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Değerli İhracatçı Dostlarım, 

Bilindiği üzere, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti 
(Güney Kore) arasındaki siyasi ilişkiler 
11 Ağustos 1949 tarihinde ülkemizin Kore 
Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak 
tanımasıyla başlamıştır. Kore Savaşı’na 
katılmamız ikili ilişkilerimizde özel bir bağ 
yaratmıştır. Tarihten gelen bu özel diyalog ile, 
Güney Kore ve Türkiye, güçlü ekonomik, kültürel, 
diplomatik ve turistik bağlarla işaretlenmiş uzun 
zamandır devam eden yakın ilişkilerin büyük 
bir kısmı, karşılıklı jestlere dayanarak, iki ulus 
arasındaki güçlü ilişkinin “Kore-Türk kardeşliği” 
olarak adlandırılmasına vesile olmuştur.

Güney Kore ve Türkiye arasında ticari 
ilişkilerimizi daha da artırmak amacıyla 1 Mayıs 
2013’te serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşma Türkiye’nin imzaladığı ilk derin 
ve kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması 
niteliğindedir. Bu anlaşmayla Türkiye’nin Güney 
Kore’ye ihracatı ve Güney Kore’den ithalatı arttı. 
Türkiye’nin, Güney Kore’den ithalatı ve Güney 
Kore’ye ihracatının bir kısmı gümrük vergisinden 
muaf gerçekleştirildi. Günümüzde, Stratejik 
Ortaklık seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz 
düzenli karşılıklı üst düzey ziyaretlerle 
daha da gelişmektedir.

Değerli okuyucular, tüm bu bilgiler 
ışığında, bu sayımızda ihracatçılarımız için 
fayda sağlayacağını düşündüğümüz ve 
ihracatçılarımıza hedef bölge ve pazar seçimi 
hususlarında yol göstereceğini umduğumuz 
Güney Kore’nin, gıda tüketim ve tercihlerine 
yer verdik. 

50 milyonu aşkın nüfusa ve dünyadaki en uzun 
ortalama yaşam ömrüne sahip, gıda ihtiyacının 
% 60’dan fazlasını ithal eden, tüketicilerin 
estetik algıları ve görsel nitelik talepleri çok 
yüksek olan Güney Kore; ihracatçılarımız 
için bir diğer önemli hedef pazar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Güney Kore’de 
de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 
pandeminin, tüketim alışkanlıklarını radikal 
bir şekilde değiştirdiği gözlemlenmektedir. 
Dergimizin bu ayki sayısında İHBİR olarak, 
siz değerli okuyucularımıza bu değişimleri 
aktararak, potansiyel ülke pazarlarındaki 
yeniliklere daha yakından bakmanıza öncülük 
etmeyi hedefledik.

Sayımızda, Güney Kore’li tüketicilerin 
alışkanlıkları, gıda tercihlerindeki öncelikleri 
ve pandeminin tüketici tercihleri üzerindeki 
etkileri üzerine tüm dünyada yapılan akademik 
ve bilimsel çalışmalarda yer verilen önemli 
araştırmaları içeren makaleleri ve ülkeyi en öne 
çıkan yönleriyle ele aldık. 

Biliyoruz ki, Güney Kore’ye olan ihracatımızda en 
önemli role sahip olan Birliğimiz üyesi firmalar 
ve tüm ihracatçılardır. Bu çerçevede, Birliğimiz 
üyesi firmalarımızdan Güney Kore’ye ihracat 
gerçekleştiren ve pazarda iyi bir deneyime sahip 
olan üye firmamızın görüşlerine yer verdik. 
Aynı zamanda, bir önceki sayımızda olduğu, 
2020 yılında başlatmış olduğumuz ve büyük 
yankı uyandıran “İhracata İlham Veren Kadınlar 
Platformu” projesi üyesi kadın girişimcilerimizin 
ürün ve hikâyelerine bu sayımızda da 
yer verdik. Onların başarılarının başta 
kadınlarımız olmak üzere tüm okuyucularımıza 
ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. 
Bu vesile ile çok değerli emekçi kadınlarımızın 
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor; 
paylaşılan bilgilerin ve başarı hikâyelerinin siz 
değerli ihracatçılarımıza fayda sağlayacağı 
düşüncesiyle, keyifli okumalar diliyorum. 

Haluk OKUTUR

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

KORE-TÜRK KARDEŞLİĞİ
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Türk Toraks Derneği Solunum 
Sistemi Enfeksiyonları Çalışma 
Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun 
Eyüboğlu, Koronavirüs salgını ve yeni 
normalleşme ile ilgili merak edilen 
soruları İHBİR için yanıtladı.

Yeni normal düzene geçişte okulların, iş 

yerlerinin, kafe ve restoranların da açılmasıyla 

birlikte özellikle toplu taşımalar başta 

olmak üzere insanların bir araya gelmesiyle 

hareketliliğin başladığına dikkat çeken Prof. Dr. 

Füsun Eyüboğlu, “Toplumda hareketlilik ve kapalı 

alanlarda kalabalıkların artışı, virüs bulaş riskini 

de ister istemez artırıyor.  

Vaka sayıları da yükseliyor. Yeni normalleşmeyle 

birlikte; maske, sosyal mesafe ve hijyen 

kurallarına dikkat edilmezse bulaşma hızla 

artabilir, vaka sayılarında yeni bir zirve 

görülebilir.” dedi.

NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE TEDBİRLERİ 
ARTTIRMAK ŞART

Ülkemize gelecek olan aşıların net miktarını 

bilmemekle birlikte, aşılar Sağlık Bakanlığı 

tarafından toplumun yüzde 60-70’ine kısa 

sürede uygulanırsa salgını kontrol etmek 

anlamında başarılı sonuçlar elde edilebileceğini, 

aşının özellikle hastaneye yatışlarda ve ölüm 

oranlarında büyük ölçüde azalma 

PROF. DR. FÜSUN EYÜBOĞLU’NDAN 
KORONAVİRÜS SALGINI VE YENİ 
NORMALLEŞMEYE DAİR

sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Eyüboğlu, 

“Aşılama tamamlanana kadar standart 

tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz. 

Yeni normalleşmeyle birlikte kapalı ortamlarda 

maske, sosyal mesafenin korunması ve hijyen 

kurallarına uyulması büyük önem taşımakta” 

diye ekledi.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMELİYİZ

Yeni normal düzende tedbirlerin elden 

bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Eyüboğlu 

sosyal mesafe ve maske kullanımıyla ilgili 

şunları söyledi: “Kalabalık ve kapalı ortamlarda 

mecbur kalmadıkça fazla vakit geçirmemeliyiz. 

Maske kullanımı ve sosyal mesafemizden ödün 

vermeden tedbirlere uymalıyız. Riskli ve kırılgan 

gruplarda olan vatandaşlarımız mutlaka maske 

kurallarına uyarak topluluk içinde mümkün 

olduğunca az kalmalı ve sosyal mesafeye dikkat 

etmelidir. Biraz sabırlı olursak bu zorlu süreci de 

atlatabiliriz.”

AMBALAJ ATIKLARI BÜYÜK SORUN 
TEŞKİL EDİYOR

Bu olağanüstü süreçte ambalajlı gıdanın 

öneminin artığını söyleyen Prof. Dr. Eyüboğlu, 

“Hasta olmamak ve bulaşı engellemek için 

ambalajlı gıdaya olan talep arttı. Pandeminin 

ortaya çıkmaya başladığı günden itibaren 

herkes, temiz ve virüsten arınmış, başkalarının 

temas etmediği ambalajlı gıdaları daha fazla 

tercih etmeye başladı” diyerek sözlerine şöyle 

devam etti: “Ambalajlar, içerisine konulan 

ürünü koruyarak temiz ve güvenilir 

koşullarda tüketicilere ulaşmasını sağlar. 

Bu dönemde özellikle gıda sektöründe ambalajlı 

ürünler büyük önem kazandı ve ambalajlı 

gıda satışlarında da önemli artış gerçekleşti. 

Pandemi sürecinde ilk olarak, dünya genelinde 

tek kullanımlık maske, eldiven, dezenfeksiyon 

kabı gibi plastik atık miktarında anormal 

artışlar olmuştu. Ambalajlı gıdanın da fazla 

tüketilmesine bağlı olarak ambalaj atıklarında 

da büyük bir artış görüldü. Yaşanılabilir bir 

dünya ortamı için ambalajlı ürünlerin kullanımı 

ve atık kontrolü adına gerekli önlemler 

uygulanmalı, atık yönetimi doğru yapılmalıdır.”

DOĞRU BESLENME VE UYKU 
ÇOK ÖNEMLİ 

Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, Koronavirüs 

tedavisinde hiçbir şeyin abartılmaması 

gerektiğini söyleyerek şu tavsiyelerde bulundu: 

“Dengeli ve sağlıklı beslenme çok önemli.  

Katkı maddeleri almaktan ziyade, yeterli 

miktarda ve doğru beslenmek gerekiyor. 

Önemli olan C ya da D vitamininin yeterince 

alınmasıdır. Fazla yüklemelerin yapılmasının bir 

anlamı yok. Bağışıklık sistemimizi düzenleyen 

en önemli unsurlardan biri de uyku. Uyku 

sırasında vücudumuzdan salgılanan maddeler 

bağışıklığımızı güçlendirerek hastalıklara 

yakalanma oranını da azaltmaktadır. 

Evden çalışmanın giderek yaygınlık kazandığı 

bugünlerde, çalışma sürelerinin uzaması 

sebebiyle genel olarak uyku düzeni bozuldu. 

Gece geç saatlere kadar çalışarak öğlen 

saatlerinde kalkmak, beslenmeye dikkat 

etmemek gibi faktörler  viral enfeksiyona 

yakalanma riskini artırıyor. Hastalığın başlangıç 

döneminde sokağa çıkma sınırlamaları ile 

birlikte evlerde hareketsiz kalındı. Hareketsizlik 

başka sorunları da beraberinde getirdiği 

için mümkünse herkese günde 30-45 dk. 

yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Böylelikle 

vücut direncimiz ve bağışıklığımız daha güçlü 

olacaktır.”
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50 milyonu aşkın nüfusa sahip olan 
Güney Kore, komşu ülkeleri olan Çin 
ve Kuzey Kore ile önemli kültürel 
benzerliklere sahip olan ancak 
tüketici karakteristikleri 
farklı bir ülkedir. 
 
Güney Kore dünyadaki en uzun ortalama 
yaşam ömrüne sahip olup, ülkedeki ortalama 
yaş 42.6’dır. Düşük doğurganlık değeri 
(0.96), ülkede yakın gelecekte nüfus düşüşü 
yaşanacağının göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Nüfusun % 82’si kentli olup yine tüm haneler 
dikkate alındığında bunların %30’unun tek-kişilik 
olması, tüketici davranışlarının karakterizasyonu 
için önemli bir veri olarak kabul edilebilir 
(Toivanen, 2019). 

Güney Kore, gıda ihtiyacının % 60’dan fazlasını 
ithal ederek büyümeye devam eden net bir gıda 
ithalatçısıdır. 2018 yılında Güney Kore tarım-

gıda ve deniz ürünleri ticaret açığı 25.4 milyar 
USD olup, ürünlerde 33.2 milyar USD ithalat, 7.8 
milyar USD ihracat söz konusudur. Gıda ithalatı 
yıllık büyüme oranı yaklaşık % 2.9 (2014-2018) 
olarak gerçekleşmiştir. Güney Kore’nin 52 ülkeyi 
kapsayan 15 STA’sı bulunmaktadır.

Güney Kore’de ambalajlı gıda perakende 
satışları 2014-2018 döneminde % 2.5 yıllık 
büyüme oranı göstermiş ve 2018 yılında 27.4 
milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Bu satışların 
2023 yılına kadar yıllık % 2.7 büyüme ile 31.3 
milyar USD’ye ulaşması beklenmekle birlikte 
pandeminin süreci etkileme düzeyi gözlenmelidir 
(EU, 2019). 

Dünyada en yüksek akıllı telefon sahipliği 
(% 95) ve internet penetrasyon oranları (% 96) 
Güney Kore’ye aittir. Mobil satın alma oldukça 
yaygın olup, aralarında taze gıda alışverişinin 
de bulunduğu internet alışverişlerinin % 
60’ında mobil uygulamalar kullanılmaktadır. 
Hızla gelişen ve yayılan teknolojinin, alışveriş 
esnasındaki kişisel etkileşim ve iletişimi elemine 
ettiği Güney Kore’de restoranlarda gıda ve 
içecek siparişinden sinema salonlarına değin 
yaygın olarak insanlar ile etkileşim olmadan 
makineler veya mobil uygulamalar üzerinden 
hizmet alınmaktadır. 

Güney Koreli tüketicilerin tutum, davranış ve 
motivasyon faktörlerini etkileyenler arasında 
uzun çalışma saatleri de bulunmaktadır. OECD 
ülkeleri arasında en uzun çalışma saatine sahip 
ülkelerden biri olan Güney Kore’de ortalama 
haftalık 50 saatlik çalışma süresi hükümetler 
tarafından kısaltılmaya çalışılmakta, “iş” ile 
“sosyal yaşam” dengesinin kurulma çabası son 
yıllarda bu ülkedeki önemli eğilimlerden biri 
haline gelmiş bulunmaktadır.

GÜNEY KORE GIDA TÜKETİCİLERİ: 
GENEL BAKIŞ VE DEĞERLENDİRME
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Gıda tüketimi odaklı olarak Güney Koreli 
tüketicilerin genel karakteristik özellikleri;

• Tüketime hazır gıdalar (ready-to-eat)
   ve atıştırmalıklar (snacks) dahil kolaylıkla
   hazırlanan ve tüketilen gıdalara artan
   yoğun ilgi
• Görsel ve estetik beklentiler
• İdol pazarlama etkisinin yüksekliği
• Yüksek düzeyde bilgilendirme beklentisi
• HMR (Home Meal Replacement)
   kategorisindeki ürünlerin tüketim yüksekliği
• Batı tarzı kahvaltı yaygınlığı
• “Samsi Sekki” tarzı tüketim (Günde eşit üç
   öğün ile beslenme)
• Genellikle ev-dışı ve yalnız (tek-başına) yemek

Güney Koreli tüketiciler yaygın olarak estetik 
ve görsel nitelikler açısından “takıntılı” olarak 

Teknoloji kullanım düzeyi oldukça yüksek 
olan Koreli tüketiciler, genel olarak bir ürünü 
satın almadan önce özellikle sosyal medyada 
araştırmakta, daha sonra satın alma kararlarını 
vermektedirler. Bu araştırma sırasında ürün 
hakkında yeterli bilgiye ulaşılması, tatmin 
düzeylerini arttırmaktadır. Ayrıca ürün 
bileşenleri ve kalitesi bu tüketici grubu için 
önemli seçim kriterleri arasındadır.

“Samsi Sekki” geleneksel olarak Korelilerin 
uygulamaya çalıştığı ve son dönemde de çok 
sayıda kişinin dikkate aldığı bir beslenme 

tanımlanabilirler. Bu nedenle ülkede ürünle ilk 
etkileşim büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla 
gıdaların fiziksel tasarım ile ambalaj özellikleri 
bu pazara girişte ve ürün tutundurmada kritik 
parametreler arasında belirtilebilir. Hatta gıda 
tüketim ve satın almada özellikle Instagram 
olmak üzere sosyal ağlarda paylaşılabilecek 
görsel özelliklerde olması bir beklenti haline 
gelmiştir. Bu tüm cinsiyetlerdeki Güney Koreli 
tüketiciler için geçerlidir. Dünyada en çok erkek 
bakım ürünlerinin bu ülkede satılıyor olması 
estetiğe ve görsel niteliklere verilen önemin 
bir diğer göstergesi olarak belirtilebilir. Ayrıca 
Güney Koreli tüketiciler sosyal ağlarda oluşan 
trendlerden ciddi oranda etkilenmektedirler. 
Dolayısı ile “influencer” kullanımı sonucu 
pazarlama ve ürün tanıtımının çok güçlü etkisi 
ve başarılı sonuçları bulunmaktadır.

yaklaşımıdır. Buna göre üç eşit miktardaki 
öğünün tüketilmesi, yaşam için daha sağlıklı bir 
yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
“kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri”, öğün 
atlamadan tüketilmeye çalışılmaktadır. Ancak 
her öğün, içinde öne çıkan bazı karakteristik 
özellikler bulunmaktadır. Örneğin kahvaltılarda 
“batı-tarzı” olarak tanımlanabilecek tüketim 
yaygındır. Bu kapsamda özellikle tahıllar, 
granola, müsliler ve yulaflı gıdalar yoğurt 
ile birlikte tüketilerek kahvaltı öğünü 
tamamlanmaktadır. Bu tüketimin diğer yaşam 
stili tercihleri ile de uyumluluğu bulunmaktadır. 

Şekil 1. Güney Koreli tüketicilerin genel karakteristik özellikleri
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mevcut yaşam stilidir. Korelilerin az zamanı ve 
yapmak istedikleri çok işleri vardır, bu da onları 
basit olarak hazırlanabilecek, kolay ve hızlı 
pişecek ve tüketilecek gıdalara yöneltmektedir. 
Bu tercihler, Kore’de yaygın olarak kullanılan bir 
terim olan “Time is Gold” deyişinin bir yansıması 
olarak kabul edilebilir.

Bu ülkede yaygın olan bir diğer tüketici 
eğilimi “vegan gıdalar”dır. Örneğin vegan unlu 
mamullerin satışında ve talebinde önemli bir 
artış gözlenmekte olup, bu sosyal medyadaki 
arama ve tartışmalara da yansımaktadır. 
“Vegan et” talebi de yaygınlaşmakta, 
“bitkisel protein” kaynaklarına olan ilgi artış 
göstermektedir (EU, 2019).

Güney Kore’de gıda otoriteleri olarak Gıda 
ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (Ministry of Food 
and Drug Safety) ile Tarım, Gıda ve Köyişleri 
Bakanlığı (Ministry of Agriculture, Food and 
Rural Affairs) yer almaktadır. Gerek kamu 
otoritesinin koymuş olduğu kural ile, gerekse 
de tüketicinin bilgilendirme akış nicelik ve 
niteliğindeki beklenti ve hassasiyeti dikkate 
alındığında gıda etiketi içeriklerinin Güney Kore 
pazarı için uygunluğu önem taşımaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, tek kişilik hanelerde 
yaşamın yaygın olması ve uzun iş saatleri kolay 
ve hazırlık süreci ihmal edilebilir nitelikteki 
gıdaların tüketimi ile uyumludur. Ayrıca her ne 
kadar ev-dışı öğün tüketimi akşam yemekleri 
için de yaygın olsa da, yine “yalnız yeme ve 
içme” söz konusudur. Bir diğer uyumluluk, 
diğer gıdalara yönelik satın alma davranışı ile 
gözlemlenmektedir; “hazır yemek/gıda” ve 
“atıştırmalık” ürünlerin tüketimi özellikle son 
beş yılda yaygınlaşmış ve bir tüketici davranışı 
halini almıştır. Koreli tüketiciler genel olarak 
“öğün atlamamak” ile birlikte “öğün ikamesi” 
olarak tanımlayabileceğimiz bir yaklaşım ile 
HMR (Home Meal Replacement) ürünlere ilgi 
göstermektedirler. Böylelikle hem dışarda yemek 
maliyetini azaltmak hem de iş-dışı zamanı 
kendilerine daha çok ayırabilmek mümkün 
olmaktadır. 2019-2023 arasında bu kategorideki 
ürünlerin tüketiminin iki katına çıkarak HMR 
gıdaların pazar büyüklüğünün 10 milyar USD’ye 
ulaşacağı öngörülmektedir. Muhtemelen 
pandemi süreci bu oranın daha yüksek 
düzeylerde gerçekleşmesi ile sonuçlanabilir 
(Toivanen, 2019).

Güney Koreli tüketiciler için önemli bir trend 
olan hazır yemek tüketiminin başlıca gerekçesi 

Şekil 2. Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı besin etiketi örneği

pazarda pay sahibi olmak için önemli motivasyon 
unsurlarıdır (EU, 2019). Özellikle;

• Sağlıklı gıda ve organik gıdalar (üzümsü 
meyve ürünleri, tahıllar, çocuk gıdaları ve 
atıştırmalıklar, şekersiz gıdalar)
• Fonksiyonel gıdalar
• HMR kategorisindeki ürünler
yükselen tüketim trendleri arasında yer 
almaktadır. 

İthal ürünler Güney Kore’ye orjinal ambalaj 
Kore dilinde hazırlanmış sticker etiketler 
kullanılarak girebilmektedir. Temel etiket 
bilgilerinin yanı sıra besin öğeleri, gıda 
alerjen, ambalaj geri-dönüşüm, fonksiyonel 
gıdalar için sağlık beyanları Güney Kore’de 
gıda etiketlerinde kullanılabilmektedir. Sağlık 
beyanlarının kullanımı etiketleme kuralları 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Temel 
etiket bilgilerinde ürün ana bileşenleri (adı, 
kategorisi, ithalatçı bilgileri, orijin ülke, üretici, 
üretim ve son kullanma tarihleri, bileşenler, 
toplam enerji içeriği, ambalaj materyali, 
muhafaza koşulları, geri-iade ve değişim 
talimatları, alerjen uyarıları, tüketim önerileri, 
geri dönüşüm simgesi, kontrol numarası) gibi 
bilgiler yer almaktadır. Çoğu gıda ürünü etiketi 
besin öğeleri tablosu içermek zorundadır. 
Zorunlu bilgiler arasında enerji değeri, sodyum, 
karbonhidrat (şeker kompozisyonu ile birlikte), 
lipid (trans- ve doymuş-yağ bilgisi ile birlikte), 
kolesterol, protein miktarları yer alır. 
Bu etiketlerde günlük alım karşılama düzeylerine 
dair bilgilere ve hesaplama yöntemine dair 
açıklamalar da bulunabilir. Besin öğe bilgileri 
farklı şekillerde ve grafiksel öğeler kullanılarak 
verilebilirken font ve etiket büyüklüğü ürün 
türüne bağlıdır (Toivanen, 2019).

Yakın tarihli (Şubat 2021) bir yasal düzenleme 
ile Güney Kore’de gıda etiketleme kurallarında 
değişikliğe gidilmiştir. Gıda ve İlaç Güvenliği 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu 
değişiklik, özellikle beslenme öğelerinin 
beyanı, bu öğelerin hesaplanması, kontrolü 
ve günlük beslenme referans değerleri ile 
ilişkilendirilmesine yöneliktir.

Güney Kore pazarında yer almanın, bir partner 
ile tüm ülke geneline ürün satabilmek ve ülkede 
az sayıda yerel rakibin olması gibi avantajları 
bulunmaktadır. Tüketicilerin yüksek düzeyde 
harcanabilir gelire sahip olmaları ve bunu yaşam 
kalitesini arttırmak amaçlı harcama eğilimleri 
yanı sıra güvenli ve sağlıklı gıda arayışları bu 

Şekil 3. Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı 
fonksiyonel gıda amblem örneği
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“KAYISILI BAKLAVAYA ÖNEM 
VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Özellikle diyabet hastalarından çok fazla sipariş 

aldıklarını ekleyen Nalan Sakar, “Pandemiye 

rağmen diyabet hastalarımızın taleplerinde 

azalma olmadı. Çünkü kayısılı baklavayı yedikleri 

zaman şekerlerinde yükselme görülmediğini 

söylediler. Baklavamızı Antalya’da bir fabrikaya 

gönderdik. Onlar test yaptılar, testte şeker ve 

glikoz olmadığını söylediler. Tamamen kayısılı 

ürün olduğunu gördüler ve çok memnun kaldılar. 

Kayısılı baklavaya daha çok önem verilmesini 

istiyoruz. Antep baklavası gibi Malatya’nın 

kayısılı baklavasının da daha çok yaygınlaşmasını 

istiyoruz. Bu doğrultuda bize destek olan 

İstanbul Hububat Birliği’ne (İHBİR) çok teşekkür 

ediyoruz. İlk söyleşimizden bugüne birçok kadın 

girişimcimizle tanıştık ve onların da desteklerini 

alarak üretmeye ve ülkemiz için çalışmaya 

devam edeceğiz” diye ekledi.

İhracata İlham Veren Kadınlar 
Platformu’nun başarılı ve cesur 
kadınlarıyla üretime nasıl 
başladıklarını, hangi zorluklarla 
mücadele ederek nasıl ihracat 
yapar hale geldiklerini konuşuyoruz. 
Dergimizin ikinci konuğu Kayısılı 
baklavasıyla dikkat 
çeken Nalan Sakar.

FISTIKLI BAKLAVAYI KAYISILI BAKLAVAYA 
DÖNÜŞTÜRDÜ

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), kadın 

girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla 

“İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu” 

başlıklı bir program başlatmıştı. Programa 

katılan ve İHBİR üyesi olan kadın girişimci 

Nalan Sakar, yaptığı kayısılı baklavayı 

Fransa’ya kadar gönderiyor. 

İHRACATA İLHAM VEREN KADINLAR 
PLATFORMU’NUN BAŞARILI VE CESUR 
GİRİŞİMCİSİ NALAN SAKAR’DAN 
KAYISILI BAKLAVANIN HİKAYESİ

Mart 2021

Nalan Sakar girişimciliğe, Malatya yöresine ait 

ev yemekleri yaparak başladı. Nalan Sakar’ın 

yemekleri beğenilip, il dışından da talep alınca, 

Nalan Hanım ev yemekleri yaptığı küçük bir 

işletme açtı. Bunun üzerine Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesine ait ev yemekleri 

de yapmaya başlayan Sakar, Gaziantep’in 

meşhur fıstıklı baklavasını, Malatya’ya ait ne 

yapabilirim düşüncesiyle kayısılı baklavaya 

dönüştürdü.

“DİYABET HASTALARININ 
TÜKETEBİLECEĞİ ÜRÜN HALİNE 
GETİRDİK”

Diyabet hastalarının diğer şekerli baklavaları 

tüketmeyeceği düşüncesinden yola çıkan Nalan 

Sakar, “Baklavaya farklı bir tat katmak amacıyla 

suyla birlikte kaynattığım gün kurusu kayısıyla 

yaptığım şerbeti kayısılı baklavanın üzerine 

döktüm. Kayısılı baklavayı diyabet hastalarının 

tüketebileceği ürün haline getirdim” dedi.

Nalan Sakar, Gaziantep’in fıstığı, Malatya’nın 

da kayısısı meşhur olduğu için kayısılı baklava 

yapmak istediğini kaydederek bu girişime nasıl 

başladığını şöyle anlattı: “Kayısılı baklavamızı 

il dışında, Türkiye genelinde tanıtmak için 

fıstıklı baklavaya benzer şekilde kayısılı baklava 

yapmayı düşündük. Kayısılı baklavayı yaparken 

de büyük bir ilgi gördük. Kayısılı baklava ev 

baklavası gibi özenilerek yapılıyor ve içerisinde 

çatalca kayısımız kullanılıyor. Şerbet kesinlikle 

kullanmıyoruz. Çatalca kayısısının şerbeti 

yüksek olduğu için şerbete ihtiyaç duymuyoruz. 

Baklavanın malzemesini kattıktan sonra kayısıyı 

püre haline getiriyoruz. Kayısıyı baklavanın 

içerisine seriyoruz, ondan sonra kimi müşterimiz 

ceviz, kimisi kayısı çekirdekli istiyor ya da ikisini 

bir arada kullanıyoruz. Ürünümüzü pandemi 

döneminden önce yurtdışına da gönderiyorduk, 

Fransa’dan da bir talep oldu ve oraya da 

gönderdik.”
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Covid-19 pandemisinin Güney 
Kore’de küresel değişimlerle uyumlu 
olarak ambalajlı gıda, tüketici 
sağlık, kozmetik ve kişisel bakım 
ürünleri üzerinde önemli etkileri 
olmuştur. Yemek satış noktaları 
kapatıldıkça, ev-dışı tüketim yerini 
hanede tüketime bırakmıştır. 
Bunun sonucunda da ambalajlı 
gıda satışlarında ciddi büyüme 
gerçekleşmiştir. 

Covid-19’un ortaya çıkışı ile birlikte bağışıklığın 
güçlendirilmesi çabası çok daha önem 
kazanmıştır. Özellikle kırmızı ginseng gibi 

bazı tıbbi aromatik bitkilerce zenginleştirilmiş 
ürünler, tüketiciler tarafından bağışıklık 
arttırmak amacıyla yoğun talep görmüşlerdir. 
Bu büyümenin 2020’de olduğu gibi 2021’de 
de sürmesi beklenmektedir (Euromonitor 
Consulting, 2020).
Güney Kore’de pandemi öncesi güçlü olan 
e-ticaret, alışveriş alışkanlıklarının bu yönde 
evrilmesine daha da hız kazandırmıştır. 
Çevrim içi gıda alışveriş sıklığında Güney 
Kore’de pandemi süreci ile birlikte %56.6 artış 
gerçekleşmiştir (Kim et al., 2020). Birçok şirket 
e-ticaret ile daha fazla büyüme sağlamak için 
kaynaklarını ve ürün çeşitliliklerini arttırma 
çabasındadır. Rekabetçi fiyatlandırma, temassız 
ve zamanında teslimat, daha fazla seçeneğin 
bir arada sunulması çevrimiçi satışların 
güçlenmesindeki etkenler arasındadır. 

COVID-19 PANDEMİSİ VE GÜNEY 
KORELİ GIDA TÜKETİCİLERİ

Zaten yaygın olan “yalnız yaşam tarzı” Koreliler 
arasında daha da güçlenmiştir. Bu “yalnız” 
tüketicilere hitap edecek ürün inovasyonları artış 
göstermiştir. Birçok gıda üreticisi, hazır veya 
kolay hazırlanabilen tek servis-tüketimlik gıda 

Tüm dünyada olduğu gibi Güney Kore’de 
de ev-iş-sosyal hayat arasındaki sınırlar 
bulanıklaşmıştır. Tüketiciler fiziksel olarak 
restoranlara gitmek yerine günlük yemeklerini 
paket servis uygulamaları aracılığıyla sipariş 
etmektedirler. Sonuç olarak şirketler dijital 
gelişim ile daha fazla kolaylık ve çevrimiçi 
platformlar aracılığıyla daha iyi bir alışveriş 
deneyimi ve ürün sunmaya odaklanmaktadır. 
Bu durumun önemli bir yansıması ise ambalajın 
daha da kritik bir faktör haline gelmesidir. 
Çünkü dijital ortamlarda gıda üreticileri 
ürünlerinin tüketiciyle karşı karşıya geleceğini 
dikkate alarak tasarımlarının sağlayacağı 
etkileşimi maksimum düzeye çıkartma çabası 
içinde olmalıdırlar. 

Güney Koreli tüketicilerin sağlık ve beslenme 
arasındaki ilişkiye daha fazla önem vermeye 
başlaması, beslenmenin bağışıklık sistemleri 
başta olmak üzere sağlıkların katkısına yönelik 
beklentilerini arttırması söz konusudur. 
Bu durumda ise “bilinen” bazı sağlığı 
destekleyici bileşenlerin yaygın tüketilen 
gıdalarda yer alması tercih nedenleri arasına 
girmiştir. Pandemi öncesine göre daha fazla 

ürünlerinin piyasaya sürülmesine hız vermiştir. 
Pandemi sonrası süreçte de Güney Kore’de 
“yalnız yaşam”, “yalnız seyahat” ve “yalnız 
tüketim”in artış göstermesi beklenmektedir 
(Euromonitor Consulting, 2020).

Şekil 4. Covid-19 öncesi ve sonrası Güney Koreli tüketicilerin gıda alışverişi sıklığı (Kim et al. 2020’den uyarlanmıştır)

zenginleştirilmiş ve fonksiyonel gıda talep ve 
tüketimi söz konusu olup, bunlar arasında tıbbi 
ve aromatik bitkilerce zenginleştirilmiş olanlar 
dikkat çekici tüketim düzeylerine ulaşmışlardır 
(Euromonitor Consulting, 2020).

Şekil 5. Güney Koreli tüketicilerin Covid-19 pandemisi 
ile on-line gıda alışveriş düzeylerinin değişimi (Kim et al. 

2020’den uyarlanmıştır)

18-19



Mart 2021

Ayrıca pandemi öncesi haftada 2-3 kez alışveriş 
yapanların oranı % 41.7 olup, bu oran pandemi 
süreci ile % 18.2’ye düşmüştür. İki haftada bir 
alışveriş yapanların oranı ise yaklaşık iki katı 
artış ile % 20 düzeyine ulaşmıştır (Kim et al., 
2020). 

Ülkede Covid-19 öncesi etik yaşam daha 
çok çevre sorunları odaklı iken, Güney 
Koreli tüketiciler pandemi ile birlikte daha 
çok toplumla ilgilenmeye başlamış ve 
sosyal sorunların birlikte nasıl çözüleceğine 
odaklanmışlardır. Çevre ve çevre sorunları 
öncelik olmaya devam etse de aynı zamanda 
sosyal mesafeyle paylaşım ekonomisi bu 
duruma uygunluk sağlamamaktadır. Dolayısıyla 
yakın gelecekte nasıl daha sorumlu yaşanması 
gerektiği sorusunun bu ülkede etik bakış açısı ile 
ana tema olması beklenmektedir (Euromonitor 
Consulting, 2020).

Covid-19 pandemisi etkisi altında gıda satın 
alma frekansının etkilendiği ülkelerden birisi de 
Güney Kore’dir. 1000 tüketicinin katılımıyla yakın 
zamanda Kim ve arkadaşları tarafından yapılan 
araştırmada, tüketicilerin % 33’ünün gıda satın 
alma sıklığının önemli oranda, % 43.2’ünün ise 
belirli oranda azalırken yalnızca % 5.2’sinin 
önemli düzeyde artış gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Aynı çalışmada sadece satın alma frekansında 
değil, Güney Koreli tüketicilerin davranış 
ve tercihlerinde de oldukça ciddi değişimin 
yaşandığı ortaya konmuştur. Bu tüketicilerin % 
78.2’si Covid-19 pandemisi sonrası daha çok ve 
sıklıkla fonksiyonel gıdaları tercih ettiklerini ve 
tükettiklerini belirtmişlerdir. Bunlar arasında 
ise vitamin ve mineraller % 55.0, ginseng % 
31.7 ile tüketim artışı gösterenlerin başında 
gelmektedirler. Bu ürünleri fermente ürünler 
ve probiyotik gıdalar, sağlıklı meyve suyu ve 
içecekleri, esensiyel yağ asitleri, bal ve arı 
sütü, diyet lifleri ve amino asit ve proteince 
zenginleştirilen gıdalar sırasıyla % 28.2, % 21.6, 
% 18.4, % 11.0, % 10.2 ve % 10.0’luk artışlarla 
takip etmişlerdir (Kim et al., 2020). 

Şekil 6. Covid-19 pandemisi sonrası Güney Kore’de fonksiyonel gıda tüketimindeki değişim (Kim et al. 2020’den uyarlanmıştır)

Gıda güvencesi de tüketiciler tarafından 
sorgulanmaya başlanan bir konu haline 
gelmiştir. Gıda tedarikinde ithalatın önemli 
bir pozisyona sahip olduğu Güney Kore’de 
tüketiciler tarımsal ürün ve gıdaların ulusal 

Amerika Birleşik Devletleri Food and Agriculture 
(FAS) tarafından Güney Kore’de pandemi 
sürecinin gıda tüketim ve eğilimleri açısından 
değerlendirildiği raporda, bu etki altındaki 
pazarın başlıca trendlerini;

• Sağlık
• Evde tüketim
• Güvenlik
• Çevrim-içi alışveriş 

olarak özetlemiştir. FAS raporu da (2020), 
Kim et al. (2020) tarafından gerçekleştirilen 
araştırmaya uyumlu sonuçlara ulaşmış olup, 
tüketicilerin en çok talep ettikleri fonksiyonel 

üretimlerinin arttırılması gerekliliği konusunda 
% 56.8 düzeyinde hem fikir olduklarını, % 
27.8 düzeyinde ise güçlü şekilde katıldıklarını 
belirtmişlerdir (Kim et al., 2020).

ürünlerin vitamin, ginseng ve fermente gıdalar 
olduklarını vurgulamışlardır. Güney Kore’de 
bir e-ticaret sitesi olan “Tmon” verilerine 
göre fonksiyonel gıda satışlarının %140 artış 
gösterdiğine yer verilen raporda ayrıca 
HMR kategorisindeki gıdalar yanı sıra RMR 
(Restaurant Meal Replacement) gıdalara 
yönelik güçlü talepler ve dramatik satış artışları 
vurgulanmıştır. Salgının ilk dönemi olan 2020 
ilk çeyreğindeki HMR grubundaki artışın % 16.2 
olduğu belirtilmiştir (FAS, 2020).

Şekil 7. Güney Koreli tüketicilerin yerel tarımsal faaliyetler ve gıda üretim değerlendirmesi (FAS 2020’den uyarlanmıştır)
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‘Güney Kore ve Türkiye, güçlü 
ekonomik, kültürel, diplomatik ve 
turistik bağlarla uzun zamandır 
başarılı bir şekilde devam eden 
ilişkileri ile karşılıklı ticaretlerini 
önemli ölçüde geliştirmişlerdir’ diyen 
Kervan Gıda A.Ş. Genel Müdürü 
Burhan Başar, Güney Kore pazarını 
İHBİR için değerlendirdi.

TİCARİ İLİŞKİLERE BAŞLARKEN ARANAN 
KRİTERLER ÖNEMLİ

Güney Kore ile ticari ilişkilere başlarken 

müşteri adayının aradığı kriterlerle ilgili olarak 

Kervan Gıda A.Ş. Genel Müdürü Burhan Başar, 

“Satış cirosu, satış ağı ve yapısı, ticareti uzun 

vadeli düşünmesi, ithalat yaptığı ürünler ve 

bunların ürün gruplarımız ile benzerlik taşıyıp 

taşımadığı, finansal yapısı, depo düzeni gibi 

kriterlerin önemli olduğuna dikkat çekerek 

Güney Kore ile ihracatta 6. Sıradayız” dedi.

 

Ülke nüfusunun dünya nüfusuna oranına 

bakacak olursak; 6. sırada olması oldukça iyi bir 

ihracat rakamına ulaştığımızı göstermektedir 

diye ekleyen Burhan Başar, “Güney Kore pazarı 

ayrıca sürekli yeni proje sunabileceğimiz, cirosal 

anlamda daha da iyi yerlere gelebileceğimiz bir 

pazar” dedi.

KERVAN GIDA A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ 
BURHAN BAŞAR’DAN GÜNEY KORE 
PAZARI DEĞERLENDİRMESİ

REKABET YÜKSEK VE YERLİ ÜRETİCİLER 
PAZARDA GÜÇLÜ

Güney Kore Pazarı’nın, kalitenin ön planda 

olduğu, inovatif ve fonksiyonel ürünlerin katma 

değerli yüksek cirolar getirebileceği bir pazar 

olduğunu kaydeden Başar, “Güney Kore’nin 

dezavantajı ise ürün grubumuzda rekabetin 

yüksek ve yerli üreticilerin de pazarda güçlü 

olmasıdır” dedi. 

GÜNEY KORE CİROSUNUN YÜZDE 40’I 
ONLINE SATIŞLARDAN SAĞLANIYOR

Satış kanalı açısından değerlendirecek olursak, 

online satışların yüksek olduğu bir pazar olan 

Günay Kore hakkında açıklamalarda bulunan 

Başar şunları ekledi: “Şirketimizin Güney Kore 

cirosunun yaklaşık yüzde 40’ı online satışlardan 

gelmektedir. Bu sayede pandemi sürecinde 

olası satış kaybımızı da minimize etmiş olduk. 

Müşterilerle olan ilişkiler açısından, ‘hızlı ve 

dürüst olmak’ olmazsa olmaz kriterdir. 

Ayrıca mevcut dönemde satmakta olduğumuz 

inovatif ve fonksiyonel ürünler için gerekli Ar-Ge 

çalışmaları yapıldı ve başarıyla tamamlandı.”

“İTHALAT VERGİSİNİN DÜŞMESİ REKABET 
ETME GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK”

Güney Kore ile ithalat vergisinin yüzde 25 

olduğunu söyleyen Başar, “Bu oranın düşmesi 

rekabet etme gücümüzü artıracaktır. Ayrıca 

belirli periyotlarda bazı yılların karşılıklı olarak 

‘Güney Kore yılı’ veya ‘Türkiye yılı’ gibi ilan 

edilmesi farkındalığı artırmak adına çok faydalı 

olacaktır. Aynı zamanda Güney Koreli insanların 

ülkemize turist olarak gelmelerini artırmaya 

yönelik faaliyetler düzenlenebilir. Ülkemizin 

güzelliklerini görmeleri, bize karşı var olan 

sempatilerini daha da artırarak, ülkelerine 

döndükten sonra satın alma sürecinde, 

Türk ürünlerini tercih etmelerine büyük 

katkı sağlayacaktır. 

ASYA PAZARINA AÇILMAK ÖNEMLİ 
FIRSATLAR SUNACAK

Güney Korelilerin Türkiye ve Türklere karşı 

tarihten de gelen sempatileri olduğunun 

altını çizen Başar, “Biz şirket olarak bugüne 

kadar bunu olumlu şekilde değerlendirmeye 

çalıştık. Ancak her şeyden önce dürüst çalışma 

yöntemimiz sayesinde müşteriler nezdinde 

olumlu intibalar edindik. Bütün Türk şirketlerinin 

de bu şekilde çalıştığına inanıyorum. Aksi 

takdirde zaten orta ve uzun vadede mesafe kat 

edilemeyeceği gibi, Türk şirketlerinin de imajı 

zedelenmiş olurdu. 

Türk sanayici ve ihracatçıları olarak, 

“Güney Kore başta olmak üzere Asya pazarına 

açılmanın, pazarın yüksek katma değerli olması 

nedeniyle, ülkemiz için çok önemli fırsatlar 

yaratacağını düşünüyoruz” dedi.
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Tekstür, bazı gıdaların tüketici 
beğeni ve kabul düzeyleri üzerinde 
önemli etkiye sahiptir (Figiel and 
Tajner-Czopek, 2006). Örneğin 
genel olarak atıştırmalık ürünlerde, 
bisküvilerde, unlu mamullerde, 
çikolatada ve şekerlemelerde 
tekstür önemli kalite parametreleri 
arasında yer alır ve ürün tercihinde 
etkilidir (Da Silva et al., 2016). 
Bu durum özellikle yarı-katı ve 
katı gıdalar için geçerlidir. Ayrıca 
gıdaların reolojik özelliklerinin 
belirlenmesi tekstür ile ilişkilidir 
(Figiel and Tajner-Czopek, 2006).

Güney Kore tarımsal faaliyetlerinde önemli 
konulardan birisi, yerel meyve-sebze 
ürünlerinden çok ithalat ile ülkeye giriş yapan 
ürünlerin tüketiciler tarafından talep görmesidir. 
Özellikle muz ve portakal gibi ithal ürünler, 
elma ve armut gibi yerel ürünlere tercih 
edilmektedirler. Bu nedenle Koreli üreticiler 
geleneksel olarak yetiştirilen bu ürünlerin farklı 
ve inovatif yöntemlerle işlenerek 
tüketiciye sunulmasına yönelik stratejiler 
geliştirmektedirler. Bu stratejilerin 
oluşturulmasında dikkate aldıkları bir diğer 
tespit ise Koreli tüketicilerin meyve bazlı sağlıklı 
atıştırmalıklara gösterdikleri yoğun ilgi ve 
taleptir. Bu ürün grubunun p azar büyüklüğü 
artış hızı 2019 yılında % 8 olarak gerçekleşmiş 
ve 2025’e değin de benzer bir yıllık büyüme 
hızına sahip olacağı öngörülmektedir 
(Sabbe et al., 2009; Morais et al., 2018; 
Wong et al., 2020).

Bu durum, ülkemizden Güney Kore’ye yönelik 
ihracat faaliyetlerinde de dikkate alınabilir. 
Bu pazara sunulacak özellikle atıştırmalık 
ürünlerin bileşiminde ve aromatik özelliklerinde 
Güney Koreli tüketiciler tarafından beğeni 
görenlerin yer alması, pazar payına ve 
ürün tanıtımına katkıda bulunabilir. Bunun 
yanı sıra, özellikle ürün duyusal kalitesi ile 
ilişkilendirilebilecek bir diğer faktörün daha 
dikkate alınmasında yarar vardır: Tekstür. 
Bu parametre özellikle katı gıdaların duyusal 
beğeni düzeyi üzerinde ekstrem öneme 
sahiptir. Gevreklik, sertlik, çiğnenebilirlik gibi 
parametreler atıştırmalık gıdaların beğeni 
düzeyi üzerinde anahtar role sahiptirler. 

GÜNEY KORELİ TÜKETİCİLERİN 
GIDALARDA TEKSTÜREL ÖZELLİK 
BEKLENTİ VE BEĞENİLERİ
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Ancak bu parametrelere yönelik beklenti, yaş 
grubu, cinsiyet gibi faktörler yanı sıra genetik 
özelliklere de bağlı olarak değişkenlikler 
gösterebilmektedir. (Bajec and Pickering, 2010; 
Chung et al., 2012).

Kültürler arası farklılıklar belirli gıda 
maddelerine yönelik tüketici tutum ve 
beğenilerinde farklı ülkelerde değişkenlik 
gösteren sonuçlar ile karşılaşılmasına neden 
olur. Ayrıca bu beğeni ve tutumun, farklı gıda 
maddeleri arasında “hedonik transferleri” ile 
karşılaşılması da olasıdır. Örneğin atıştırmalık 
gıdalara yönelik tekstürel beğeni özelliklerinin 
meyve cipsleri için de geçerli olması gibi. Ancak 
bu durumun gerçekleştirilecek araştırmalar 
ile doğrulanması gerekmektedir. Wong ve 
arkadaşları da bu kapsamda bir çalışma 
gerçekleştirmiş olup, üç farklı ülkeden (Güney 
Kore, Çin ve ABD) tüketicilerin (n= 172) tekstürel 
beğeni ve beklentilerini karakterize etmiş ve 
ayrıca farklı gıda grupları (atıştırmalık gıdalar 
ve meyve cipsleri) arasındaki tekstürel beğeni 
özelliklerinin benzerliklerini incelemişlerdir. Bu 
çalışmada farklı tekstürel özelliklere (gevrek, 
yumuşak, jelly benzeri puffy-kabarık) farklı 
kurutma teknikleri kullanılarak hazırlanan meyve 
cipsleri (elma ve armut) ile aralarında patates 
cipsi, beze, jelly şekerleme gibi tekstürün önemli 
kalite parametreleri arasında yer aldığı gıdaları 
kullanmışlardır (Wong et al., 2020).

Araştırmanın ilk aşamasında üç farklı ülkedeki 
tüketicilerin iki farklı meyveden dört farklı 
karakteristik özelliğe sahip meyve cipslerini 
beğeni düzeyleri ve nedenleri belirlenmiş, daha 
sonraki aşamada ise dokuz farklı atıştırmalık 
ürün ile aynı tüketici grupları kullanılarak benzer 
tekstür özelliklerinin atıştırmalık gıdalarda 
da önemli ve beğeniyi etkileyip etkilemediğini 
belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmada 
tüketicilerin bu ürünleri 9 noktalı hedonik skala 
(1: Tamamen beğenmedim, 9: Tamamen 
beğendim) ile genel beğeni, görünüm, aroma/
lezzet ve tekstür özelliklerini skorlamaları 
istenmiştir. 

Aynı araştırma kapsamında Güney Koreli 
tüketicilerin başlıca kurutulmuş meyve 
tercihlerinin mango (% 31), muz (% 10.3), elma, 
Hindistan cevizi, çilek ve persimon (Trabzon 
hurması) (% 6.9) olduğu tespit edilmiştir. Çinli 
tüketicilerde de mango (% 29.3) ilk sırayı 
alırken, elma (% 10.3), muz (% 10.3) ve duriyan 
(% 8.6) onu takip eden meyve cipsleri olmuştur. 
Güney Korelilerin tercih ettikleri atıştırmalık 
(snack ürünlerde ise ilk üç sırayı ekstrude snack 
ürünler (% 39.7), cipsler (% 36.2) ve çikolatalı 
atıştırmalıklardır (% 6.9). Çinliler ise cipsleri 
daha fazla (% 39.7), ekstrude atıştırmalıkları 
daha az (% 12.1) tercih etmekte, bunları 
ise çikolata (% 8.6) izlemektedir. Amerikalı 
tüketiciler ise krakerlerden (% 27.3) sonra 
cipsler (% 20.0) ve kurutulmuş meyve karışımı 
snack ürünleri tercih ettiklerini belirtmiştir 
(Wong et al., 2020).

Şekil 8. Güney Kore, Çin ve ABD’li tüketicilerin kurutulmuş
meyve tercihleri (Wong et al. 2020’den uyarlanmıştır)
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Çalışmada her üç ülkeden tüketicilerin elma 
cipsinde gevrek tekstüre sahip olan ürünleri 
genel beğenide daha yüksek puanlarla 
skorlamışlardır. Bu durum Amerikalılar arasında 
tekstür değerlendirmesinde de aynı iken 
Çinliler puffy (kabarık) ve gevrek, Koreliler ise 
puffy yapıdaki örneklere daha yüksek puan 
vermişlerdir.

Güney Koreli tüketicilerin ekşi tada sahip olan 
örneklere diğerlerine göre daha negatif bir 
tutum içinde olmaları dikkat çekmiştir. Ayrıca 
örneklerin kurutma tekniğinden kaynaklı 
olarak görsel özelliklerindeki farklılıklar bu 
tüketici grubu tarafından değerlendirmede 
dikkate alınmış, taze görünmeyen, esmerleşme 
gerçekleşmiş örnekler daha az beğenilmiştir. 
Fazla tatlı buldukları, dişe yapışma eğilimi 
gösteren, yağlı hisse neden olan örnekler için 
olumsuz, orta derece tatlı, yumuşak, süngerimsi, 
ağızda erime hissi oluşturan çiğnenebilir 
tekstürdeki ürünler için ise olumlu tanımlamalar 
tüketiciler tarafından kullanılmıştır. 

Araştırmada diğer yaygın tüketilen 
atıştırmalıklar için de Çinli ve Güney Koreli 
tüketiciler benzer davranış göstermiş 
ve sırasıyla gevrek, puffy (kabarık) ve jelly-
benzeri tekstür beğenilmiştir. Bu tüketici 
gruplarında kurutulmuş meyve cipslerine yönelik 
beğeni kriterlerinin, diğer yaygın tüketilen 
ürünler ile uyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir. 
Ancak dikkat çekici bir sonuç tüm tüketici 
grupları arasında jelly-benzeri tekstüre sahip 
olan atıştırmalıklara diğerlerine göre en 
düşük beğeni puanı verenlerin Güney Koreliler 
olmasıdır. Wong ve arkadaşları tarafından 
yapılan çalışma kültürler-arası gıda beğeni 
kriterlerinde çarpıcı farklılıkların bulunduğunu 
destekleyen sonuçlar içermektedir. 
Güney Koreli ve Çinli tüketiciler için puffy 
tekstür beğenilen bir karakteristik özellik iken 
Amerikalılar’da gevreklik çok daha öne çıkmıştır. 

Gıdaların tekstürel özelliklerine yönelik 
tüketicilerin yaklaşımı ve tutumlarının ürün 
formülasyon ve prosesinde dikkate alınması 
büyük öneme sahiptir. Jeltima et al. (2015), 
tüketicileri gıda tüketimi esnasındaki oral 
davranışlarına göre dört gruba ayırmıştır; 
ufalayıcı, çiğneyici, ezici ve emiciler (crusher, 
chewers, smooshers, suckers). Bu karakteristik 
özellikler bireylerin gıda beğeni ve tercihlerini 
de etkilemektedir. Gerek Wong ve arkadaşları 
tarafından yürütülen araştırmada gerekse de 
benzer daha önceki araştırmalar bu farklılıkta 
kültürel ve bölgesel faktörlerin de önemli 
olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle tekstürel 
özelliklerin önemli olduğu atıştırmalık gıdalarda, 
ülekeye özgü beğeni faktörlerinin dikkate 
alınması pazar başarısına katkı sağlayabilir. 
Araştırma sonuçları, Güney Koreli tüketicilerin 
tekstürel özellik tercihlerine ışık tutması yanı sıra 
bu tüketicilerin ürün görsel kalitesi ve “estetik” 
parametrelerini dikkate aldıklarını destekler 
verilere ulaşmıştır.
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Şekil 9. Güney Koreli tüketicilerin kurutulmuş atıştırmalık meyve ürünlerini olumlu tanımlamak için kullandıkları ifadeler

Şekil 10. Güney Koreli tüketicilerin kurutulmuş atıştırmalık meyve ürünlerini olumsuz tanımlamak için kullandıkları ifadeler
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Ülkemiz ürünlerinin dış pazarlarda 
rekabet gücünü arttırmak için çoğu 
zaman kullanılan gereçlerden birisi 
fiyat/performans esaslı rekabettir.

Bu rekabet unsuru, değişim ve dönüşüme 

uğrayan tüketici algı ve tutumlarına bağlı olarak 

değişikliğe uğratılmalı mıdır? 

Gıda tüketicilerinin kaynakları kısıtlı olsa da 

daha “sağlıklı” olarak algıladıkları gıdalara 

yönelmeye başlaması, pandemi sürecinde 

bu yönelmenin küresel ve ulusal büyük ivme 

kazanan bir tüketici davranışı haline gelmesi, 

satış fiyatı politikası açısından ülkemiz 

ihracatçıları tarafından da dikkate alınması 

gereken bir olgu mudur? 

“Sağlıklı” gıdaya yönelimin araştırmalar ile 

doğrulandığı gibi büyük önem ve miktara ulaştığı 

Güney Kore’de tüketicilerin ürün fiyatları ile 

sağlık üzerindeki potansiyel etkileri arasında 

kurdukları ilişki nedir? 

Bu sorulara bulunacak yanıtların ülkemiz 

ihracatçıları ile gıda üreticilerine katkı sunma 

potansiyelleri bulunmakta olup, Jo ve Lusk 

(2018) yaptıkları araştırmada aralarında 

Güney Kore’nin de bulunduğu ülkelerde “sağlıklı 

gıda” ile gıda fiyatları (ucuz-pahalı) ve lezzet 

beklenti ve algısı arasındaki ilişkiye yönelik 

tüketicilerin davranış ve tutumlarını belirlemeye 

çalışmışlardır.

Gıda ambalajlarında kullanılan besin etiket ve 

beyanları, bu kriterler bakımından tüketicilere 

SAĞLIKLI GIDALAR DAHA AZ 
LEZZETLİ VE DAHA PAHALI MIDIR? 
GÜNEY KORELİ TÜKETİCİLERİN 
DEĞERLENDİRMELERİ

bilgi sağlaması yanı sıra diğer bazı satın alma 

faktörleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Bu 

faktörler arasında lezzet, fiyat/performans 

gibi satın alma davranışı üzerinde etkili 

olanlar bulunmaktadır (Lusk and Briggeman, 

2009; Zakowska-Biemans, 2011). Örneğin 

bazı araştırmalar sonucunda belirli tüketici 

gruplarının sağlıklı ve fonksiyonel gıdaların 

diğerlerine göre daha pahalı olan gıdalar olduğu 

algısına sahip olduklarını ve tüketicilerin bu 

ürün fiyat ve etiketini yeterli düzeyde kontrol 

etmeye ihtiyaç duymadan ve karşılaştırmalara 

gitmeden satın alma kararlarını (olumlu veya 

olumsuz) verebildiklerini belirlemişlerdir (Haws 

et al., 2017). Ayrıca bu özelliklerin ürün lezzeti 

ile ilişkilendirilmesi de tüketiciler tarafından 

gerçekleştirilmekte, daha sağlıklı olanın daha az 

lezzetli olduğu algısı öne çıkmaktadır.

Tüketiciler yılda 1000’den fazla gıda ve y

emek tercihi gerçekleştirmektedirler. 

Bunların önemli bir bölümü ise deneyimsel 

temelli tercihlerdir. Dolayısıyla tüketicilerin 

gıdalar ile ilgili deneyimlerinin ve bilgilerinin 

güncellenmesine yönelik süreç ve faktörlerin 

satın alma davranışlarına doğrudan katkısı 

olabilir (Wonsink and Chandan, 2006; 

Haws et al., 2017).Bazı tüketicilerin sağlıklı 

gıda = daha pahalı gıda eğilimi ve algısı 

bulunmakla birlikte, bu inançlarını daha 

önce deneyimlemedikleri ürünler için de 

yaygınlaştırma yani genelleme davranışları 

olabilmektedir. Bu genelleme üzerinde kişisel 

deneyimin yanı sıra ana akım medyanın da etkili 

olduğu bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya 

koyulmuştur (Lee and Yun, 2015). 

Jo ve Lusk (2018) bu yaklaşım ve faktörleri 

dikkate alarak Güney Kore, Çin ve Amerika’da 

tüketicilerin “sağlıklı ve fonksiyonel gıda & 

lezzet” ile “sağlıklı ve fonksiyonel gıda & fiyat” 

arasında nasıl ilişki kurduklarını ülkeler bazında 

belirlemeye çalışmışlardır. Bu çalışmaya %50’si 

kadın olan, 18-74 yaş aralığındaki 600 tüketici 

katılım sağlamış, 60 farklı gıda maddesi 

kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Bu gıdalara yönelik tüketicilerin algılanan lezzet, 

sağlık etkisi, fiyat/performans algısı ve satın 

alma istek ve eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

İlk aşamada tüketiciler her bir ürüne ait ambalaj 

ve görsel materyal ile bu parametreler için 

gıdaları değerlendirmişlerdir. İkinci aşamada ise 

bu ürünlerde farklı besin etiketleri (tablo, trafik 

ışığı sistemi, sağlık beyanı gibi) söz konusu iken 

değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda, Güney Koreli tüketicilerin 

daha sağlıklı olan gıdaları daha pahalı olan 

gıdalar olarak algıladıkları belirlenmiştir. Çinli 

tüketiciler ve ABD’li tüketicilerde ise bu yönde 

bir veri elde edilmemiştir. Ayrıca Çinli tüketiciler, 

daha sağlıklı gıdayı daha lezzetli olarak 

tanımlamışlardır. Güney Kore dahil her üç ülkede 

de tüketicilerin fiyat ve lezzet arasında ilişki 

kurdukları belirlenmiş olup, daha lezzetli olan 

gıdanın daha ucuz olduğu algısının bulunduğu 

tespit edilmiştir. Bu algının Güney Kore için 

diğer ülkeler kadar güçlü olmasa da 

bulunması, önemli bir veri ve bulgu olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca Güney Koreli 

tüketicilerin, besin öğesi ve sağlık beyanı 

bilgilerini diğer ülkelerdeki tüketicilere göre 

daha fazla dikkate aldıkları ve satın alma 

kararlarında bir motivasyon faktörü olarak 

kullandıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak gıda 

ürünlerine yönelik Güney Koreli tüketicilerde 

sağlıklı gıda=daha pahalı gıda, sağlıksız 

gıda=daha lezzetli gıda algıları bulunmaktadır. 

Bu algıların yön ve şiddet olarak Çinli ve ABD’li 

tüketicilerden farklılıklar göstermesi önemlidir. 

Ayrıca diğerlerinden daha fazla olarak Güney 

Koreliler ’in sağlıklı oldukça satın alma istek ve 

eğilimlerinin artışı söz konusudur. 
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Ancak her üç ülkede de ürünün potansiyel olarak 

sağlığı olumsuz etkileyebilecek olmasına yönelik 

etiket bilgileri içermesi, satın alma isteğini 

negatif olarak etkilemiştir.

Bir diğer dikkat çekici bulgu ise, aynı gıda 
maddesi için Güney Koreli tüketicilerin sağlık 
beyanı (olumlu) var ve yok iken farklı satın alma 
eğilimi ve algıya sahip olmalarıdır. Sağlık beyanı 
sonrası bu tüketicilerin satın alma eğilimleri 
artış göstermiştir. Bu durum lezzet algısı için de 
geçerli olup, daha sağlıklı olduğuna dair etiket 

Jo ve Lusk (2018) tarafından yapılan araştırma 
Covid-19 pandemisi öncesi gerçekleştirilmiş olsa 
da gerek bu süreçte gerekse de post-pandemi 
sürecinde Güney Korelilerin kendilerine özgü 
olan ve kültürel benzerlikler gösterdikleri 
Çinliler ile de farklılaşan tüketici algı, davranış 
ve motivasyon unsurlarına sahip olduklarını 
ortaya koymuştur. 

bilgisi içerdiğinde aynı ürün için beklenen lezzet 
düzeyi düşüş göstermiştir. 

Ayrıca Güney Koreli tüketiciler, Çinli ve ABD’li 
tüketicilere göre daha sağlıklı olduklarını 
algıladıkları ürünlere daha fazla ödemeye de 
eğilim göstermektedirler. En önemli sonuç 
ise bu tüketicilerin bir gıda maddesinde hem 
sağlıklı hem lezzetli olduğuna dair ambalaj 
ve etiketleme kaynaklı izlenim edindiklerinde 
en yüksek satın alma isteklerine ulaştıklarının 
belirlenmesidir.

Bu tüketicilere yönelik gıda ambalajlarında hem 
sağlık hem de lezzet vurgusu gerçekleştirmek 
tüketici eğilimini pozitif yönde ve güçlü olarak 
etkileyebileceği için bu bölgeye yönelik üretim 
ve ihracatta ülkemiz tarafından dikkate 
alınması gereken bir olgu ve yaklaşım olarak 
vurgulanabilir. 

Şekil 11. Güney Kore’de farklı senaryolara göre gıda satın alma eğilimi değişimleri (Jo and Lusk, 2018’den 
uyarlanmıştır) (Senaryo A: gıdaya yönelik sağlık algısının trafik lambası tarzı besin etiketi ile değişimi; 

Senaryo B: sadece sağlık ve lezzet algılarının değişimi; Senaryo C: sadece sağlık ve fiyat algılarının 
değişimi; Senaryo D: sağlık, lezzet ve fiyat algılarının her üçünün etkileşimli değişimi) 
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Duyusal tatmin, kakao aroması, dokusu ve 
beynin bilişsel işlevi tarafından algılanan 
tekstürü gibi duyusal faktörlerden kaynaklanan 
tüketim motivasyonunu tetikler ve çikolatanın 
bu duyusal nitelikleri özellikle kadınlar arasında 
ürüne yönelik bir ihtiyaç oluşturabilir (Sondhi 
and Chawla, 2017). Yine özellikle kadınların 
psikolojik ve fizyolojik stresleri ve olumsuz 
duygularla ilgili faktörlerin tatlı çikolata 
tercihini yönlendirdiğini belirten araştırmalar 
bulunmaktadır (Hormes and Rozin, 2009).

Benton ve arkadaşları (1998), insanların 
çikolata yiyerek psikolojik ve zihinsel stres ve 
“çikolata özleminden” kurtulmaya çalıştıklarını 
belirtmiştir. Bu durumu çikolata özlemi olarak 
da adlandırabiliriz. Çikolata özlemi bu ürüne 
yönelik süreklilik arz eden bir tüketim arzusuna 
atıfta bulunur; burada (a) beğenildiği için 
herhangi bir ürünü satın alma veya tüketme 
arzusu, (b) dış faktörlerin neden olduğu stresi 
geçici olarak azaltmak veya (c) istikrarsız bir 
psikolojik durumdan kaçmak için söz konusu 
olabilmektedir. Bununla birlikte, çikolata 
özlemi, sinir sistemini uyarmak ve olumlu 
duygular uyandırmaktan kaynaklanan sürekli 
tüketim ihtiyacı hissine de yol açabilir 
(Kim and Jeon, 2020).
 
Kim ve Jeon (2020) yakın tarihli yapmış 
oldukları araştırmada endüstriyel çikolata ile 
premium ürün kategorisinde tanımlanabilecek, 
endüstriyel diğer çikolata ürünlerine göre daha 
yüksek fiyatlarda satışa sunulan çikolataların 
Güney Koreli tüketicilerinin, ürün tercih 
ve satın almadaki motivasyon faktörlerini 
incelemişlerdir. Araştırmada % 34.7’si erkek, 
% 65.3’ü kadın 487 tüketici katılmış olup, bu 
kişiler son 6 ay içinde birden fazla kez çikolata 
almış olup olmadıklarına göre çalışmaya dâhil 
edilmişlerdir. Tüketiciler kendi aralarında vermiş 
oldukları yanıtlar esas alınarak endüstriyel 
ve premium çikolata ve ürünleri tüketicileri 
olarak gruplandırılmışlardır.   Bu Güney 
Koreli tüketiciler ile yapılan görüşmelerde 
ürün tercih nedenleri ve bu tercihlere ait 
motivasyon faktörleri dokuz ana başlık altında 
gruplandırılmıştır; sağlık, kilo kontrolü, ruh hali 
(mood), duyusal özellikler, ürüne yönelik tutku, 

çikolata düşkünlüğü, tekrar satın alma isteği.
Bu çalışma, tekrar çikolata satın alma isteğine 
etki eden faktörleri analiz ederek ve tüketici 
türüne göre bir farklılık analizi yaparak, 
Güney Koreli çikolata tüketicilerinin tercih 
nedenleri arasında sağlık, kilo kontrolü, 
ruh hali ve duyusal özelliklerin önemini 
değerlendirmiştir. Sonuçlar, ilk olarak, seçim 
motivasyonu ve tutum arasındaki ilişkide ruh 
halinin çikolataya yönelik tutku üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu Chen 
(2007) tarafından gerçekleştirilen araştırma 
bulguları ile de uyumluluk göstermekte ve 
Güney Koreli tüketicilerin rahatlamaya, 
neşelenmeye ve stresten kurtulmaya ihtiyaç 
duyduklarında çikolata için daha yüksek 
bir özlem geliştirdiklerini göstermektedir. 
Ruh halinin ve sağlığın çikolata düşkünlüğü 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bulgular, tüketicilerin gerilimleri 
hafifletmek, neşelendirmek ve günlük yaşamda 
stresten kurtulmak için ihtiyaç duyduklarında 
daha yüksek düzeyde çikolata düşkünlüğü 
yaşadıklarını bildiren Urala ve Lähteenmäki’nin 
(2004) çalışmaları ile de uyumludur. 
Genel olarak, Güney Koreli çikolata 
tüketicilerinin seçim motivasyonları ve tutumları 
arasındaki ilişkide, ruh halinin ürüne yönelik 
istek üzerindeki etkisinin yüksek olduğu, ayrıca 
çikolata düşkünlüğü üzerinde de ruh halinin 
önemli etkiye sahip olduğu dolayısıyla Güney 
Koreli tüketicilerin tutumunda en önemli 
faktörün ruh hali olduğunu ortaya koymuştur 
(Kim and Jeon, 2020).

Kilo kontrolü ve duyusal faktörlerin ise çikolata 
düşkünlüğü ve tüketim arzusu üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. 
Bu durum, Güney Koreli tüketicilerin çikolatayı, 
düşük kalorili, düşük yağlı fonksiyonel ürünlerin 
aksine, olumsuz duyguları geçici olarak 
hafifleten ve olumlu duygusal etkiler sağlayan 
favori bir gıda olarak görmeleri ile açıklanabilir.

Ürün tercih motivasyonu ve tekrar satın alma 
niyeti arasındaki etki ilişkisinde, tüketim 
arzusunun yeniden satın alma niyetinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu ancak çikolata 
düşkünlüğünden istatistiksel olarak önemli 
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Bireylerin gıda tercih ve 
tüketimlerinde iki farklı açlığın etkili 
olduğunu belirtmek mümkündür. 
Bunlardan birisi fizyolojik açlık, 
diğeri ise hedonik açlıktır. Fizyolojik 
açlık yaşamımızı sürdürmek ve 
bunu hedeflediğimiz kalitede 
gerçekleştirmek için ihtiyaç 
duyduğumuz gıda maddeleri öncelikli 
olarak tercihlerimizi etkiler.
 
Hedonik açlık ise kişilerin fizyolojik olarak 
“açlık” hissetmedikleri koşullarda da gıda 
tüketimlerine neden olmaktadır (Naughton et 
al., 2017). Hedonik açlık, duyularımızın tatmini 
ihtiyacı esaslıdır. Dolayısıyla gıda tüketiminde 
tercihlerimizin önemli bir bölümünün bu açlığı 

bastırmak veya tatmin etmeye yönelik olduğu 
belirtilebilir (Naughton et al., 2015).
Aralarında çikolatanın da bulunduğu çok 
sayıda gıda maddesi hedonik açlığın neden 
olduğu tercihe bağlı olarak tüketilmektedir. 
Peki tüketicilerin bu durumda motivasyon 
faktörleri neler olmaktadır. Burada ise farklı 
topluluk, yaş, cinsiyet grupları arasında önemli 
farklılıklarla karşılaşılabilmektedir. Aynı coğrafik 
bölgedeki farklı ülkelerden tüketicilerin gıda 
seçim motivasyonun geniş aralıklarda değişim 
gösterdiğine dair örnek olarak Asyalı tüketiciler 
verilebilir. Örneğin bazı araştırmalar sonucunda, 
Filipinli tüketicilerin ruh hali (mood), Malezyalı 
tüketicilerin sağlık, Tayvanlı tüketicilerin doğal 
bileşen içermesi, Japon tüketicilerin fiyat 
esas alarak gıda seçimlerini gerçekleştirdiği 
belirlenmiştir (Prescott et al., 2002). Ancak bu 
seçimlerin, ürün grupları bazında incelenmesi 
bizi daha doğru yönlendirebilir. 

Güney Koreli tüketicilerin hedonik açlığın 
bastırılması için önemli ürünler arasında yer 
aldığını belirtebileceğimiz çikolata tercihlerinde 
seçim ve motivasyon faktörleri nelerdir?

Son dönemlerde Güney Kore’de tüketicilerin bir 
ürüne yönelik yaşam-tarzı gerekliliği, kendini 
ifade etme amaçlı, daha sağlıklı ve sıhhatli 
olma, sosyal yaşamda kendini konumlandırma 
gibi motivasyon faktörlerine bağlı olarak 
gıda tüketimi eğiliminde olmalarına dair bir 
artış görülmüştür. Çikolata tüketimi ile ilgili 
araştırmalara göre bu tüketim genel olarak 
ruh hali odaklıdır (Luomala et al., 2009). 

ÇİKOLATA TÜKETİMİNDE GÜNEY 
KORELİ TÜKETİCİLERİN SEÇİM VE 
MOTİVASYON FAKTÖRLERİ
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şekilde etkilenmediği vurgulanmıştır. Thaichon 
ve arkadaşları (2018) gıda tüketimine duyulan 
özlemin, olumlu bir his beklentisiyle başladığını, 
çikolata tüketimi gerekliliğine inanmaya ve 
tekrarlayan satın alma davranışına yol 
açtığını vurgulamıştır. 

Güney Koreli tüketicilerden endüstriyel ürün 
satın alanlar ile premium kategorideki ürün 
tercih edenler arasında sağlık ve beslenme 
odaklı çikolata tercihleri arasında önemli 
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Endüstriyel 
ürün tercih edenlerde sağlık ve beslenme 
çikolata tüketiminde daha arka planda kalan 
bir motivasyon unsuru iken, premium ürün 
tüketicilerinin bu faktörler odaklı tercihler 
gerçekleştirdiği ve ürün seçim motivasyonlarında 
önemli bir yere sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Uygulamaya yönelik bir perspektiften 
bakıldığında, Güney Koreli tüketiciler için 
ruh hali, çikolata düşkünlüğü ve tüketim 
arzusunu etkileyen, olumlu duyguları artıran ve 
olumsuz duyguları hafifleten en önemli faktör 
olarak vurgulanmıştır. Bu nedenle tüketici 
tutumuna dayalı pazarlama stratejilerinin 
oluşturulmasında elde edilen veriler 
kullanılabilir. 

Bununla birlikte, çikolata tüketiminden 
kaynaklanan suçluluk, çikolata tüketimiyle 
ilgili iç çatışmaya neden olabildiğini belirten 
çalışmalar da bulunmaktadır (Mooney et 
al., 2009).

Çikolata üreticileri, tüketicilerin farklı ruh halleri 
ile ilişkilendirebilecekleri tasarım ve ambalaj 
özelliklerine sahip olan, üzüntü, neşe, mutluluk, 
depresyon ve stres gibi ruh halleri arasındaki 
ilişkiyi dikkate alarak ürün geliştirmeye 
odaklanabilirler. Çikolata düşkünlüğünü 
etkileyen sağlık faktörleri aynı zamanda 
çikolata tüketiminin fonksiyonel özellikleri 
ve potansiyel etkileri ile de ilişkili bulunmuş 
olup, bu da çikolatanın fonksiyonel gıdalara 
dönüştürülmesinin yüksek katma değerli ve 
yüksek satış potansiyelli ürün elde edilmesi 
anlamına geleceğini ortaya koymaktadır. 
Bu nedenle çikolata endüstrisinin, çikolatayı 
Güney Kore pazarına fonksiyonel gıda olarak 
sunarak ve besleyici, sağlık ve biyoaktif 
bileşen içeriği gibi işlevselliğinin göstergelerini 
sağlayarak satın alma eğilimini geliştirmesi ve 
fonksiyonel gıda algısını güçlendirmesi mümkün 
olabilir (Kim and Jeon, 2020).

Şekil 12. Güney Koreli tüketicilerin çikolata seçim kriterleri (Kim and Jeon 202’den uyarlanmıştır)
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