MENA bölgesinde gıda talebi iki temel nedenden 
dolayı artış göstermektedir; nüfus artışı ve 
artan gelirler. Artış gösteren nüfus, tüm bölge 
ülkelerinde çeşitli gıda kategorileri için ek 
tüketim talepleri oluşturmaktadır. Artan gelir 
düzeyleri sadece daha fazla kalori tüketimine 
değil, aynı zamanda beslenmede daha fazla 
çeşitlenmeye de neden olmuştur. Son 50 yıl 
içinde MENA bölgesinde günlük beslenmenin 
bileşenleri önemli ölçüde değişmiştir. 
Genel kalori alımı 1961'den 2007'ye değin 
yükselirken, tahıl ürünleri tüketimi kaynaklı 
kalori oranı düşüş yaşamıştır. Et, süt ve bitkisel 
yağlardan kaynaklanan kalori alımı ise artış 
göstermiştir. Ancak MENA bölgesinin genelinde 
beslenmede tahıl ürünlerinin payı göreceli olarak 
azalmasına rağmen buğday bölgede alınan 
kalorinin üçte birine tekabül eden majör temel 
gıda bileşeni olmaya devam etmektedir. MENA 
bölgesindeki beslenme davranışındaki en çarpıcı 
değişiklik, gelir düzeyi arttıkça yaygın olarak 
gözlemlenen bir özellik olan artan et tüketimidir. 
Bir bütün olarak MENA bölgesi için kişi başına 
düşen yıllık ortalama et tüketimi 1990'larda 
yaklaşık 12 kg iken, 2010'da yaklaşık 24 kg'a 
çıkarak iki katından fazla artmıştır. Ayrıca 
1990-2010 döneminde bölgedeki farklı ülkelerde 
hayvansal ürünlerin tüketiminden kaynaklanan 

protein yüzde 20-45 arasında artmıştır. MENA 
ülkeleri büyük miktarlarda hayvansal ürün ithal 
ederken, başta kümes hayvanları olmak üzere 
yerli et üretimi de önemli ölçüde büyümüştür. 
Bölgesel kanatlı üretimi 2000'den 2011'e kadar 
yıllık yaklaşık yüzde 5 oranında büyüyerek başta 
mısır ve soya fasulyesi küspesi olmak üzere 
hayvan yemi talebinde buna karşılık gelen bir 
artışa yol açmıştır.

Artan nüfus ve elverişsiz coğrafya, bölgenin gıda 
ve tarımsal ürün ithalatına bağımlılığının başlıca 
nedenleri arasında yer almakla birlikte ülkelerin 
ekonomik durumları da belirleyici faktörler 
arasında yer almaktadır. Daha yüksek kişi başı 
gelire ve güçlü ekonomiye sahip olan bölge 
ülkelerinde sadece günlük beslenme ve gıda 
tüketiminde çeşitlilik artışı gerçekleşmemekte, 
ayrıca gıda tedariklerinin büyük bir kısmı 
denizaşırı ülkelerden gerçekleştirilmektedir. 
MENA bölgesindeki ülkelerin ekonomik durumları 
ve koşulları büyük farklılıklar gösterdiğinden 
ülkeler arası gıda ithalat taleplerinde de büyük 
farklılıklar vardır. Daha yüksek gelire sahip 
olan ülkeler, daha büyük oranlarda tahıl ithalat 
payları ile ilişkili görünmektedir. Örneğin; 
yüksek gelire sahip olan bir ülke olan Suudi 
Arabistan mısır, buğday ve pirincin yaklaşık 
yüzde 80'ini ithal ederken, Mısır gibi düşük 
orta gelirli ülkelerde ise yüzde 40'tan daha 
az oranda bu ürünlerin ithalat yolu ile temini 
gerçekleştirilmektedir (Nigatu and Motamed, 
2015).

Tüm dünyada olduğu gibi bu bölgede de 
tüketim alışkanlıklarında değişim söz konusudur. 
Bu tüketicilerin bireysel olarak sağlık kaygılarının 
yanı sıra çevre ve gezegenimizin geleceği için 
de kaygı düzeyleri artış göstermeye başlamıştır. 
Örneğin; sosyal iletişim kanallarının incelenmesi 
ve analizi sonucu elde edilen verilere göre 
2012'den bu yana elektrikli ve/veya hibrit 
araçlarla ilgili konuşmalar %31, sağlıklı 
beslenmeyle ilgili konuşmalar ise %169 artış 
göstermiştir. 
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Ancak bölgesel değişim ve farklılıkların 
görülmesi bu konuda da söz konusudur. Dünya 
genelinde tüketiciler hem kendileri hem de çevre 
için kaygı düzeyi artan tutum ve davranışlar 
sergilemektedirler. Daha aktif ve hareketli 
bir yaşam tarzı, iyi beslenmek ve çevre dostu 
davranışlar sergilemek sosyal medyanın yanı sıra 
günlük hayata da entegre olmuştur. Crimson 
Hexagon (2020), bu değişimin MENA’nın bir 
parçası olan Orta Doğu bölgesindeki yansımaları 
ve etkilerini belirlemek üzere bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmada bölgedeki 
tüketicilerin daha sağlıklı ve zinde yaşam tarzına 
ilgi düzeylerinin yanı sıra kişisel ve çevresel sağlık 
algısının nasıl gelişim ve değişim gösterdiğini 
belirlemeye çalışmışlardır. Bu amaçla ise sosyal 
medya analizi yöntemleri kullanılmıştır. Analiz 
edilecek verilerin elde edilmesi için tüketicilerin;

• Temiz enerji
• Sağlıklı beslenme 
• Aktif yaşam

konularında sosyal medya paylaşımları ile 
sorgulamalarını incelemişlerdir. Bu inceleme 
sonucunda “sağlıklı beslenme” ve “doğal gıdalar” 
hakkındaki paylaşımların sabit düzeylerde 
kaldığı ancak fast-food hakkındaki görüşmelerin 
2012'den bu yana %62 azaldığı belirlenmiştir. 
Ayrıca e-ticaret kanallarının kullanımında da 
artış olmakla birlikte bölgedeki pazarlama 
stratejisindeki güven eksikliği ve teslimat 
zorlukları MENA müşterilerinin e-ticaret satın 
alımlarında yaşadığı en yaygın sorunlardır. 

COVİD-19 dönemi alıcı davranışını büyük 
ölçüde etkilemiş olsa da küresel ekonomik 
değişimden önce çeşitli MENA ülkelerinde 
satın alma alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. 
2018 yılında yürütülen ve Suudi Arabistan 
Krallığı ile BAE'deki 2.000 tüketicinin katıldığı 
bir araştırma sonucu elde edilen verilere göre 
bu bölgelerdeki tüketicilerin finansal kaygılar 
nedeniyle fiyata daha duyarlı ve markaya daha 
az bağlı hale geldiği belirlenmiştir. Daha fazla 
tüketici, daha pahalı ürünleri içeren “alışveriş 

yapmaktansa” daha ucuz ürünlerle “alışveriş 
yaptığını” bildirmiştir. Yakın tarihli bir başka saha 
araştırması sonucunda ise kısa vadede %30'dan 
fazla insanın harcamalarını kısmaya başladığı 
tespit edilmiştir. Ancak bu durumun bölgenin 
diğer karakteristik özelliklerinde olduğu gibi 
geniş bir aralıkta değişim ve majör farklılıklar 
gösterdiği belirtilebilir. Çünkü aynı araştırma 
sonucunda tüketicilerin %50'sinden fazlasının 
kısa vadede harcamalarını artırmayı planladığı 
da tespit edilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi MENA pazarı çok 
büyük olup 25'ten fazla ülkeyi içermektedir. 
Farklı bölgelerde farklı diller konuşulmaktadır. 
Arapça genel olarak ortak bir dil olarak 
tanımlanmakla birlikte bu dilin farklı bölgelerde 
ilgili bölgeye özgü değişikliklerle kullanılmasının 
yanı sıra diğer bazı dillerin de bölgenin bazı 
ülkelerinde yaygın kullanımlarının bulunması, 
yürütülecek pazarlama ve ürün tanıtım 
çalışmalarında dikkate alınmalıdır.  Bu durum 
sadece dil için değil, kültürel faktörler için de 
geçerlidir. Dolayısıyla herkese uyan tek bir 
yaklaşımın MENA pazarlama stratejisi olarak 
belirlenmesi doğru ve sonuç alıcı değildir. 
Bilindiği gibi pazarlama ve ürün tanıtım 
çalışmalarında istenilen son şey potansiyel 
tüketicilerin başka birine reklam verdiğiniz 
veya onları anlamak için zaman ayırmadığınız 
izlenimini edinmesidir. Bu nedenle farklı 
bölgeleri ve özeliklerini dikkate alan ve her 
birinde belirli ürün türlerinin pazarlanmasına 
nasıl yaklaşılacağını kapsayan stratejilerin 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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İhracata İlham Veren Kadınlar 
Platformu’nun başarılı ve
cesur kadınlarından Aydın'ın Kuyucak 
ilçesinde yaşayan ‘Gizemli Tatlar’ 
Genel Müdürü Semra Ünal ile 
incir cipsi üreterek başladığı zorlu 
yolculuktan ihracata uzanan başarı 
hikayesini ve ihracat yapmaya giden 
yolculukta hemcinslerine sağladıkları 
destekleri konuşuyoruz. 

Kuyucak'ta çiftçilik yapan evli, 2 çocuk annesi 

‘Gizemli Tatlar’ Genel Müdürü Semra Ünal, 

dilimleyip kuruttuğu incirlerin cips gibi olduğunu 

fark edip denemelere başladı. Kadın girişimci 

Ünal, dilimleyip kuruttuğu incirlerden elde ettiği 

'incir cipslerini' komşularına ve yakınlarına ikram 

etti. Olumlu dönüşler alan Ünal, incir cipsinin 

beğenilmesi üzerine üretimini yapıp satmaya 

karar verdi. Konuyu İstanbul Üniversitesi'nde 

Almanca İşletme öğrenimi gören kızı Gizem ile 

paylaşan Ünal, kızıyla birlikte 'Cennetten Gelen 

Gizemli Tatlar' adıyla hazırladıkları projeyle 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi 

Projesi'ne başvurdu.

TALEPLER ARTINCA ÜRETİM 7 TONA 
ÇIKARILDI

Anne-kızın projesi birinci seçildi ve 30 bin 

lira hibe desteği aldı. Ardından Ünal ve kızı, 

bahçeden topladıkları incirleri evlerinin altındaki 

bir odada kesip, terasında kuruttu. İlk yıl 400 kilo 

incir cipsi üreten anne-kız, kilosunu o dönemde 

25 liradan satışa sunduğu incir cipslerine ilginin 

büyük olması üzerine dışarıdan da incir alarak 

üretimi 7 tona kadar çıkardı.

Semra Ünal, kızı Gizem Ünal ile incir cipsi 

başta olmak üzere Aydın'a özgü ürünleri 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 

Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da 

düzenlenen bir toplantı da tanıttı. Ünal, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir cipsi 

ikramı da yaptı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA 
GÖNDERİYOR

Anne-kız, kendi geliştirdikleri yöntemlerle 

'Trabzon hurması' olarak da bilinen cennet 

hurmasını da kurutarak ürünleri arasına ekledi. 

Zamanla bu ürünlere erik kurusu, incir sirkesi, 

erişte, zeytin, incir reçeli, patlıcan ve biber 

kurusu ve benzeri ürünleri ekleyerek çeşit sayısını 

'CENNETTEN GELEN GİZEMLİ TATLAR' 
İHRACATA HAZIRLANIYOR 



14-15

30'a kadar yükselten anne-kız, meyve kurularını 

Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.

İHRACATA HAZIRLANIYOR

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 

ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne (İHBİR) 

üye olan kadın girişimci Ünal, incir cipsi 

ve kurutulmuş cennet hurması ihracatına 

hazırlanıyor. Ürettikleri ürünleri kilosu 30 

liradan 70 lira arasında değişen fiyatlar ile 

satışa sunduklarını belirten Semra Ünal, İstanbul 

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği'ne bağlı ‘İhracata İlham Veren 

Kadınlar Platformu’nda gerçekleştirilen online 

söyleşilerin de oldukça faydalı olduğunu ve birçok 

profesyonelle bir araya gelerek paylaşımlarda 

bulunduklarını söyleyerek, ihracat yapmaya 

hazır olduklarını kaydetti. İncirin sadece Aydın’ın 

değil, dünyanın en kıymetli meyvelerinden biri 

olduğunu belirten Semra Ünal, "Önceleri yol 

kenarlarında taze incir satıyordum. Satamayıp, 

elimizde kaldığında ya çöpe gidiyordu ya da 

hayvanlara yem oluyordu. 'Ne yapabilirim' diye 

düşünürken, incir cipsini yapmak aklıma geldi. 

Taze incirleri ince ince doğrayıp kuruttum. 

Kuruttuğum incirleri çevreme ve müşterilerimize 

tanıttık, herkes çok beğendi. Daha sonra ise 

satışa sunmaya başladık. Şimdi ise yılda 7 ton 

incir cipsi üretiyoruz" dedi.

KIZININ İSMİNİ MARKA YAPTI

İncir cipsi başta olmak üzere ürettikleri ürünleri 

kızı 'Gizem'in adından esinlenerek 'Gizemli 

Tatlar' adı altında satışa sunduklarını anlatan 

Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tatları mevsimsel olarak yapmaktayız. 

Yaz aylarında 20 kadın istihdam ediyorum. 

Kışın ise 4 kadın personelimiz ile işleri 

yürütüyoruz. Kızımda işler yoluna girince 

İstanbul'da bir şirkette çalışmaya başladı. 

İlerde bu işin başına tamamen o geçecek. 

Hemcinslerim arasında kendimi şanslı 

hissediyorum. Sesini duyurabilenlerdenim. 

Sesini duyuramayan kadınlarında sesi olmak 

istiyorum. İşlerimizi daha çok büyüterek daha 

çok kadına istihdam sağlayacağız. Hedefimiz 

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de desteği 

ile ürettiğimiz ürünleri ihraç ederek yurt dışına 

açılmak " dedi.
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İşlenmiş gıdaların satış ve tüketim 
verilerinin dönemsel değişimlerinin 
incelenmesi ve değişimler üzerindeki 
belirleyici faktörlerin ve dinamiklerin 
belirlenmesi, kamu otoritelerinin yanı 
sıra gıda üretici ve ihracatçıları için 
de önem taşımaktadır. 

Baker ve arkadaşları (2020) tarafından 
yürütülen araştırma ile gelir ve bölgelere 
göre sınıflandırılan ülkelerde işlenmiş gıda 
satışlarındaki ve bu gıdalar tarafından sağlanan 
ve/veya bunların üretiminde kullanılan bazı 
bileşenlerin (örneğin; tatlandırıcılar, yağlar, 
sodyum ve kozmetik katkı maddeleri) kişi 
başına satış miktarları ve dönemsel değişimleri 
belirlenmiştir. Küresel çapta işlenmiş gıda tercih 
ve tüketimine yönelik bir geçiş tespit edilmiş 

ancak bu değişim ve trendlerin bölgeler ve 
ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdiği 
belirlenmiştir. Ülkeler zenginleştikçe daha yüksek 
hacimler ve daha geniş çeşitlilikte işlenmiş 
gıda satışı söz konusudur. Bu ürünlerin satışları 
Avustral-Asya, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin 
Amerika'da en yüksek seviyededir ancak Asya, 
Orta Doğu ve Afrika'da hızla büyümektedir. 
Özellikle yüksek nüfuslu orta gelirli ülkelerde 
devam eden beslenme değişikliğinin ölçeği dikkat 
çekicidir.

Dünya genelinde piyasaya arz edilen işlenmiş 
gıda ve içecek miktarları ve çeşitliliği 
incelendiğinde öncelikle yüksek, sonrasında orta-
gelir seviyesine sahip ülkeler için gittikçe artan 
bir büyüme söz konusu olduğu görülmektedir. Bu 
durum daha yüksek oranda işlenmiş küresel bir 
diyete geçişin sadece devam etmekle kalmayıp 
aynı zamanda hızla devam ettiğinin kanıtıdır. 
Ülkeler zenginleştikçe, nüfusları daha geniş 
çeşitlilikte daha yüksek değerli ve kullanışlı 
işlenmiş/ambalajlı gıdaları satın almakta ve 
esas olarak yemek hazırlama amaçlı satın 
alma payları azalmaktadır. Bununla birlikte 
işlenmiş gıda tüketimine yönelik küresel bir geçiş 
olmasına rağmen ekonomik ve sosyal faktörlerin 
bölge ve ülkelerde farklı toplulukların bu geçişe 
ilişkin önemli farklılıklara sahip olmasına neden 
olmaktadır.

MENA bölgesi, Güney ve Güney Doğu Asya ile 
birlikte 2006-2019 döneminde en yüksek kişi 
başı işlenmiş gıda satışı artışının gerçekleştiği 
bölge olarak dikkat çekmektedir. Bu 
büyümenin 2024 yılına değin de devam etmesi 
beklenmektedir. Bu sonuçlar üzerinde belirleyici 
olan iki ana faktörden bahsedilebilir; (i) artan ve 
gençleşen nüfus, (ii) gelişmekte olan ekonomilere 
sahip ülke sayısı. 

BAŞLICA GIDA KATEGORİLERİNDE 
2006-2019 DÖNEMİ SATIŞLARININ 
BÖLGESEL DEĞİŞİMİ
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MENA bölgesinin, ekonomik ve siyasal 
istikrarsızlıklar dikkate alındığında benzer 
özellikler taşıdığı belirtilebilecek Latin 
Amerika’ya göre daha yüksek büyüme 
hızına sahip olmasının başlıca nedenlerinde 
birisi, yukarıda belirtilen nüfus artış hızı 
ve gençleşmedir. Bu durum sadece toplam 
ürün miktarlarını etkilememekte, ayrıca alt 
gıda segmentleri arasında farklılıklar ile 
karşılaşılmasına da neden olmaktadır. 

Daha yüksek kalori düzeyine sahip işlenmiş 
gıdaların tüketimi, protein kaynaklarının 
farklılaşması, coğrafi ve iklimsel koşulların 
gıda seçimleri üzerindeki etkileri bu nedenle 
dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer 
almaktadır. Bu faktörler, içecek satış ve tüketim 
miktarlarında da yansımasını bulmaktadır. 
Ayrıca bölge için dikkate alınması gereken bir 
diğer faktörün “inanç” ve “kültür” olduğu bu 
kategoride daha da dikkat çekici bir boyuta 
ulaşmaktadır. MENA bölgesi, içecek satışları 

açısından yine Güney ve Güney Doğu Asya’yı 
takip eden bölge özelliğini taşımaktadır.

2006-2019 döneminde dünyanın farklı 
bölgelerinde şeker, mısır şurupları gibi 
kalorik tatlandırıcıların satışlarında düşüş 
gerçekleşmişken, MENA ve Afrika bölgelerinde 
artış olması ve bu artışın 2023’e değin de devam 
edeceğinin öngörülmesi bir diğer önemli bulgu 
olarak ifade edilebilir. İşlenmiş gıda pazarı 
benzer büyüme gösteren Güney ve Güney Doğu 
Asya bölgesinde bu kategoride düşüş olması da 
bölge ve ülke bazlı gıda üretim ve satış politika 
ile stratejilerinin geliştirilmesi gerekliliğini bir 
kez daha ortaya koymaktadır. Ayrıca bitkisel 
yağ satışı değerlerinin 2006-2019 aralığında 
%100’den fazla artması ve bu artışın 2024 
yılında 2006 yılına göre yaklaşık 3 katına 
çıkmasının beklenmesi, MENA bölgesinin hedef 
bir pazar olarak taşıdığı önem ve potansiyelin bir 
diğer göstergesi olarak dikkat çekicidir. 

Şekil 2. 2024 Projeksiyonu ile Birlikte 2006-2019 Dönemi Kişi Başı İşlenmiş Gıda (Kg) 
Satışlarının Bölgesel Dağılımı (Baker et al., 2020)



Şekil 3. 2024 Projeksiyonu ile Birlikte 2006-2019 Dönemi Kişi Başı İçecek (Litre) Satışlarının 
Bölgesel Dağılımı (Baker et al., 2020)

Şekil 4. Projeksiyonu ile Birlikte 2006-2019 Dönemi Kişi Başı Bitkisel Yağ (Litre) Satışlarının 
Bölgesel Dağılımı (Baker et al., 2020)
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Şekil 5. 2023 Projeksiyonu ile Birlikte 2006-2019 Dönemi Kişi Başı Arz Edilen Tatlandırıcı 
(Kalorik ve Non-Kalorik), Katı Yağlar, Sodyum ve Kozmetik Katkı Maddeleri (Kg) Hacimlerinin 

Bölgesel Dağılımı (Baker et al., 2020)
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Gelişmekte olan ülkelerde gıda 
perakendeciliğindeki dönüşüm 
ve değişimler, hacim ve kapasite 
artışının yanı sıra farklı satış ve 
tanıtım modellerinin geliştirilmesi 
ve uygulamaya alınması ile dikkat 
çekmektedir. 

Bahn ve arkadaşları (2020), yoğun bir 
popülasyona sahip olan ve ekonomik, siyasi 
ve kültürel çeşitlilikler içeren MENA ve 
Sahra-Altı Afrika (SSA) bölgelerinde gıda 
perakendeciliğindeki değişimin dinamizmini ve 
karakteristik özelliklerini toplamda 700’den 
fazla yıllık ülke bazlı verilerini inceleyerek analiz 
etmişlerdir.  

MENA VE SAHRA-ALTI 
AFRİKA BÖLGELERİNDE GIDA 
PERAKENDECİLİĞİNDEKİ DÖNÜŞÜM

Bu bölgelerde modern gıda perakendeciliği 
yöntemleri hızlı bir büyüme gösterirken, 
geleneksel gıda perakende segmentleri her iki 
bölgede de hâlâ baskın satış kanalları olarak 
tanımlanabilir. MENA ve SSA bölgelerinde gıda 
perakende modellerinin mevcut durumlarının ve 
değişim/gelişim özelliklerinin  ekonomik faktörler 
(gelir seviyeleri), sosyo-demografik faktörler 
(kadınların işgücüne katılımı, kentleşme ve inanç) 
ve kurumsal faktörlere (bürokratik işlemler, 
siyasal dengesizlikler, yolsuzluk yaygınlığı 
ve karşılaşılma sıklık ve şiddeti, iş akidlerine 
uyma davranışı, yolsuzluğun kontrolü, iş kurma 
kolaylığı, bir sözleşmeyi uygulama süresi, Dünya 
Ticaret Örgütü üyelik durumu) göre değişkenlik 
göstermektedir. Bahn et al. (2020), MENA ve 
SSA bölgelerinde ekonomik ve sosyo-demografik 
faktörlerin gıda perakendeciliği üzerinde her 
iki bölgede de benzer etkiler gösterdiğini, 
ancak kurumsal faktörlere ilişkin sonuçların 
bölgelerin özellikle siyasal yapılanmaları ve 
istikrarsızlıklarından etkilenerek karmaşıklıklar 
taşıdığını vurgulamıştır.

Bahn ve arkadaşları (2020), gıda 
perakendeciliğinde diğerlerine göre daha az 
incelenmiş iki bölge olan SSA ve MENA'da 
başlıca eğilimleri, genişleme ve büyüme 
model ve faktörlerini, kurumsal niteliklerini 
değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Ekonomik, 
sosyo-demografik ve kurumsal ortam 
yerleşik dinamiklerin yön vermesi ile hareket 
etmeye devam ettiği sürece modern gıda 
perakendeciliğinin SSA ve MENA'da geleneksel 
gıda perakendeciliğine daha fazla domine 
etmesini ve bunun bir sonucu olarak modern 
gıda perakendeciliğinin mutlak anlamda sürekli 
büyüme göstermesini beklediklerini ifade 
etmişlerdir.



Bahn ve arkadaşları (2020), gıda 
perakendeciliğinde diğerlerine göre daha az 
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Bu araştırma gıda perakendeciliğine çeşitli 
şekillerde katkıda bulunma potansiyeline 
sahiptir. Ampirik kapsam açısından bu 
çalışma 50 ülkeden uzun bir süre için güncel 
verileri toplayarak ve bunları gelişmiş 
ekonometrik analiz tekniklerine tabi tutarak 
mevcut ülkeler arası inceleme gerçekleştiren 
bir araştırmadır. Verilerin incelenmesi ve 
sınıflandırılmasında küresel geçerliliği olan 
kavramlar ve tanımlama esasları dikkate alınmış, 
modern ve geleneksel gıda perakendeciliği bu 
tanımlar esaslı sınıflandırılmıştır. Bu durum 
ilgili bölgelerdeki özgün bazı satış kanallarının 
kapsam dışı bırakılmasına neden olsa da 
SSA ve MENA bölgeleri odaklı araştırma 

ve bulgulara dair eksikliklerin giderilmesine 
önemli katkı sunmaktadır. Ayrıca araştırmada 
gıda perakendeciliğine yönelik daha önceki 
çalışmalardan daha geniş bir bağımsız değişken 
yelpazesi seçilerek bölgeye özgün nitelik ve 
dinamiklerin (örneğin; inanç, uluslararası ticaret 
anlaşmaları gibi) etkilerinin bu alandaki etkileri 
de analiz edilmiştir. 

Küresel gıda perakendeciliğindeki dönüşüm, 
gelişmekte olan ülkelerdeki gıda tedarik 
sistemleri üzerinde etkilerini göstermeye 
başlamıştır (Minten et al. 2009). Bu etkiler 
sonucunda, geleneksel gıda perakendecileri 
için daha rekabetçi bir ortam oluşmakta, 
ayrıca perakendecilerin gıda pazarı üzerindeki 
gücünün yukarı yönlü değişimini sağlayarak 
bu aktörlerin gıda değeri zincirlerini yeniden 
şekillendirebilmesine olanak sağlamaktadır. 
Buna örnek olarak modern perakendecilerin 
gıda kalitesi ve gıda güvenliği standartlarında 
değişiklikler dayatması verilebilir. Ayrıca 
perakende tedarik zincirinde yer alan 
gıda üreticilerinin, hatta bazı durumlarda 
küçük ölçekli yetiştirici ve çiftçilerin, bazı 
durumlarda uluslararası pazardaki rekabet 
gücünü artıran ancak bazen de bu sistemden 
çekilmek zorunda kalmalarına neden olan katı 
sözleşme şartlarına uyumlulukları modern gıda 
perakendeciliğinin dayatma ve yönlendirmeleri 
ile gerçekleşmektedir. 

Şekil 6. MENA ve Sahra-Altı Afrika Bölgelerinde Modern Gıda Perakendeciliğinin Toplam 
Cirodaki Paylarının Yıllara Göre Değişimi (Bahn et al., 2020)
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Şekil 7. Sahra-Altı Afrika (a) ve MENA (b) Bölgelerinde Modern ve Geleneksel Perakende 
Kanalları ile Nominal Gıda Satışları
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Şekil 8. MENA ve Sahra-Altı Afrika Bölgelerinde Perakende Alan Verimlilikleri
(Bahn et al., 2020)

Küresel gıda perakendeciliği; beslenme 
alışkanlıklarını (Hawkes et al., 2009) ve 
özellikle kentli nüfusun olmak üzere beslenmeye 
bağlı olan toplumsal davranış ve sağlık 
karakteristiklerini de etkilemiş, her ülke için 
ulusal gıda tedarik ve arz zincirinin en önemli 
parçalarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle 
gıda perakendeciliğine ilişkin daha net bakış 
açısı ve veriler aracılığıyla kamu otoriteleri 
gıdaya ilişkin sistem, politika ve stratejilerini 

geliştirme, ayrıca toplum sağlığı ve beslenmesi 
konularında önlem ve aksiyonlar alma fırsatına 
sahip olabilirler. Bu nedenle modern gıda 
perakendeciliğine geçiş ve dönüşüme dair 
veri ve analizler, orta-küçük gıda üreticileri 
ve yetiştiricilerin ekonomik sürdürülebilirlik ve 
büyümelerinin yanı sıra kentli nüfusa gıda arzı ile 
beslenme alışkanlık ve tercihleri için de önemli 
bilgiler sağlar.
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MENA bölgesinde gıda flavor 
pazarının büyüklüğünün 2025 yılına 
kadar 2.02 milyar dolara ulaşacağı 
ve 2020-2025 döneminde tahmini 
%6.3'lük bir bileşik yıllık büyüme 
oranına sahip olacağı belirlenmiştir.  

Daha fazla gıda kategorisinde flavor ve 
aromaların minör düzeyde de olası gıda bileşeni 
olarak kullanımlarının yaygınlaşması ve bu 
bileşenlerin üretimi için ileri teknolojilerin 
kullanımı, kentli nüfusun bölgede hızlı ve istikrarlı 
bir büyüme göstermesi, bölge tüketicilerin 
“daha lezzetli” “daha aromatik” gıda beklenti 
ve arayışları, MENA gıda flavor pazarına yön 
vermekte olup ambalajlanmış gıdalara yönelik 
talebin ve bu ürünlerin tüketim düzeylerinin 
artışına neden olmuştur. Ayrıca bu değişim 
ve etkileşim dünya çapında farklı beklenti 
ve taleplere yönelik ürün ve üreticilerin bu 

pazara girişlerini teşvik etmiş, dolayısıyla pazar 
büyümesi olumlu yönde etkilenmiştir. Artan 
nüfus ve özellikle bölgenin bazı üyelerindeki 
harcanabilir gelir yükselişi, bu pazarda yüksek 
kazançla birlikte büyüme fırsatlarının yolunu 
açmaktadır.

IndustryARC (2020) tarafından yapılan 
araştırmada MENA bölgesinde flavor ve aroma 
pazar analizinde hammadde türü (doğal, doğala 
özdeş, sentetik), ürün türü  (çikolata, vanilya, 
nane, bal, limon, narenciye, soğan, dana eti, 
elma, portakal, çilek, şeftali, badem karamel, 
tarçın, mango, vb.), hammadde formu (sıvı, 
toz, wax ve emülsiyonlar) ile uygulama alanları 
(içecekler, unlu mamuller, tahıllar, çorbalar ve 
soslar, tatlılar, şekerlemeler, süt ve dondurulmuş 
ürünler, atıştırmalıklar ve tuzlu ürünler, hayvan 
ve evcil hayvan maması, vb.) dikkate alınarak 
yapılan mevcut durum incelemesi sonrası 2020-
2025 dönemi için çıkarımlar gerçekleştirilmiştir. 

MENA BÖLGESİNDEKİ GIDA FLAVOR 
VE AROMA TERCİHLERİ
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Öncelikle Orta Doğu bölgesinin, organik ürünler 
için artan tüketici talep, satın alma oranı ve 
beklenti düzeyleri kaynaklı olarak 2019'da MENA 
için öne çıktığı belirlenmiştir. Örneğin, BAE'de 
organik gıda ve içecek satışları son birkaç yıla 
göre önemli oranda artış göstermiştir. Genel 
olarak MENA bölgesi gıda flavor ve aroma 
endüstri ve pazarının büyümesinin, doğal 
aromaların içeceklerde, unlu mamullerde ve 
şekerlemelerde kullanımının artmasının sonucu 
olduğu belirtilebilir. Artan talep, büyüyen gıda ve 
içecek endüstrisi nedeniyle pazarın 2020-2025 
döneminde büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

Sentetik flavor ve aroma maddeleri segmenti, 
2019 yılında MENA gıda flavor ve aroma 
pazarında en büyük paya sahip olup ve 
2020-2025 döneminde %4.06'lık bir yıllık 
bileşik büyüme oranına sahip olacağı tahmin 
edilmektedir. Yapay aromaların ekonomik 
olarak daha düşük maliyetli üretimi, satış 
maliyetinin uygun düzeyde tutulmasına yardımcı 
olmaktadır. Bu durum ise ilgili segmentin pazar 
büyümesi üzerinde etki sahibidir. Bununla 
birlikte doğal flavor ve aromalar segmentinin en 
hızlı büyüyen segment olmaya devam edeceği 
tahmin edilmektedir. Fast-food tüketimine 
yönelik tüketici tutumlarının yanı sıra sağlık 
kaygısına sahip tüketicilerde ki değişimin son 
ürün özellik ve bileşimindeki sorgulayıcı birey 
sayısında artışa neden olduğu, bunun sonucu 
olarak da doğal hammaddeler kullanılarak 
elde edilen ürünlerin 2020-2025 döneminde 
MENA bölgesinde en yüksek yıllık büyümeyi 
göstereceği öngörülmüştür. Artan sağlık bilinci 
ve kaygısı eğilimiyle doğal aromalar, doğrudan 
doğada yetişen meyvelerden, sebzelerden 
veya baharatlardan elde edildikleri için son 
kullanıcıların başlıca cazibe unsuru haline 
gelmektedir.

2019 yılında MENA gıda flavor ve aromaları 
pazarında tuzlu ve atıştırmalıklar kategorisi 
en büyük payı almıştır. Bu durum baharatlı 
fast-food'lara ve bu segmentten gelen 
tamamlayıcı lezzetlere olan yüksek talepten 
kaynaklanmaktadır. İçecek segmentinin ise 

(i) özellikle gelişmekte olan ülkelerde etnik 
içeceklerin ve gıda ürünlerinin yaygınlığının 
artması, (ii) gelişmekte olan ülkelerde beslenme 
tarzı ve alışkanlıklarının batılılaşması nedeniyle 
2020-2025 dönemine ait olarak tahmini en 
yüksek büyüme oranına sahip olacağı tespit 
edilmiştir.

Orta Doğu, 2019 yılında %80.43'ün üzerinde bir 
payla MENA gıda flavor ve aromaları pazarına 
hakim olan alt-bölge olmuştur. Ekonomik 
gelişme ve harcanabilir gelirdeki artış, bölgedeki 
farklı tatlara olan talebin gelişmesine yardımcı 
olmaktadır. Kuzey Afrika alt-bölgesi ise artan 
işlenmiş gıda tüketimi ve tüketime hazır gıda 
ürünlerine yönelik artan tüketici sayısı nedeniyle 
bu kategoride toplam pazar payında ikinci 
sırada yer almaktadır. Bununla birlikte Orta 
Doğu bölgesinin 2020-2025 tahmin döneminde 
gıda aroma ve lezzetlerinin batılılaştırılmış 
gıdalara kayması, kilit pazar oyuncularının 
girişi ve doğal aromalı ve daha sağlıklı olarak 
algılanan veya tanımlanan gıdalara yönelik artan 
talep nedeniyle yüksek pazar artışı göstereceği 
belirlenmiştir.

MENA bölgesinde pazar payı ve tüketim 
miktarları değişimi üzerinde başlıca etkili olan 
faktörler;

• İçecek ve unlu mamuller de artan uygulama
 sayısı
• Büyüyen yiyecek ve içecek endüstrisi

olarak belirtilebilir. İçeceklerin yanı sıra fırıncılık 
ve şekerleme ürünlerinde artan doğal aroma 
uygulamaları MENA pazarının büyümesini 
tetiklemektedir. Artan talep ve özellikle vanilya 
aroması ile bu aromayı içeren gıdalara yönelik 
tüketim miktarı ve tercih oranı artışı dikkat çekici 
düzeylere ulaşmış, 2020-2025 yılları arasında da 
artışın devam edeceği öngörülmüştür. Aromalı 
içme suları ile bu ürün kategorisinde meyve, 
sebze ile tıbbi-aromatik bitkilerin kullanımı ile 
çeşitlendirme önemli ilgi ve talep görmektedir. 
Ayrıca çubuk tarçın, karabiber ile tuzlu 
aromalara yönelik artan ilgi ve tercih de dikkat 
çekicidir (IndustryARC, 2021). 
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Bilindiği üzere, İstanbul Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İHBİR) olarak başlıca görevlerimiz 
arasında; üyelerimizin ihracatlarının artmasına 
yardımcı olarak Ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmak, yeni pazarlara ulaşılması noktasında 
ihracatçılarımızı desteklemek, motive etmek 
ve yönlendirmek, 1940’dan günümüze 
süregelen organizasyon ve fuar tecrübemiz ile 
katıldığımız ve Milli Katılım Organizasyonlarını 
düzenlediğimiz uluslararası fuarlar aracılıyla 
Türk Ürünlerinin kalite ve lezzetini tüm dünyaya 
duyurmak yer almaktadır. 

Bu misyonun bir parçası olarak, 7-9 Kasım 
2021 tarihleri arasında Dubai/ Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde düzenlenen ve yalnızca ülkenin 

değil, MENA bölgesinin en önemli fuarlarından 
biri olarak gösterilen uluslararası çikolata, 
şekerleme ve atıştırmalık ürünler fuarı “Yummex 
Middle East 2021”e İHBİR info standı ile katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

Dubai World Trade Center’da 10.300 m2’lik 
alanda “Gulfood Manufacturing, Private Label 
& Licensing Middle East ve The Specialty Food” 
fuarları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
fuara yaklaşık 9.200 profesyonel ziyaretçinin 
katıldığı tahmin edilmektedir. Yaklaşık iki 
senedir tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 
pandemisine rağmen fuara gösterilen ilginin 
beklenenin üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu durum, diğer coğrafyalardaki fuar 
organizasyonları ve pandemi öncesi hayata geri 

İHBİR’İN GÖZÜNDEN FUAR 
YANSIMALARI...
YUMMEX MIDDLE EAST 2021 FUARI
7 – 9 KASIM 2021, DUBAİ/ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



26-27

dönüş için umut vaat etmektedir. Fuar süresince 
Birliğimiz (İHBİR) info standında gerçekleştirilen 
şeker şovları, Türk kahvesi, lokum ve helva 
vb. fuar içeriği ürünlerin ikram edilmesi 
büyük beğeni toplamış olup; standımızda 
gerçekleştirilen şovların geniş kalabalıkları 
bir araya getirmesi neticesinde, gerek Türk 
Pavilyonunda yer alan firmalar gerekse çevre 
standlarda yer alan diğer ülke katılımcıları 
yapılan aktivitelerin hol içerisinde büyük 
yankı uyandırması ve ziyaretçilerin ilgilerini 
bulunduğumuz hole çekmesi sebebiyle Birliğimize 
teşekkürlerini iletmişlerdir. Şov ve ikramların 
dışında dünyanın pek çok bölgesinden fuara 
katılan firmalara, distribütörlere ve ziyaretçilere 
başta geleneksel Türk Ürünleri olmak üzere 
Birliğimiz iştigal sahasına giren tüm ürünler 
ve Birlik faaliyetleri ile ilgili bilgi aktarımında 
bulunulmuş; fuarda Ülkemiz ve ihracatçılarımız 
en iyi şekilde temsil edilmiştir. Aynı zamanda, 
Birliğimiz (İHBİR) Yönetim Kurulu’nu temsilen 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın 
Aydın SOYYİĞİT standımızda bulunarak, fuar 
süresince yapılan etkinlikler ile ilgili çeşitli haber 
ajanslarına değerlendirmelerde bulunarak Birlik 
faaliyetlerini aktarmıştır.

Sektörümüzün Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan 
ihracatına bakıldığında “Kakao ve Kakaolu 
Mamuller” ürün grubunun ilk sırada yer aldığı 
gözlemlenmektedir. “Şeker ve Şekerli Mamuller” 
ve “Tatlı Bisküviler” ürün grupları da ülkeye 
olan ihracatımızda üst sıralarda yer almaktadır. 
Yapılan araştırmalar, ülkenin de yer aldığı MENA 
Bölgesi’nde tüketim alışkanlıklarında bir değişim 
yaşandığını göstermektedir. Araştırmalara 
göre bölgede tatlı tüketiminde büyük bir artış 
yaşandığı; hızla artan nüfus ve bölge insanının 
satın alma güçlerinde yaşanan bu artışların, 
başta şekerli mamuller olmak üzere pek çok 
gıda ürününde talep artışına neden olduğunu 
ortaya koymuştur. Ayrıca, bölge tüketicilerinin 
sağlıklı beslenmeyle ilgili artan kaygıları da 
başka bir araştırmanın sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Birliğimiz standında gerçekleştirilen tadım 
etkinliklerinde bölge insanının tüketim 

tercihleri ile ilgili gözlemlenen tespitler 
yukarıda bahsedilen araştırmaların sonuçları 
ile örtüşmektedir. Bölgeye ihracat yapacak 
olan üyelerimizin, başta sosyal medya olmak 
üzere çeşitli kanallar aracılığıyla “Sağlıklı Ürün” 
vurgusu yapmalarında fayda görülmektedir. Türk 
ürünlerinin tamamı özellikle atıştırmalık ürünler, 
damak tadı açısından bölgeye uygun olduğu 
için ziyaretçilerin ilgisini çeken ürünlerimizden 
olmuştur.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin sektör 
ithalatına bakıldığında ise “Diğer gıda 
müstahzarları” ürün grubu kapsamına giren 
ürünlerin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Şekerli Mamuller alt sektörü de ülke ithalatında 
üst sıralarda yer almakta olup, Türkiye sektörde 
ülkeye en fazla ihracat gerçekleştiren ilk on ülke 
sıralamasında yer almaktadır. B.A.E başta olmak 
üzere MENA Bölgesinde yaşayanların tüketim 
alışkanlıkları, refah seviyeleri ve satın alma 
güçleri göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı 
ürünlerimizin ve geleneksel Türk lezzetlerimizin 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık 
verilmesi ve bu büyük pazardan alınan payın 
artırılması önem arz etmektedir. 
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COVİD-19 pandemisi küresel olarak 
hızla yayılmış ve ülkeleri karantina 
ile katı sosyal mesafe önlemleri 
uygulamaya zorlamıştır. 

Ismail ve arkadaşları (2021), pandemi döneminde 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki 

tüketiciler arasında gıda tüketim alışkanlıklarını 

ve yaşam tarzı davranışlarını değerlendirmek 

amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. 

Bu çalışmaya on sekiz ülkeden toplam 2970 

tüketici katılmıştır. Pandemi sırasında bu 

tüketicilerin %30'dan fazlasında kilo artışı 

görüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca bu tüketicilerin 

%6,2'sinin pandemi öncesine göre öğün sayısını 

artırdığı ve günlük beş veya daha fazla öğüne 

ulaştıkları belirlenmiştir. Tüketicilerin %48,8'inin 

günlük meyve tüketimi gerçekleştirmediği, 

%39,1'inin ise fiziksel aktivite gerçekleştirmediği, 

%35'ten fazlasının ekran (TV, bilgisayar veya 

mobil cihazlar) karşısında günlük 5 saatten 

fazla zaman geçirdiği tespit edilmiştir. Çok 

sayıda MENA bölgesi tüketicisi gece başına 

daha fazla saati uykuda geçirdiğini bilmesine 

rağmen %63'ünde uyku bozukluğu görülmüştür. 

Araştırma sonucunda COVİD-19 pandemisinin 

MENA bölgesindeki yetişkinler arasında 

önemli yaşam tarzı değişikliklerine, fiziksel 

hareketsizliğe ve psikolojik sorunlara neden 

olduğunu vurgulanmıştır.

MENA bölgesinde Suudi Arabistan, Katar, 

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi Körfez 

ülkeleri nüfus büyüklükleri orantılı olarak en 

yüksek sayıda doğrulanmış COVİD-19 vakası 

bildirenler olmuşlardır. MENA bölgesindeki 

bazı ülkeler bu salgınla mücadele etmek için 

okulları, kreşleri, ibadethaneleri, havaalanlarını 

ve alışveriş merkezlerini kapatarak ve sosyal 

toplantıları engelleyerek önemli önlemler 

almıştır. Çoğu ülkede karantina ve fiziksel 

mesafe uygulaması başlatılmış, okulların 

kapatılması zorunlu hale getirilmiş ve büyük 

toplantılar iptal edilmiştir. İnsanlar evde 

kalmaya, uzaktan çalışma ve evden çevrim içi 

öğrenme tekniklerini uygulamaya ve fiziksel 

mesafeye uymaya zorlanmıştır. Bununla 

birlikte bu tür ani değişimleri başlatmak, 

toplumun yaşam tarzı ve davranışlarında 

büyük değişiklikler ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. Kişisel kısıtlamalar, özellikle 

Ürdün gibi tam karantina uygulanan ülkelerde 

fiziksel hareketsizliğe yol açabilmektedir. 

COVİD-19 VE MENA BÖLGESİ 
TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI İLE YAŞAM 
STANDARDI ÜZERİNE ETKİLERİ
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Duygusal stres ve yüksek düzeyde kaygı, bu 

tür kriz zamanlarının yaygın olarak karşılaşılan 

sonuçları arasındadır. Stres yaratan faktörler 

arasında uzun karantina süresi, enfeksiyon 

korkusu, hayal kırıklığı, can sıkıntısı, mali 

kayıp, yetersiz mal ve ürün tedariki ile yanlış 

bilgilendirme yer almaktadır. Sonuç olarak 

can sıkıntısı ve stres; çoğunlukla yağ, şeker, 

tuz ve enerji içeriği yüksek olan gıdaların daha 

fazla tüketilmesi ve daha fazla enerji alımı ile 

ilişkilendirilmektedir. Karantinaya bağlı stres 

ayrıca uyku bozukluklarına neden olabilir, bu da 

artan gıda tüketimi ve kilo alımı ile bağlantılıdır.

Ismail et al. (2021) tarafından yapılan 

araştırmanın kapsamına MENA bölgesinden 

18 ülke (Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, 

Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Filistin, 

Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tunus, 

Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen) alınmıştır. 

Bu bölgeler için sosyal medya uygulamalarının 

sırasıyla %70.3 ve %70.8 olmak üzere hem sağlık 

hem de beslenme ve gıda seçimlerinde bilgi akışı 

ile güncellemeleri için en yaygın bilgi kaynakları 

olarak kullanıldıkları belirlenmiştir. Bunları 

sırasıyla yerel ve uluslararası sağlık otoriteleri 

(53.9) ve sağlık profesyonelleri (%41,3) 

izlemektedir.

Gıda tüketim alışkanlıklarına ilişkin sonuçlar 

incelendiğinde, pandemi öncesine kıyasla 

COVİD-19 pandemisi sırasında günde 

tüketilen öğün sayısında bir artış olduğu 

görülmektedir. Günde beş veya daha fazla 

öğün tüketen katılımcıların yüzdesi pandemi 

öncesinde %2,2'den pandemi sırasında %6,2'ye 

yükselmiştir. Ayrıca öğün atlayan katılımcıların 

oranı pandemi öncesi %64,4'ten pandemi 

sırasında %45,1'e düşmüştür. Öğün atladığını 

bildirenlerin %60,8'i pandemi öncesi ana 

nedenin zaman yetersizliği olduğunu, %37,9'u ise 

pandemi sırasında öğün atlamanın ana nedeninin 

iştahsızlık olduğunu belirtmiştir. 

Sonuçlar yemek sıklığında bir artış gösterse de 

katılımcıların %74'ü pandemi sırasında günde 

sekiz bardaktan az su içerek önerilen su alımını 

karşılamadığını belirtmiştir.

MENA bölgesi tüketicilerin katılımcıları arasında 

COVİD-19 salgını sırasında belirli gıda ürünlerinin 

tüketim sıklığı incelendiğinde ise %48,8'inin 

her gün meyve tüketmediği, %32,5'inin ise her 

gün sebze tüketmediği görülmektedir. Ancak 

tüketicilerin %44,1'i her gün en az bir kez tatlı 

veya şekerleme ve %32,9'u tuzlu atıştırmalıkları 

(cips, kraker ve kuruyemiş) günlük olarak 

tükettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu kişilerin 

%70,5'i günde en az bir kez çay veya kahve 

içmektedir. Araştırmaya katılanların %22,5'i 

günde en az bir kez şekerli içecek tüketirken bu 

kişilerin sadece %4,5'i günde en az bir enerji 

içeceği sarf etmektedir.

Çalışma kapsamındaki MENA tüketicilerinin üçte 

ikisinden fazlası (%65,7) satın aldıkları gıdaları 

muhafaza etmeye başlamadan önce dezenfekte 

etmeye çalışmışlardır. Ayrıca katılımcıların 

%76,4'ü market alışverişinden önce bir liste 

hazırladığını belirtmişlerdir. Genel olarak çevrim 

içi gıda alışverişinin göreceli olarak düşük 

yaygınlığa sahip olduğu, yalnızca tüketicilerin 

yaklaşık üçte birinin çevrim içi olarak gıda 

maddeleri ve hazır yemek sipariş ettikleri 

belirlenmiştir.

Katılımcıların üçte birinden fazlası COVİD-19 

pandemisinden önce herhangi bir fiziksel 

egzersiz gerçekleştirmediklerini ifade ederken 

(%34.9), bu oran pandemi döneminde herhangi 

bir fiziksel egzersiz yapmadığını belirtenlerden 

(%39.1) daha düşüktür. Bilgisayar başında günde 

5 saatten fazla zaman geçiren katılımcıların 

yaklaşık oranı %35 olup, bu oran pandemi 

öncesine ait düzeyden (%24) daha yüksektir. 
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Ayrıca eğlence veya sosyal aktivite amaçlı günde 

5 saatten fazla ekran başında vakit geçiren 

katılımcıların oranı pandemi öncesinde %14,6 

iken pandemi sırasında %37,5'e yükselmiştir. 

Bu değişimin ilişkilendirilebileceği bir husus 

tüketicilerin stres düzeyleridir. Araştırma 

sonuçları da bu ilişkiyi doğrulayacak niteliktedir. 

Pandemi döneminde her zaman veya zamanının 

büyük bir bölümünde fiziksel ve duygusal 

tükenme, sinirlilik ve gerginlik yaşadığını veya 

hissettiğini belirten tüketicilerin sayısında 

önemli bir artış belirlenmiştir. 

Bu değişimin bir diğer yansıması ise uyku 

alışkanlık, düzen ve davranışında olmuştur. 

Her gece 7 saatten az uyuyan katılımcıların 

oranı pandemi öncesinde %51,4 iken pandemi 

sırasında %36,6'ya düşmüş, buna rağmen kötü 

uyku kalitesi şikayetinde bulunan birey oranı ise 

pandemi öncesi %17,1'den %29'a yükselmiştir. 

Ayrıca uyku bozukluğu oranı da %53.1’den 

%62.9’a yükselmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların 

%29,6'sı pandemi döneminde kendilerini tembel 

ve daha az enerjik olarak tanımlarken, bu oran 

pandemi öncesi için %4.7’dir.

Araştırmanın önem arz eden sonuçlarından 

birisi, MENA bölgesindeki tüketicilerin gıda 

seçimi ve beslenme tercihleri için referans ve 

bilgi kaynağı olarak kabul ettikleri kaynaklara 

dairdir. Tüketicilerin yaklaşık üçte ikisinin 

sağlık ve beslenme ile ilgili bilgilerini ağırlıklı 

olarak sosyal medya uygulamaları ve ardından 

ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile 

sağlık profesyonellerinin güvenilir web siteleri 

aracılığıyla elde ettiğini belirlenmiştir. MENA 

ile ilişkilendirilecek bir diğer ülke olan İran'da 

yapılan bir başka araştırmada çalışmaya 

katılan hemşirelerin %55,3'ünün COVİD-19 

güncellemelerini ve bilgilerini DSÖ ve Sağlık 

Bakanlığı'nın web sitesinden aldığı, ardından 

%48,2'sinin temel olarak sosyal medya 

uygulamalarına bilgi kaynağı olarak güvendikleri 

belirlenmiştir. Pandemi süresince aşırı, karmaşık 

ve tutarsız bilgi yüklenmesinin, bir diğer ifade 

ile INFODEMİ’nin, orta ve uzun vadede MENA 

bölgesi tüketicilerinin gıda tercihlerinde önemli 

değişimlere neden olması beklenebilir. Bu 

değişimlere ait öngörü ve stratejiler ile bölge 

gıda pazarında pay sahibi olma çalışmaları 

yürütülmesinde yarar bulunmaktadır.

Ismail ve arkadaşları (2021) tarafından

yürütülen araştırmaya katılan MENA bölgesi 

tüketicileri, COVİD-19 pandemisi sırasında 

günlük öğün sayısında artış ve öğün atlama 

yüzdesinde azalma olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu durum aynı zamanda bu popülasyon arasında 

belirlenen kilo artışı ve aşırı kalori alımını da 

açıklamaktadır. Ayrıca MENA bölgesi için 

belirlenen sonuçlar dünyanın oldukça farklı 

beslenme ve sosyo-kültürel özelliklere sahip 

diğer bölgeleri ile de benzerlik göstermektedir. 

Benzer şekilde Fransız yetişkinler ile yapılan 

bir çalışmada kilo alımı, fiziksel egzersizlerin 

azalması, hareketsiz kalma süresinin artması, 

atıştırmalık tüketimin yükselmesi, taze meyve 

ve sebze tüketiminin azalmasının yanı sıra 

şekerleme ürünleri, bisküvi, pastacılık ürünleri, 

unlu mamuller ve kek tüketiminin artması gibi 

gıda seçimi ve tüketimi değişimleri belirlenmiştir. 

MENA bölgesinde de meyve ve sebze 

tüketiminde düşüş olup şekerleme ürünleri, tuzlu 

atıştırmalıklar ve tatlı tüketiminde artış (%33 

oranında tüketici tarafından günde en az bir 

kez tüketim) belirlenmiştir. Bu durum pandemi 

öncesinde başlayan bölgedeki beslenme ve 

gıda tercihlerinde batılılaşmanın ivme kazanmış 

halinin sonuçları olarak da ifade edilebilir. 

Nitekim 1961-2007 yılları arasındaki döneme 

dair MENA bölgesi için yapılan daha önceki bir 

çalışmada et ve bitkisel yağlardan elde edilen 

enerji oranları önemli ölçüde artarken; tahıllar, 

sebzeler, meyveler, süt ve süt ürünlerinden 

elde edilen enerji oranında düşüş eğilimi 

belirlenmiştir.
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COVİD-19 salgını sırasında küresel olarak 

çeşitli sağlık otoriteleri tarafından hijyen 

uygulamalarının iyileştirilmesi, gıda satış, taşıma, 

muhafaza ve tüketim alanlarında alınması 

gereken önlemlere dair çeşitli bilgilendirmeler 

farklı otoriteler tarafından değişik kanallar 

aracılığıyla vurgulanmıştır. MENA bölgesi 

tüketicilerinin yalnızca %14,1’inin bu önlem ve 

uygulamalar kapsamında değerlendirilebilecek 

olan gıda muhafaza öncesi ve satın alma 

sonrası ambalaj dezenfeksiyonu vb. işlemleri 

gerçekleştirmediği tespit edilmiştir. Bu 

bulgu, ilgili tüketicilerin pandemi ve gıda 

güvenliğine yönelik olarak tartışmaya açıkta 

olsa uyarıları dikkate aldığının bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir. Ayrıca gıda güvenliği 

konularında tüketicilerin hassasiyet düzeyi ile de 

ilişkilendirilebilir.

Araştırmada tüketicilerin yaklaşık olarak üçte 

birinden fazlasının pandemi döneminde herhangi 

bir fiziksel aktivite veya egzersiz yapmadığı ve 

ayrıca yine üçte birinden fazlasında kilo artışı 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Genel olarak 

MENA bölgesindeki obezite oranları dikkat çekici 

derecede yüksektir. Bu oranlar aynı zamanda 

tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların 

görülme sıklığı ile felç gibi bulaşıcı olmayan 

hastalıklarla da ilişkilidir. COVİD-19 pandemisi 

döneminde gerçekleşen zorunlu veya self-

izolasyon ile kapanma uygulamaları sonucunda 

obezite probleminin yalnızca yetişkinlerde 

değil, MENA bölgesindeki çocuklarda da artış 

göstermiş olabileceği öngörüsü bulunmaktadır. 

Çalışmalar; fiziksel hareketsizliğin artan 

insülin direnci, azalmış kardiyorespiratuar 

zindelik ve yine artan dislipidemi ile ilişkili vücut 

kompozisyonunda değişikliklere yol açtığını 

ortaya koymaktadır. Bu durum ise özellikle 

artan sağlık giderleri ile toplum sağlığına yönelik 

önleyici politikaların kamu otoritesi tarafından 

hayata geçirilmesi ile sonuçlanabilmektedir. 

Bu durumda ise özellikle yüksek kalorili ürünlere 

yönelik farklı vergi uygulamaları, bilinçlendirme 

kampanyaları, eğitim faaliyetleri devreye 

sokulabilmekte olup benzer uygulamalar 

dünyanın diğer bölge ve ülkelerinde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durumda ise tüketicilerin satın 

alma davranışları ile gıda tercihlerinde şiddetli 

yansımalar ile karşılaşılmaktadır. Kısa vadede 

olmasa bile MENA bölgesindeki ülkelerde de 

bu tür önlem ve uygulamalar ile karşılaşılabilir. 

Bu duruma yönelik stratejilerin belirlenmesi, 

bölge ülkelerinin lezzet tercihleri ve mevcut 

tüketim alışkanlıkları ile uyumlu ancak düşük 

kalori değerine sahip olan ürünlerin pazara arzı 

ihracatçılarımız için avantajlar sağlayabilir.

Gıda tercihleri ve bunlar üzerinde etkili olan 

motivasyon unsurlarını belirlemeye yönelik 

uluslararası araştırmalarda kapsama alınan 

başlıca dokuz ölçüt bulunmaktadır; erişebilirlik, 

doğal içerik, kilo kontrolü, fiyat, sağlık, ruh 

hali etik kaygılar, duyusal özellikler ve beğeni, 

bilinirlik/aşinalık (Souza et al., 2020). 

Sağlık kaygılı tüketiciler beslenme, hareketlilik ve 

çevre, bir başka ifade ile doğa hakkında kaygılar 

taşıyan ve tercih ile seçimlerinde bu kaygı odaklı 

hareket eden bireyler olarak tanımlanabilir 

(Kraft and Goodell, 1993). Dolayısıyla bu 

tüketici grubu, gıda seçimlerindeki motivasyon 

unsurlarından birden fazlasının etkisi altındadır. 

Ayrıca stresin gıda tüketim alışkanlıkları ve 

obezite ile bağlantılı olabileceği dört farklı olası 

mekanizma bulunmaktadır; (i) öz-düzenleme 

gibi bilişsel süreçler; (ii) aşırı yeme, uykuyu 

kısaltma ve fiziksel aktiviteyi azaltma yoluyla 

davranışsal etki; (iii) hipotalamik-hipofiz-

adrenal eksende fizyolojik değişiklikler ve (iv) 

leptin, grelin ve nöropeptid Y gibi hormonların ve 

peptitlerin üretimi üzerindeki etkiler.

Sağlık kaygılı tüketiciler; hem daha sağlıklı gıda 

arayışında olan hem de bunların daha güvenli, 

sürdürülebilir ve etik duyarlılıklar taşınarak 

üretilmesi beklentisi bulunan gruptur. 
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“Daha sağlıklı” ürün tanımlamasına organik, 

fonksiyonel, doğal olarak sağlıklı, potansiyel 

alerjenleri içermeyen gıdaları dahil edebiliriz. 

Fakat bu tanımlama ülkeler arasında farklılık 

gösterebilir. Çünkü her topluluğun yaşadığı 

deneyimler ve dinamikleri önceliklerini 

değiştirmektedir. Toplumsal veya bireysel ruh 

halindeki değişimler, kaygılı tüketici sayısı ile 

bu kaygının şiddetini etkileyebilir. COVİD-19 

pandemisi sırasında da insanlar bilinmeyen 

bir süre boyunca stresli bir duruma maruz 

kalmaktadır. Bu durum ise takip eden gün 

boyunca fiziksel işlev üzerinde doğrudan etkisi 

olan uyku kalitesini bozabilmektedir. Ismail ve 

arkadaşları (2021), araştırmalarında MENA 

bölgesi tüketicilerinde pandemi döneminde 

pandemi öncesine göre uyku saatlerinde artışın 

yanı sıra bu tüketicilerin %60'ından fazlasının 

uyku bozukluğuna ve yaklaşık %30'unun kötü 

uyku kalitesine sahip olduklarını belirlemişlerdir. 

Bu durum ise “kaygılı tüketici” oranında olası 

artışlar görülmesi olasılığı ile ilişkilendirilebilir. 

Tüketicilerin kaygı düzeyindeki artışın ise gıda 

seçimleri ve tüketimleri üzerinde yansımaları 

olacaktır (Ismail et al., 2021). 

Bir diğer yakın tarihli çalışmada Abouzid ve 

arkadaşları (2021) 17 MENA bölgesi ülkesinde 

(Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, 

Katar, Yemen, Suriye, Filistin, Cezayir, Fas, 

Libya, Tunus, Irak ve Sudan) 5896 tüketicinin 

katılımı ile bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Bu araştırmada pandemi öncesinde ve sırasında 

fiziksel aktivite, gıda tüketim alışkanlıkları, 

sigara içme, televizyon izleme, sosyal medya 

kullanımı ve uyku dahil olmak üzere yaşam tarzı 

davranışları incelenmiştir. Elde edilen veriler ile 

COVİD-19'un MENA bölgesindeki yaşam tarzı, 

tüketici tutum ve davranışları üzerindeki etkileri 

analiz edilmiştir.

Abouzid et al (2021), araştırmaya katılan 

tüketicilerin %62.8'sinin kadın olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcıların vücut kitle indeksleri 

ortalama 25,4 kg/m2 olarak belirlenmiştir. 

MENA bölgesindeki tüketicilerin yaklaşık 

%38.4'ü pandemi sırasında herhangi bir 

fiziksel aktivite veya egzersiz yapmadıklarını 

belirtmişlerdir. %57,1'i ise sosyal medyada 

günlük 2 saatten fazla zaman geçirdiğini ifade 

etmişlerdir. MENA bölgesindeki tüketicilerin 

sigara içme alışkanlıklarında önemli bir değişiklik 

olmamıştır. Ayrıca tüketicilerin %30,9'u gıda 

tüketim ve beslenme alışkanlıklarında bir 

iyileşme olduğunu belirtmiştir, %24,8'i ise bu 

alışkanlıklarının kötüleştiğini ifade etmişlerdir. 

Fast-food tüketimi, çalışma popülasyonunun 

%48,8'inde önemli ölçüde azalmıştır. COVİD-19'a 

doğrudan ve/veya dolaylı maruz kalma, artan 

karbonhidrat yumurta, şeker, kırmızı et ve kümes 

hayvanları tüketimi ile sonuçlanmıştır. Ayrıca 

televizyon izlemeye ve sosyal medyaya harcanan 

saatlerde de önemli artış gerçekleşmiştir. Ismail 

ve arkadaşları (20021) tarafından belirlenen 

sonuçlar ile uyumlu olarak bu çalışmada da 

pandemi döneminde uyku saatlerinde azalma 

olduğu vurgulanmıştır. 

Abouzid et al (2021) tarafından elde edilen 

sonuçlar, azalan fiziksel aktiviteler ile sosyal 

medya ve televizyonda daha fazla zaman 

harcama gibi hareketsiz yaşam tarzının artışına 

işaret etmektedir. Pandemi sırasında çok sayıda 

MENA bölgesi tüketicisinin uyku süresi azalmış 

ve vücut ağırlığı artmıştır. Kısıtlamalar ile fast-

food tüketimi önemli ölçüde azalmasına rağmen 

C vitamini, D vitamini ve Çinko içeren gıda 

takviyelerinin tüketim oranlarında önemli artışlar 

gerçekleşmiştir.
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Kuzey Afrika ülkeleri, tarih boyunca 
farklı medeniyetlerden büyük 
ölçüde etkilenen ve yaşamın tüm 
yönlerini etkileyen eski bir geleneksel 
beslenme davranışı ve gıda 
teknolojisine sahiptir. 

Bu bölgede geleneksel gıda işleme teknolojisi 
yüzyıllar boyunca bir nesilden diğerine 
aktarılmıştır. Yunanlılar, Fenikeliler, Berberiler, 
Mısırlılar, Romalılar gibi eski uygarlıklar 
ile Araplar ve Osmanlılar gibi daha yeni 
uygarlıklar Kuzey Afrika'nın kültürünü ve 

KUZEY AFRİKA’DA SOSYO-
EKONOMİK FAKTÖRLER VE BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI: 1990’DAN 2019 
YILINA DEĞİN YAŞANAN DEĞİŞİM 

beslenme davranışlarını etkilemiştir. Bu etkiler, 
bölgedeki ülkeler arasında önemli ölçüde 
farklılık göstermekle birlikte özgün olarak da 
tanımlanabilecek bölgesel ve zengin bir kültüre 
sahip olunmasına katkıda bulunmuştur.

Bazı beslenme alışkanlıkları ve yemek kültürleri 
bölgedeki ülkelerde ortaktır ve farklı coğrafi 
bölgelerden çok çeşitli etnik gruplar tarafından 
yaygınlaştırılmıştır. Araplar öncesi soyundan 
gelen yerli bir nüfus olan Berberiler, bölgede 
çoğu diyette temel olarak tüketilen kuskus 
hazırlamak için irmik, zeytinyağı, sebze ve etin 
kullanımını ilk başlatanlardandır. Bugün Kuzey 
Afrika'da Arap medeniyetinin getirdiği safran, 
Hindistan cevizi, tarçın, zencefil ve karanfil gibi 
baharatların geleneksel kullanımı da günlük 
beslenmenin önemli birer parçasıdır. Osmanlı 
kültürünün yaygınlaşması ile tatlı çeşitleri ve 
tüketimi gelişmiştir. Domates, kabak ve patates 
gibi sebzeler Orta ve Güney Amerika'dan 
bölgeye yayılan bitkisel ürünlerdir.

Kültürel etkilerin bu zengin kombinasyonu, 
Kuzey Afrika ülkelerine özgü Akdeniz diyetini 
şekillendirmiş ve bu diyetin bilinen Avrupa 
modellerinden farklı olan bir versiyonunun ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Kuzey Afrika’da gıda 
ürünlerinin hazırlanması, esas olarak pişirme 
sırasında eklenen baharatlara atfedilen kendi 
tipik özelliklerine sahiptir. Kuzey Afrika diyeti 
karakteristik olarak düşük hayvansal gıdalar 
ve yüksek düzeyde özellikle tahıllar, sebzeler, 
baklagiller ve zeytin olmak üzere bitkisel gıdalar 
içerir. Bunlara ek olarak çeşitli geleneksel süt 
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ürünleri tüketiciler tarafından yüksek oranlarda 
tercih edilmekte ve tüketilmektedir. Sığır, kuzu 
veya keçiden elde edilen geleneksel et ürünleri, 
İslami kurallara uygun olarak kesildikten sonra 
kanları karkastan akan sağlıklı hayvanlardan 
üretilir. Domuz etinden elde edilen ürünler daha 

Kuzey Afrika ülkeleri hızlı kentleşme ile ekonomik 
ve demografik büyümeyle bağlantılı, geçiş 
halindeki ülkeler olarak tanımlanabilir. 
Bu bölgedeki gıda tüketim ve satın alma 
davranışları üzerinde çeşitli faktörler 
belirleyicidir; coğrafi durum, gelenekler, 
inanç, tarımsal üretim, ekonomik durum 
ve küreselleşmenin etkileri. Kuzey Afrika 
ülkelerindeki beslenme davranışı genel olarak 
Akdeniz diyeti ile paralellikler taşır. Meyve, 
sebze ve tahılların yüksek tüketimi ve yemek 
pişirmede zeytinyağı kullanımı Güney Akdeniz 
diyetinin ortak unsurlarıdır. Ancak küreselleşme 

az tüketilmekte ancak Mısır'daki Kıptiler gibi 
bazı etnik gruplar tarafından tercih edilmektedir. 
Aynı şekilde Kosher’e uygun geleneksel et 
ürünleri de Yahudi aileler tarafından hazırlanıp 
tüketilmektedir.

etkisi son on yılda kademeli olarak Kuzey 
Afrika gıda tercihlerinde gözlenebilmektedir. 
Pizza, hamburger ve alkolsüz içecekler gibi 
gıdalar çoğu Afrika ülkesinde yaşayanların 
günlük beslenme düzenine entegrasyonlarını 
gerçekleştirmişlerdir. Artan rafine şeker, 
hayvansal yağ, tuz ve kırmızı et tüketiminin 
yanı sıra diyet lifleri, tam tahıllar ve doymamış 
yağ asitlerinin azalan tüketimi dikkat çekicidir. 
Beslenme ve gıda tercihlerindeki bu değişim, 
aşırı kilolu bireylerin yaygınlık ve oranında hızlı 
bir artışla sonuçlanmıştır. 
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Bu artış, obeziteye bağlı ölümler ve metabolik 
sendrom, diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler 
hastalıklar ve kanserler dahil morbiditeler 
ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) 2016 istatistiklerine göre 
Doğu Akdeniz bölgesi, Amerika ve Avrupa'dan 
sonra en yüksek ortalama vücut kitle indeksine 
sahip üçüncü bölgedir. 2014 yılında bölgesel 
nüfus içindeki yetişkin kadınların %50,1'i ile beş 
erkekten ikisinden fazlası (%43,8) ve çocukların 
%15'inden fazlası aşırı kilolu veya obez olarak 
tanımlanmıştır.

Sosyo-ekonomik ve demografik faktörler, 
Kuzey Afrika'da beslenme ve gıda tüketimiyle 
ilişkileri nedeniyle dikkate alınması gereken 
ve öne çıkan faktörlerdir. Bulaşıcı olmayan 
hastalıkların oluşturduğu ekonomik yükler ve 
problemler, düşük gelirli ülkelerde daha yüksek 
düzeyde olup bunlara bağlı ölümlerin %80'inden 
fazlası bölgedeki göreceli olarak daha yoksul 
olan ülkelerde karşımıza çıkmaktadır. Bu sağlık 
problemlerine karşı daha yüksek duyarlılığa ve 
daha düşük savunmaya sahip olan gruplar kişi 
başına gelirin daha düşük olduğu, ekonomik ve 
siyasi istikrarsızlık ve dalgalanmaların daha fazla 
karşılaşıldığı ülkelerde yaşayan bireylerdir. 
Gıda satın alma ve tercihleri üzerinde sosyo-
ekonomik statünün (SES) önemli bir etken 
olduğuna dair çeşitli araştırmalar mevcuttur. 
Daha yüksek SES gruplarından tüketicilerin, 
ilgili otoritelerin beslenme önerileri ile daha 
az uyumlu olan profil ve davranışlara sahip 
olan düşük SES grubundan bireylere kıyasla 
daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip 
olma olasılıkları daha yüksektir. Özellikle 
fiziksel aktivite, meyveler, sebzeler, baklagiller 
ve tahıllar dahil olmak üzere bitkisel gıda 
tüketiminin sıklığı gibi Akdeniz diyetine 
uyumun çeşitli göstergeleri vardır.  Beslenme 
alışkanlıkları ve gıda tercihleri değişikliğinde 
demografik ve SES grupları arasında geçişler rol 
sahibidir. 

Kuzey Afrika bölgesinin önemli ülkeleri arasında 
bulunan Fas’ta gerçekleştirilen bir araştırma 

SES'nün fiziksel aktivite seviyeleri üzerindeki 
yüksek etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 
Faslı öğrenciler, cinsiyetten bağımsız olarak, 
işsiz ve emekli deneklere göre daha yüksek 
fiziksel aktivite düzeyine sahiptir. En düşük 
fiziksel olarak aktif kategorinin yaygınlığı genel 
olarak %16.5, kadınlarda %24 ve erkeklerde 
%9 olarak belirlenmiştir. Daha düşük fiziksel 
aktivite düzeyi ev hanımları (%28.2), işsizler 
(%18.6) ve emekliler (%17.9) için belirlenmiştir. 
Faslı yetişkinler arasında fiziksel hareketsizlik 
prevalansı yaklaşık %25’dir. Faslı ergenler 
arasında fiziksel hareketsizlik ve hareketsiz 
davranış yaygınlığını belirlemeyi amaçlayan 
diğer bir araştırmaya göre ise fiziksel 
hareketsizliğin genel prevalansının %79.5 ve 
hareketsiz davranışın yaygınlığının %36.5 
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu oranlar kızlarda 
(sırasıyla %87,0 ve %39,1) erkeklere göre 
(sırasıyla %70,9 ve %33,6) daha yüksektir. Düşük 
fiziksel aktivite ve hareketsiz davranış; yaş ve 
cinsiyet gibi demografik değişkenler, aile ve 
duygusal istikrar gibi psikolojik değişkenler ve 
yetersiz sebze ve meyve tüketimi gibi beslenme 
davranışları ile ilişkilendirilmiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü'ne göre bir diğer Kuzey Afrika ülkesi 
olan Tunus'taki yetişkinlerin %29'u yetersiz 
fiziksel aktiviteye sahiptir. Sedanter olarak 
tanımlanan düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu 
ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam 
tarzına sahip kişilerde erkekler arasındaki oran 
%25, kadınlarda ise %33'tür. Çocuklarda gıda, 
sosyo-ekonomik ve fiziksel aktivite gibi çevresel 
faktörlerin etkisini değerlendirmeyi amaçlayan 
ve Cezayir’de yürütülen araştırmada ise erkek 
çocukların yaklaşık %44'ünün ve kız çocuklarının 
%66'sının düşük aktivite düzeyine sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Mevcut bulgular fiziksel hareketsizliğin Kuzey 
Afrika ülkelerinde oldukça yaygın bir sorun 
olduğuna ve nüfusun %40'ından fazlasının 
yetersiz sağlıklı egzersiz düzeyine sahip olduğuna 
işaret etmektedir. Ülkeler bazlı olarak Fas'ta 
(%17), Tunus'ta (%15) ve Mısır'da (%34) 
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yetişkinler arasında fiziksel hareketsizlik düzeyi 
dikkat çekicidir. Küresel Okula Dayalı Öğrenci 
Sağlığı Anketlerinden (GSHS) elde edilen 
verilere göre Mısır'da çocuklar ve ergenler 
arasında fiziksel hareketsizlik prevalansı 
oldukça yüksektir (%91). Benzer yüksek 
seviyelerde hareketsizlik Libya (%83,9), Fas 
(%82,6) ve Tunus'ta (%81,5) gözlemlenmiştir. 

Gıda tüketim ve tercihlerindeki değişim, 
popülasyonların beslenme davranışları ve 
kalıplarının nitelik ve niceliğinde deneyimledikleri 
değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler fiziksel 
aktivite, iş ve aile ortamları ile genel sağlık 
ve sosyo-ekonomik refah gibi yaşam tarzıyla 
ilgili diğer faktörlerle eş-zamanlı değişim 
gösterebilmektedir.  

Bu fiziksel hareketsizliğin sosyo-demografik 
belirleyicileri olarak yaş, evlilik ve kentleşmenin 
yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve gıda tüketim 
tercihlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
bu bölgedeki çevresel koşulların, özellikle hava 
sıcaklığı ve iklim özelliklerinin de gıda tüketimi ve 
tercihleri ile fiziksel aktivite üzerinde etkilerinin 
bulunduğunun belirtilmesi gerekir.

Kuzey Afrika'daki gıda tüketim ve tercihlerindeki 
değişimin mevcut durumu yüksek enerji, yağ, 
şekerli ve tuzlu gıda tüketimi ile düşük diyet 
lifi alımı ve düşük fiziksel aktivite seviyesiyle 
karakterizedir.
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Doğu Akdeniz'deki gıda tüketim alışkanlıkları 
önemli ölçüde Batı tarzı beslenme 
alışkanlıklarına dönüşmektedir. Kadınların 
çalışma hayatında daha fazla yer alması, 
kentleşme ve ekonomik kalkınma bu alışkanlıkları 
büyük ölçüde etkilemektedir. Kuzey Afrika 
bağlamında et, balık ve süt ürünleri tüketimi 
nedeniyle hayvansal gıdaların alımı artarken, 
tahıl ve şeker tüketimi bu bölgenin özgünlüğünü 
yansıtacak şekilde nispeten yüksektir. 2027 yılına 
kadar hayvansal gıdaların payı yaklaşık %10'a 
ulaşacak olsa da kalori kaynağının %89'unun 
sebzelerden olması beklenmektedir. Bölgede 
kişi başına günlük ortalama kalori alımı yaklaşık 
3412 kcal'dir. Ambalajlı gıda ve fast-food 
tüketiminin 2027 yılına kadar yılda 19 kg'dan 
22 kg'a çıkması beklenmektedir. Özellikle çay 
ile birlikte tüketildiği için günlük şeker tüketimi 
göreceli olarak yüksek olup yılda kişi başı 40 kg'a 
ulaşmaktadır. 2020 yılı verileri esas alındığında 
ortalama et tüketimi kişi başına yılda yaklaşık 
25 kg’dır.

Fas gıda tüketim modelinde büyük ölçüde 
tahıllar, özellikle ekmek yapımında kullanılan ve 
geleneksel tahılların (durum buğdayı ve arpa) 
yerini alan yumuşak buğdaylar hakimdir. Ekmek 
başlıca yemeklerle birlikte her öğünde tüketilir. 
Fas’ta gıda tüketim ve tercihlerindeki değişim 
için önemli bir gösterge olarak, 2011 ve 2017 
yılları arasında günlük enerji alımındaki artış 
dikkate alınabilir.  Bu dönemde günlük enerji 
alımı 2546.5 kcal’den 3250.14 kcal’e ulaşmıştır. 
Bu değişime et ve süt ürünleri de dahil olmak 
üzere hayvansal kaynaklı protein alımındaki 
artış eşlik etmiştir. İspanya'da yaşayan Fas 
kökenli ergenlerin diyetini Fas'ta yaşayan 
ergenlerinkiyle karşılaştırmayı amaçlayan yakın 
tarihli bir araştırmada, Faslı ergenlerin Avrupalı 
gençlerinkine benzer gıda tüketim davranışlarını 
benimsediği sonucuna varılmıştır. Fas diyeti basit 
şekerler, rafine tahıllar ve alkolsüz içecekler, 
endüstriyel hamur işleri ve atıştırmalıklar gibi 
doymuş yağlar açısından zengindir. Akdeniz 
diyetine uyum, İspanyol nüfusu arasında Faslılara 
göre daha yüksektir. Örneğin; Faslı yetişkinlerde 

yağ alımı (%35.9), İspanyol yetişkinlere (%25.58) 
kıyasla daha yüksektir. Ortalama karbonhidrat 
(İspanya; %52.79, Fas; %44.44) ve protein 
(İspanya; %23.75, Fas; %16.88) alımları ise Faslı 
yetişkinlere kıyasla İspanyol yetişkinler için daha 
yüksek düzeylerdedir.  2012-2016 döneminde 
Faslı tüketicilerin başlıca tercih ettikleri gıdaları 
tahıllar, sebzeler, yağlı zeytin (ana yağ kaynağı) 
ve meyveler oluşturmuştur. Beyaz ve kırmızı et 
tüketimi artmış ve haftada yaklaşık üç porsiyona 
ulaşmıştır. Süt ürünlerinin tüketim sıklıkları ise 
haftada iki kez olup, patates tüketimi haftada 
yaklaşık dört porsiyondur.

Sudan'da en çok tüketilen gıdalar ise yine 
tahıllar, yumrulu bitkiler, sebze ve meyveler, 
son olarak da içecekler ve tatlılardır. Et, süt, 
kümes hayvanları ve yumurta gibi protein 
kaynağı olarak tanımlanabilecek gıdaların 
tüketim oranları ise oldukça düşüktür. Günlük 
gıda tüketiminde enerji alımının %65.7’si 
karbonhidratlar, %21.9’u yağlar, %12.4’ü ise 
proteinlerden kaynaklanmaktadır. Günlük 
ortalama kalori alımı kırsal ve kentli nüfus için 
sırasıyla 2140 ve 2270 kcal’dir.

Libya'da tüketilen en önemli gıdalar tahıllar, 
zeytinyağı ve şekerli ürünler olup kalori alımının 
yaklaşık %75’i bu gıdalar kaynaklıdır. Gıda 
tüketiminin genel karakteristik özellikleri 
arasında yüksek kalorili olması ve mikro besin 
öğeleri açısından yetersizliği bulunmaktadır.  
Geleneksel Mısır gıda tüketim davranışı ise 
tahıllara, kuru baklagillere ve sebzelere 
dayanmaktadır. Günümüz koşullarında ise 
ekmek, fast-food, şekerlemeler, tatlılar, kekler, 
atıştırmalıklar ve işlenmiş ürünler geleneksel 
tüketim alışkanlıklarının yerini almıştır. 
Tunus'ta günlük kalori alımı yaklaşık 3341 
kcal’dir. Başlıca tüketilen gıdalar baklagiller ve 
sebzeler, ekmek, süt ürünleri, şekerleme ürünleri 
ve şekerdir. Bu ülkede ekmek, süt ürünleri, şeker, 
şekerleme, yağ, kızarmış patates ve meyve 
tüketimi artış göstermiş olup sebze, baklagil ve 
bitkisel yağ tüketimi ise düşüş göstermiştir (El-
Rhazi et al., 2020).
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MENA bölgesinde yer alan ve yer 
altı kaynakları açısından önemli 
gelire sahip olan ülkelerde önemli 
sayıda göçmen işçiler yer almakta 
olup bu işçilerin sayısının yerel 
nüfusa yakın sayıda olduğu bölgeler 
bulunmaktadır. 

Örneğin; Suudi Arabistan Krallığı (KSA), 

özellikle Kuzey Afrika, diğer Körfez ülkeleri ve 

Güney Asya'dan büyük bir göçmen iş gücüne 

sahiptir. Bu iş gücünün göçü ve çalıştığı ülkeye 

yerleşimi ve yaşamları, gıda davranışları ve 

tüketim özelliklerini de etkiler. Bu nedenle 

MENA bölgesi tüketicileri arasında yer alan ve 

göz ardı edilmemesi gereken bu tüketicilerin 

incelenmesi önem taşımaktadır. Khan ve 

arkadaşları (2020), KSA’nın başkenti Riyad'da 

yerleşik 880 göçmen ve ailelerinin göç öncesi 

ve sonrası gıda tüketim alışkanlıkları ile 

beslenme davranışlarını inceleyen bir araştırma 

gerçekleştirmişlerdir. Bu göçmenlerin ortalama 

yaşlarının hem erkek (39.7 yıl) hem de 

kadınlarda benzerlik taşıdığını belirlemişlerdir. 

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin 

yaklaşık %61'inin 5 yıldan daha az süredir KSA’de 

ikamet ettikleri belirlenmiştir. Kan basıncı 

ve biyokimyasal ölçümlerde önemli cinsiyet 

farklılıkları gözlenmiş, erkeklerde kadınlara göre 

daha yüksek ortalama sistolik ve diyastolik kan 

basıncı ve dislipidemi belirlenmiştir. Göçmen 

kadınlar; erkeklerden daha yüksek kitle vücut 

indeksine sahip olmalarının yanı sıra beslenme 

ve gıda tüketim konularında da daha fazla 

bilinç ve farkındalık düzeyine sahip olan kişiler 

olarak tanımlanmışlardır. Bu tüketici grubunun 

KSA’a göçleri sonrası gıda tüketim, bilinç ve 

farkındalıklarında artış olmasına rağmen bu 

tercih ve beslenme davranışlarının sonucu olarak 

tanımlanabilecek sağlık sorunları ile karşılaşılma 

sıklıkları artış göstermiştir. Bu çalışmadan elde 

edilen bulguların MENA bölgesindeki göçmen 

iş gücünün karakteristik bazı özelliklerinin 

belirlenmesinin yanı sıra gıda satın alma davranış 

ve tercihlerinin anlaşılabilmesi için kullanılma 

potansiyeli bulunmaktadır.

Khan et al. (2020), göç sonrası göçmen 

iş gücü mensuplarının meyve ve ürünleri 

tüketiminde artış gerçekleştiği, daha fazla 

beyaz et, süt ürünleri, patates, pirinç tükettikleri 

belirlenmiştir. Dışarda yemek tüketimi 

oranlarında önemli artış olmuştur. 

MENA BÖLGESİNDE GÖÇMEN 
İŞGÜCÜNÜN GIDA TÜKETİM 
DAVRANIŞLARI
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Ancak kırmızı et, sebze ve meşrubat 
tüketimlerinde düşüş gerçekleşmiştir. Bu 
tüketicilerin gıda ambalajlarını inceleme ve 
etiket okuma alışkanlıkları önemli düzeyde 
artmıştır. Ayrıca gıda satın almada beslenme 
konusunda farkındalık, bilinç ve eğitim ile 
ilişkilendirilebilecek bir değişim olarak daha 
düşük yağlı gıdaların tercih edilmesi söz konusu 
olmuştur. Bu değişim KSA’nın iklim koşulları ile de 
ilişkilendirilerek yüksek sıcaklığın gıda seçimleri 
üzerindeki bir etkisi olarak da yorumlanabilir. 

Ancak bu değişimlerin göçmen iş gücünün 
bulunduğu ülkede çalışma veya ikamet süresi ile 
de ilişkisinin olduğu dikkate alınmalıdır. Örneğin; 
göçün ilk yıllarında gazlı içeceklerin ve şeker 
düzeyi yüksek gıdaların yüksek tüketimi ile 
birlikte kırmızı et, kızarmış gıdalar, patates ve 
pirinç tüketiminin artış gösterdiği belirlenmiştir. 
Göçmenlerde göç sonrası beslenme ve gıda 
tüketimine dair tutum ve farkındalık değişimi 
ile bunun satın alma ve uygulamaya aktarılması 
eş zamanlı olmayabilmektedir. Daha önce 
Hollanda’da yürütülen bir araştırmada da bu 
tüketici grubu için benzer bulgular elde edilmesi 
dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu tüketici grubuna 
yönelik geliştirilecek stratejilerde göçmenlik 

süresinin dikkate alınması gereken bir faktör 
olduğu belirtilebilir. 

Çeşitli araştırmalar sonucunda yaşa ve ikamet 
süresine bağlı olarak insan uyum yeteneğinin 
farklı doğası nedeniyle karışık bulgular elde 
edilmiştir. Zengin ülkelere göç, göçmenlerin bu 
ülkelere ve koşullarına kademeli olarak uyum 
sağlamasını sağlar. Örneğin, Batılı ülkelere 
göç eden Ortadoğulu göçmenlerin nitel analizi, 
alkolsüz içeceklere ve fast-food'a eş zamanlı bir 
eğilimle birlikte daha fazla beslenme bilincine 
sahip olduklarını belirlemiştir. Örneğin, Wandel 
et al. (2008) Asyalı göçmenlerin Oslo'da kalış 
süreleri ile ilgili olarak aşamalı bir değişim 
modeli belirlemiş, başlangıçta doğrudan ve 
kırmızı et tüketimi sonucu olmak üzere yağ 
alımının arttığını, ardından zamanla tüketimin 
azaldığını tespit etmişlerdir. Bu bulgular 
daha sağlıklı yiyecek hazırlama yöntemlerinin 
kullanımında bir artış ve gazlı içecekler ile 
kızarmış hazır yiyeceklerin tüketiminin arttığını 
bildiren Güney Asyalı göçmenlerin zengin batılı 
ülkelerdeki gıda tüketim davranışlarına ilişkin 
Lesser ve arkadaşlarının (2014) çalışması ile de 

uyumluluk göstermektedir. 

Şekil 9. Göçmenlerin Göç Sonrası Gıda Tüketim Davranışlarının Genel Değişimi
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Suudi Arabistan tüketime hazır gıdalar, 

işlenmiş ürünler ve hazır yemeklerin kolay 

bulunabilirliği açısından batılı ülkelere oldukça 

benzer özellikler taşımaktadır. Khan et al. 

(2020) tarafından gerçekleştirilen araştırmada 

KSA’deki göçmen iş gücünden tüketicilerin 

göçlerinin ilk dönemlerinde daha yüksek 

kalorili, doymuş yağ ve şeker oranı yüksek olan 

gıdaları tercih ederken, bu ülkede daha uzun 

süredir ikamet edenlerin ise gıda tercihlerinin 

değişime uğradığını ve sağlık kaygılı seçimlerin 

öne çıktıkları belirlenmiştir. Bu tüketicilerin 

gıda seçimlerinde ve beslenme konularında 

başlıca bilgi kaynaklarının özellikle sosyal ağlar 

olmak üzere medya ve reklamlar olduğu tespit 

edilmiştir.

Yeni göçmenlerin, “sağlıklı göç etkisi” olarak 

adlandırılan nüfusun geri kalanından daha iyi 

sağlık statüsüne sahip oldukları belirlenmiştir. 

Ancak zamanla sağlık durumunda gözlenen 

olumsuz değişimler, gıda tercih ve tüketimlerinin 

yanı sıra maruz kaldıkları stres koşullarıyla 

güçlü ilişkilere sahiptir.  Araştırmanın bulguları 

arasında özellikle daha uzun ikamet eden 

göçmenler arasında 3 majör kronik hastalığın 

yüksek rastlanma sıklığı bulunmaktadır; diyabet, 

hipertansiyon ve obezite. Kadın göçmeler ise 

bu bulgular açısından daha avantajlı grup 

olmakla birlikte bu avantaj yalnızca diyabet 

için geçerlidir. Bu durumun olası açıklamaları 

arasında KSA’de yürütülen, kitlesel eğitime 

öncelik veren ve diyabetin önlenmesi amaçlı 

ulusal diyabet kontrol programının bu tüketici 

grupları üzerindeki etkileri de bulunabilir. 

Dolayısıyla dünyadaki diğer örneklerinde olduğu 

gibi MENA bölgesindeki ülkelerde de toplumsal 

bilgilendirme, farkındalık ve bilinçlendirme 

çalışmalarının gıda tüketim ve tercihleri üzerinde 

etkilerinin bulunduğu, gıda üreticilerinin bu 

çalışmaların olası etki ve sonuçlarına dair 

öngörülerde bulunarak ürün geliştirme ve re-

formülasyon çalışmalarının yanı sıra pazarlama 

faaliyetleri yürütmesi gerektiği belirtilebilir. 

Bununla birlikte yaşlı göçmen iş gücü üyelerinde 

komorbidite arttığından yaşlanmanın etkisi 

de göz ardı edilmemelidir. Gıda tercihleri ve 

davranışı bireysel bir seçimdir ve bireyin sağlığa 

yönelik kişisel algısı ve tutumu bu seçim üzerinde 

etkilidir. Khan et al. (2021) tarafından yürütülen 

çalışmada özellikle erkek tüketiciler arasında 

göçten sonra dışarıda yemek yemeye yönelik 

bir eğilim de belirlenmiştir. KSA'da küresel 

fast-food firmalarının yaygınlığı ve bunların 

farklı kültür ve coğrafyadan lezzetlere uygun 

gıdaları tüketicilere arz ediyor olması bu sonuçla 

ilişkili olarak değerlendirilebilir. Araştırmada 

elde edilen veriler, KSA’daki dolayısıyla MENA 

bölgesindeki özellikle Körfez ülkelerinde yerleşik 

olan göçmen nüfus arasında gıda tercihleri 

ve davranışlarına dair önemli yeni bilgiler 

içermektedir.
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