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Değerli İhracatçı Dostlarım, 

Almanya, Avrupa Birliği’nde en büyük gıda 

ve içecek pazarına sahip ülke konumundadır. 

Ayrıca dünya çapında tüketici odaklı tarım 

ürünlerinin en büyük ikinci ithalatçısı olarak 

nitelendirilmektedir. Ayrıca bu ülke genel 

olarak Avrupa'daki en düşük gıda fiyatlarından 

bazılarına sahiptir. Bu durumun nedenleri 

arasında Alman tüketicilerin yüksek kaliteli 

ürünleri, düşük fiyatlar ile talep etmesi 

bulunmaktadır.

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını, 

Almanya’da da tüketicilerin alışveriş ve tüketim 

alışkanlıklarını büyük ölçüde etkilemiştir. Yapılan 

araştırmalara göre tüketicilerin önemli bir kısmı, 

gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında 

küresel pandemi öncesi döneme göre daha 

fazla endişe duymaktadır. Bu nedenle de Alman 

tüketicilerin, çevre veya toplum için iyi bir şey 

yaptıklarını hissettiren üretici ve ürünlerine karşı 

pozitif ayrımcılık gösteren karakteristiğe sahip 

oldukları söylenebilir. 

Alman tüketicilerin genel olarak sürdürülebilirlik 

ve doğallığa odaklanmalarının sonucu olarak 

organik, sürdürülebilir ve hayvan refahı vurgulu 

ürünlere ilgi artışı gözlemlenmiştir. Gıda 

endüstrisi de organik ürünlere yönelik artan 

talebe uyum sağlamış ve organik sertifikalı ürün 

sayısı 2004'te 24.000'den 2019'da 81.537'ye 

yükselmiştir. En büyük tüketim miktarı artışı ise 

meyve, sebze ve bakliyatın yanı sıra kuruyemiş 

ve un tüketiminde gerçekleşmiştir. Bilgi eksikliği 

ve yetersiz bilinirlik gibi sebepler bakliyata 

Alman toplumunda ön yargılı yaklaşılmasına 

neden olmaktadır. Ancak baklagillerin sahip 

olduğu lezzetin yanı sıra tüketici sağlığı ve 

sürdürülebilirlik avantajlarının tüketicilerde 

yeterli düzeyde farkındalık seviyesine ulaşması 

halinde baklagiller vazgeçilmez gıdalardan biri 

olma potansiyeline sahiptir.

Alman ve Türk toplumları arasında uzun yıllardır 

süre gelen yakın ilişki, Alman toplumunda Türk 

ihracatçılarının bilinirlik ve güvenilirlik nezdinde 

olumlu yaklaşıma sahip olmalarında önemli 

bir etkendir. Bu bağlamda, ülkemizin verimli 

topraklarında yetiştirilen daha sağlıklı gıdaların 

daha sürdürülebilir üretim ve dağıtım sistemleri 

ile Alman pazarına arz edilmesi değerli Türk 

ihracatçılarımız için fırsatlar sağlayacaktır. 

Ülkemiz üretici ve ihracatçıları, Alman tüketici 

taleplerini karşılayabilecek nitelikte ürünler 

üretmektedir. Bu bakımdan, yerel üreticilerin 

ağır bastığı Alman gıda sektöründe Türk 

ihracatçılarının fark yaratarak öne çıkacaklarına 

olan inancımız tamdır. Almanya gıda sektörü ile 

ilgili çeşitli bilgi ve araştırmaları içeren Ocak 

sayımız ile, sektörümüz ve Birliğimiz üyesi 

ihracatçılarımıza 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

ALMANYA GIDA VE İÇECEK PAZARI
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Department of Chemistry and 
Pharmacy, Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Chair of Food Chemistry Dr. Sevim 
Dalabasmaz, gıda üzerine yapılan 
araştırmaları, Gıda endüstrisinin 
Almanya için önemini ve daha birçok 
yeniliği İHBİR için anlattı.     

GIDA ÜRETİM TEKNİKLERİ STRATEJİK 
ÖNEME SAHİP

Araştırma alanının genel olarak gıda teknolojisi 
uygulamalarının gıdanın protein yapısını 
nasıl etkilediğini anlamak üzerine olduğunu 
kaydeden Chair of Food Chemistry Dr. Sevim 
Dalabasmaz, “Gelişen teknoloji ve minimum 
düzeyde işlenmiş gıdaya yönelik artan tüketici 
talebi ile birlikte alternatif gıda üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesine ek olarak 
mevcut gıda sistemlerinin de iyileştirilmesinin 

söz konusu olduğunu söyledi. Gıdaların raf 
ömrünün uzatılması ve tüketiciye güvenli gıda 
sağlanması için elzem olan bu gıda üretim 
tekniklerinin, gıda proteinlerinde doğrudan veya 
dolaylı değişikliklere neden olduğunu belirten 
Dr. Sevim Dalabasmaz konuyla ilgili sözlerine 
şöyle devam etti: “Bu değişimlerin sistematik 
yöntemlerle izlenmesi, gıdaların kalite, güvenlik 
ve fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi için 
stratejik öneme sahiptir. Bu amaçla, proteomik 
adı verilen, geniş kapsamlı ve yüksek hassasiyetli 
teknikler kullanarak gıdaların protein ve peptit 
profillerini belirleme üzerine araştırmalarımı 
sürdürüyorum. Bu yöntemlerle yalnızca gıdanın 
işleme koşullarını değil, aynı zamanda raf ömrü, 
tağşiş, türler, bulaşı, alerjen ve menşei gibi 
diğer faktörleri de başarıyla analiz edebiliyoruz. 
Ayrıca gıda kaynaklı biyoaktif peptitlerin gıda 
üretimi ve gastrointestinal sindirim sırasında 
uğradığı değişiklikleri de araştırıyorum.”

GIDA YETERSİZLİĞİ VE İSRAFI 
AZALTMAK İÇİN 

Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını 
karşılamak için mevcut kaynakları iyileştirme 
ve yeni biyolojik gıda kaynaklarının insan 
beslenmesine entegrasyonunun gerekliliğinin 
uzun yıllardan beri öngörülen bir gerçek 
olduğunu hatırlatan Dr. Dalabasmaz, “Bu 
amaçla gıda bilimi ve teknolojisi konusunda 
uzmanlar, gıda kaybını ve israfını azaltmak, 
gıda üretimini iyileştirmek, gıdaların besin 
değerini ve fonksiyonelliğini artırmak, alternatif 
gıda kaynaklarının belirlenmesi, yeni gıda 
ürünlerinin tasarlanması ve bu yeni tasarımların 
optimizasyonu konularına eğilmektedir. 
Buna bağlı olarak, gıda güvenliği ve kalitesini 
iyileştirmek için analitik ve biyoanalitik 
stratejilerin geliştirilmesi her zaman önemini 

DR. SEVİM DALABASMAZ’DAN 
GIDA ENDÜSTRİSİNİN ALMANYA VE 
DÜNYA İÇİN ÖNEMİ
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koruyan ve korumaya devam edecek olan geniş 
kapsamlı bir konsepttir” dedi.

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞ BİRLİĞİ 

Akademi ve endüstri arasındaki iş birliğinin 
her iki taraf için de ilgi çekici olacağının altını 
çizen Dr. Dalabasmaz, temel bilimin, uygulamalı 
süreçlere dönüştürmenin önemli avantajlara 
sahip olduğuna dikkat çekerek iş birliği ile 
ilgili şunları aktardı: “Üniversitelerin bilim 
kadrosu, alanında uzman bilim insanlarından 
oluşmaktadır. En yeni yöntem, teknik ve bilgi 
birikimleri ile endüstriyel Ar-Ge projelerine 
değerli katkılar sağlama yeteneğine sahipler. 
Ayrıca Almanya'daki üniversiteler hem 
temel hem uygulamalı araştırmalar yürütür. 
Ortak araştırma projelerinden elde edilen 
sonuçlar sayesinde, gıda ürünlerinin kalitesini 
ve güvenliğini geliştirmeye ortak katkıda 
bulunulur. Bu bağlamda, araştırma sonuçlarının 
uygulamaya aktarılması için üniversiteler 
ve sanayi arasındaki iş birliği giderek daha 
önemli hale gelmektedir. Ayrıca, endüstri ile 
iş birliği içinde yürütülen projeler, öğrencilere 
gıda endüstrisinin nasıl çalıştığına dair daha 
geniş ve daha derin bir anlayış kazandırmak 
için iyi bir yoldur ve bu da onlara çekici 
kariyer fırsatlarını deneyimleme imkânı sunar. 
Almanya'da en yaygın olarak sürdürülen iş birliği 
olanağı, belirli bir araştırma konusu hakkında 
belirli bir süreliğine ortak hedefe ulaşmak 
amacıyla bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
şeklindedir. Ayrıca hem endüstri hem üniversite 
için ilgi çekici araştırma konuları hakkında 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin ortak olarak 
yürütülmesi de mümkündür. Bu tür tezler için 
adaylar şirket içi bazdadır ve faaliyetlerini her 
iki birimde de sürdürebilirler.”

ALMAN GIDA ENDÜSTRİSİ 
AVRUPA’NIN LİDERİ

Gıda endüstrisinin, Almanya'daki en önemli 
endüstriyel sektörlerin başında geldiğini 
kaydeden Dr. Dalabasmaz, “Alman gıda 
endüstrisinin alt sektörlerinin dağılımı genel 
olarak dünyadaki ile benzerdir. Et ve işlenmiş 
et, süt ürünleri, şekerleme ve unlu mamuller ile 
alkollü içecekler en önemli sektörlerdir. 

Alman gıda endüstrisinin dikkat çeken 
karakteristik özelliği, çok uluslu gıda şirketleri 
bulunsa da küçük ve orta ölçekli gıda 
üreticilerinin oldukça yüksek bir oranda faaliyet 
göstermesidir. Alman gıda sektörü, tarladan 
sofraya gıda tedarik zincirinin her aşamasında 
yüksek standartlarda faaliyet göstermesi 
ile bilinir. Satış ve istihdam oranlarına 
bakıldığında, Alman gıda endüstrisi Avrupa'da 
lider konumdadır. İhracat oranları açısından 
ise dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu 
başarıda dünyaca ünlü "made in Germany" 
imajının katkısı büyüktür. Gıda sektörü, 
ekonomiye ve istihdama sağladığı faydaların 
yanı sıra sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 
stratejileri ile toplumsal bilince de artan oranda 
katkı sağlamaktadır” dedi.

ÖNCE SAĞLIK, TOPLUM VE GEZEGEN

Almanya'da tüketicilerin satın alma kararlarında 
en önemli faktörün ürünün kalitesi ve fiyatının 
istenilen faydayı karşılayıp karşılamadığı 
olduğunu söyleyen Dr. Dalabasmaz, aynı 
zamanda artan çevre bilinci ile sürdürülebilir 
ürünleri satın almanın Alman tüketicinin 
tercihlerinde artan bir öneme sahip olduğu 
söylenebilir diyerek sözlerine şöyle devam 
etti: “Kişisel atik miktarının azaltılması, doğa 
dostu ürünlerin satın alınması ve ekolojik ayak 
izlerini küçültmek amacıyla yerel mağazalardan 
bölgesel ürünler satın alınması Alman 
tüketicinin alışveriş yaparken göz önünde 
bulundurduğu faktörlerdendir. Çevre bilincinin 
yanı sıra, tüketiciler bir ürünü satın alırken veya 
tüketirken sağlığa olan etkisini de göz önünde 
bulundurmaktadır. Bu motivasyonun COVID-19 
pandemisiyle birlikte arttığını söyleyebiliriz. 
Buna ek olarak pandemi ile birlikte internet 
üzerinden alışveriş artmış olsa da Alman 
tüketicilerin küçük ve orta ölçekli işletmelerden 
alışverişi desteklemekten vazgeçmemeleri de 
göze çarpmaktadır. Buradan sosyal ve toplumsal 
faktörlerin tüketici tercihlerini etkilediği 
sonucuna ulaşabiliriz. Yakın gelecekte daha fazla 
tüketicinin önce sağlık, önce toplum ve önce 
gezegen anlayışıyla tüketim davranışı sergilemesi 
beklenmektedir.”
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Almanya toplam nüfusu 2020 yılı için 
80,1 milyondur. 2000 yılı nüfusu ile 
2020 yılı değeri birbirine oldukça 
yakın olup, toplam nüfus sayısında 
düşük düzeyde bir artış yaşanmıştır. 
Bu sayının 2030 yılında 83,5 milyona 
ulaşması beklenmektedir.  

Almanya aynı zamanda dünyanın en yaşlı 
nüfuslarından birine sahip olup, 2020 yılı için 
yaş ortalaması 47,8’dir. Bu değer, 2000 yılı 
ortalamasından 7,7 yıl daha fazla ve bölgesel 
ortalamanın oldukça üzerindedir. Yaşlı tüketici 
sayısındaki artış, tüketim modellerinde 
değişikliklere neden olmakta, ayrıca sağlık ve 
bakım maliyetlerini artırmaktadır.
 
İşsizlik oranı 2019'da %3,1 iken 2020 yılında 
%4,3'e yükselmiştir. Sübvansiyonlu kısa 
çalışma programlarının genişletilmesinin bir 
sonucu olarak ülkede işsizlik nispeten düşük 
kalmıştır. İstihdam oranı 2021 yılının Ağustos 

ayında yeniden artmaya başlamış, kısa çalışma 
düzenlemesinden yararlanan çalışan sayısı 
2021 yılının Nisan ve Mayıs aylarındaki altı 
milyonluk zirveden düşmeye başlamıştır. Ancak 
Almanya hala bir takım kalıcı kısıtlamalarla 
karşı karşıyadır. Yatırımın GSYİH içindeki 
payı diğer büyük ekonomilerin çoğundan 
daha düşük düzeylerde seyretmeye devam 
etmektedir. Ayrıca ülkenin yaşlanan nüfusunun 
ülke ekonomisi için mali sorunlar yaratma riski 
olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli bir başka 
sorun da Almanya nüfusunun geniş tabanlı bir 
düşüşle karşı karşıya kalmasıdır. Doğum oranı 
tüm gelişmiş ülkeler arasında en düşük olan 
ülke Almanya olup ayrıca ülkede her yıl yaklaşık 
500.000 kişi emekli olmaktadır.

Almanya, Avrupa Birliği'nde en büyük gıda 
ve içecek pazarı özelliğini taşımaktadır. Gıda 
perakende sektörü yüksek doygunlukta, yüksek 
düzeyde konsolide ve rekabetçi özelliklere 
sahip olmakla karakterizedir. Almanya, dünya 
çapında tüketici odaklı tarım ürünlerinin en 
büyük ikinci ithalatçısı ve en büyük üçüncü 
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ihracatçısıdır. Ayrıca yabancı üreticiler için açık 
ara en önemli Avrupa pazarıdır. Genel olarak 
Almanya, tüm ana gıda ürünleri kategorilerinin 
net ithalatçısıdır. 2020 yılında perakende 
sektörünün hacmi tahmini olarak 273.9 milyar 
ABD dolarına ulaşmış olup, tarım ürünleri 
ithalatı %4,3 azalarak 107.4 milyar ABD dolarına 
gerilemiştir. Tüketici odaklı tarım ürünleri ithalatı 
ise 2019 yılında 62.9 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir.

Alman ekonomisi 2020'de resesyon yaşamıştır. 
Covid-19 pandemisi ve pandemi kaynaklı 
kapanma ve sınırlama önlemleri nedeniyle 
Alman ekonomisi önemli daralmalar 
yaşamaktadır. Salgının kontrol altına alındığının 
varsayılması halinde, reel Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’da (GSYİH) 2021 yılı büyüme değerinin 
%3,2 olması öngörülmekte olup bu değerin 
2025-2027'de kademeli olarak yılda %1'e 
düşmesi beklenmektedir. Reel GSYİH, 2019'daki 
%0,6'lık düşük büyümeden sonra 2020'de %4,9 
düşüş göstermiştir.
 
Almanya'ya gıda ihracatının başlıca avantajları 
arasında aşağıdakiler bulunmaktadır;

a. Almanya, dünyadaki en yüksek gelir seviyesine 
sahip ülkeler arasında yer alması ve ayrıca 
Avrupa'nın en büyük pazarı olması,
b. Alman olmayan vatandaş ve diğer nüfus 
bileşenlerinin (örneğin göçmen işçiler ile bunların 
ikinci, üçüncü kuşak temsilcileri gibi) yüksek 
yoğunluğu ve Almanların yurtdışına seyahat 
etme eğilimi, ithal ürünlere olan talebin artışına 
katkısı,
c. Özellikle Türkiye kökenliler tarafından oluşan 
olmak üzere etnik pazar büyüklüğü
d. Almanya’nın dünyanın en büyük gıda 
ithalatçısı ülkeleri arasında yer alması,
e. İthal ürün ve gıdaların özellikle genç nesil 
arasında popüler olmasıdır.

Bu ülkeye gıda ihracatı perspektifinden “zorluk” 
ve/veya “kısıt” olarak tanımlanabilecek unsur ve 
tespitler ise;

a. Alman tüketicilerin yüksek kaliteli ürünleri, 
düşük fiyatlar ile talep etmesi,

b. Özel sektör sürdürülebilirlik standartlarının 
ticarete engel teşkil edebilmesi,
c. AB ithalat düzenlemeleri ve tarifeleri nedeni 
ile AB ülkelerinden gelen ürünlere tercihli erişim 
sağlanması,
d. Bitki sağlığı kısıtlamaları ve izlenebilirlik 
gereklilikleri gibi tarife dışı engellerin 
Almanya'ya ihracatı karmaşık hale 
getirebilmesidir.

Euromonitor verilerine göre, Almanya'da 
ambalajlı gıda pazarındaki perakende satışların 
2020'de 99.6 milyar USD olduğu tahmin 
edilmektedir. Bir diğer ifade ile 2016'dan bu 
yana %9.2 oranında ve 8.4 milyar USD değerinde 
bir büyüme gerçekleşmiştir.  Almanya, dünyanın 
en büyük 4. ambalajlı gıda pazarıdır. 2025 yılına 
kadar, Almanya'da ambalajlı gıda pazarındaki 
perakende satışlarının %8.5 oranında 8.3 
milyar USD değerlik artış ile 107.3 milyar USD 
hacmin ulaşması beklenmektedir. Bu ürünler 
arasında en yüksek büyümenin ise aşağıdaki gıda 
kategorilerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir;
  
a) Tuzlu Atıştırmalıklar
b) Tatlı Bisküviler, Snack Barlar ve Meyve 
Atıştırmalıkları
c) Soslar ve Çeşniler
d) Dondurma ve Diğer Dondurulmuş Tatlılar
e) Peynirler

Alman perakende pazarının temel özellikleri 
konsolidasyon, pazar doygunluğu, güçlü rekabet 
ve düşük fiyatlardır. Almanya, AB'nin merkezinde 
çekici ve uygun maliyetli bir konumdadır. Fiyat 
duyarlılığı olan çok sayıda tüketici bulunması ile 
birlikte aynı zamanda yüksek fiyatlı ve premium 
kategorideki ürünlere talep gösteren, yüksek 
alım gücüne sahip tüketiciler de bulunmaktadır.  
Bu tüketici grubu üstün kaliteli ürünleri daha 
yüksek bir fiyat ödeyerek satın alma eğilimine 
sahiptir. Ancak genel olarak Almanya, 
Avrupa'daki en düşük gıda fiyatlarından 
bazılarına sahiptir. Alman vatandaşları 
gelirlerinin sadece %14'ünü gıda ve içeceklere 
harcamaktadır. Alman pazarında düşük gıda 
fiyatları ile karşılaşılmasında süpermarketler ile 
indirim marketleri arasındaki yüksek rekabetin 
de etkisi bulunmaktadır. 
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Alman gıda perakendeciliğinde ilk dört 
sıradaki market zinciri, toplam pazarın 
yaklaşık %70.2'sine hakimdir. Genel olarak 
Alman perakende pazarına yerli oyuncular 
hakimdir. Bu durum özellikle hipermarketler, 
süpermarketler ve indirim marketleri için 
geçerlidir. Alman tüketiciler perakende 
alışveriş noktası seçiminde ve seçimlerinde 
titiz davranmakta ve bu tercihlerine bağlılık 

göstermektedirler. Bu nedenle Alman 
perakendeciler, müşterilerini sadık ve 
güvenilir bir kitle olarak tanımlamaktadırlar. 
Walmart'ın on yıldan fazla bir süre Almanya'da 
kuruluş gerçekleştirememesi, uluslararası 
perakendecilerin Alman pazarına başarılı bir 
şekilde girmelerinin ne kadar zor olduğunun bir 
örneğidir.
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Şekil. Almanya gıda ve içecek endüstrisi ithalat ve ihracat değerleri (1998-2019)

Şekil. Almanya küresel gıda ve içecek ihracatçılarının pay dağılımları (2018)



COVID-19 pandemisinin uzun vadeli etkileri 
hala belirsiz olmakla birlikte, Almanya’da 
süpermarketlerin uzun vadede diğer mağaza 
tabanlı perakende kanallarından daha 
iyi performans göstermeye hazır olduğu 
belirtilebilir. Süpermarketler, çevrimiçi teslimat 
seçeneklerinin yanı sıra çok kanallı etkileşimde 
uzmanlık kazanmaya devam etmekte ve 

tüketicilere daha önce hiç olmadığı kadar 
evlerinden ulaşabilmektedir. Özellikle mağaza 
bazlı satışların perakendeciler için geleneksel 
olarak çok önemli olduğu Almanya için bu durum 
güçlü bir değişim anlamı taşımaktadır. Ayrıca, 
süpermarketlerin halihazırda sunduğu ürün 
çeşitliği çevrimiçi alışverişin önümüzdeki yıllarda 
daha da öne çıkmasına yardımcı olabilir.

Şekil. Gıda ve içecek ihracatçılarının bölgesel dağılımları (2019)

Almanya'daki kolaylık veya "c-mağazaların" 
gelecekleri ise büyük ölçüde COVID-19'a 
bağlıdır. Pazarın genellikle benzer bir amaca 
hizmet eden yüksek yoğunluklu küçük formatlı 
marketleri göz önüne alındığında, C-mağazaları 
Almanya'da az gelişmiş bir perakende kanalıdır. 
Salgının etkilerine bağlı olarak değişen 
alışveriş alışkanlıkları ve tüketiciler üzerindeki 
yansımalarının yanı sıra uzaktan çalışma 
yaygınlığı, c-mağazalara olan talepte düşüşe 
neden olabilir. 

COVID-19 ile ilgili karantina ve fiziksel mesafe 
önlemleri, Alman gıda sektörünün yanı sıra 

tüketicilerin alışveriş ve tüketim alışkanlıklarını 
da büyük ölçüde etkilemiştir. Okulların, 
mağazaların ve hizmetlerin çoğunun kapanması 
ve birçok insanın ev-ofis ortamında çalışmasıyla 
birlikte, gıda ve tarım ürünlerine olan talebin 
çoğu restoran ve gıda hizmetleri sektöründen 
gıda perakendeciliğine kaymış ve/veya önemli 
ölçüde azalmıştır. Tüketiciler, acil durum stoku 
oluşturmak için yalnızca gıdaya daha fazla para 
harcamakla kalmamış, aynı zamanda daha 
bilinçli alışveriş gerçekleştirmiş ve yerel olarak 
yetiştirilen gıdalara daha fazla odaklanmıştır.
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Şekil. 1991-2019 döneminde Almanya tüketici fiyatlarındaki değişim (1991 yılı tüketici fiyat indeksi 100 kabul edilmiştir)

2019'da Alman hazır yemek servisi satışları %11.9 
artış ile 110.8 milyar USD’ye yükselmiştir. Bu 
sektörüm üç ana segmentinin (otel, restoran ve 
catering) pazar payları kategori bazlı farklılıklar 
göstermektedir. Başlıca trendler arasında ise 
sürdürülebilirlik, bölgesel ürünler, erişilebilirlik, 
sağlık ve zindelik ve perakende catering ürünleri 
yer almaktadır. COVID-19 ile ilgili karantina ve 
fiziksel mesafe önlemleri, Alman gıda sektörünü 
ve tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını büyük 
ölçüde etkilemiş, 2020 Mart ayı ortasında 
COVID-19 nedeniyle kamusal yaşamın aniden 
kapanmasının ardından, bazı restoranlar 
tamamen kapanırken, diğerleri yeni iş 
stratejileri geliştirmişlerdir. Bu organizasyonların 
stratejilerinde üç ana değişiklik öne çıkmıştır. 
Birçok işletme sahibi, restoranlarını tamamen 
kapatmak yerine, örneğin mağazalarının 
vitrinlerinden satış yaparak, daha düşük fiyatlı 
ve daha yüksek hacimli basit bir menü ile 
günde sınırlı bir süre için hizmet vermişlerdir. 
Ayrıca, çoğu tüketime hazır ürünler satmak için 
çevrimiçi mağazalar açmıştır. Ayrıca tüketicilerin 
evde tam bir akşam yemeğini yeniden pişirmeleri 
için pişirme kutuları geliştirilmiştir. 

Alman hazır yemek hizmeti sektörü büyük hacme 
sahip olup, ticari ve kurumsal yemek hizmeti 
olarak sınıflandırılabilirler. Ticari hazır yemek 

hizmeti pazarı, oteller, restoranlar, fast-food ve 
paket servisler, barlar, take-away satış noktaları, 
kafeler ve benzeri kanalları içermektedir. 
Kurumsal yemek hizmeti pazarı hastaneler, 
üniversiteler, huzurevleri ve kafeteryalardan 
oluşmaktadır. Sektördeki büyümenin başlıca 
nedenleri, Almanların evlerinin dışında daha 
fazla tüketme isteği ve Almanya'nın popüler bir 
turizm destinasyonu statüsüdür. Genel olarak, 
insanlar hazır yemek hizmetine daha fazla ücret 
ödemeye istekli de olsa, Alman tüketicilerin 
fiyata çok duyarlı olması, fiyat-performans 
oranının en önemli faktörlerden biri haline 
gelmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca ilginç bir durum ise Almanya'nın 
göreceli büyük şehirlerindeki bazı orta ve 
üst düzey restoranların pandemi kaynaklı 
yeni ticari operasyonları aracılığıyla pandemi 
öncesine göre daha fazla gelir elde etmesidir. 
Bu nedenle çoğu işletmenin pandemi öncesi 
ve pandemi dönemindeki satış strateji ve 
tekniklerini, pandemi sonrasında hibridleştirmesi, 
bunların farklı kombinasyonlarını kullanmaları 
beklenmektedir. Ayrıca nüfusun yaşlanması ile 
birlikte artan yoksulluk riski ve bu neslin fiyat 
duyarlılığına da sahip olması düşük maliyetli 
hazır yemek hizmeti modellerinin öne çıkmasına 
neden olabilir.
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Şekil. AB-28 ülkelerindeki gıda ve alkolsüz içecek 2019 yılı fiyat indeksleri

Şekil. Almanya gıda ve içecek perakendecilerinin 2019 yılı gelir dağılımları



Almanya gıda ve içecek sanayi, ülkedeki üçüncü 
en büyük endüstriyel alandır. 2019'da Almanya, 
tahmini olarak 221.7 milyar USD’lik işlenmiş 
gıda ve içecek üretmiştir.  Yüksek teknoloji ve 
gelişmişlik düzeyine sahip olan bu sektörde büyük 
üreticiler ve kuruluşlar doğrudan ithalat ile 
ihtiyaç duydukları hammaddeleri temin etmekte 
iken, diğer kuruluşlar yerel üretici ve aracı 
kurumlar (ithalatçılar) ile tedarik zincirlerini 
oluşturmayı tercih etmektedirler. 6.123 gıda 
üretim ve işleme kuruluşu, 618.721'den fazla 
kişiyi istihdam etmektedir. Sektöre küçük ve 
orta ölçekli işletmeler hakim olup bu işletmelerin 
%95'i 250'den az çalışana sahiptir. 2019' yılı 
gıda ve içecek üretiminin Almanya GSYİH'sındaki 
payı yaklaşık %5.8'dir. Gıda ve içecek alanında 
başlıca üretim konuları et, süt ürünleri, fırıncılık, 

şekerleme ve dondurma ile alkollü içeceklerdir.  
Sektörel yeni eğilimler incelendiğinde, süt ve 
süt ürünleri, alkollü içecekler ve şekerleme 
ürünlerinin pazar payı azalırken, küçük ambalaj 
boyutlarının yanı sıra tüketime hazır gıdaların 
payının arttığı görülmektedir. Ayrıca gıda 
endüstrisi, organik ürünlere yönelik artan talebe 
uyum sağlamakta olup, organik sertifikalı ürün 
sayısı 2004'te 24.000'den 2019'da 81.537'ye 
yükselmiştir. Almanya'da çeşitli bölgesel, 
organik, sürdürülebilirlik ve hayvan refahı 
vurgulu ürünlere ilgi artış göstermektedir. 
Çoğu şirketin yetiştiricilikten gıda işlemeye kadar 
tüm zinciri kapsama alan bir sürdürülebilirlik 
stratejisi bulunmaktadır.

Şekil. Alman gıda ve içecek endüstrisinde toplam cironun kategoriler bazlı dağılım (2019)
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İhracata İlham Veren Kadınlar 
Platformu’nun başarılı ve cesur 
kadınlarıyla üretime nasıl başladıklarını, 
hangi zorluklarla mücadele ederek 
nasıl ihracat yapar hale geldiklerini 
konuşuyoruz. Dergimizin bu ay ki 
konuğu büyük bir tutkuyla ortaya 
çıkardığı Nova markasıyla sağlıklı ve 
doğal gıdaya ulaşmak adına granola ve 
çeşitlerini dünyaya tanıtmaya çalışan 
Öznur Alkan. 

SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞMAK AMACIYLA 
BAŞLAYAN BAŞARI HİKAYESİ

Nova markasını dünyaya tanıtmak amacıyla 
markalaşan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İHBİR) üyesi kadın girişimcimiz Öznur Alkan 
markalaşma hikayesini şöyle anlattı:

Hikayem senelerdir çalışmakta olduğum global 
bir şirkette, yüzlerce arkadaşımın tüm günlerini 
geçirdikleri ofis ortamında, sağlıklı ve doğal 
gıdaya ulaşımdaki ihtiyaçtan doğdu. Pratik, 
tok tutan ve lezzetli bir öğün seçeneği olarak 
granolayı daha çok sayıda insana ulaştırma isteği 
bizi güzel bir yolculuğa çıkardı. Öncelikle ev 
yapımı granola çeşitlerini çalışma arkadaşlarımın 
beğenisine sundum. Ürünlerin ilgi görmesi 
ve artan talepler sebebiyle zaman içerisinde 
çalıştığım şirketten ayrılıp, enerjimi ve ilgimi 
tamamen bu alana yönlendirdim. Markalaşma 
sürecinde ise önce ürünlerimizin reçetelerini 
oluşturduktan sonra gıda yönetmeliklerine uygun 
paketleme, etiketleme, raf ömrü, besin değerleri 
analizleri ve marka tescili gibi süreçleri takip 
ettik.”

“KATKI MADDESİ KESİNLİKLE 
KULLANMIYORUZ”

Mutlulukla yapılan işlerin her zaman güzel 
sonuçlar verdiğini söyleyen Öznur Alkan,
“Yaptığımız işin merkezinde, doğanın bize 
sunduğu nimetleri olduğu gibi kullanarak, 
bedenimizin sağlıklı ve zinde kalmasına, 
bilhassa çocuklar ve gençlerde sağlıklı beslenme 
kültürünün erken yaşlarda oluşmasına katkı 
sağlama isteği bulunmaktadır. Ürünlerimizin 
raf ömrünü uzatmak için katkı maddesi 
kullanmıyoruz. Şeker yerine, yüzde yüz doğal 
tatlandırıcılar olan hurma özü veya şeker ilavesiz 
elma suyu konsantresi tercih ediyoruz. Aroma 
verici ya da koruyucu kullanmıyoruz. Modern 
yöntemlerle kurutulmuş, vitamin değerleri ve 
renklerini koruyan meyvelerin ve yemişlerin 
lezzetinden faydalanıyoruz.
Sonuç olarak yediden yetmişe herkesin güven 
içerisinde yiyebileceği ürünleri üretmek için 
çabalıyoruz” dedi.

SAĞLIKLI GIDA ARAYIŞI GLOBAL BİR 
MARKAYA DÖNÜŞTÜ
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BESLENME ŞEKLİMİZ MODA AKIMI GİBİ 
OLMAMALI

“Beslenme şeklimiz bir moda akımı gibi olmamalı. 
Biz ülkece Akdeniz tipi beslenme modeline 
daha yakınız. Zeytinyağı ve yemişler her zaman 
mutfaklarımızda oldu. Granola da bu kültüre 
katkı sağlıyor çünkü ürünlerimiz yulafın yanı sıra 
kuruyemişler ve zeytinyağı ile zenginleştiriliyor. 
Granola aşina olduğumuz tatların pratik ve farklı 
bir sunumu diyebiliriz. Ürünlerimizde rafine 
şeker kullanılmamakta, şeker ilavesiz elma 
suyu konsantresi ve hurma özüyle ürünlerimizi 
tatlandırmaktayız.

ÜRÜNLERİMİZDE KATKI MADDESİ 
KULLANMIYORUZ

Granolanın ana malzemesinin yulaf ezmesi 
olduğunu kaydeden kadın girişimci Öznur Alkan 
yulafın faydalarıyla ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “Yulaf tek başına çok değerli bir besin 
kaynağı. Yulaf, lifli yapısı sayesinde sindirim 
sistemini düzenleyerek, uzun süre doygunluk hissi 
sağlıyor. Bunlara ek olarak ceviz, fındık, badem 
gibi çeşitli yemişlerle bu tokluk hissi daha da 
destekleniyor. Ürünlerimize yemişlerin yanı sıra 
keten tohumu, ay çekirdeği, iç kabak çekirdeği, 
chia, kinoa gibi yağlı tohumları da ekliyoruz ki bu 
da granolayı tam bir vitamin ve mineral deposu 
haline getiriyor. Ürünlerin raf ömrünü uzatmak 
için herhangi bir katkı maddesi ya da koruyucu 
kullanmıyoruz. Fan gücü kuvvetli olan fırınlarda 
ürünü çok iyi kurutarak, yulafın içerisindeki sıvıyı 
uçuruyoruz. Bu sayede doğal olarak raf ömrü 
uzun ürünler elde edebiliyoruz.”

ÇOK SAMİMİ BİR ÇABA VE İŞ BİRLİĞİ VAR

İHBİR’in gerçekleştirdiği İhracata İlham Veren 
Kadınlar Platformu’nun çok yüksek ve pozitif bir 
enerjisi olduğuna inandığını söyleyen Alkan şöyle 
konuştu: “2020 senesinden bu yana bu oluşumun 
içindeyim ve ilk gün duyduğum heyecanı aynı 
coşku ile hissediyorum. Çünkü burada samimi 
bir çaba ve iş birliği söz konusu. Bu da bizim için 
çok çok kıymetli, desteklendiğimizi ve biz kadın 

üreticilerin çabalarının karşılık bulduğunu somut 
olarak görebiliyoruz.”

ALMANYA ŞEKERLEME FUARI BİZİM İÇİN 
ÇOK ÖNEMLİ

Almanya Köln’de düzenlenecek olan Uluslararası 
Şekerleme ve Bisküvi Fuarı’nın (ISM 2022)
Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu 
gerçekleştiren İHBİR kadın girişimcilere de 
fuarlarda ürünlerini tanıtma fırsatı sunacak. 
İHBİR üyesi kadın girişimci Öznur Alkan, ISM 
2022 fuarına katılım bizim açımızdan çok kritik 
öneme sahip diyerek fuarla ilgili şunları kaydetti: 
“Fuarda tüm ürünlerimizi sergileyeceğiz. 
Tadımlar yaptırarak ürünlerimizin denenmesini 
sağlayacağız.
Pazarlama araçları açısından da hazırlığımızı 
yaptık. Yurt dışı pazarlarında yer alabilmek ve
2022 yılı içinde farklı ülkeler ile ticari 
bağlantılarda başarı sağlamak istiyoruz.”

İHRACAT YAPAR HALE GELME HEDEFİNİ 
GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN

Yolun başında olan kadın girişimcilere 
tavsiyelerde bulunan Alkan, girişimcilerin 
ihracat yapma hedefini belirleyerek bu durumu 
gözlerinde büyütmemeleri gerektiğini önererek 
sözlerine şöyle devam etti: “Benim açımdan 
da durum böyleydi ancak doğru ürünün yerini 
bulduğuna inanıyorum. Şu anda Türkiye’de 
markalaşma adımlarını atan kadın girişimciler 
için birçok kaynak ve destek söz konusu, 
bu fırsatları araştırıp, değerlendirmelerini 
tavsiye ederim. Üretime gönül veren tüm kadın 
girişimciler inandıkları yoldan dönmemeli ve 
çok çalışarak tüm engelleri aşabileceklerine 
inanmalılar.”
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Almanya'da yapılan araştırmalar, 
yetişkinlerin %32'si ile çocuk ve 
ergenlerin %44'ünün ortalama 
gereksiniminin altında iyot alımı 
gerçekleştirdiklerini ortaya 
koymaktadır.    

Genel olarak, Alman tüketicilerin iyot alım 

durumu, son yıllarda bu ülkenin WHO kriterlerine 

göre bir kez daha iyot eksikliği bölgesi olarak 

sınıflandırıldığı noktaya gelerek kötüleşme 

göstermiştir. Bu gelişmede çeşitli nedenler rol 

sahibidir. Örneğin Alman gıda perakendesindeki 

iyotlu sofra tuzu satışları 2015 yılında 32.328 

tondan 2019'da 29.273 tona düşmüştür. Ancak, 

tuz alımının sadece %10'u hane tüketiminden 

kaynaklanmaktadır. Tuzun çoğunluğu (%77), 

ekmek, et ve süt ürünleri gibi çoğunlukla 

iyotsuz tuzla üretilen işlenmiş gıdalar yoluyla 

tüketilmektedir. Bu nedenle, iyotlu tuz 

toplam tuz alımının sadece %28'ine karşılık 

gelmektedir. Çoğu diğer ülkede olduğu gibi 

kardiyovasküler hastalıklara yönelik önleyici 

bir aksiyon olarak Almanya'da genel bir tuz 

azaltma stratejisi izlenmektedir (Welk et al. 

2021). Yakın tarihli bir tüketici araştırmasında, 

katılımcıların yaklaşık dörtte biri, düşük tuzlu 

diyete önem verdiklerini veya gelecekte tuz 

tüketimini azaltmak istediklerini belirtmiştir. 

Aynı araştırma, nüfusun sadece yaklaşık 

yarısının iyot ve vücut için gereksinimleri 

hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu da 

ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda, özellikle 

doğal veya üstün kalitede olduğu kabul edilen 

ancak iyotla zenginleştirilmemiş deniz tuzu 

veya Himalaya tuzuna olan talebin artmasında 

da kendini göstermektedir (Kirchoff and 

Hermann, 2020). Ek olarak, yetersiz iyot alımı 

ile ilişkili olabilecek diyetlerden oluşan bitki bazlı 

beslenmeye yönelik Alman tüketiciler arasında 

bir eğilim gözlenmektedir (Eveleigh et al., 

2020). Örneğin 14 yaşındaki Almanların %9.2'si 

kendilerini vejeteryan ve %1.6'sı vegan olarak 

tanımlamaktadır (Welk et al., 2021). 

Tahıl ve tahıl ürünleri ile meyve ve sebzeler 

genellikle 100 g’da yaklaşık 1.0 μg'dan daha 

az iyot içerir. Bunun nedeni, toprakların fito-

kullanılabilir iyot bakımından düşük olması ve bu 

nedenle bu eser elementin bitkiler tarafından 

emiliminin oldukça sınırlı olmasıdır. 

ALMAN TÜKETİCİLERİN 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GIDALARA KARŞI 
TUTUMU: İYOTLU GIDALAR ÖRNEĞİ



İyot eksikliği açısından tanımlamak gerekirse 

biyofortifikasyon (biyo-zenginleştirme), tuz 

tüketiminden bağımsız ve bitkisel ürün esaslı 

bir diyete uygun iyot arzını iyileştirmeye yönelik 

yeni bir yöntemdir. Bu yaklaşımda, yetiştirme 

sırasında gıda üretiminde kullanılan bitkilerdeki 

iyot içeriği artırılabilmektedir. Prensip olarak, 

klasik ıslah, genetik mühendisliği ve agronomik 

teknikler bu amaç için kullanılabilir. İkinci 

yöntem, toprağa uygulanan veya yer üstü bitki 

kısımlarına yaprak spreyleri olarak uygulanan 

iyot içeren gübrelere dayanır. Agronomik iyotun 

biyolojik olarak zenginleştirilmesi farklı tarımsal 

ürünlerde başarılı sonuçlar vermiştir. Tüketim 

açısından bakıldığında, Alman nüfusunun %71'i 

günlük olarak meyve ve sebze tükettiği için 

Welk ve arkadaşları tarafından 2021 yılında 

yürütülen bir araştırmada, Almanya'daki 

tüketici hedef grupları ile iyotla biyolojik 

olarak zenginleştirilmiş gıdaların pazar 

potansiyeli incelenmiştir. Bu amaçla, farklı ürün 

kategorilerinin kabulünü ve pazara lansmanına 

yönelik ilgili kriterleri araştırmak için 1016 Alman 

meyve ve sebzeler de iyot biyo-zenginleştirmesi 

için uygun görünmektedir. 

Ayrıca, Osnabrück Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi'nde selenyum ve iyotla biyolojik 

olarak kuvvetlendirilmiş elmalar üzerine yapılan 

daha önceki bir çalışma, Almanların yaklaşık 

üçte ikisinin bu zenginleştirmeye yönelik olumlu 

bir tutuma sahip olduğunu belirlemiştir. 

İyotla biyolojik olarak güçlendirilmiş ürünler 

henüz Alman gıda ticaretinde mevcut olmamakla 

birlikte, bu tür ürünlerin ilgili pazara arzı, ticari 

avantajlar sağlayabilir. Ayrıca İtalya gibi diğer 

bazı AB ülkelerinde benzer amaç ve içerikteki 

ürünler pazara sunulmuş olup, giderek daha da 

artan talep görmektedirler.

tüketici ile saha araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçlar, iyotla biyolojik olarak zenginleştirilmiş 

gıdaların çiftçi pazarlarından, organik gıda satış 

noktalarından ve çiftlik mağazalarından satın 

alan tüketiciler için özellikle çekici olduğunu 

göstermektedir. Bu gruptan tüketicilerin %39'u 

bu tür iyot bakımından zengin gıdaları oldukça 

Şekil. Alman tüketicilerin iyotla zenginleştirmeye olumlu yaklaştıkları gıda kategorileri ve tercih oranları (Welk et al., 2021)
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çekici bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca 

Alman tüketiciler doğal olarak iyot içeren 

gıdalara önem vermektedirler. 

Alman tüketiciler genel olarak sürdürülebilirlik 

ve doğallığa odaklanmaktadırlar. Bu tüketici 

grubu, öncelikle sağlık yararlarıyla ilgilenen 

tipik fonksiyonel gıda ve gıda takviyeleri 

kullanıcılarından farklı davranış ve tutumlara 

sahiptirler. Bununla birlikte, genel olarak 

çalışmaya katılan tüketicilerin yaklaşık %85'i, 

iyot alımlarını iyileştirmek için özellikle bitkisel 

kaynaklardan olmak üzere biyofortifikasyon ile 

üretilmiş gıdaları tüketmeyi tercih edeceklerini 

ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan 

Alman tüketicilerin %28'i genel olarak farklı 

bileşenler ile biyolojik zenginleştirme sonucu 

üretilen gıdalara yönelik yüksek beğeni ve talep 

göstermektedir. Ancak araştırmacılar başarılı 

bir pazar ve ürün lansmanı için bu ürünlerin 

faydalarının ve bu faydaların potansiyel tüketici 

grubu ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinin 

doğru iletişim tekniği (örneğin ambalaj tasarımı, 

etiket tasarımı, sosyal ağların kullanımı ve sağlık 

beyanları kullanımı) ile tüketicilere iletilmesinin 

gerektiğini vurgulamışlardır.

İyotla biyolojik olarak zenginleştirilmiş gıdaların 

tüketicilere sunulması, Alman tüketicilerin 

iyot gereksinimini iyileştirmeye yönelik yeni 

bir yaklaşımın önünü açmaktadır. Ayrıca sofra 

tuzu kullanım oranındaki kısıtlama çalışmaları 

ile birlikte ele alındığında, bu ülkeye yönelik 

geliştirilecek ve iyotla zenginleştirilmiş gıdaların 

önemli satış ve pazar potansiyeline sahip 

olabileceğini   belirtmek mümkündür. Welk ve 

arkadaşları (2021) tarafından yürütülen çalışma, 

on Alman tüketiciden altısının bu özellikteki ürün 

fikrine açık olduğunu ve tüketicilerin %85'inin 

fonksiyonel gıda ve/veya gıda takviyesi bileşeni 

olarak veya doğrudan iyotla biyolojik olarak 

zenginleştirilmiş bitkisel ürünleri tüketmeye 

olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Bu yüksek 

tüketici onay ve beklenti oranları, muhtemelen 

iyotun göreceli olarak iyi bilinen bir element 

olmasından kaynaklanmaktadır. Çoğu Alman 

tüketici, birkaç yönüyle sınırlı olsa bile, gıda-

beslenme-sağlık konularında yüksek bilinç 

sahibidir. Ayrıca bu tüketicilerin doğal ve 

sürdürülebilir gıda üretimine önem veren kişiler 

olduğu dikkate alınmalıdır. İyot açısından 

zengin gıdaların piyasaya arzında, satış 

noktasında özel beslenme ve sağlık yararlarını 

vurgulamak önemlidir. Ayrıca, sağlık beyanlarının 

etiketlendiği ve ürünün uygun fiyatlandırıldığı 

ikna edici bir ambalaj tasarımı önemlidir. Pazara 

girişte ideal olarak, gıda bilim ve teknolojisi, 

beşeri tıp ve beslenme bilimleri alanlarından 

bilimsel temelli çalışmalar ile desteklenmiş 

bilgilendirme faaliyetleri önemli avantajlar 

sağlayacaktır. Bu ürün konseptlerinin başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilmesi, Almanya'daki ve 

iyot eksikliğinden etkilenen diğer ülkelerdeki 

tüketicilerin sağlık durumunun sürdürülebilir bir 

şekilde iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.
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Gıda teknolojisinde yaşanan 
gelişmeler, gıdaları daha yenilebilir, 
lezzetli, güvenli ve kullanımı kolay 
hale getirmek, gıdalarda daha fazla 
çeşitlilik sunmak ve besin kayıplarını 
önlemek veya en aza indirmek için 
gerekli tüm parametreleri kontrol 
ederek bunları uzun süreler boyunca 
korumak gibi insan gelişiminde ve 
toplumsal yaşamda önemli roller 
üstlenmiştir.  

Ancak son yıllarda gıda işlemenin türünün 
yanı sıra yoğunluğu ve amacı, diyet profili ve 
tüketici sağlığı da dahil olmak üzere küresel 
gıda sistemini olumsuz etkileyen bir faktör 
olarak algılanabilmektedir. Birkaç on yıl 
öncesine kadar, sağlıklı beslenmeye yönelik diyet 

önerileri, kılavuzlar şeklinde, belirli gıdaların 
rolünü ve bunların bitkisel veya hayvansal 
kökenlerini vurguluyordu. İlerleyen dönemlerde 
ise kılavuzlar, gıdaların miktarları, gıda grupları, 
diyet kalıpları ve giderek artan şekilde gıda 
işleme ile ilgili önerilerde bulunarak dikkati genel 
diyete kaydırmışlardır. Ancak halen gıdaların 
işlenme derecelerine göre sınıflandırılması 
konusunda araştırmacılar arasında tam bir fikir 
birliği yoktur. Bununla birlikte, gıda işleme ve 
sağlık arasındaki ilişkiyi anlamak için bilimsel 
literatürde yaygın olarak kullanılan bir yöntem de 
NOVA sınıflandırma sistemidir. Bu sınıflandırma, 
tüm gıdaları işlenme derecelerine göre şu şekilde 
dört gruba ayırmaktadır: işlenmemiş veya 
minimal düzeyde işlenmiş gıdalar (MPF'ler), 
işlenmiş mutfak malzemeleri (PCI'ler), işlenmiş 
gıdalar (PF'ler) ve ileri-işlenmiş gıdalar 
(UPF'ler).

UPF'nin tüketimi ve bu gıdalara erişilebilirlik 
farklı ülkelerde %10 ila %60 arasında değişen 
oranlardadır. Ayrıca beslenme sonucu toplam 
enerji alımında UPF'nin katkı düzeyi hem yüksek 
hem düşük gelirli ülkelerde küresel olarak 
hızla artmaktadır. Ancak UPF tüketiminin 
sosyo-demografik özelliklerle ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. Yüksek gelirli ülkelerde yapılan 
araştırmalar, UPF tüketiminin genç yaşta olan, 
daha az eğitimli ve düşük gelirli tüketicilerde 
daha yüksek olduğunu belirlenmiştir.

Lauria ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan 
geniş kapsamlı ve yakın tarihli araştırmada, 
aralarında Almanya’nın da bulunduğu sekiz 
farklı Avrupa ülkesinden farklı yaş gruplarındaki 
(yetişkin, ergen, adolesan) tüketicilerin ileri-
işlenmiş gıdaları (UPF'ler) tüketim ve tercihleri 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında alınan ülkeler 
ise, Belçika, Güney Kıbrıs, Estonya, Almanya, 
Macaristan, İtalya, İspanya ve İsveç’tir. 

İLERİ İŞLENMİŞ GIDA TÜKETİMİNDE 
AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ PAZARI 
ALMANYA
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Bu amaçla toplam 16229 tüketici ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada NOVA gıda 
gruplandırılması esaslı ülkeler arasındaki tüketim 
farklılıkları belirlenmiştir. MPF'lerin en yüksek 
tüketildiği ülkeler; İspanya (%34) ve İtalya 
(%34) olarak belirlenmiştir. PCI kategorisindeki 
ürünlerin diğer ülkelere göre daha fazla 
tüketildiği bölgeler arasında ise Almanya (%5) 
ve Estonya (%6) yer almıştır. PF kategorisindeki 
gıdaların tüketim oranları açısından ise öne çıkan 
ülkeler İsveç, Belçika ve Güney Kıbrıs olmuştur. 
Almanya ve Belçika, toplam enerji alımında 
ileri işlenmiş gıdaların başlıca kaynak olduğu 
ülkeler olup, bu oran sırasıyla %49 ve %48 
düzeylerindedir. Bu ülkelerin geneli için tüm yaş 
gruplarında, vücut kitle indeksi, toplam enerji 
alımı düzeyi, obezite insidansı ile NOVA gıda 
kategorileri tüketim oranları dağılımı arasında 
ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Çocuklar ve ergen tüketicilerde, UPF'lerin 
toplam enerji alımına katkısının en yüksek 
olduğu ülkeler arasında Almanya’nın yanı sıra 
Belçika ve İsveç bulunmaktadır. MPF'lerin 
İtalya ve İspanya'da protein alımına katkısı 
diğer ülkelere göre daha yüksek orandadır. 
Yine toplam yağ ve doymuş yağ asidi alımı için 
en yüksek pay tüm yaş gruplarında UPF'lere 
aittir. Karbonhidrat ve şeker alımında en yüksek 
pay sahibi ise tüm ülkelerdeki 6-10 yaş grubu 
tüketiciler için UPF'lerdir. Tüm yaş gruplarında 
karbonhidratlardan en fazla enerji alan 
tüketiciler, İtalyan tüketiciler olup, yaş grupları 
dikkate alındığında diğer ülkelere kıyasla bu 
kaynaklardan en fazla enerji alan Almanya'dan 
çocuk ve ergen tüketiciler, Belçika'dan ise 
yetişkin tüketicilerdir. Şeker tüketimi Alman 
çocuklar arasında daha fazladır. Ayrıca Almanya 
için karbonhidrat ve şeker alımında tüm yaş 
gruplarındaki başlıca gıda kaynakları UPF 
kategorisindeki ürünlerdir. MPF'ler ve UPF'ler, 
tüm yaş gruplarında lif tüketimine yüksek oranda 
kaynaklık eden gıda maddeleridir.

Lauria ve arkadaşları (2021) tarafından 
gerçekleştirilen araştırmanın bir diğer ilginç 
bulgusu ise UPF tüketiminin yaşla birlikte 
azalması, ancak eğitim ve gelir düzeylerine 

göre değişmemesidir. Sosyo-ekonomik gruplar 
arasındaki farklılıkların olmaması, UPF 
tüketiminin tüm demografik unsurlara yaygın 
olarak ulaştığını göstermektedir. Bu durum 
geleneksel olarak daha sağlıklı ve ev yapımı 
gıdaların tüketilmesiyle karakterize edilen tüm 
Avrupa nüfusunun beslenme düzenlerinde önemli 
bir kaymaya işaret etmektedir. Ayrıca Avrupalı 
tüketicilerin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yaşayan tüketiciler ile ilişkilendirilen beslenme 
alışkanlıklarının yanı sıra tüketim tutum ve 
davranışlarına benzerlik göstermeye başladığını 
ortaya çıkartmaktadır. Ancak Avrupa içinde 
de bazı sapmalar ve farklılıklar söz konusudur.  
Örneğin Almanya’nın yanı sıra Belçika ve 
İsveç'te yaşayan tüketicilerin, İtalya, İspanya ve 
Güney Kıbrıslı tüketicilerin aksine, UPF tüketim 
oranının daha fazla olmasının bir sonucu olarak 
daha yüksek kalori aldıkları, MPF tüketimi 
kaynaklı enerji alımının ise daha düşük olduğu 
belirlenmiştir. Benzer özellik ve eğilimler tüm 
yaş grupları için UPF tüketimi ile protein, yağ 
ve şeker alım oranları için de geçerlidir. Bir 
başka ifade ile, elde edilen veriler, işlenmiş 
gıda tüketimiyle ilgili olarak Avrupa'da bir 
Kuzey-Güney farklılaşması olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu farklılıklar, Kuzey'de meyve 
ve sebze tüketimindeki belirgin artışa ve 
Güney'de hayvansal temelli ürün tüketimindeki 
artışa rağmen, Kuzey Avrupa ve Akdeniz 
popülasyonlarını ayıran kültürel ve beslenme 
gelenekleri ile ilişkilendirilebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma ile özellikle Almanya 
olmak üzere Avrupalı tüketicilerin günlük 
enerji alımının çoğunun UPF tüketiminden 
kaynaklandığını ve UPF'lerin tüketimindeki 
artışın, yüksek şeker tüketimi ve düşük şeker 
tüketimi ile karakterize edilen beslenme 
alışkanlıkları ve gıda tüketimi ile ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca Almanya’nın toplam 
Avrupa nüfusundaki oranı ve farklı sosyo-
ekonomik gruplar arasında ileri-işlenmiş 
gıdaların yaygınlığı, bu ülkenin önemli bir pazar 
olduğunu ortaya koymaktadır.
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Şekil. Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde farklı yaş grupları için temel besin öğelerinin kaynağı olan gıdalar (NOVA1: işlenmemiş 
veya minimal düzeyde işlenmiş gıdalar (MPF'ler), NOVA2: İşlenmiş mutfak malzemeleri (PCI'ler), NOVA3: İşlenmiş gıdalar (PF'ler), 

NOVA4: ileri-işlenmiş gıdalar (UPF'ler) (Laurie et al., 2021)
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Osmanlı damak tadını dünyaya 
taşıyan ve şekerleme ihracatına 
yön veren Hacızade Lokumlarının 
Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Özgür 
markalaşma hikayelerini 
şöyle anlattı:  

1970 yılında İstanbul’un küçük Pazar semtinde, 
babam İbrahim Halil Özgür küçük bir dükkanda 
ilk imalatını kurarak, uzun yıllar İstanbul’un 
tarihi ve turistik bölgelerine lokum ve çeşitli 
şekerlemeler üretip satışa sunmuştur. İlerleyen 
dönemlerde yurt dışından gelen talepler 
doğrultusunda hızlı, pratik ve kullanışlı 
ambalajlar ile Türk Lokumu’nu tüm dünyaya 
sunmayı başarmıştır. 

Şu anda ikinci kuşak olarak dünyanın birçok 
bölgesinde Hacızade markamızı seçkin 
marketlerde ve raflarda görebilirsiniz.”

“GERÇEK VİTAMİNLİ LOKUMLARI 

AMERİKA’YA İHRAÇ EDİYORUZ”

Her zaman sektörün öncü ve yenilikçi firması 
olduklarını ifade eden Yakup Özgür, “Uluslararası 
pazarlarda benzer şekerleme ürünlerinin 
sunumu, ambalajlanması ve yeni lezzetlerin 
örneklerini takip ederek birçok yeni lezzetleri 
müşterilerimize sunduk.  Jalapone biberli lokumu 
Meksika’ya, Zencefilli Akide şekerini İngiltere’ye, 
gerçek vitaminli lokumları Amerika’ya üretip 
ihraç ediyoruz” dedi.

BİRLİĞİMİZİN ÇALIŞMALARINDAN ÇOK 
MEMNUN KALIYORUZ

Her yıl düzenli olarak 3 uluslararası fuara 
katıldıklarını belirten Özgür, “Farklı ülkelerde 3 
yılda bir katıldığımız fuarlar da oluyor. Özellikle 
Almanya, İngiltere, Rusya, Dubai, Amerika, 
Polonya, Ukrayna öncelikle tercih ettiğimiz 
fuarlardan. İHBİR’in çalışmalarından çok 
memnun kalıyoruz, emek ve ilgiyi görebiliyoruz, 
daha da başarılı işler yapılacağına inanıyoruz” 
diye ekledi.

“ALMANLARIN LOKUMA KARŞI BÜYÜK 
İLGİSİ VAR”

Almanların lokuma karşı büyük ilgisi olduğunu 
söyleyen Özgür, “Lokumların çok fazla çeşidinin 
olması Almanların dikkatini çekiyor. Lokumun 
tarihteki ilk tatlı olduğuna inanıyor ve çok 
saygı duyuyorlar. Çünkü Almanlar da çikolata 
veya pasta gibi tatlılar yokken dünyada bir 
tek lokumun olduğunu biliyor ve her yerde 
anlatıyorlar” dedi.

OSMANLI DAMAK TADINI DÜNYAYA 
TAŞIYAN BİR MARKA: HACIZADE
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“TARİHTE BİLİNEN İLK LOKUM BOĞAZ 
RAHATLATAN”

İyi bir lokumun gözle görünür farkları olduğuna 
dikkat çeken Özgür, şunları söyledi: 

“Lokum yapılırken kullanılan hammadde çok 
önemli. Şekerin yüzde yüz şeker pancarı olması, 
kullanılan fındık ve fıstığın yeni mahsul olması, 
lezzetinden de anlaşılacaktır. Klasik bilinen, 
elastik bir kıvamı olması ve boğazı yakmayan 
aksine rahatlatan lokum gerçek lokumdur.  
Tarihte de lokumun ilk adı “boğaz rahatlatandır” 
Lokumu daha çok orta yaşlı ve yaşlı kişiler 
seviyor. Yeni nesillere de sevdirmek için 
“Lokumo” markamız ile yakında yeni projelerimizi 
açıklayacağız. Almanlar genellikle fındıklı ve 
Antep fıstıklı çeşitleri daha çok tercih ediyorlar.”

LOKUMUN ANAVATANI TÜRKİYE’DİR

Lokumun anavatanının Türkiye olduğunu 
gururla anlatan Yakup Özgür, “Lokum üretimi 
ve ihracatında en büyük payın Türkiye’ye 
ait olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Lokumun anavatanı bizim ülkemizdir. 
Daha önceki yıllarda bazı ülkeler lokum 
üretmeyi denedi fakat lezzet, kalite ve 
kıvam olarak bizim lokum üreticilerimiz gibi 
başarılı olamadılar. Bu nedenle bütün dünya 
pazarı lokum alımlarını bizim ülkemizden 
yapar. Her sektörün uluslararası pazarda ana 
bir fuarı vardır. Şekerleme ve çikolatanın da 
en önemli fuarı Almanya’da gerçekleştirilen 
ISM Fuarı’dır. ISM Fuarı’na katılmamızın 
markamıza büyük katkısı oldu. Pandemi sürecinin 
de bitmesiyle ‘Bol Fuar Bol Müşteri” sloganı 
ile yeni pazarlar planlayarak, özellikle fuar 
katılımlarını artırıp, direkt müşteri 
ziyaretlerine başlayacağız. 

Markamıza yeni ürün kategorileri ekledik. 
Yeni ürünlerimizin de tanıtımlarını uluslararası 
pazarlarda gerçekleştireceğiz. Tüm ihracatçı 
dostlarıma hedefledikleri ihracata ulaşarak 
ülkemizin ihracatına katkıda bulunacakları bir 
yıl dileyerek İHBİR üyelerimize de başarılar 
diliyorum.”
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Çocuklukta gelişen tat tercihleri ve 
beslenme alışkanlıkları, yaşamın 
diğer ileri evrelerinde tüketim 
alışkanlıkları ve gıda tercihlerini 
etkileyebilmektedir. Geniş kapsamlı 
bir araştırma ile Brettschneider ve 
arkadaşları (2021), Alman ergenler 
arasında sosyo-ekonomik farklılıklar 
ve sağlık davranışı ile gıda tüketim 
ve tercihleri arasındaki ilişkileri 
incelemişlerdir. 

Daha düşük bir sosyo-ekonomik statü (SES) 
grubuna mensup ergen Alman tüketiciler, spor 
ve fiziksel aktivitelere daha düşük ilgi ve katılım, 
yüksek kalorili gıda tercihleri, aşırı-kilolu ve 
obezite eğilimine sahip beslenme davranışı 

ile ilişkilendirilmiştir. Gıda tercih ve tüketim 
davranışlarını inceleyen uluslararası ve ulusal 
araştırmalar, düşük SES gruplarına mensup 
ergenler arasında, yüksek SES gruplarına 
mensup olan ergenlere göre daha düşük meyve 
ve sebze tüketimi olduğunu göstermektedir. 
Düşük SES'li ergenler arasında şeker içeriği 
yüksek içecekler ve fast food tüketimi, yüksek 
SES'li ergenlere göre daha yüksektir.

Gıda arzındaki değişiklikler ve ürün çeşitliliğinin 
artışının yanı sıra yaşam koşullarındaki 
değişiklikleri içeren diğer faktörlerin sonucunda 
gıda tüketim alışkanlıkları sürekli bir değişim 
içerisindedir. Örneğin, Almanya'da tam gün okul 
sistemi son yıllarda yaygınlaştırılmıştır. 
Bu nedenle okul yemekleri, çocuklar ve ergenler 
arasında gıda tüketimi üzerinde artan bir etkiye 
sahip hale gelmiştir. Eski Doğu Almanya'da tam 
gün okullar eski Batı Almanya'dakinden daha 
yaygındı; bu nedenle okul yemeklerinin çocuklar 
ve ergenler arasında kullanımı da daha fazla 
ve etki sahibiydi. Bu farklılığın, Almanya’nın 
birleşmesinin üzerinden 30 yılı aşkın bir süre 
geçmiş olmasına rağmen, belirli yaş gruplarında 
beslenme ve gıda tüketimi alışkanlıklarında halen 
etki sahibi olduğu düşünülmektedir.

Ulusal ölçekli gıda tüketim ve alışkanlıklarını 
belirlemeye yönelik araştırmalar, genel 
nüfusun ve/veya bunun bazı bileşenlerinin 
gıda tüketim ve tercihleri hakkında bilgiler 
sağlamaktadır. Belirli nüfus gruplarında gıda 
tüketimindeki davranışlar da dahil olmak 
üzere bu tür bilgilere, halk sağlığı amaçlı 
strateji ve politikalar geliştirmek için ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ancak bu veriler, hedef pazar 
ve tüketici gruplarındaki beklenti ve değişimleri 
anlamak ve bu pazarlara yönelik ürün geliştirme 

ALMAN ERGENLERİN GIDA 
TÜKETİM, TERCİH VE BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI
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ve arzına yönelik stratejiler geliştirmek için 
gıda üreticileri tarafından da kullanılabilecek 
önemli bulgu ve tespitler sağlar. “Çocuklar ve 
Ergenler için Alman Sağlık Mülakat ve Muayene 
Anketi” (KiGGS), Robert Koch Enstitüsü'nün 
ulusal sağlık izleme sisteminin bir parçasıdır. 
KiGGS temel araştırması kapsamında hedef 
tüketici gruplarının gıda tüketim davranışlarına 
daha derinlemesine odaklanan bir çalışma olan 
'KiGGS Modülü Olarak Gıda Tüketimi Çalışması' 
(EsKiMo), 2006'da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 
on yıl sonra, EsKiMo II (2015–2017) KiGGS 2. 
Dalga çalışması kapsamında yürütülmüştür. 
Bu araştırma, Almanya'da yaşayan çocuk ve 
ergenlerin gıda tüketimine ilişkin yeni bilgiler 
edinilmesine yardımcı olmuştur. Bu analizin 
amacı, genel olarak 12-17 yaş arasındaki 
ergenlerin gıda tüketimini tanımlamak, bunu 
SES grupları ve yerleşim bölgesi karakteristik 
özellikleri ile Alman Kamu Otoriteleri tarafından 
oluşturulmuş olan Optimize Edilmiş Karma Diyet 
(OMD) konseptine göre hazırlanan beslenme 
kılavuzlarına uyumluluğu dikkate alarak 
incelemektir.

Almanya'daki ergenlerin çoğunluğu yeterli 
miktarda içecek tüketirken, çoğu gıda grubu için 
önerilen OMD miktarlarına ulaşamamaktadır. 
Özellikle Almanya'da 12-17 yaş arası ergenlerin 
çoğunun meyve, sebze, nişastalı gıdalar ve 
süt/süt ürünleri tüketimi önerilen miktarların 
altındadır. Et ve et ürünleri ile şekerleme ürünleri 
atıştırmalıklar, meşrubat gibi gıda ve içeceklerin 
tüketimi, Alman Kamu otoriteleri tarafından 
önerilen miktarların çok daha üstündedir. 
Ergenlerin çoğunluğunun toplam içecek tüketimi 
önerilen minimum miktarın üzerinde olmasına 
rağmen, bu tüketimde önemli pay sahibi 
olanların kısmen meyve suları ve genel olarak 
meşrubatlar olması dikkat çekicidir. Ayrıca gıda 
tüketiminde SES ve ikamet edilen bölgeye bağlı 
olarak farklılıklar bulunmaktadır. Göreceli olarak 
düşük SES'li ergenler, yüksek SES'li ergenlere 
göre daha yüksek alkolsüz içecek tüketimine 
sahiptir. Örneğin, daha önce Batı Almanya 
sınırlarında olan bölgelerdeki kızlar, eski Doğu 

Almanya bölgesinde yaşayan kızlara göre daha 
fazla sebze ve ürünleri tüketmektedir.

Brettschneider ve arkadaşları (2021) tarafından 
elde edilen sonuçlar, büyük ölçüde HELENA’nın 
(Avrupa'da Sağlıklı Yaşam Tarzı ve Ergenlikte 
Beslenme) 12-17 yaşları arasındaki Avrupalı 
ergenlerden oluşan bir örneklemden elde ettiği 
sonuçlar ile uyumluluk göstermektedir. Çoğu 
gıda grubu için Almanya’da önerilen tüketimlere 
göre gerçekleşen sapma ve farklılıklar, genel 
olarak Avrupa genelinde yaşayan ergenler için 
tespit edilenler ile benzerlikler taşımaktadır.  
Avrupa geneli ile Almanya arasında ergenlerin 
gıda tüketimi açısından yalnızca içecek 
kategorisindeki gıda ürünlerinde farklılık öne 
çıkmakta olup, Alman ergenler Avrupa geneline 
göre toplam içecek tüketiminde çok daha yüksek 
seviyeler ulaşmıştır. 

Ancak vurgulamak gerekir ki hem Avrupa 
genelinde hem Almanya özelinde genç 
tüketiciler meyve ve sebze tüketimi açısından 
önerilen miktarlardan çok daha düşük düzeyde 
tüketim gerçekleştirmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), ergenler için önerilen OMD 
miktarından daha düşük olan günlük 400 g 
meyve ve sebze tüketimini önermektedir. Ancak 
Alman kız çocuklarında ortalama 371 gr/günlük 
tüketim seviyesi yaklaşık olarak WHO tavsiyesi 
ile uyumluluk göstermektedir. Avrupa'da 
günlük meyve tüketimine yönelik Okul Çağı 
Çocuklarda Sağlık Davranışı (HBSC) çalışmasının 
sıralamasına göre Almanya'da yaşayan ergenler 
arasında meyve tüketimi Avrupa geneline göre 
orta seviyelerde yer almakta, Grönland ve 
Finlandiya gibi ülkeler bu tüketim çeşidinde en 
düşük seviyelere sahipken, Arnavutluk en yüksek 
seviyeye sahip olan ülke olarak öne çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Alman Kamu Otoritelerinin, meyve 
ve sebze tüketimin teşvik edilmesi veya bu 
bileşenleri içeren farklı gıdaların tüketilmesine 
yönelik politika ve stratejiler geliştirmesi 
beklenebilir. 
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Bu nedenle yaygın ve yüksek miktarda tüketilen, 
bir başka ifade ile tercih edilen gıdaların 
bileşiminde meyve ve sebzelere yer verilmesi, 
bu amaçlı re-formülasyon veya ürün geliştirme 
çalışmalarının yürütülmesi, Almanya pazarında 
avantajlar sağlayabilir. 

Alman ergen tüketicilerin sadece %20'sinin 
önerilen düzeylerdeki nişastalı gıdaları tüketiyor 
olması, bir diğer dikkat çekici bulgudur. Bu 
bulgu daha önceki benzer çalışmalar sonucu 
elde edilen ve benzer tüketici gruplarını konu 
alan çalışmalar ile uyumluluk göstermektedir. 
Ayrıca benzer sonuçlar genel olarak süt ve 
süt ürünleri için de belirlenmiştir. Alman 
ergenlerin %25'inden daha düşük miktardaki 
bölümünün, süt ve süt ürünleri için önerilen 
tüketim miktarları ile uyumluluk gösteren 
beslenme alışkanlığına sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Bu tüketim alışkanlığı ve gıda tercihi 
ile ilişkilendirilebilecek bir sonuç olarak da 
Alman ergen tüketicilerin çoğunluğunun kalsiyum 
alımının, Almanya beslenme hedeflerinin altında 
olduğu ortaya çıkmakta olup, bu konuda acil 
önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu 
durumun bir çıkarımı olarak meyve ve sebzelere 
yönelik gerçekleştirilebilecek stratejinin, ülkemiz 
gıda üreticileri tarafından gerçekleştirilmesi 
mümkündür. Örneğin bu bölgedeki tüketicilerin 
içecek satın alma ve tüketim düzeyleri dikkate 
alındığında, kalsiyumca zenginleştirilmiş bazı 
içeceklerin, ilgili tüketici grubunun beklentisi 
olan duyusal ve teknolojik özelliklere sahip olarak 
farklı formatlarda piyasaya arzı hem ergenlerin 
beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hem Alman 
ebeveynlerin ilgili ürünlere yönelik pozitif tutumu 
ile karşılaşabilir. 

Almanya ve Avrupa’da et ve et ürünlerinin 
tüketiminin azaltılmasına yönelik çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Vejetaryenlik, biyo-
endüstri, hayvan refahı, et tüketiminin iklim 
değişimine etkisi ve artan dünya nüfusunu 
besleme konularında güncel toplumsal gelişmeler 
ve kamuoyu tartışmalarının yakın gelecekte et 
tüketimine yönelik çalışmalara daha fazla hız 

ve önem kazandıracağı belirtilebilir. Ancak, 
Brettschneider ve arkadaşları (2021) tarafından 
gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Avrupa 
genelinde olduğu gibi Alman ergenlerinde de 
et ve et ürünleri tüketiminin önemli ve yüksek 
seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Özellikle 
bitkisel kaynaklardan et orijinli proteinlere 
alternatif olabilecek ürünler geliştirilmesi bu 
nedenle kritik öneme sahiptir.

Beklenen benzeri kamu otoritesi aksiyonları 
arasında yüksek kalori değerine sahip ürünler, 
şeker içeriği yüksek gıdalar ve içeceklere 
yönelik olanlar da bulunabilir. Ayrıca, bu 
çalışmanın bulgularının, daha önceki dönemlerde 
gerçekleştirilen benzer kapsam ve amaçlı 
çalışma ile de karşılaştırılmasında yarar 
bulunmaktadır. Böylelikle Alman ergenlerin 
beslenme ve gıda seçimlerinin hangi yönde 
evrildiğini anlamak yararlı olacaktır. Bu 
karşılaştırma, 2006 ve 2015–2017 yılları arasında 
gıda tüketiminde yaşanan bazı değişikliklere 
işaret etmektedir. Örneğin tavsiye edilen meyve, 
sebze ile süt ve süt ürünleri miktarlarına ulaşan 
ergenlerin oranı zamanla daha da azalmıştır. 
Bununla birlikte, önerilen miktarda nişastalı 
gıdaya ulaşan ergenlerin oranı artmıştır. 
İçecekler, atıştırmalıklar, şekerleme ürünleri 
ve yüksek kalorili diğer gıdaların yanı sıra su 
ürünleri için elde edilen tüketim oranları ise her 
iki dönem arasında benzerlikler göstermektedir. 
Ancak meyve, sebze, süt/süt ürünleri ve nişastalı 
gıdaların, gıda grupları için önerilen optimum 
tüketim miktarlarının 2006-2015 yılları arasında 
değiştiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışmanın hem önceki dönemde yürütülen 
versiyonunda hem güncel versiyonunda 
gıda tüketimi ve tercihleri ile beslenme 
alışkanlıklarında cinsiyetler arasında farklılıklar 
gözlemlenmiştir. Her iki çalışmada da genel 
gıda tüketim miktarları değeri erkekler arasında 
daha yüksek olup bu durum erkeklerin kızlara 
göre daha yüksek kalori alımı gereksinimiyle 
uyumludur. Bununla birlikte, kızlarla 
karşılaştırıldığında, erkeklerin daha düşük bir 
oranının önerilen miktarlarda meyve ve sebze 
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tükettiği görülmektedir. Ayrıca, Alman erkek 
çocuklar daha yüksek miktarda alkolsüz içecek 
tüketmektedirler. Genel olarak, Belçika, Yeni 
Zelanda ve ABD'de ergenler ve genç yetişkinler 
arasında yürütülen bazı çalışmalar ile Alman 
erkek çocuk ve ergenlerin beslenme davranışları 
ve gıda seçimlerine ait bulguların benzerlik 
gösterdiği ifade edilebilir.  Ayrıca bu tüketim ve 
tercih davranışı, Alman yetişkin tüketiciler için de 
geçerlidir.

Brettschneider ve arkadaşlarının (2021) 
çalışmasına ait sonuçlar, düşük SES mensubu 
ergenler için önerilen optimum beslenme 
miktarlarında daha yüksek bir sapmayı ortaya 
koymaktadır.  Bu durum için en belirgin 
göstergeler, meşrubat ve diğer alkolsüz 
içecek tüketimine ait olan veriler için ortaya 
çıkmaktadır. Düşük SES'li Alman kız ve erkek 
ergenler, yüksek SES mensuplarına göre önemli 
ölçüde daha yüksek düzeylerde bu ürünleri 
tüketmektedirler. Bu sonuçlar gerek Almanya 
gerekse de Avrupa geneli için yapılan daha 
önceki çalışmalara ait bulgular ile uyumluluk 
taşımaktadır. Et tüketimi ile SES grupları 
arasında benzer bir ilişki, diğer Alman tüketici 
grupları için de belirlenmiştir. Ancak SES ile 
meyve sebze tüketimi arasındaki ilişki, daha 
önceki çalışmalarda Alman yetişkinler için 
belirlenenlerden farklılık göstermiştir. Bunun 
nedeni, tüm sosyal çevrelerden ergenlere ulaşan 
AB okul meyve ve sebze programları gibi meyve 
ve sebze tüketiminin iyileştirilmesine odaklanan 
projeler veya son on yılda yürütülen sosyal 
açıdan dezavantajlı ergenlere yönelik sosyal 
projeler olabilir.

Bu araştırmada ayrıca Eski Doğu ve Batı 
Almanya bölgeleri arasında gıda tüketim 
alışkanlıklarının çeşitli farklılıklara sahip 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu farklılıklar özellikle 
Alman kız ergenler için geçerli olmuştur. Bu 
farklılığın gerekçeleri arasında eski Doğu 
Almanya'nın daha fazla kırsal bölgeye, farklı 
bir SES yapısına ve daha uzun bir okul yemeği 
arzı geleneği ile okul yemeklerinin daha fazla 

kullanılmasına sahip olması olabilir. Almanya'da 
okul yemeklerinin mevcudiyeti ve kullanımı 
son yıllarda artış göstermiştir. Ayrıca, bu 
yemeklerin kalitesini artırmak için uygulanan 
programlar bulunmaktadır. Bu faktörler 
ise ergenlerin gıda tercihleri ve beslenme 
alışkanlıklarında değişikliklere neden olmaktadır. 
Sonuç olarak Brettschneider ve arkadaşları 
(2021), kolay anlaşılır ambalaj önü etiketlemesi 
ile tüm medya kanalları aracılığıyla yüksek 
kalorili gıdaların tanıtımına kısıtlamalar veya 
düzenlemeler getirilmesini ve gıda bileşimine 
bağlı fiyat politikaları geliştirilmesini Almanya 
için önermişlerdir. Ayrıca önerilen beslenme 
alışkanlıkları için Almanya’da sosyal farklılık 
ve eşitsizliklere de odaklanılması gerektiği 
vurgulanmıştır.
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ALMANYA VE DİĞER BAZI 
AVRUPA ÜLKELERİNDE PANDEMİ 
VE PANDEMİNİN GIDA TÜKETİM 
ANLAYIŞINA ETKİLERİ

COVID-19 pandemisi ve özellikle 
beraberinde gelen kısıtlamalar, tüm 
dünyada olduğu gibi Almanya ve 
Avrupa’daki diğer ülkelerde de gıda 
tüketim miktar ve alışkanlıklarını 
etkilemiştir. 

Pandeminin gıda tüketim alışkanlıkları üzerindeki 
etkisini incelemek için Grunert ve arkadaşları 
(2021) tarafından aralarında Almanya’nın da 
bulunduğu on Avrupa ülkesinde geniş kapsamlı 
bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmada 
kümelenme analizi yürütülmüş ve beş farklı 
kümelenme davranışı belirlenerek farklı 
tüketici türlerinin, gıda tüketim ve tercihleri 
ile alışkanlıklarına göre pandemiye nasıl 

tepki verdikleri ayırt edilebilmiştir. Araştırma 
kapsamına alınan örneklemin %60'ı için gıda 
ile ilgili davranışlar dayanıklılık ve direnç 
sahibi iken, diğer %35'i yemek pişirmekten 
ve yemek yemekten daha fazla keyif aldığını, 
mutfakta daha fazla zaman geçirdiğini ve aile 
yemeklerini daha çok tükettiğini bildirmiştir. 
Bunların arasında, daha bilinçli seçimler ve 
sağlıklı gıda tüketiminde artış söz konusu iken, 
daha küçük bir grup ise daha dikkatli gıda 
tüketimi davranışı göstermeye başladıklarını 
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan Avrupalı 
tüketicilerin yalnızca %5'i gıda tüketimi ile daha 
az ilgilendiğini belirtmiştir.

Çalışma on ülkede gerçekleştirilmiştir; 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
İtalya, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç ve 
İngiltere. Ülkeler, Avrupa içinde optimum 
coğrafik dağılımın yanı sıra hem farklı gıda 
kültür ve tüketim alışkanlıklarına sahip olmaları 
hem pandemiye yönelik alınan önlemlerin 
şiddeti dikkate alınarak belirlenmişlerdir. 
Ülkelerin COVID-19 pandemisinden ne ölçüde 
etkilendiğine ilişkin farklılıkları haritalamak 
için Oxford Üniversitesi tarafından oluşturulan 
iki indeksten yararlanılmıştır.  Bunlardan 
“Daralma İndeksi” (Strigency Index), işe ve okula 
erişim, sosyalleşme, hareketlilik ve halka açık 
toplantılardaki kısıtlamalar ile evde kalmaya 
yönelik tedbirlerle ilgili kısıtlamaların şiddetini 
ölçmektedir. Ekonomik destek indeksi ise 
doğrudan devlet yardımları kaynaklı gelirleri, 
vergi indirimlerini, borç indirim ve ertelemelerini 
dikkate alarak hesaplanmaktadır 
(Hale et al., 2021).
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Veri toplama Almanya dahil 10 Avrupa ülkesinde 
(İspanya, İsveç, Almanya, Birleşik Krallık, 
Polonya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Finlandiya, 
Romanya) gerçekleştirilmiştir. Her ülkeden 
543 ile 580 arasında değişen sayıda tüketici 
ile görüşmeler yapılmış olup, 18 yaş üstü olan 
ve hane için gıda alışverişi gerçekleştiren bu 
tüketicilerin toplam sayısı 5618'dir.

Gıda tüketimi ile ilgili birçok davranış, 
alışkanlıklara dayanır ve alışkanlıklar istikrarlı 
ortamlarda gelişir. COVID-19 pandemisi, gıda 
ile ilgili davranışların gerçekleştiği ortamları 
değiştiren, alışveriş koşullarını, yemek tüketim 
alan ve ortam seçimini, evde yemeklerin 
hazırlanmasını, nasıl ve kiminle yenileceğini 
etkileyen yıkıcı bir olaydır. Bazı insanların 
evde gıda tedarik ve hazırlama için daha fazla 
zamanı var iken, bazılarının ise daha az zamanı 
olmuştur. Çeşitli araştırmalar, pandemi boyunca 
tüketicilerin gıda ile ilgili davranışlarında yüksek 
derecede istikrar ve esneklik olduğu sonucuna 
varmıştır (Chenarides et al., 2021, Janssen et 
al., 2021; Poelman et al., 2021). Ancak, bazı 
çalışmalarda ise tüketici davranışlarında önemli 

değişimler belirlenmiştir. Örneğin De Backer 
ve arkadaşları (2021), 38 ülkenin verileriyle 
yaptığı bir çalışmada, sağlıklı gıda seçme 
ve hazırlamada önemli artış gerçekleştiğini 
belirlemişlerdir. Molina-Montes ve arkadaşları 
(2021) ise, 16 Avrupa ülkesinde yaptığı çalışma 
sonucunda sağlıklı beslenme eğiliminin bir 
göstergesi olarak Akdeniz Diyetine uyumun 
arttığını belirtmiştir. Dolayısıyla farklı ülkeler için 
farklı araştırmacılar tarafından geniş aralıkta 
değişim gösteren sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 
nedenle pandemiye yönelik tüketici tepkilerinin 
çeşitlilik gösterdiğini ve ayrıca değişikliklerin 
hem meydana gelişinin hem de yönünün dış 
faktörlerle, özellikle de pandeminin etkisinin 
şiddetiyle ilişkili olup olmadığı sorusunu gündeme 
getirmektedir.

Şekil. Farklı Avrupa Ülkelerinin Daralma ve Ekonomik Destek İndeksleri (Grunert et al., 2021)



Şekil. Pandemiye bağlı olarak Avrupalı tüketici davranışlarındaki değişimler ve ülke grupları arasındaki farklılıklar (Grunert et al., 2021)

Cluster 1: Resilient

Cluster 2: More mindful 
eating

Cluster 3: More convenient 
enjoyment

Cluster 4: More food 
involvement

Cluster 5: Less food 
involvement

Country group 1: Finland, France, 
Germany, Sweden, UK

Country group 2: Greece, Italy,
Poland, Romania, Spain

Grunert ve arkadaşları (2021), Almanya dahil 

farklı Avrupa ülkelerindeki pandemi kaynaklı 

gıda tüketim alışkanlıklarını incelerken, meydana 

gelen olası değişikliklerin kendilerine ek olarak, 

bunların kapsamı ve türü ile ilgili olabilecek 

dört faktör grubunu göz önünde tutmuşlardır.  

Birincisi, yaş, cinsiyet ve eğitim gibi demografik 

özelliklerdir. İkincisinde, hane düzeyinde, 

COVID-19 pandemisinin insanların yaşamları 

üzerinde daha genel etkilere neden olduğu 

ölçüde farklılıklar ile olumsuz duygusal tepkiler 

ve her ikisi üzerinde de olası nesnel değişikliklere 

(gelir kaybı, evdeki çocuk sayısındaki 

değişiklikler) sahip olabilecek faktörler dikkate 

alınmıştır. Üçüncüsü, insanların gıda ile ilgili 

amaç ve kaynaklarında farklılıktır. Son olarak, 

gıda ile ilgili davranışlardaki değişikliklerin gıda 

zinciri aktörlerine duyulan güven ile bağlantılı 

olabileceğidir. 

Gıda zinciri aktörlerine duyulan güven eksikliği, 

gıda güvencesine dair olumsuz algılara yol 

açabilir ve bu nedenle stoklama gibi davranışları 

teşvik edebilirken; yüksek düzeyde bir güven, 

insanların krizi hafifletmek için davranışlarını 

değiştirme olasılığını azaltabilir. Benzer şekilde, 

yüksek düzeyde genel sosyal güven, toplumun 

pandemi ile başa çıkma ve daha az değişikliğe 

yol açabileceğine dair güven anlamına 

gelebilirken; düşük düzeyde genel sosyal güven, 

insanları krizle başa çıkmak için daha fazla 

çaba göstermeye teşvik edebilir (Grunert et al., 

2021). Doğal olarak, değişikliklerin farklı türdeki 

gıda ürünlerinin tüketimine yansımaları, ilgili 

gıda türüne göre farklılık gösterebilir. Ek olarak, 

gıdayla ilgili davranışlardaki değişikliklerin, 

tüketicilerin gıdayla ilgili yaşamlarından 

memnuniyetleri ve gıda herkesin yaşamının 

önemli bir parçası olduğu için genel yaşamsal 

tatmin düzeyleri ile memnuniyet seviyeleriyle 

ilişkili olması beklenebilir.

Araştırma sonucunda Almanya dahil kapsama 

alınan tüm Avrupa ülkelerinde, daha ucuz 

gıda maddelerine olan talebin artış gösterdiği, 

göreceli pahalı gıdalara olan talebin ise azaldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca, “private label” ürünlere 

olan talep artış göstermiştir. Genel olarak, 

gıda maddelerinin tüketim miktarlarında farklı 

kategoriler için artış veya önem taşımayan 
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düzeyde değişim meydana gelmiştir. En büyük 

tüketim miktarı artışları meyve, sebze ve 

bakliyatın yanı sıra kuruyemiş ve un tüketiminde 

gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, çikolata ve 

şekerlemelerin yanı sıra cips ve atıştırmalıkların 

tüketiminde de artış belirlenmiştir. Hayvansal 

kaynaklı gıdalar arasında en büyük artış süt 

ürünleri ve kümes hayvanları ürünlerinin 

tüketiminde ortaya çıkmıştır.

Gıda endüstrisi cephesinden incelendiğinde, 

elde edilen sonuçlar, gıda tüketim davranışında 

üç ana değişikliği ortaya çıkarmaktadır. 

Hem ucuz hem markalı ürünlerde gözlemlenen 

genel artışlar ve tüketici kümeleri arasındaki 

farklılıklar, pazarın premium ve indirimli ürünler 

olarak kutuplaştığını göstermektedir. Bu eğilim, 

markalaşma sürecini tamamlamış ürünler 

üreten gıda üreticileri ve indirimli veya günlük-

düşük fiyat stratejilerine sahip perakendeciler 

için büyüme fırsatları yaratmaktadır. Ayrıca 

COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle çoğu ülkede 

yaşanan ekonomik durgunluk sonucunda gıda 

satın alma kararlarında fiyatın önemli bir rol 

oynaması söz konusudur. Bununla birlikte, daha 

fazla haz alınarak tüketilebilecek, duyusal 

özellikleri geliştirilmiş veya iyileştirilmiş ürünler 

için daha fazla para harcamaya daha istekli olan 

tüketicilere yönelik premium gıda kategorisindeki 

ürünleri üreten ve satanlar için de büyüme 

fırsatları bulunmaktadır.

Tüketicilerin önemli bir kısmı, gıda güvenliği 

ve sürdürülebilirlik konularında pandemi 

öncesine göre daha fazla endişe duymaktadır. 

Bu durum son yıllarda zaten mevcut bir trend 

olmasına rağmen, COVID-19’un bu trendin 

hızlandırıcısı olduğu yorumuna neden olmuştur. 

Bir başka ifadeyle daha sağlıklı gıdaların daha 

sürdürülebilir üretim ve dağıtım sistemleri ile 

pazara arz edilmesi için gıda endüstrisi açısından 

hem bir fırsat hem bir zorluk ortaya çıkmaktadır. 

Tüketiciler, kendileri, çevre veya toplum 

için iyi bir şey yaptıklarını hissettiren 

gıdalara karşı daha fazla pozitif ayrımcılık 

göstermektedir. Ayrıca, sürdürülebilirlik politika 

ve uygulamalarına sahip, faaliyetlerinin sosyal 

ve çevresel etkilerini dikkate alan üreticilere 

yönelik olarak da bu ayrımcılık söz konusudur. 

E-ticaretin öne çıkması, çevrim içi alışveriş 

deneyimleri Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde 

çok büyük bir yayılma ve artış göstermiştir. 

Bu durum ise daha küçük üreticiler için “ürün 

görünürlüğü” fırsatlarını artırmaktadır.
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Özellikle son yıllarda başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere batı 
toplumlarında hayvansal protein 
kaynaklarına alternatif olarak 
bitkisel protein kaynaklarının tüketimi 
gerek tüketici sağlığı gerekse çevre 
sorunları ve güvenliği kaygılarından 
dolayı teşvik edilmeye çalışılmaktadır.  

Bu ülkelerdeki tüketicilerin önemli bir bölümünün 
yanı sıra kamu otoriteleri ve bilim insanları 
arasında da bu yaklaşımı destekleyici bir fikir 
birliğinden bahsetmek mümkündür. Yalnızca 
batı toplumu değil, genel dünya popülasyonu 
perspektifinden yaklaşıldığında da artan dünya 
nüfusunu beslemek ve gıda güvencesini sağlamak 
için sürdürülebilir çözümler arasında bitkisel 
gıdaların tüketimi ve bu gıdalar esaslı beslenme 

alışkanlıklarının yaygınlaştırılması bulunmaktadır. 
Amaçlanan beslenme özellikleri esas alındığında, 
bileşimi ve biyokimyasal özelikleri ile önemli 
bir alternatif olarak bakliyat ürünleri dikkat 
çekicidir.

Baklagiller veya daha yaygın bir tanımlama ile 
bakliyat ürünleri, bezelye, fasulye, mercimek, 
nohut gibi bir bakliyat bitkisinin kabuğundan 
hasat edilen kurutulmuş yenilebilir tohumlardır. 
Bu nedenle, soya fasulyesi ve yer fıstığı gibi 
yağ çıkarmak için kullanılan baklagiller veya 
yeşil fasulye ve yeşil bezelye gibi hasat edilmesi 
sonrası taze olarak tüketilen bitkisel ürünler, 
bakliyat tanımına dahil edilmez. Avrupa'da 
birkaç bakliyat ürünü yetiştirilmesine rağmen, 
baklagillerin bu bölgede gıda olarak kullanımı 
sınırlıdır. Günümüzde, İtalya ve İspanya, 
Avrupa’da bakliyat ürünleri tüketiminde 

ALMANYA VE DİĞER BAZI AVRUPA 
ÜLKELERİNDE BAKLİYAT TÜKETİMİNE 
YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUM VE ALGISI
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öne çıkan ülkeler olup, yaygın kullanım ise 
azalan tüketici tercihine bağlı olarak düşüş 
göstermektedir (Van der Weele et al., 2019). 
Ancak oldukça yakın tarihli bir araştırma 
sonucunda, tüketicilerin yeni bitkisel gıda 
arayışları arasında en öne çıkan ve yüksek 
potansiyele sahip olduğu belirlenen ürünler, 
bakliyatlar olarak tespit edilmişti 
(Faber et al., 2021).

Gıda seçimi ve tercihleri, temeldeki birkaç 
karmaşık faktörden etkilenmesine rağmen kimi 
araştırmacılar tarafından basit bir davranış 
gibi görünmektedir. Bu nedenle, ürünleri 
geliştirirken veya iyileştirirken, gıdaya yönelik 
tutum ve tercihleri etkileyen faktörleri anlamaya 
yönelik tüketici araştırmaları kritik öneme sahip 
bilgiler edinilmesini sağlayabilirler. Tüketicilerin 
bakliyatları günlük rutin beslenme düzenlerine 
dahil etmemelerinin başlıca nedenleri arasında, 
temel olarak uzun hazırlık süresi ve dolayısıyla 
rahatsızlık, ayrıca mide gazı oluşumuna dair 
algı, bilgi eksikliği veya yetersiz bilinirlik 
düzeyinin yanı sıra bakliyatın “yoksullar için 
gıda” veya “vejetaryenlerin tükettiği gıdalar” 
olduğuna dair imaj ve algılardır (Jallinoja 
et al., 2016). Ancak baklagillerin sahip 
olduğu lezzet özelliklerinin yanı sıra tüketici 
sağlığı ve çevre güvenliği ile sürdürülebilirlik 
avantajlarının tüketiciler nezdinde yeterli 
düzeyde farkındalık seviyesine ulaşması halinde 
ve gıda teknolojisinde bu alanda araştırmalar 
ile bu özelliklerin doğrulanması ile destekleyici 
yeni veri ve bulguların sunulması sonucunda 
Avrupalı tüketicilerin bakliyat ürünleri daha 
fazla benimsemesi kolaylaşacaktır. Fakat tüketici 
araştırmalarının çoğu, bakliyat ürünleri tüketim 
sıklığının belirlenmesi veya et yemeklerinde daha 
yüksek bakliyat porsiyonlarının yer almasının 
tüketici beğeni düzeyine etkisine odaklanmıştır 
(Spencer et al., 2018). 

Ancak, özellikle Avrupa ülkelerindeki kültürel 
alışkanlıklar ve farklı beslenme davranışları 
dikkate alınarak, bakliyat tüketiminin 
artırılmasının olasılıkları ve bu tüketimin 

önündeki engelleri belirlemeye yönelik araştırma 
sayısı yetersizdir. Henn ve arkadaşları (2021) 
tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ile 
aralarında Almanya’nın da yer aldığı bazı Avrupa 
ülkelerindeki mevcut tüketici bilgisi, tüketim 
uygulamaları ve bakliyat tüketimine yönelik 
tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle, 
öncelikli olarak tüketim davranışındaki farklılıklar 
araştırılmış ve Avrupa genelinde bakliyat 
tüketiminin altında yatan itici güçler ve engeller 
belirlenmiştir. İkinci olarak baklagillerle ilgili 
tüketici segmentleri belirlenmeye ve karakterize 
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada kentli 
ve kırsal nüfusun yanı sıra yaş, cinsiyet gibi 
demografik kırılımlar da dikkate alınmıştır. 

Bakliyatlar besleyici ve çevre dostu yüksek 
proteinli ürünler olsa da Avrupalı tüketiciler 
tarafından genellikle “eski moda” bir gıda 
tüketimi olarak tanımlanabilmektedirler. Bakliyat 
tüketimi gelişmiş ülkelerde düşüktür. Bunun 
bir sonucu olarak da son yıllarda tarımsal 
ve davranışsal araştırmalarda sınırlı sayıda 
araştırmaya konu edilmişlerdir. Bu nedenle, Henn 
ve arkadaşları (2021) tarafından yürütülen ve 
farklı Avrupa ülkelerinden tüketicileri kapsayan 
bu araştırma ayrıca öneme sahiptir. Çalışmanın 
amacı, baklagillerin tüketici tarafından kabulünü 
artırmak ve bu sayede Avrupa genelinde 
günlük diyetlerdeki paylarını potansiyel olarak 
yükseltmek için kullanılabilecek yöntem ve 
stratejiler ortaya koymaktır. Bu amaçla beş 
farklı Avrupa ülkesinden (Almanya, Danimarka, 
İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık) 4916 tüketici 
ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Tüketiciler 
arasında yaş, cinsiyet ve ikamet yeri açısından 
geniş bir kapsama ulaşmak için kotaya dayalı 
örnekleme kullanılmıştır. Regresyon ile küme 
analizi kullanılarak, İspanyol katılımcılar 
arasında nispeten yüksek bakliyat tüketimi, 
Polonyalı, Alman ve İngiltere'deki katılımcılar 
için biraz daha düşük ve Danimarkalı katılımcılar 
arasında daha da düşük tüketim tespit edilmiştir. 
Bakliyat ürünleri tüketiminin itici güçleri, 
çalışmaya katılan tüketiciler arasında önemli 
ölçüde farklılıklar göstermiştir. 
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Bunların başında sağlık gelmekte olup, onu 
duyusal tercihler izlemiştir. Polonya, İspanya 
ve Almanya'dan tüketiciler için bakliyat 
tüketilmemesinin ana nedeni sindirim 
sorunlarıyla ilgiliyken, Danimarka ve Birleşik 
Krallık'tan tüketiciler ise ürünlerin tüketim 
öncesi hazırlık sürecinin bu ülkelerdeki bazı 
tüketiciler tarafından gösterilen negatif tutumun 
başlıca nedeni olarak belirtilmiştir.  Bu nedenle, 
ürünlerin hazırlanması ve pişirilmesi hakkında 
bilgilendirme çalışmaları, potansiyel olarak 
tüketici kabulünü artırabilir. Bununla birlikte, 
bakliyat tüketimini teşvik etmek için stratejiler 
geliştirirken kültürler arası farklılıkları göz 
önünde bulundurmak önem taşımaktadır.

Araştırmada tüketicilerin çeşitli baklagillere 
aşina olmalarına rağmen, günlük diyetlerine 
bakliyatları bu aşinalık ile paralel oranda dahil 
etmedikleri belirlenmiştir. Özellikle Almanya ve 
Danimarka'da çeşitlilik ve sıklık olarak belirlenen 
farkındalık ile tüketim arasındaki farklılığın 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 2002 yılında 
Avrupa’da gerçekleştirilen bir başka araştırmada 
Almanya'da ve özellikle İskandinavya'da çok 
düşük bakliyat tüketimi olduğu belirtilmiş, 
Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık’taki tüketimin 
ise Avrupa'daki toplam tüketimin %60'ını 
oluşturduğu vurgulanmıştır (Schneider, 2002). 
Henn ve arkadaşları (2021) ise güncel koşullarda 
İspanya'daki yüksek bakliyat tüketiminin (ayda 
5-6 kez) devam ettiğini ortaya çıkartmıştır.  
Elde edilen bulgular, İspanya'yı İtalya ile 
birlikte Avrupa bakliyat tüketiminde lider 
olarak göstermektedir. Ayrıca, nispeten yüksek 
tüketim, baklagillerin geleneksel Akdeniz tipi 
beslenmenin bir parçası olması ile İspanya'da 
baskın olması gerçeğinden ve İspanyol halkının 
bakliyatları yemeklerine daha da dahil etmelerini 
kolaylaştıran mevcut bitki bazlı gıda eğiliminden 
kaynaklanabilir. İspanya dışındaki ülkelerden ilgili 
araştırmanın kapsamında olanlardan Polonya ve 
Almanya’da ise tüketiciler ayda ortalama 2-3 kez 
bakliyat tüketmektedirler. Genel olarak bakliyat 
tüketimi için önerilen değer olan 75 g/gün 
(Willett et al., 2019) seviyesinden oldukça düşük 
düzeyde tüketim söz konusudur. 

Daha önce gerçekleştirilen araştırmalarda, 
Avrupalı kadın tüketicilerin çevre konusunda 
daha fazla endişe duyduklarını, bitkisel 
ürünler esaslı bir beslenme tarzını benimseme 
olasılıklarının daha yüksek olduğunu, daha fazla 
bitkisel ve alternatif gıda arayışında oldukları 
belirlenmiştir. Ancak Henn ve arkadaşları 
(2021) tarafından araştırmaya katılan kadın 
tüketicilerin ise yüksek bakliyat ürünleri tüketimi 
konusunda erkek tüketicilerden daha fazla 
negatif tutum gösterdikleri belirlenmiştir. Genel 
olarak bulgular “gıda alışverişi yapanların” büyük 
olasılıkla daha yüksek farkındalıkla daha fazla 
bakliyat ve bakliyat bazlı ürünler tükettiğine 
işaret etmektedir. Ek olarak, yalnız yaşamadığını 
belirten kişiler daha yüksek miktarda bakliyat 
tükettiklerini belirtmekte, bu da tüm hane 
halkının benzer şekilde davrandığını, dolayısıyla 
daha fazla sayıda “tüketiciye” ait bir sonuç 
olarak yorumlanması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Son olarak, vejetaryen, vegan 
ve esnek diyet uygulayan katılımcıların yüksek 
tüketim gösterme olasılıkları daha olası 
olduğu için beslenme tarzı ve bakliyat tüketimi 
arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu 
nedenle, çevre, sağlık ve etik kaygılara sahip 
tüketicilerin, muhtemelen baklagillerin et ve 
et ürünleri ikamesine uygunluğu nedeniyle, bu 
gıda maddelerine yönelik olumlu algıları olduğu 
görülmektedir.

Kanadalı tüketicilerle yapılan bir araştırma, bu 
tüketici grubu için bakliyat tüketiminin en önemli 
itici güçlerinin tat ve lezzet olduğunu, ardından 
sağlık ve kolay erişimin belirtildiğini ortaya 
koymuştur. Benzer şekilde, Alman tüketicilerden 
bakliyat tüketmeyi tercih edenler arasında da 
duyusal özelliklerin beğenisi, öne çıkan tercih 
nedeni olarak belirlenmiştir. Genel olarak 
gıdaların duyusal özellikleri ve tüketimlerinden 
alınan haz, ilgili gıdaların seçimi ve tercihinde 
en önemli itici gücü olarak sıklıkla belirtilir. 
Ancak tazelik, erişilebilirlik veya sağlık ilişkisi gibi 
faktörler de aynı şekilde önem taşımaktadırlar. 
Bununla birlikte, Henn ve arkadaşları (2021) 
belirli tüketici topluluklarında veya ülkelerde bazı 
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gıdaların sağlıkla ilgili potansiyel faydalarının, 
bakliyat örneğinde olduğu gibi, duyusal özellikler 
ile eşit, hatta daha fazla önem taşıyabildiğini 
belirlemişlerdir. Örneğin Danimarka, İspanya ve 
Polonya'dan tüketiciler için tüketimin en önemli 
itici güçlerinin baklagillerle ilgili sağlık beyanları 
olduğu tespit edilmiştir. Birleşik Krallık'tan 
tüketiciler ise bakliyat tüketiminin en faydalı 
yönü olarak erişilebilirlik ve kolay hazırlama 
olabileceği düşünülmektedir. Birleşik Krallık'ta 
yüksek konserve bakliyat satışına ilişkin veriler, 
bu nedenle araştırma bulgularını destekler 
niteliktedir.

Yukarıda da vurgulandığı gibi bu araştırmada 
bakliyat tüketimine yönelik Avrupalı tüketiciler 
tarafından belirtilen başlıca olumsuz nedenler 
arasında hazırlık bilgisi ve zaman yetersizliği, 
duyusal özellikler ve sindirim sorunları 
bulunmaktadır. Sindirim sorunlarını vurgulayan 
tüketiciler arasında Alman, İspanyol ve Polonyalı 
tüketiciler öne çıkmaktadır. Daha önce yürütülen 
bir başka araştırmada (Klemcke et al., 2013) 
Alman tüketicilerin sadece %14'ünün bakliyat 
ürünleri tüketiminden kaynaklanan sindirim 
sorunlarına vurgu yaptıklarını, bu durumun ise 
ilgili tüketiciler tarafından negatif bir tutum 
dayanağı olduğu öne çıkartılmıştır. Henn ve 
arkadaşları (2021) da benzer sonuçlar elde 
etmiştir. Araştırmada bakliyat tüketimini tercih 
etmediğini ifade eden tüketicilerin %19’undan 
düşük düzeydeki bir bölümü bu tutum için 
gerekçe olarak gaz ve sindirim sorunlarını 
belirtmişlerdir. 

Son yıllarda çeşitli araştırmacılar hayvansal 
gıdaların tüketiminin azaltılması ve bu ürünlerin 
bitkisel ürünlerin tüketimi ile ikame edilmesi 
sonucunda daha sürdürülebilir beslenme 
davranışlarının yaygınlaştırılması gerektiğini 
önermektedir. Bakliyat ürünleri, et ve et 
ürünlerine en yakın bitkisel alternatiflerden 
biri olarak kabul edilirken, çoğu gelişmiş ülkede 
yaygın tüketimleri büyük ölçüde ihmal edilmiştir. 
Bu durumun, tüketicilerin bakliyat ürünleri 
ve tüketim avantajları hakkında yeterli bilgi 

sahibi olan, ancak diyetlerine bakliyatları düşük 
oranda dahil edilen Danimarkalı tüketiciler için 
dahi geçerli olduğu belirlenmiştir. Bu tüketiciler 
için başlıca sorun ve engeller bazı duyusal 
özellikler ile tüketime hazırlama aşamaları 
ve yöntemlerine yönelik bilgi yetersizlik ve 
eksikliğidir. Benzer tespitler Almanya dahil diğer 
Avrupa ülkeleri için de genel olarak geçerlidir. 
Dolayısı ile bakliyat ürünlerinin tüketimini teşvik 
etmede belirleyici faktör olarak hazırlama ve 
tüketim yöntemlerine yönelik deneyim, bileşim ve 
yararlarına dair bilgiden daha ağırlıklı tüketim 
oranlarını etkilemektedir. Bu nedenle bakliyat 
ürünlerinin farklı formlarda işlenmesi veya yarı-
işlenmesi sonucu geliştirilecek ürünler sonucu 
Avrupa’da tüketimlerinin yaygınlaştırılması ve 
pazar paylarının artırılması mümkündür. Ayrıca 
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde bakliyat 
ürünleri tüketimlerinin yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışmalarda ülkeler arasındaki 
yemek kültürü farklılıklarının dikkate alınması 
gerekmektedir. Gıda ambalajlarındaki örnek 
kullanım yöntem ve tarifler, online hazırlık ve 
kullanım öneri materyalleri geliştirilmesi veya 
sosyal medya platformları üzerinden yemek 
tarifleri dahil bakliyat kullanımını teşvik etmek 
için materyallerin yaygınlaştırılması yararlı 
olabilir. Ayrıca fermantasyon gibi yöntemler 
sindirim sorunlarına yol açan bazı bileşenlerin 
eleminasyonu sonucu yenilikçi bakliyat ürünleri 
geliştirilmesi ve tüketicilere arzı, önemli sayıda 
birey tarafından yaşanan ve bakliyat tüketimine 
yönelik bir engel olarak tanımlanan probleme 
yönelik potansiyel bir çözüm olarak belirtilebilir.
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TÜRKİYE’NİN TÜRKÇE OLARAK YAZILDIĞI İLK 
ULUSLARARASI FUAR OLAN ISM 2022'YE 
TÜRKİYE DAMGASINI VURDU

Almanya'da 30 Ocak- 2 Şubat 2021 
tarihleri arasında düzenlenen 51. ISM 
2022 Uluslararası Bisküvi, Çikolata 
ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye Milli 
Katılım Organizasyonu İstanbul 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 
tarafından gerçekleştirildi.

Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşen, 51. ISM 
Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı hakkında 
değerlendirmede bulunan İHBİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Okutur, katma değeri yüksek 
ürünler, markalaşma ve kadın girişimcilerin 
önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ÜYELERİMİZ ÇOK 
BAŞARILI

Türkiye'deki üretici ve ihracatçı üyelerin, 
ambalajlama konusunda kısa sürede ilerleyerek 
başarılar elde ettiklerini kaydeden İHBİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Okutur, “Günümüzün modern 
trendlerine uygun şekilde ambalajlarını geliştiren 
ve pazarda yerlerini alan üyelerimiz yenilikçi 
çalışmalarının ve azimlerinin sonuçlarını da 
görüyorlar. Bu şekilde ilerleyen ihracatçılarımız 
ürünlerini daha katma değerli satma ve 
pazarlarda geniş alanlarda yer alma şansını da 
yakalamış oluyor.”

“FUARLAR DÜNYAYA AÇILAN KAPIDIR”

İHBİR olarak ihracatçı üyeleri her zaman dünya 
pazarında yer almaları için desteklediklerini 



ifade eden Başkan Okutur, “ISM Fuarı dünyanın 
en büyük şekerleme fuarı olması nedeniyle yoğun 
ilgi görüyor. 20 yıldır katıldığımız ve başarılı 
anlaşmalarla, görüşmelerle geri döndüğümüz 
ISM Fuarı, bizim ve Türkiye'deki ihracatçı 
firmalarımız için çok önemli bir fuar. Buraya 
çok ciddi alım heyetleri ve alıcılar geliyor. 
Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz de bu konuda 
çok bilinçliler ve bu fuarın dünyaya açılan bir 
kapı olduğunu görüyorlar. 2020 yılında 50. kez 
düzenlenen fuar, 1.774 katılımcı ile 120 bin m2’lik 
alanda gerçekleşti ve fuarı 37 bin kişi ziyaret 
etti. 2022 yılında salgın ve olumsuz koşullara 
rağmen Türkiye’den 73 firma ile geniş bir alanda 
katılım sağlamaya hazırlanıyoruz” dedi.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZLE GURUR 
DUYUYORUZ”

Kadın girişimciler projesi hakkında açıklamalarda 
bulunan Başkan Haluk Okutur, konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Ülkemizin verimli topraklarında 
yetişen yerli ve milli değerlerimizden elde 
edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden 
ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı 
zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek 
üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon 
sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına 
katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına 
İHBİR olarak başlattığımız ‘İhracata İlham 
Veren Kadınlar Platformu’ projesi kapsamında 
çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde 
tüm kadınlarımızı üretmeye teşvik ediyor ve 
destekliyoruz. 

Bu kapsamda sayımız 60’a ulaştı. Geçtiğimiz 
ay Dubai'de düzenlenen Türkiye’den 40 
firmanın yer aldığı Yummex Middle East 2021 
şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarında 
kadın girişimcilerimize ürünlerini tanıtmaları ve 
dünyaya açılmaları konusunda destek olmuştuk. 
Bu ay da dünyanın en büyük şekerleme fuarı 
ISM 2022’de kadın girişimcilerimiz ürünlerini 
tanıtarak dünya pazarına açılacaklar. 
Diğer fuarda olduğu gibi burada da alacakları 
sipariş ve ihracat haberleriyle ülkemize 
döneceklerine eminim Birlik olarak kadın 
girişimcilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.
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Almanya'daki birçok kırsal bölgede 
nüfus azalması, yaşlanan toplum 
gibi mevcut ekonomik ve demografik 
gelişmeler, bazı sosyal değişimlerin 
ortaya çıkışı ile ilişkilidir.   

Geleneksel aile bağlarının zayıflaması, 
bireyselleşme, kültürel ayrışma ve kültürel 
çeşitliliğin artmasının yanı sıra ekonomik 
güdümlü göç bunlara örnek olarak verilebilir. 
Bu gelişmeler, politika yapıcı ve uygulayıcıların 
çeşitli zorluklar ile karşılaşmasına neden 
olmakta; yerleşim ve altyapı, ekonomi ve iş 
gücü piyasaları, aile, eğitim ve göç gibi politika 
alanlarını etkilemektedir. Almanya’da bu değişim 
ve gelişmelerden etkilenen alanlardan biri ise 
gıda perakendecilik faaliyetleridir (Neumeir and 
Kokorsh, 2021).

Gıda perakendeciliğinde, satış noktalarının 
çeşitliliği ve konumları ile ilgili olarak 
Almanya’da son on yılda önemli yapısal 
değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler, 
bireysel girişimcilerin sayılarının azalması, 
standartlaştırılmış perakende noktaları 
ve bağımsız mağazaların zincir market ve 
franchising sistemleriyle değişimini içermektedir. 
Eş zamanlı olarak indirim marketleri özellikle 
taze ürün arzlarını çeşitlendirerek yerel 
tedarikçi işlevini giderek benimsemiştir. Alman 
gıda perakendeciliğinde diğer bir eğilim ise bu 
perakendecilerin genellikle şehir merkezlerinin 
ve yerleşim bölgelerinin dışında bulunan 
perakende bölgelerinde yoğunlaşmaları ve iş 
birlikleri geliştirmeleridir. Ayrıca, küçük bağımsız 
marketlerin (corner-stores, mahalle marketleri) 

ALMANYA’DA GIDA 
PERAKENDECİLİĞİNE GENEL BAKIŞ

Şekil. Avrupa ülkelerinde toplam gıda ve perakendecilik 
yatırımlarında ülkelerin payları
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sayısı da istikrarlı bir düşüş göstermektedir. 
Bu ülkede uzun vadede satış alanı 400 m2'den 
daha küçük olan marketlerin kademeli olarak 
ortadan kalkacağı öngörülmüştür 
(Neumeir and Kokorsh, 2021).

Market sayısı özellikle kırsal alanlarda 
1990'dan beri sürekli bir düşüş göstermektedir. 
Nüfusu 5000'in altında olan yerleşim yerleri, 
çoğu gıda perakendecisi için karlı olarak 
görülmemektedir. Mahalle marketleri ve 
corner-store tarzı perakende noktaları, gıda 
ürünlerinin süpermarketlere veya indirim 
marketlere göre daha yüksek satış fiyatına 
sahip olması ve düşük çeşitlilik nedeniyle, bu 
tür marketlerin esas olarak “ara sıra alışveriş 
amaçlı” veya “başka bir yerden satın almayı 
unuttuğu ürünleri tedarik etmek için” alışveriş 
yapılan noktalar özelliği taşımaktadırlar. 
Mevcut gelişmeler ve bu gelişmelerin devamlılık 
göstereceğine dair öngörüler, ülke çapında yerel 
veya bölgesel perakende arzının risk altında 
olduğu ve tüketicilerin alışveriş için kat etmesi 

Çizelge. Almanya gıda perakende sektörünün ilk 10 organizasyonuna ait 2020 yılı performans
ve büyüme değerleri

gereken mesafelerin artacağı varsayımına 
yol açmaktadır. Corner-store olanlar hariç, 
Almanya'daki gıda perakendeciliği dört 
kategoride hizmet vermektedir; süpermarket, 
büyük süpermarket, hipermarket ve indirim 
marketleri. Bu dört market türü arasındaki 
ana ayırt edici faktörler satış alanı, ortalama 
ürün sayısı, ortalama günlük müşteri sayısı ve 
yıllık cirodur. Alman gıda perakende sektörünün 
gelişimi incelendiğinde, 1990'da 85.000 olan 
satış noktası sayısının 2018'de 37.551 adete 
düştüğü, bir başka ifade ile %56'lık bir düşüş 
gerçekleştiği görülmektedir. 2008'den 2018'e 
kadar olan satış noktası düşüşünün neredeyse 
tamamının 400 m2'ye kadar satış alanına sahip 
marketlerin sayısının değişiminden kaynaklandığı 
görülmektedir. Buna karşılık, indirim marketleri 
sayısı düşük bir seviyede de olsa artış 
göstermiştir. Süpermarket (%12 artış,1310 
mağaza) ve büyük süpermarket sayıları (%24 
artış, 224 mağaza) ise 2007-2018 yılları 
arasında istikrarlı bir artış gerçekleştirmiştir 
(Neumeir and Kokorsh, 2021).  



Ancak Almanya'da özel hanelerin tüketim 
davranışları, pandemi nedeniyle 2020'de önemli 
ölçüde değişmiştir. Alman Federal İstatistik 
Ofisi tarafından bildirildiği üzere, 2020 yılında 
özel hane halkı tüketim harcamaları bir önceki 
yıla göre cari fiyatlarla %4.6-5.0 aralığında 
düşüş göstermiştir.  Bu değişim ise 1970'den bu 
yana yaşanan en güçlü düşüş olmuştur. Yaşanan 
gelişmeler, özel tüketimin daha az etkilendiği 
ve dolayısıyla Alman ekonomisi üzerinde 
dengeleyici bir etkiye sahip olan 2008-2009 
mali ve ekonomik krizinden farklıdır. Ancak özel 
tüketici harcamalarındaki genel düşüşün aksine, 
Almanya'daki hane harcamalarında 2020'de 
2019'a kıyasla %6.3 daha fazla, gıda ve içecek 
bütçesi kullanılmıştır. Bunun nedenleri arasında 
diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olan, hatta 
daha fazla orandaki uzaktan çalışma koşullarının 
payı bulunmaktadır.  Sonuç olarak, en güçlü 
10 Alman gıda perakendeciliği işletmecisi, 
oransal olarak en iyi performans sonuçlarından 
bazılarına bu dönemde ulaşmıştır (Savills 
Reseacrh, 2021).

Hem genel satışlar hem tek başına gıda ve genel 
tüketim ürünleri satışları yıllık bazda %6 ile %12 
arasında iyileşme göstermiştir. Almanya'da, iki 
perakende işletmecisi hariç tümü, tüketicilerine 
çevrim içi gıda ve genel tüketim ürünleri satışı 
sunmaktadır. Bu satış kategorisi kapsamında 
en küçük büyümeyi gösteren (%59.0 ile Netto 
Marken) ve en büyük büyümeyi gösteren (Real, 
%73.3) arasındaki %14.3'lük bir farkla çevrim içi 
gıda satışlarında genel ve önemli düzeyde artış 
gerçekleşmiştir. Ancak bu olumlu performansa 
rağmen, çoğu marka pandemi sırasında temkinli 
olmayı ve portföylerinin boyutunu önemli 
ölçüde artırmamayı seçmiştir. Fakat Alman 
perakendecilerin bu amaçla farklı stratejiler 
izledikleri de belirtilebilir. Örneğin Aldi, 2019'dan 
bu yana 20 yeni mağaza açarak en aktif şirket 
olmuştur. Bir başka zincir olan Edeka ise tam 
tersi bir strateji ile hareket etmiş ve son 12 ayda 
110 mağaza kapatmıştır (Savills Reseacrh, 2021).

2017 yılına ait veriler esas alındığında, Alman 
tüketicilerin gün aşırı market ziyareti yaptıkları 
ve market alışverişi başına ortalama satın alma 
değerlerinin 19.4 Euro olduğu görülmektedir. 
Ancak perakende market alışverişi sıklığı ve 
ortalama harcama oranı son birkaç yılda düşüş 
göstermiştir (Scholz, 2019). Ayrıca Alman 
tüketicilerin market alışverişi için kısa mesafeleri 
tercih ettikleri ve bu nedenle nispeten motorsuz 
trafiğin öncelikli tercih olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca Almanya'da tüketicilerin %55.3'ü gıda 
alışverişi için süpermarketleri tercih etmekte, 
bunu %33.6'ı ile indirim marketleri takip 
etmektedir (Neumeir and Kokorsh, 2021). 
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