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Değerli İhracatçı Dostlarım,

İhracat faaliyetlerinde hedef bölge 
ve pazar seçimi, başarı için gerekli 
hususlar arasında yer almaktadır. 
Bu seçimleri gerçekleştirirken 
ise o bölge ve ülkelerin çok yönlü 
karakterizasyonu gerekmektedir. 
Bu karakterizasyon çalışmalarının 
periyodik olarak güncellenmesi ise 
ayrıca önem taşımaktadır. 
Halen içinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde farklı ülke 
ve tüketicilerin gıda tüketim 
ve tercihlerine farklı 
yanıtlar vermiş olması; 
aynı zamanda, değişkenlik 
gösterebilen algı ve 
tutum sergilemeleri 
bu güncelliğin önemini 
ortaya koymaktadır.



Dergimizin bu sayısında, ülkemiz ihracatçılarının 

önem verdikleri bir bölge olan Güneydoğu Asya 

ve bu bölgenin farklı özelliklere sahip olan iki 

ülkesine (Endonezya ve Vietnam) dair bilimsel 

çalışmalara ve güncel pazar verileri ile tüketici 

algı, tutum ve davranışlarına yer verilmiştir. 

Her ne kadar yakın tarihli ASEAN ülkeleri 

arasında ve bazı yakın komşu niteliğindeki 

ülkeler ile olan serbest ticaret anlaşmaları, 

diğer ülkeler için dezavantajlar yaratabilse 

de, sahip olduğu büyük potansiyel ile bu bölge 

oldukça önemli bir pazardır. Ayrıca ülkemiz 

ve ASEAN ülkeleri arasında STA müzakereleri 

de söz konusudur. Bu bölgede dikkat çeken iki 

ülke ise Endonezya ve Vietnam’dır. Endonezya, 

dünyanın en fazla nüfusa sahip ilk dört 

ülkesi arasında bulunması, sosyo-kültürel 

yapısı, ülkeler arası ilişkiler gibi faktörler ile 

ihracatçılarımıza önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Ülkede genç nüfusun oldukça yoğun olması, 

gıda tüketim düzey ve dağılımlarında etkisini 

göstermektedir. Aynı zamanda ülkede pazar 

payı artış gösteren ürün grupları arasında 

Birliğimiz iştigal konusu olan ürünlerin bulunması 

da önem taşımaktadır. Kentleşmenin hızlı 

büyüme göstermesi ve tüketici güven endeksinin 

yüksekliği gıda pazarı ve tercihlerinde de 

yansımalar bulmaktadır. Ancak, lojistik sorunları 

coğrafik koşullar nedeni ile dikkate alınması 

gereken hususlar arasındadır.

Vietnam ise serbest pazar ekonomisine geçiş 

sürecinde olan bir ülkedir. Ancak Gayri Safi 

Yurtiçi Hasılası 2015’den 2018’e 1.3 kat artarak 

241 milyar USD’ye ulaşmış, ekonomik büyüme 

%7.0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Güneydoğu 

Asya bölgesinin en yüksek büyüme hızına sahip 

olan ülkede, Endonezya gibi genç nüfusun 

yoğunluğu yanı sıra farklı sosyo-ekonomik 

gruplardan tüketicilerin varlığı, farklı beklenti 

ve satın alma taleplerinin bulunması, bu ülkeye 

yönelik ihracat çalışmaları için avantajlar 

yaratabilir. Halen bitkisel ürünlerin günlük 

diyette ağırlıklı olarak yer alıyor olması, 

Vietnamlı tüketici profili açısından yine öne 

çıkan hususlardandır. 

Vietnam devleti, kentleşme ve modernleşme 

ile birlikte gıda güvenliği ve ulaşılabilirliğini 

geliştirmek amacıyla perakende sistemini 

modernleştirmek ve yeni yasal düzenlemeler 

oluşturma çabasındadır. Bu kapsamda 

süpermarketlerin yaygınlaştırılması, geleneksel 

pazar ve satış yerlerinin azaltılması söz 

konusudur. 

Dergimizde yer verilen bilimsel çalışmaların 

ve verilerin siz değerli ihracatçılarımıza katkı 

sunması öncellikli temennimizdir. Sonraki 

yayınlarımızda da başta üyelerimiz olmak 

üzere ihracatçılarımız için öncelikli konulara 

ve bölgelere yer verileceğini belirtir, keyifli 

okumalar dilerim. 

Haluk OKUTUR

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNEYDOĞU ASYA’NIN BÜYÜYEN 
PAZARI: VİETNAM & ENDONEZYA
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Helal gıda pazarı ile ilgili gelişime 
dair öngörülerde bulunan Helal 
Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim 
Kurulu Başkanı Zafer Soylu, 
“Yakın zamanda yayımlanan Küresel 
İslami Ekonomi Durum Raporu’na 
(2020-21) göre 2019 yılında gıda, 
ilaç, kozmetik, moda, seyahat 
ve medya/eğlence sektörlerinde 
Müslüman nüfus tarafından yapılan 
harcamaların, 2018 yılına göre yüzde 
3,2 artışla, yaklaşık olarak 2 trilyon 
dolar düzeyinde gerçekleşerek, 
İslami finans varlıkları ise 2,88 
trilyon dolara ulaştı ”dedi. 

Salgın sebebiyle 2020 yılında Müslüman nüfus 
tarafından yapılan harcamalarda küresel olarak 
yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş öngörüldüğünü 
kaydeden HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer 
Soylu, “Seyahat haricindeki sektörlerin 2021 
sonunda salgın öncesi harcama seviyelerine 
geri döneceği, 2024 yılına kadar da yıllık yüzde 
3,1’lik bir kümülatif büyüme oranıyla toplam 
harcamaların 2,4 trilyon dolara ulaşacağı 
tahmin edilmektedir” diye belirtti.

COVID-19 salgınından etkilenen sektörlere 
dikkat çeken Zafer Soylu, “Pandemiden en 
çok etkilenen sektör, yüzde 70’lik düşüşle 
seyahat olurken en az etkilenen sektör ise 
yüzde 0,2’lik düşüşle gıda olmuştur. Yine bu 
dönemde yatırımlarda da yüzde 13’lük bir azalış 
görülmüştür” diye konuştu.

PANDEMİNİN ETKİLEMEDİĞİ 
SEKTÖR: GIDA
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MÜŞTERİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ, 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Müslüman nüfusun gıda harcamaları, 2019 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 1,13 
trilyon dolardan 1,17 trilyon dolara yükselmiş 
olup bu tutarın 2024 yılına kadar 1,38 trilyon 
dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Soylu, 
“COVID-19 sebebiyle GSYİH’de dünya genelinde 
yüzde 5,2’lik, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 
ülkelerde ise yüzde 2,5’lik bir azalma yaşanmış, 
dünya çapında 400 milyon kişi işini kaybetmiş, 
fakirlik seviyeleri 30 yıl önce kaydedilen düzeye 
tekrar gelmiştir. Bununla birlikte helal gıda 
özelinde salgın sebebiyle kayda değer seviyede 
bir azalma olmadığı (yüzde 0,2 düşüş) ancak 
her yıl giderek büyüyen sektörün 2020 yılı için 
bu büyümeden mahrum kaldığı görülmüştür” 
diye ekledi.

Küresel gıda üretimi ve dağıtımı için zorlu bir 
süreç olan COVID-19 salgınından İİT ülkelerine 
en çok gıda ihracatı yapan beş ülkeden üçü olan 
Brezilya, Hindistan ve Türkiye’nin ciddi şekilde 
etkilendiğini söyleyen Soylu, “Salgın sebebiyle 
müşteri alışkanlıklarında önemli değişimler 
gerçekleşti ve dijital dönüşüm hızlandı. 
Bu süreçte özellikle eve teslimat gibi trendler 
büyük bir ivme kazandı” dedi.

HELAL BELGELENDİRME KÜRESEL ÇAPTA 
TALEP EDİLMEYE BAŞLANDI

Helal kavramının, ürünlerin üretiminden 
tüketiciye ulaşana kadar her aşamada “sağlıklı, 
hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini de içermesi, 
yani “tayyib” kavramıyla iç içe olması nedeniyle 
helal belgelendirmenin bugün dünya genelinde 
gayrimüslimlerce de itibar gören bir kalite 
markası olarak ön plana çıktığını vurgulayan 
Zafer Soylu, sözlerine şöyle devam etti:  
“Bu özelliğiyle tüketicilerin geneli tarafından 
-özellikle gıda ürünlerinde- tercih edilen bir 
güven unsuru haline gelmiştir. Ürün ve hizmet 
ticaretindeki artış ile gıda teknolojisindeki 
gelişmeler ve özel olarak da helal olmayan 
katkı maddelerinin kullanımının gündeme 
gelmesiyle helal belgelendirme, Müslüman 
tüketicilerce küresel çapta yaygın olarak talep 
edilmeye başlanmıştır. Dünya genelinde helal 
belgelendirmeye konu olan gıda kategorilerinin 
başında kırmızı et ve kanatlı eti (beyaz et) 
gelmektedir. Bunun yanında gıda endüstrisindeki 
gelişmeler ile buna bağlı gıda hazırlama 
yöntemleri ve gıda içeriğindeki karmaşıklaşan 
yapı dikkate alındığında süt ve süt ürünleri, 
unlu mamuller, atıştırmalıklar, şekerlemeler, 
hazır gıdalar ve diğer işlenmiş yiyecek ve içecek 
ürünleri ile takviye edici gıdalar ile mayayı da 
kapsayan bir helal endüstrisi oluşmuştur.”

Harcamaların 2019 yılında sektör bazlı dağılımı ve 2024 yılı tahminleri aşağıdaki 
şekilde gerçekleşmiştir.

10-11



ÜRÜNLERİN DENETLENME ŞARTLARI 
ÇOK ÖNEMLİ

Dünyanın farklı yörelerindeki tüketicilerin 
tercihlerinin kültür, eğitim ve satın alma 
gücü gibi pek çok faktöre göre değişkenlik 
gösterdiğini anlatan Soylu, Helal gıda tercihini 
de bu çerçevede düşünmek gerekir. Helal 
belgelendirmenin de küresel veya bölgesel 
manada yeknesak olarak düzenlenmiş bir 
yapıdan uzak olduğu da görülmektedir” 
dedi. Soylu, tüm bu nedenlerle ülkeler helal 
belgelerinin güvenilirliğini artırmak için çeşitli 
tedbirler almaktadır diyerek sözlerine şöyle 
devam etti: “Kimi ülkeler sadece kendi milli 
kurumları tarafından yetki verilen kuruluşların 
helal belgelerini tercih etmektedir. Burada 
şunu ifade etmeliyim, bir belgenin güvenilirliği 
geçirdiği denetimler ile doğrudan ilişkilidir. 
Bu anlamda bir belgenin hangi ülkeden 
çıktığından ziyade ne şartlarda ve ne sıklıkla 
denetlendiği önemlidir. Bu noktada da dünyanın 
her yerinde güvenilirliğini ve geçerliliğini 
ispatlamış yöntem akreditasyon yöntemidir. 
İş hayatında faaliyet gösterenler, bir belge 
gerekliliğinde “akredite edilmiş olma şartı”na 
aşinadır. Bu durumun helal belgelendirme 
konusunda da farklı olmadığının altını çizmek 
isterim. Akreditasyon bir anlamda tüketici adına 
itimat demektir, zira belgelendirme şartlarının 
denetlenmesi anlamına gelmektedir. Yine de 
helal gıda kavramına bütüncül baktığımızda, 
Japonya veya Rusya örneğinde olduğu gibi 
gayrimüslim ağırlıklı nüfusa sahip kimi ülkelerde 
de helal kesim etlerin daha sağlıklı ve lezzetli 
olduğu gerekçesi ile tüketiciler tarafından tercih 
edildiğini görmekteyiz.” 

HELAL BELGESİ YANINDA AKREDİTASYON 
HİZMETİNİN ÖNEMİ

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu 
akreditasyon hizmetleri ve yapılması gereken 
tüm çalışmaları detaylarıyla şu şekilde açıkladı: 
“HAK, İslam İşbirliği Teşkilatı-İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (OIC/
SMIIC) yayımladığı standartlar kapsamında 
ürün ve hizmetlere helal uygunluk sertifikası 
tertip eden belgelendirme kuruluşlarını 
OIC/SMIIC yaklaşımı uyarınca akredite 

etmektedir. Diğer bir ifadeyle HAK, herhangi 
bir ürünü veya hizmeti doğrudan ‘helal’ olarak 
belgelendirmemekte, bu belgelendirmeyi yapan 
kuruluşları talep etmeleri halinde denetleyip 
akredite etmektedir. Nitekim Türkiye’de helal 
belgelendirme kanuni bir zorunluluk olmayıp, 
üretici ve işletmecilerin gönüllülük esasında helal 
uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından 
tercih ettikleri sektörel kapsamlarda yürütülen 
bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, 
tam bu noktada HAK’ın sunduğu akreditasyon 
hizmetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Zira 
helal alanında akreditasyon demek, bahse konu 
helal uygunluk belgesinin en güncel uluslararası 
standartlar ve uygulamalar ekseninde 
tarafsız, yetkin ve tutarlı bir şekilde verilmiş 
olduğunun bir kamu idaresi tarafından bağımsız 
bir üçüncü taraf tarafından onaylanması 
demektir. Diğer bir ifadeyle, akredite olmayan 
belgelendirme kuruluşlarından alınan belgelerin 
güvenilirliği, tarafsızlığı ve yetkinliği her 
zaman tartışma konusu olabilir. Tüm bunlar 
da bize göstermektedir ki, helal belgelendirme 
alanında tüketiciler nezdinde olumsuz algı 
yaratmamak ve yanıltıcı eylemlerin önüne 
geçebilmek için güvenilir, denetimden geçmiş, 
bir diğer ifadeyle HAK tarafından akredite 
belgelendirme kuruluşlarının helal belgelerinin 
ehemmiyeti artmaktadır. Bahsettiğimiz üzere 
HAK tarafından gerçekleştirilen akreditasyon 
hizmetleri, OIC/SMIIC standartları çerçevesinde 
yapılmaktadır. SMIIC, İİT üyesi ülkelerdeki 
standartların uyumlaştırılması ve yenilerinin 
hazırlanması vasıtasıyla üye ülkeler arasındaki 
ticarette teknik engellerin ortadan kaldırılması 
ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla 2010 yılında 
kurulmuştur. Tüm İİT üyelerinin katılımına açıktır. 
Merkezi İstanbul’dadır. 42 asil, 3 gözlemci 
olmak üzere 45 üyesi mevcuttur. SMIIC’in; 
gıda, kozmetik ve turizm gibi alanlarda ürün ve 
hizmet gruplarına özel standartların yanı sıra 
laboratuvarlar ve personel belgelendirmesine 
ilişkin de standartları bulunmaktadır. 
Hâlihazırda, SMIIC standart hazırlık çalışmaları 
farklı alanlarda devam etmektedir. Söz konusu 
standartlar, üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan 
alt komisyonlarda hazırlanmaktadır. Nitekim 
bu çalışmalara, Kurum olarak bizler de katkı 
sunmaktayız. 

Ocak 2021



12-13

Standartların hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü 
ve kararların oybirliği ile alındığı “Teknik 
Komite” olarak adlandırılan birimlerin tüm 
SMIIC üyesi ülkelerin katılımına açık olması 
sebebiyle, dünyadaki bütün Müslümanların 
hassasiyetlerine cevap verebilecek nitelikte 
standartlar hazırlanmaktadır. Bununla birlikte 
SMIIC; dünyada geniş kabul gören Uluslararası 
Standartlar Teşkilatı (ISO) standartlarını 
da dikkate almakta ve helal belgelendirme 
alanında hazırladığı standartlarda çoğu zaman 
ISO standartlarına atıflar yapmaktadır. SMIIC 
bünyesinde ortak bir akreditasyon şeması 
kurulmasına yönelik olarak çalışmalar ise SMIIC 
Akreditasyon Konseyi’nde yürütülmektedir. 
HAK, ülkemizi söz konusu Konsey’de temsil 
etmekte olup OIC/SMIIC standartları 
çerçevesinde akredite edilmiş helal belgelerinin 
SMIIC üyesi ülkelerde karşılıklı olarak tanınması 
ve helal belgeli ticaretin önündeki engellerin 
kurulacak bu ortak akreditasyon şeması 
vasıtayla ortadan kaldırılabilmesi için üst 
düzey gayret göstermektedir. Standartlar ve 
belgelendirme, güvenilirliği ve kaliteyi artırmayı 
amaçlarken diğer yandan teknik engellerin 
önüne geçerek bunların uluslararası ticaretini 
kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Helal alanında 
en geniş katılımlı standardizasyon faaliyetleri 
SMIIC bünyesinde yürütülmektedir. 45 üye 
ülkenin yanı sıra diğer ülkeler ve sektör 
paydaşları görüşlerini standart hazırlama 
teknik komitelerine iletebilmekte, bu sayede 
küresel seviyede uygulanabilir teknik mahiyette 
sofistike standartlar hazırlanabilmektedir. 
Küresel bir helal kalite altyapısı kurulması için 
en uygun zemininin OIC/SMIIC standartları 
olduğunu görülecektir. Zira bu standartlar ilgili 
güncel uluslararası standartlara da atıfları 
içerisinde barındırmakta ve geniş katılımla 
hazırlanmaktadır.”

“YEREL PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ 
YAPMAK ÖNEMLİ”

“Malezya’da helal belgelendirme, 1970 ve 
1980’lerde iç ticaret, ticaret ve sanayinin 
merkezinde konumlanarak; Brunei, Endonezya 
ve Avustralya gibi komşu ülkelerle iş birliği 
yapan ülkenin Güneydoğu Asya’da büyük 
bir helal merkezi haline gelmesini sağlayan 

bir süreç başlamasına yol açmıştır” diyen 
HAK Başkanı Soylu, helal belgelendirmeye 
ilişkin şunları kaydetti: “Endonezya’da helal 
belgelendirmesi ve etiketlemesi zorunluluğu, 
2014 yılında çıkarılan kanun ile 2036’ya kadar 
kademeli olarak tüm tüketici ürünlerinde 
yürürlüğe girmeye başlamıştır. Endonezya’da 
helal belgelendirmesine ilişkin olarak Helal 
Güvence Sistemi (Halal Assurance System-
HAS) çerçevesinde esas alınan kriterler “Helal 
Kılavuzu” ile açıklanmıştır. Hindistan ise 
Endonezya ve Pakistan’dan sonra 190 milyon 
Müslüman nüfus  ile en kalabalık Müslüman 
nüfusa sahip ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Helal belgelendirmeye ilişkin Hindistan’daki 
düzenlemeler daha çok ihracat temellidir. 
Bu kapsamda, Et Kalitesi ve Güvenliği Programı 
çerçevesinde, entegre et işleme tesisleri ve 
mezbahalar için HACCP sisteminin yanı sıra 
Helal Kesim sistemi zorunlu kılınmaktadır. 
Helal belgelendirme konusunda bu büyük 
coğrafyada tüm ülkeleri içerecek bir genelleme 
yapmak bugün için zor. Helal belgeli ürünlerin 
bölge ülkelerinde önemi yadsınamaz bir 
gerçektir. Maalesef, uyumlaştırılmış bir yapı 
olmadığından, ihracatçılarımızın hedeflenen 
pazarlardaki ulusal düzenlemeleri dikkate 
alması önem arz etmektedir. Bu anlamda, 
yerel paydaşlar ile iş birliğinin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Diğer taraftan, Kurumumuzun 
da akreditasyonlarına temel teşkil eden OIC/
SMIIC standartlarının bölgede giderek önem 
kazandığı görülmektedir. Bugün, Malezya ve 
Endonezya’dan sonra Bangladeş’in de SMIIC 
üyesi olmasının, OIC/SMIIC standartlarının 
yaygınlaşması noktasında önemli bir gösterge 
olduğunun da altını çizmek isterim. Ticaret 
Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olmamız hasebiyle 
yurt dışındaki ticaret müşavirlerimiz ile de 
yakın işbirliği içerisindeyiz. Şunu da ifade etmek 
isterim ki Kurumumuz, ihracatçılarımız ve 
üreticilerimizden gelecek sorulara her zaman 
açıktır.”

HELAL KALİTE ALTYAPISI KURUMLARI 
OLUŞTURULUYOR

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip 
ülkesi Endonezya’da helal belgelendirmenin, bir 
gıda skandalının patlak vermesiyle tüketicinin 



gündemine girdiğine dikkat çeken Soylu,  
“1988’de yapılan bilimsel bir çalışmada jelatin 
ve benzeri gıda bileşenlerinin yüzde 30’una 
yakınında domuz menşei bulunması nedeniyle 
jelatin barındıran gıda ürünlerinin tüketiminde 
büyük bir düşüş yaşanmasını takiben 1989’da 
Endonezya Ulema Meclisi (MUI) bünyesinde 
Helal Gıda ve İlaç Dairesi (LPPOM-MUI) 
kurulmuş ve gönüllü olarak helal belgelendirme 
başlamıştır” diye ekledi. Soylu, “Bugün gelinen 
noktada Müslüman ülkeler helal kalite altyapısı 
kurumlarını oluşturmaktadır. Ancak önemli 
olan hususun; salt milli veya maddi çıkar 
temelinde değil modern kalite altyapısının 
temel kurallarına riayet ederek İslam fıkhı ve 
bilimsel analiz yöntemlerini entegre edebilen bir 
yaklaşım içerisinde kurumsallaşmayı geliştirmek 
olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da ülkemiz, 
modern kalite altyapısı ve deneyimli beşerî 
sermayesi ile helal belgelendirme alanında da 
küresel düzeyde ön plana çıkmaktadır” dedi.

AKREDİTASYON, GÜVEN DUYGUSUNU 
ARTIRIYOR

“Farklı coğrafyalarda tedricen ortaya çıkan 
helal belgeli ürün ihtiyacı bugün muazzam bir 
büyüklüğe ve ekonomik değere kavuşmuştur” 
diyen Soylu, “Küresel helal ürün ve hizmet 
pazarının büyüklüğü kimi ülkelerin iştahını 
kabartmaktadır. Buradan pay sahibi 
olmak isteyen ülkeler kendi belgelendirme 

yaklaşımlarının hâkim olması için çaba 
göstermektedir. 

Bu kapsamda farklı belgelendirme sistemleri; 
tüketici için güvenilirlik sorunu, üretici ve tüccar 
için ise ticaretin önünde teknik engel olarak 
ortaya çıkmaktadır” dedi. Uyumlaştırılmamış, 
diğer bir ifade ile harmonize olmamış 
standardizasyon yapısı nedeniyle aynı ürün, 
farklı pazarların helal teknik düzenlemelerine 
göre ayrı ayrı belgelendirilmekte, bu da 
üretici/tacir için ilave masraf yaratmakta, 
zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca 
belgelendirme maliyetleri nihai ürün ve 
hizmetin fiyatına yansıtılmaktadır. Bu sorunların 
üstesinden gelmek amacıyla, çeşitli ülkeler 
ve/veya ülke grupları kendi mevcut helal 
belgelendirme sistemleri özelinde küresel bir 
helal belgelendirme yaklaşımı oluşturmak için 
faaliyet göstermektedir. Hâlihazırda, dünya 
üzerinde helal belgelendirmeye dair üç ana 
yaklaşım bulunduğunu açıklayan Başkan Soylu, 
şunları kaydetti: “Malezya ve onu çevreleyen, 
Güneydoğu Asya ülkelerinde olduğu gibi, 
helal konusunda standart yapma yetkisine 
haiz bir kamu otoritesinin aynı zamanda hem 
belgelendirmeye ilişkin düzenlemeleri, hem 
belgelendirmeyi, hem de farklı kurumların belge 
düzenlenmesi için yetkilendirme yapma yetkisini 
taşıyabildiği bir yaklaşımdır.

Bir diğer helal belgelendirme yaklaşımı, helal 
ürün ve hizmet belgelendirmesi yapan uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının bir araya gelerek 
kendi hazırladıkları ya da bir standardizasyon 
örgütünce hazırlanmış standart çerçevesinde bir 
helal belgelendirme programı oluşturmalarıdır. 
Üçüncü ve son yaklaşım ise, modern teknik 
alanlarda olduğu gibi, uluslararası geniş katılım 
ve uzlaşı ile hazırlanan standartlar etrafında 
bir belgelendirme sistemi oluşturulması ve bu 
kapsamda faaliyet gösteren belgelendirme 
kuruluşlarının faaliyetlerinin doğru ve etkin 
bir şekilde yürütüldüğünün tarafsız bir 
üçüncü gözce değerlendirildiği akreditasyon 
yaklaşımıdır. Ülkemiz, bu akreditasyon 
yaklaşımını benimsemiştir. Akreditasyon, kalite 
altyapısının önemli bir unsuru olup uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının düzenledikleri 
belgelere güven duygusunu artırmaktadır. 
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Helal alanında bakıldığında, ne yazık ki 
uluslararası kabul gören, karşılıklı tanınmış 
bir helal akreditasyon sistemi henüz 
kurulamamıştır.” dedi. 

HAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ 
KURULUŞLARDAN HELAL BELGESİ 
ALINMALI

“Helal ürün ve hizmetlerin ortak standartlara 
göre üretilmesi ve helal belgelerinin 
karşılıklı tanınmasına imkân sağlayacak 
helal akreditasyon sistemi dünyada ilk defa, 
Türkiye’nin kuruluşundan bu yana üyesi olduğu 
İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT - Organisation 
of Islamic Cooperation-OIC) bağlı olarak 
çalışan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 
Enstitüsü (SMIIC-The Standards and Metrology 
Institute for the Islamic Countries) tarafından 
oluşturulmaya başlanmıştır” diyen soylu, 
“Ülkemizi SMIIC’te temsil eden Kurumumuzun 
da küresel vizyonu dünyadaki tüm Müslümanlar 
için güvenilir, uyumlaştırılmış bir helal kalite 
altyapısının tesisine katkı sunmak, bu rolde 
ülkemizi kural koyan, lider bir ülke yapmaktır. 
Diğer taraftan, Malezya İslami Kalkınma 
Kurumu (JAKIM) benzeri ilgili ülkelerin 
yetkili kuruluşlarınca yürütülen yetkilendirme 
faaliyetleri modern anlamda bir akreditasyon 
olmayıp ilgili ulusal mevzuat çerçevesinde bir 
tanıma işlemidir. Dubai merkezli Uluslararası 
Helal Akreditasyon Forumu (IHAF) bünyesindeki 
çalışmalar ise gayrimüslimlerin helal 
belgelendirme sistemine dâhil olması nedeniyle 
helal belgelerinin güvenilirliğini tehlikeye 
düşürmektedir. HAK tarafından takip edilen 
standartlar İİT/SMIIC standartları mezhep 
farklılıklarını bir kenara bırakarak çok geniş bir 
uluslararası katılımla hazırlanmaktadır. 
Bu açıdan ülke olarak çok önem verdiğimiz 
SMIIC belgelendirme ve akreditasyon sisteminin 
en güvenilir ve muteber sistem olduğunu 
düşünüyoruz” dedi. İhracatçılarımızın helal 
belgelendirme çalışmaları kapsamında dikkat 
etmeleri gereken önemli noktaları Başkan 
Soylu şöyle açıkladı: “İhracatçılarımızın, 
helal uygunluk belgelerinin esas itibariyle bir 
kalite belgesi olduğunu unutmamalarını ve 
ihraç edecekleri ürünlerin itibarını artırmak 
istiyorlarsa mutlak surette HAK tarafından 

akredite edilmiş kuruluşlardan helal belgesi 
almalarını tavsiye ederiz. HAK’ın akredite ettiği 
belgelendirme kuruluşlarının en güncel listesi 
resmi internet sayfamızda (https://www.hak.
gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akredite-
kurulus-arama) mevcuttur. Akredite edilmiş 
kuruluşlar tarafından verilecek helal belgeleri, 
bu belgeyi alacak işletmelerin ve bu işletmelerin 
ihraç edecekleri spesifik ürünlerin sadece İslami 
uygunluk bağlamında değil aynı zamanda hijyen, 
sanitasyon, kalite ve güvenilirlik gibi birçok 
parametre itibariyle de nihai tüketiciye güven 
vermesini sağlamaktadır.”

HELAL BELGELER İÇİN DESTEK VE 
TEŞVİKLER

HAK akreditasyonu kapsamındaki helal 
belgeleri için destek ve teşvik mekanizması ile 
ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Soylu, 
şu ifadelerde bulundu: “Ticaret Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan 2014/8 sayılı 
“Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine 
İlişkin Karar” çerçevesinde, Helal Akreditasyon 
Kurumu (HAK) tarafından akredite edilen 
uygunluk değerlendirme (belgelendirme) 
kuruluşlarınca düzenlenen belgeler için yapılan 
harcamaların belirli bir bölümü ‘Pazara Giriş 
Belgeleri Desteği’ kapsamında karşılanmaktadır. 
Söz konusu destek ile ilgili detay bilgiye Ticaret 
Bakanlığı internet sitesi üzerinden erişim 
sağlanabilmektedir.

(https://ticaret.gov.tr/destekler/
ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-
mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-
belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar)

Ayrıca; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) - İşletme Geliştirme Destek Programı 
Belgelendirme Desteği - kapsamında HAK 
ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum 
veya kuruluşlardan alınacak belge ücretleri 
ve ayrıca müracaat ve dosya inceleme, tetkik, 
denetim, test ücreti de destek kapsamında 
değerlendirilmektedir. Söz konusu destek ile ilgili 
detay bilgiye KOSGEB internet sitesi üzerinden 
erişim sağlanabilmektedir. 



(www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/
destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-
programı)

Hâlihazırda HAK, yasal ve kurumsal altyapısını 
oluşturarak, tüm dünyadan akreditasyon 
başvuru taleplerini kabul etmeye başlamıştır. 
Şu anda HAK’a binlerce helal belgesi 
düzenleyen, milyarlarca dolarlık ürün ve hizmeti 
belgelendiren Türkiye’den ve yurtdışından 30’un 
üzerinde kuruluş başvurmuştur. Söz konusu 
taleplerin tümünün, başvuran kuruluşların ulusal 
ve uluslararası kurallara ve standartlara göre 
belge verip vermediklerine yönelik incelemeleri 
HAK personeli tarafından sürdürülmekte, 
tespit edilen eksiklikler ilgili kuruluşlara 
bildirilmektedir. Bu bağlamda HAK tarafından 
gerekli saha denetimleri de yapılmakta, helal 
akreditasyon sertifikaları verilmektedir. 
2020 yılı içerisinde 

• 4 belgelendirme kuruluşu ulusal ve uluslararası
  kurallara harfiyen riayet edilerek, titiz
  bir inceleme, denetim ve değerlendirmesi
  sürecinin sonunda akredite edilmiştir. 
  Bu suretle, toplamda 420’ün üzerinde helal
  belgesi akreditasyon kapsamına alınmıştır. 

• 3 belgelendirme kuruluşunun son aşama
  denetimleri tamamlanmıştır. Bu denetimler
  neticesinde tespit edilen tali nitelikteki
  eksiklikler başvuru sahibi kuruluşlara bildirilmiş
  olup bu eksikliklerin giderildiğinin teyidinin
  ardından helal akreditasyon kararı alınacaktır. 

• 9 belgelendirme kuruluşunun yapılan detaylı
  incelemeler neticesinde gerekli asgari şartları
  sağlayamadığı tespit edilmiş ve başvuru
  dosyaları kapatılmıştır. 

2021 yılında da başvuran kuruluşların 
tümünün ulusal ve uluslararası kurallar ile 
standartlara göre belge verip vermediklerine 
yönelik incelemeleri HAK personeli tarafından 
sürdürülecek, HAK’ın benimsediği asgari 
uygulama şartlarını sağladığı değerlendirilen 
kuruluşlar, dönem boyunca saha denetimleri gibi 
temel prosedürlere tabi tutulacaktır.

“HELAL BELGELİ TİCARET KONUSUNDA 
FARKINDALIK OLUŞTURMAYI 
HEDEFLİYORUZ”

HAK’ın eğitim faaliyetleri ve 2021 hedefleri 
hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Soylu 
konuyla ilgili şunları aktardı: “2020 yılında 
helal kalite altyapısındaki beşerî sermayenin 
güçlendirilmesi ve helal belgeli ticaret 
konusunda farkındalık oluşturulması gayeleriyle 
Kurumumuz tarafından eğitimler düzenlenmiştir. 
Bu eğitimlere 100’den fazla kursiyer katılmıştır. 
İstihdama katkı sağlamak ve gençlerimize yeni 
bir ufuk kazandırmak amacıyla üniversiteden 
yeni mezun olan gençlerimize ve henüz istihdam 
edilmemiş kişilere bu eğitimler ücretsiz olarak 
sağlanmaktadır. 2021’de yılın her çeyreğinde 
bu eğitimlerimize devam edeceğiz, talebe göre 
sayısını güncelleyebiliriz. Bu konuda internet 
sitemizden (www.hak.gov.tr) ve sosyal medya 
hesaplarımızdan (Twitter: @TC_HAK_) 
duyurularımız olacaktır. Bugüne kadar Pakistan 
ve Kazakistan’ın yanı sıra İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile 
eğitim ve teknik alanda iş birliğini öngören 
anlaşmalar imzaladık. Benzer minvalde ülke 
içerisinde de üniversitelerimiz ile iş birliğine 
önem veriyoruz. 2021 yılı, pandemi şartlarının 
da azalması ümidiyle uluslararası faaliyet 
ve işbirliklerimizin arttığı bir yıl olacak. Hali 
hazırda görüşmeleri devam eden iş birliği 
anlaşmalarımızı nihayete erdirmek istiyoruz. 
Diğer taraftan, bu yıl yine bir ilk olarak yabancı 
dilde ve yurt dışına yönelik eğitim faaliyetleri 
icra edeceğiz. Bu ve benzeri faaliyetlerimiz 
ile küresel anlamda geçerli bir helal kalite 
altyapısına giden yolun inşa çalışmalarına devam 
etmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi 2021 
yılı içerisinde de SMIIC faaliyetlerini yakından 
takip etmeye ve teknik anlamda gerekli desteği 
vermeye devam edeceğiz.”
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Endonezya dünyanın 4. büyük nüfusuna sahip (2019 yılı, 268 milyon), tarımsal 
ithalatı 2019 yılında 19.8 milyar USD’ye ulaşmış olan (6.4 milyar USD tüketici 
odaklı ürünler) bir ülke olup, bu ithalatın gerçekleştirildiği başlıca ülkeler 
Çin (%27), Avusturya (%11), ABD (%10), Yeni Zelanda (%8), Hindistan 
(%7), Malezya (%6) ve Tayland’dır (%6). 2019 yılında Endonezya perakende 
faaliyetleri 115 milyar USD büyüklüğüne ulaşmış olup, bunun %82’lik kısmı 
geleneksel perakendecilik yöntemleri ile gerçekleşmiştir. 

Hipermarket segmentinde dört (Carrefour/Trans Mart, Giant, Hypermart and Lotte Mart), 
süpermarket segmentinde ise altı (Alfa Midi, Hero, Superindo, Ranch Market & Farmers Market, 
Food Mart, The Food Hall) ana aktör bulunmaktadır. Küçük ölçekli perakendecilerin çok önemli 
bölümü ise Indomaret ve Alfamart bünyesindedir. Pazar payı en çok artış gösteren ürün grupları süt 
ürünleri, fırıncılık ürünleri, şekerleme, işlenmiş kırmızı ve beyaz et, tuzlu atıştırmalıklar, soslar, tatlı 
bisküviler, atıştırmalık bar tipi ürünler, dondurma ve dondurulmuş tatlılardır (Global Agricultural 
Information Network, 2020a).

ENDONEZYA VE VİETNAM GIDA 
PERAKENDE SEKTÖRÜ: AVANTAJ 
VE DEZAVANTAJLAR



Bu pazarın başlıca avantajları, yüksek nüfus ve 
tüketici sayısı, ithal ürünlerin modern perakende 
noktalarında kolay yer bulması, gelişmekte 
ve artmakta olan orta-gelir seviyesine sahip 
bireyler ile gençlerin yabancı/ ithal ürünlere ilgi 
duyması, modern perakende sektörünün yıllık 
büyüme hızının geleneksellere göre daha yüksek 
olması, sağlıklı beslenme eğilimindeki artış 
ile süt ürünleri tüketiminin yükselmesi, yerel 
üretimin pazar payı yükselen gıda gruplarındaki 
artan talebe yanıt veremeyecek kapasite ve ürün 
çeşitliliğine sahip olmasıdır. Endonezya pazarının 
dezavantajları ise satın alma gücünün kentli 
nüfusta daha yoğun/yüksek olması, perakende 
sektöründeki geleneksel satış noktaları ve 
yöntemlerinin halen önemli güce ve paya sahip 
olmaları, STA’lar nedeni ile ASEAN ülkeleri, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Japonya ve Güney 
Kore’nin ticari avantajlarının bulunması, ithal 
ürünlerin küçük perakende noktalarında daha az 
yer almaları, ithalatta lisans proseslerinin uzun 
süreler alması, coğrafik yapı nedeni ile dağınık 
bir toplum ve yerleşim bulunmasıdır (Global 
Agricultural Information Network, 2020a). 

Vietnam, Asya’nın en hızlı 
gelişen ekonomilerindendir. 
2019 yılı itibari ile nüfusu 
yaklaşık 97 milyon olan 
ülkenin gıda perakende 
sektörü 1019 yılında 15.9 
milyar USD hacme sahiptir. 

Tüketici odaklı gıda ithalatında başlıca pay 
sahibi olan ülkeler Çin (%31), ASEAN topluluğu 
(%20), Hindistan (%11), ABD (%8), AB-28 
(%6), Hong Kong (%6), Fildişi Sahili (%4), Yeni 
Zelanda (%3), Avustralya (%2), Güney Kore 
(%2) ve Japonya’dır (%1). Endonezya’da olduğu 
gibi Vietnam’da da geleneksel perakendecilik, 
modern perakendecilikten üstün durumdadır. 
Ancak modern perakende devlet destekli olarak 
büyük büyüme içindedir. Perakende sektöründeki 
en önemli oyuncular Aeon Mega Mart, Vinmart, 
MM Mega Market, Circle K, Big C, 7 Eleven, Co. 
op Mart, Boch Hoa Xanh, Lotte Mart ve Satra 
Food olarak belirtilebilir. 

Şekil 1. Bazı Gıda Maddelerinin Endonezya Perakende Satış Değerlerinin Yıllara Göre Değişimi
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Şekil 2. Vietnam Tüketici Ürünleri İthalatı (2015-2019) (Global Agricultural Information Network, 2020b’den uyarlanmıştır)

Vietnam gıda pazarında en yüksek büyüme 
hızına sahip ürünler ise süt ürünleri, hazır 
gıdalar,  kanatlı/beyaz et, domuz ve domuz 
ürünleri, yaş meyveler, işlenmiş sebzeler, kırmızı 
et, çikolata ve kakao ürünleri, meyve suları 
ve atıştırmalık gıdalardır (Global Agricultural 
Information Network, 2020b).

Vietnam gıda perakende sektörünün başlıca 
avantajları güçlü GSMH büyümesi, stabil 
yükselme gösteren kişi başı gelir, hızlı kentleşme, 
gıda güvenliği politikaları ile büyüyen modern 
perakende sektörü, yüksek gelir ile artan 
kaliteli ve güvenli gıda talepleri, küresel ve 
bölgesel perakende sektörünün büyümesiyle 
birlikte uluslararası markaların Vietnam 
pazarına girişlerindeki artış, perakende satış 
noktalarının kapsam ve sayısının hızlı büyümesi, 
Vietnamlıların yabancı markalara yönelik pozitif 
tutumlarının artışıdır. 

Dezavantajları ise bazı yasal düzenlemelerdeki 
belirsizliklerin yerel gıda ithalatçılarını olumsuz 
etkileyebilmeleri, küçük şehirlerdeki düşük- ve 
orta-gelirli nüfusun yabancı markaları satın 
alma güçlerinin zayıflığı, yerel işbirliklerinin 
güçlü olması gerekliliği, bölgesel ülkeler ile AB 
ülkelerinin geçmiş ve güçlü ilişki ve işbirliklerini 
geliştirmiş olmaları, Vietnam’ın yapmış olduğu 
STA’lar nedeni ile özellikle bazı ürün gruplarında 
ticari dezavantajların varlığıdır (Global 
Agricultural Information Network, 2020b).   
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HELAL GIDA VE SAĞLIKLI YAŞAM

İnsanların vazgeçilmez temel 
ihtiyaçlarından biri olan gıda 
maddeleri, eski dönemlerden 
beri İslâm dini için de çok önemli 
alanlardan biri olmuştur. Helal ve 
sağlıklı gıdaların üretimi ve temin 
edilmesi hususunda bilinmesi gereken 
önemli noktaların neler olduğunu 
ve helal ve güvenli gıdanın önemini 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı 
ve Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan 
Yetim, İHBİR için anlattı.

HELAL FİNANS KAYNAĞI 2 TRİLYON 
DOLAR

Günümüzde dünyada 1.8 milyar Müslüman var ve 

bu nüfus gün geçtikçe artıyor. Helal gıda pazarı 

da nüfus arttıkça büyümeye devam ediyor. Prof. 

Dr. Hasan Yetim konuyla ilgili şu açıklamalarda 

bulundu: “Helal, Arapça bir kelime olup temiz, 

sağlıklı ve tüketilmesine izin verilen anlamına 

gelir.  Helal ürün denilince bugün 4 trilyon doları 

aşkın bir ticaret hacminden bahsedebiliriz. 

Bunun 1.9 trilyon dolarını gıda, geri kalanını ise 

ilaç, kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri ve helal 

finans kaynakları oluşturuyor. Müslümanlar için 

gıda üretim ve tüketimi kurallarına ilişkin temel 

rehberlik, Kur’an-ı Kerim’de açıklanmakta ve Hz. 

Muhammed (S.A.V) ‘in de sözleri doğrultusunda 

uygulanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de 

5 maddenin ismi sayılarak haram oldukları 

bildirilen gıdalar hakkında verilen bilgiler 

doğrultusunda, domuz ve domuzdan elde 

edilen ürünler, kan, leş ve Allah (C.C.)’nun 

adı zikredilmeden kesilen hayvanların tüketimi 

haram olarak kabul edilmektedir. Peygamber 

Efendimiz de temiz olmayan, yırtıcı hayvanların, 

evcil hayvanların ve haşeratların tüketimini 

yasaklamıştır. Diğer dinlerin aksine İslamiyet, 

inananlar için hayatın her alanını düzenlediği 

gibi yeme-içme alanını da düzenlemektedir. 

Çünkü insanların yedikleri, vücuduna karışıyor 

ve sonuç olarak bu onların hareketlerine, 

davranışlarına, psikolojisine ve ibadetlerine 

yansıyor.”

HELAL TÜKETİMİN ÖNEMİ ARTTI

Son dönemlerde işlenmiş gıda üretimi ve 

e-ticaret imkânlarının artışı ile helal tüketimin 

öneminin daha da arttığını vurgulayan Prof. Dr. 

Hasan Yetim, “Dünyanın her yerinden istediğimiz 

ürünü alıp getirtebiliyoruz. 
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Özellikle e -ticaretin kolaylaşması ile genel 

olarak üreticiler nerede ucuz gıda katkı veya 

ham maddesi bulursa onu satın alıyor. 

Örneğin, bir gıda ürünü siparişi verdiğinizde, 

size gelen ürünün içerisinde kullanılan maddeler, 

dünyanın her yerinden gelmiş olabilir. Ama bu 

maddeler hangi ülkeden alındı, sağlıklı mı helal 

mi bilinmiyor. İşte küreselleşmeyle birlikte helal 

ürün tüketimi konusunda tereddütler ortaya 

çıkıyor. Bu noktada helal tüketim için helal 

uygunluk sertifikasyonuna başvurmak gerekiyor. 

Müslümanların en büyük sorunlarından biri, 

hiç kimse bilerek domuz eti tüketmiyor ama 

bunlardan elde edilen ürünler gıda katkı 

maddesi olarak kullanılıp, satılabiliyor. 

Helal gıda ile ilgili çalışmalarda özellikle helal 

ürün alternatiflerini bulmamız ve ürünlerin 

geliştirilmesinin sağlanması büyük önem 

taşıyor” dedi.

GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİNDE 
ARAŞTIRMALAR İLERİ SEVİYEYE ULAŞTI 

Malezya’da gıda üretimi ve satışının genel olarak 

gayrimüslimlerin elinde olduğunu kaydeden 

Prof. Dr. Hasan Yetim, Malezya nüfusunun 

yüzde 45’i gayrimüslimlerden oluşuyor. 

Bu nedenle Müslümanlar gerekli önlemleri 

almaya çalışıyorlar. Endonezya’da da durum 

böyle. Nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı Müslüman 

ve onlar da 5 yıl önce bir kanun çıkararak 

helal olmayan ürünlerin sınırlarından girişlerini 

yasakladılar. Dolayısıyla araştırmalarla helal 

olmayan ürünlerin alternatiflerini üretmeye 

çalışıyorlar. Helal ürünlerin belirlenmesi ile ilgili 

de çalışmalar yapılıyor. Bugün hayvansal ürün 

tüketmek istemeyen birçok ülkede laboratuvarda 

et ve süt ürünleri üreterek piyasaya sürmeye 

çalışıyorlar. Tabii bu ürünleri yapmak için bu 

ülkelerde milyarlarca dolar harcandı, bunları 

ucuza mal etmek için her türlü ham ve yardımcı 

maddeyi kullanıyorlar. İslam ülkelerinde 

genel olarak laboratuvar analizleri ve üretim 

konularında faaliyet göstermek gerekiyor. 

Mesela renk maddesi olarak karmin ve jelatinin 

alternatiflerinin araştırılması gerekiyor, helal 

jelatin veya karmin benzeri katkı maddelerinin 

üretimi için daha fazla bütçe ayrılması 

gerekiyor. 

ENDONEZYA VE MALEZYA’DA TÜKETİCİ 
TRENDLERİ

Endonezya ve Malezya’da helal sertifikası 

olmayan ürünlerin ülkeye giremediğine dikkat 

çeken Prof. Dr. Hasan Yetim, bu ülkelerde 

yapılan çalışmalar hakkında da şunları söyledi: 

“Endonezya tamamen helal ürün tüketmek için 

çalışıyor. Çıkarılan kanunun içerisinde sadece 

gıda yok. İlaç, kozmetik ve temizlik ürünleri 

de bunlara dâhil. Malezya’da da yaptıkları 

organizasyonlarla özellikle dünyanın birçok 

ülkesine helal sertifikası verme yetkisine sahip 

kuruluşlar var. Helal tüketimi yaygınlaştırma 

konusunda faaliyetlerde bulunarak neredeyse 

tüm üniversitelerinde helal ürün araştırma 

geliştirme birimleri kuruyorlar. Örneğin, twitter 

üzerinden yapılan bir araştırma neticesinde 

helal ürün tüketmeyen insanların bile güvenli, 

sağlıklı olduğu için helal gıdaya pozitif bakış 

açışıyla yaklaştıkları gözlemlenmiştir.

İnsanların en çok önemsediği konuların başında 

sağlıklı ve güvenilir gıdanın geldiğini belirten 

Prof. Dr. Hasan Yetim, “Helal belgesi alınacaksa 

örneğin, bir gıda ürününün (peynir, sucuk, 

pasta, kek vb.) önce kalite yönetim sistemlerine 

uygunluğu belgelenmeli, sonra da helal kritik 

noktalarının belirlenip, bunların helalliğe uygun 

olup olmadığı denetlenmelidir, bu nedenle helal 

gıda, güvenli gıdadır. Elbette bunun için çok iyi 

işleyen denetim mekanizmalarına ihtiyaç var. 

Örneğin, iyi tarım uygulaması, iyi üretim ve iyi 

hijyen uygulamalarının yapılması, gıdanın temiz, 

sağlıklı ve İslami kriterlere de uygun olması 

gerekiyor. Bu noktalar belgelendirmede çok 

önemli. 
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Helal sertifikası; önceden belirlenen helal 

standartlara göre firmaların üretim yaptığını 

göstermek için akredite, tarafsız, güvenilir ve 

bu alanda test yapabilecek laboratuvarlara 

ve personele sahip bir belgelendirme kuruluşu 

tarafından verilmesi gereken belgedir. 

Tüketiciler açısından ise özellikle Müslümanların 

azınlıkta olduğu ülkelerde helal belgesi; hangi 

ürünlerin helal, hangi ürünlerin haram veya 

şüpheli olduğunun tespiti açısından ciddi bir 

göstergedir.

KAPASİTE YÜKSEK AMA AZ SAYIDA 
MÜRACAAT VAR

Ülkemizde helal gıda ve belgelendirme konusu 

ile ilgili bilinci sağlamak için biz elimizden 

geleni yapıyoruz diyen Prof. Dr. Hasan 

Yetim, helal araştırmaları çok önemli ancak 

bu durumu geliştirmek için devletimizin de 

kaynak ayırması ve özellikle helal üretim 

yapan firmaların kendilerine Ar-Ge bütçesi 

ayırması gerekiyor. Bizler üniversite olarak 

çeşitli toplantılar, konferanslar, çalıştaylar 

düzenliyoruz. Dergi çıkarıyoruz, farkındalık 

oluşturmak için “Helal ve Koşer Gıdalar” adı 

altında seçmeli ders koyduk, insanlara helali 

ve önemini anlatmaya çalışıyoruz.  İstiyoruz ki 

firmalarımız, vatandaşımız gelsin laboratuvarda 

şüphelendikleri ürünleri tahlil ettirsin. Ama 

tabii ki bunu test etmek için gereken bazı cihaz 

ve kimyasalları kullandığımız için araştırmaya 

ve kullanılan yöntemlere göre belirli bir 

ücret alınması gerekiyor. Ücretli olunca 

maalesef başvurular da az oluyor. İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge 

Mükemmeliyet Merkezi olarak tüketicilerimizi 

bilinçlendirmek amacıyla yılda 2 kez çıkardığımız 

bir de hakemli dergimiz var ve bu yıl “Helal 

ve Sağlıklı Gıda” isimli de bir kitap çıkardık. 

Dergimize, helal ve etik konusuna değinen tüm 

bilimsel/akademik yazıları yayınlanmak üzere 

kabul ediyoruz. Sonuç olarak küreselleşen 

dünyada nereden geldiğini bilmediğimiz, katkı 

maddelerinin kullanıldığı ürünlere çok dikkat 

etmemiz gerekiyor. Yediğimiz, içtiğimiz her şeye 

dikkat ederek sağlığımızı koruyabiliriz. 

Son söz olarak şunu ifade etmem gerekirse, tüm 

insanların dini inançları çerçevesinde sağlıklı ve 

helal ürüne ulaşımı ve tüketiminin 

kolaylaştırılması hususu bir görev olarak kabul 

edilmeli ve gereken tüm çalışmalar yapılmalıdır.”
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Gerçekleştirilen ekonomik reformlar 
sonrası Vietnam, Güneydoğu Asya 
bölgesinin en dinamik gelişim 
gösteren pazarlarından birisi 
olmuştur. 

Bu pazarın genel profilini belirlemek amacıyla 
hazırlanan Vietnam Tüketici Raporu (2020), 
dört büyükşehirdeki 1000 kişi ile yüz-yüze 
görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Hazırlanan araştırma ile tüketicilerin 
tüketim öncesi, tüketim ve tüketim sonrası 
aşamalarındaki davranışları ve bu davranışların 
üzerinde etkili olabilen faktörler ve motivasyon 
unsurları belirlenmeye çalışılmıştır. Tüketim 
öncesi aşamada iletişim kanalları ve satın 
alma tercihleri belirlenmesi öncelikli olarak 
hedeflenmiştir.

Vietnam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 2015’den 
2018’e 1.3 kat artarak 241 milyar USD’ye 
ulaşmış, ekonomik büyüme %7.0 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Kişi başı düşen yıllık gelir 
2.600 USD olup, orta-gelir seviyesine sahip 
konumdadır. Güneydoğu Asya bölgesinde 
%4.9 olan ortalama GSMH artış oranının 
üzerinde olup, bu değer aynı dönemde Malezya, 
Tayland ve Filipinler için sırasıyla %4.5, %3.9 
ve %6.4’dür. 2019 yılında yabancı yatırımların 
değeri 26.1 milyar USD’dır. Vietnam’ın güçlü 
ithalat taleplerinin karşılanmasında Çin büyük 
paya sahip olup, alternatiflere dair arayışlar 
söz konusudur. Aynı zamanda tekstil ve 
elektronik gibi alanlarda önemli düzeyde ihracat 
gerçekleştirilmektedir.

VİETNAM TÜKETİCİ PROFİLİ: 
EĞİLİM VE DEĞİŞİM
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Şekil 3. Vietnamlı Tüketicilerin Tercih Ettikleri Bilgi Kaynakları (Vietnam Consumer Report, 2020’den Uyarlanmıştır)

Vietnam tüketici güven endeksi, 2014 yılından 
(99) bu yana yükselme göstermekte olup 2019 
yılında 129 düzeyine ulaşmıştır. Son 5 yılda %11 
artış gösteren endeksin bu ivmeyi kazanmasında 
orta sınıfın önemli etkisi vardır. 1986’da yaklaşık 
60 milyon olan nüfus, 97 milyona ulaşmış olup, 
bunun yaklaşık %70’lik bölümü 35 yaş altıdır. 
Günümüzde toplam nüfusun %13’ünü oluşturan 
orta sınıfın 2026 yılında %26 düzeyine çıkacağı 
öngörülmektedir. 

Vietnam’ın farklı bölgelerinde 
değişiklik göstermekle 
birlikte hane gelirinin %41-
48’i ambalajlı temel gıdalar, 
atıştırmalık ürünler ve 
alkolsüz içecekleri satın almak 
için kullanılmaktadır. 

Vietnamlı tüketicilerin satın alma tercihlerinde 
hem on-line hem de off-line kanallar etkilidir. 
Hatta bunlar arasında bir dengeden dahi 

bahsetmek mümkündür. TV’nin yanı sıra 
iş arkadaşları ve sosyal ilişkiler, mağaza 
içi promosyonlar ve tatil dönemlerindeki 
indirimler satın alma kanallarında önemli 
etkiye sahiptirler. Bu sosyal tabanlı kanallarda 
güven ve itimat düzeyinin yüksek olması dikkat 
çekicidir. Bunlar arasında özellikle sosyal medya 
grupları arasındaki yönlendirmeler önemli 
olup, bu iletişim yöntemi ve kanalının internet 
kullanımı ve akıllı telefonların yaygınlaşması 
ile daha da artması beklenmektedir. Bunlar 
arasında özellikle 40 yaş altı grup dikkat çekici 
düzeydedir. Ancak 40 yaş üstü kişilerin de sosyal 
medya ve internette geçirdikleri süre 3 saat/gün 
olup, 40 yaş altı için bu süre 3.7 saat/gün’ dür. 

Temmuz 2019 itibari ile en yüksek Facebook 
kullanıcısı olan yedinci ülke Vietnam’dır. Ayrıca 
YouTube, Facebook Messenger, Zalo gibi 
sosyal medya ağları ve platformları yaygın 
kullanıma sahiptir. Dolayısı ile bu bölgede 
gerçekleştirilecek ürün tutundurma ve tanıtım 
faaliyetlerinde, özellikle “influencerlar” 
aracılığıyla, sosyal ağların kullanılması büyük 
önem taşımaktadır.
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Şekil 4. Gıda ve İçecekler İçin Vietnamlı Tüketicilerin Başlıca Satın Alma Kriterleri (Vietnam Consumer Report, 2020’den Uyarlanmıştır)

Gıda kategorilerinde 
katılımcıların belirttiği başlıca 
seçim faktörü “kalite”dir. 

Bunu lezzet izlemekte olup, şekerleme ve 
atıştırmalık ürünlerde güvenden çok fiyat öne 
çıkmaktadır. Gıda ve içecek satın almada sağlık 
faktörü beşinci sırada yer almakla birlikte 
özellikle orta-sınıf tüketiciler arasında bu faktör 
gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Yakın 
tarihli bir araştırma sonucu da buna işaret 

Ancak ihracat açısından mevcut koşullarda 
bir dezavantaj tüketicilerin ürün orijinine 
yönelik tutumudur. Ambalajlı gıdalar için % 98, 
şekerleme ve atıştırmalık ürünlerde ise % 97 
öncelikli tercih yerel ürünlerdir. Bu durumun 
başlıca nedenleri arasında yerel ürünlerin fiyat 
açısından rekabet güçlerinin yüksek olmasıdır. 
Buna genel nüfusun düşük alım gücü de 
eklenince lokal markaların tercih edilmesi önemli 
düzeye yükselmektedir. 

etmektedir (Finance Magazine, 2017). 
Bu çalışmada %60’dan fazla Vietnamlı 
tüketicinin şekersiz ve düşük şekerli içeceklere 
ilgi göstermeye başladığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca süt içermeyen ve alternatif olarak ceviz, 
badem, fındık gibi yemişlerin “süt”lerinden 
hazırlanan ürünlere daha besleyici oldukları 
ve kardiyovasküler sağlığa katkı sağladıkları 
algısı ile önemli düzeyde ilgi vardır. Bu ilgi artışı, 
yerel üreticilerin piyasaya yeni ürünler arzı ile 
sonuçlanmıştır.

Vietnam’da geleneksel ticaret kanalları halen 
perakende sistemini domine etmekle birlikte 
özellikle büyükşehirlerde olmak üzere modern 
ticaret kanalları güç kazanmaya başlamıştır. 

2018’de modern ticaret ve 
perakende kanallarının tercih 
oranı % 44 iken bu oran 
2019’da % 57’ye yükselmiştir. 
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Ancak halen geleneksel pazarlar ile küçük-
geleneksel perakende satış noktalarının (Mom 
and Pop Stores) önemi bulunmaktadır.
Zincir marketlerin başlıca tercih nedenleri ise 
ürün çeşitliliği, ürün bulunabilirliği/erişimi, 
hizmet kalitesi, ürün kalitesi ve promosyonlardır. 
Yerel perakende zincirleri özellikle güçlerini 
arttırmakta olup, bunların başlıcaları Vinmartt, 
Saigon Co op., Shop&Go, Fivimart olarak 
belirtilebilir. Ayrıca Japonya orijinli MiniStop 115 
satış noktasında faal olup, çeşitli uluslararası 
perakende kuruluşları pazara girmektedir. 
Şekerleme ve atıştırmalık ürünlerin %51’i, genel 
ambalajlı gıdaların ise %61’i modern perakende 
kanalları aracılığıyla satılmaktadır.

Vietnam’daki geleneksel perakendeciler (Mom 
and Pop Stores) ve açık pazarlar (Wet Markets) 
oldukça yüksek sayıda olup, sırasıyla 1.4 
milyon ve >9.000 adettir. Bunlar daha düşük 
fiyat politikası, tüketici alışkanlıkları ve hane 
yakınlıkları nedeni ile önemli sayıda tüketici 
tarafından tercih edilmektedirler. 

Genel ambalajlı gıdaların %25’i Mom and Pop 
Store, %14’ü ise açık pazarlardan satın alınırken, 
süpermarketlerin payı %51’dir. Şekerleme ve 
atıştırmalık ürünlerde ise bu üç satış noktasının 
payları sırasıyla %39, %10 ve % 42’dir. 
Geleneksel satış kanallarının başlıca tercih 
nedenleri ürün çeşitliliği (%16-20), fiyat (%18-
19), kolay erişim (%16-21), ürün bulunabilirliği 
(%16) ve ürün ambalajlarının bölünebilir olarak 
satın alınması imkânıdır (%9-11).

Dikkat çekici bazı veriler de Vietnam’da 
e-ticaret kanallarına aittir. B2C ticaret %38, 
C2C ise %62 paya sahiptir. Lazada, Shopee ve 
Tiki’nin başlıca platformlar olduğu B2C ticaret, 
Facebook (%26), Shopee (%11) ve Sendo’nun 
(%8) başlıca platformlar olduğu C2C’ye 
göre tüketiciler tarafından daha az güvenilir 
bulunmaktadır.
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Küreselleşme kapsamında farklı 
kültürlerde gıda kabul ve seçimi 
araştırmaları her geçen gün 
önemini daha da arttırmaktadır.  

Her bir gıda pazarındaki tüketiciler farklı 
kültürel, sosyal ve ekonomik koşullardan 
etkilendikleri için değişiklik gösteren algı, 
ihtiyaç ve beklenti sahibidirler. Ayrıca önemli 
bir farklılıkta bölge ve ülkelere göre değişiklik 
gösteren lezzet algısıdır. Bu farklılıkların doğru 
anlaşılması, ihtiyaçların belirlenmesi ve duyusal 

beklentilerin karşılanması, ilgili pazarlara 
sunulacak gıda maddelerinin başarısını 
doğrudan etkileyecektir.

Yakın tarihte gerçekleştirilen çeşitli 
araştırmalarda kullanılan göz-izleme 
sistemleri ile, ürüne bakış davranışı ve karar-
verme arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur.  
Araştırmalar satın almaya karar verilen ya da 
tercih edilen ürüne, diğer alternatiflerine göre 
daha uzun süre ile bakıldığını ve izlendiğini 
belirlemişlerdir. Bakışa ait çeşitli parametreler 
(süre, odaklanma gibi) karar verme ile 
korelasyon göstermektedir. Ancak bu kararın 
oluşmasında beklenti ve algılar önemli olup, 
dikkat çekme önceki deneyimler ve benzer 
ürünlere aşinalık bakışı, bakışta satın alma 
kararını etkilemektedir. Lezzet beklentisi, 
görünüm fiyat, ambalajlama, satın alındığı 
yer, ürün çeşidi, orijini ve üretim metodu gibi 
çeşitli faktörler tarafından oluşturulmaktadır. 
Ayrıca ürüne aşinalık tercihlerimizi önemli 
düzeyde etkilemektedir. Çünkü “ne olduğunu 
bildiğimizden hoşlanırız”. Bu nedenle gıda 
ürünleri ve tercihler, tüketicin sahip olduğu 
kültürün temsilcileri olarak tanımlanabilir.

Hang Vu ve arkadaşları (2018), gıda ambalaj 
ve ürünlerine yönelik bakış davranışı, istek, 
öngörülen beğeni ve tatma sonrası beğeni 
üzerinde kültürün ve aşinalığın etkisini 
belirlemek amacıyla Vietnamlı ve Avusturyalı 
tüketiciler ile yaptıkları araştırmada dört 
farklı çeşit Avusturya orijinli gofret (fındıklı, 
tam buğdaylı, vanilyalı ve limonlu) ve gofret 
ambalajını kullanmışlardır. 

VİETNAMLI TÜKETİCİLERİN “YENİ” 
GIDALARA YÖNELİK ALGI VE 
TUTUMLARI
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Üç aşamalı araştırmada, ilk aşamada göz-
izleme sistemi kullanılarak dört farklı ürüne 
ait ambalaj ön-yüzünün ekrandan dikkatlice 
incelenmesi istenmiş, ikinci aşamada boş 
ambalaj materyalleri deneklere verilerek 
beğeni beklentilerinin ürün çeşitleri bazında 
belirtilmesi sağlanmış, son aşamada ise ürünler 
kör test ile aynı denekler tarafından duyusal 
analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. 
Göz-izleme sisteminde ambalaj görsellerine 
ekrandan bakılırken farklı ilgi alanlarına 
odaklanma süreleri ve sayıları gibi parametreler 
belirlenmiştir. Beğeni beklentisi ve duyusal 
değerlendirmede 1 (hiç beğenmedim) ile 9 (çok 
fazla beğendim) arasında ürün ambalajları esas 
alınarak değerlendirme yapılmıştır.

iki katı olmuştur. Vietnamlılar fındıklı, tam 
buğday, vanilyalı ve limonlu gofret için lezzet 
beklentilerini sırasıyla 6.6, 6.5, 5.9 ve 5.9 olarak 
skorlarken, Avusturyalılar ise sırasıyla 7.87, 
7.06, 6.28 ve 5.03 gibi daha geniş bir aralıkta 
beğeni beklentilerini sıralamışlardır. Buradan 
da anlaşılacağı gibi, genel anlamda Vietnamlı 
tüketiciler aşina olmadıkları bir ürüne yönelik 
doğrudan negatif bir tutum sergilememekte, 
aksine pozitif bölgede sayılabilecek bir yaklaşım 
sahibi olmaktadırlar.

Duyusal analiz sonrası Avusturyalılarda 
beklenti ile uyumlu sonuç elde edilmiş 
ancak Vietnamlıların tadım sonrası duyusal 
değerlendirmelerde ürün çeşitleri arasında 
önemli farklılık olmamıştır. Araştırma sonucunda 
ürüne bakış ve gözlem ile beğeni (beklenen ve 
gerçekleşen) düzeyleri arasında önemli düzeyde 
uyumluluk belirlenmiştir.

Bu araştırma sonucu elde edilen veriler, 
kültürel ve toplumsal farklılıkların görsel dikkat 
üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu bir kez 
daha ortaya koymuştur. Vietnamlı tüketiciler 
içeriksel/bağlamsal bilgiye daha fazla dikkat 
göstermeye eğilim göstermektedirler. Dolayısı 
ile bütüne ait değerlendirme yaparak gıda 
seçimlerini şekillendirmektedirler. Bu nedenle 
ambalaj değerlendirmesinde de benzer 
davranış göstermektedirler. Ayrıca kendi 
kültür ve ülkeleri/bölgeleri ile ilişkilendirdikleri 
bileşen ve görselleri (ambalajda) sahip gıda 
maddelerinden bekledikleri lezzet, diğerlerine 
göre daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle 
ilgili pazara yönelik ürün arzında başarı için 
Vietnamlı tüketicilerin aşinalık/bilinirlik faktörü 
gerek ambalaj tasarımında gerekse de ürün 
bileşiminde dikkate alınmalıdır.

Araştırmanın ilk aşamasına ait sonuçlar 
incelendiğinde Vietnamlı ve Avusturyalı 
tüketiciler arasında çok önemli farklılıklar 
bulunduğu belirlenmiştir. Vietnamlı tüketiciler 
daha uzun süre ve sayıda odaklanma ile 
ambalajları inceleyerek tercihlerini yapmışlardır. 
Ambalaj esaslı değerlendirmede Avusturyalı 
tüketiciler en çok fındıklı (%46) gofretleri 
tatmak istemiş ancak Vietnamlılar ise tam 
buğdaylı (%43.9) gofret tatmayı tercih 
etmişlerdir. Ayrıca limonlu gofreti tercih eden 
Vietnamlı tüketicilerin oranı Avusturyalıların 

Şekil 5. Göz-İzleme Çalışmasında Kullanılan Gofret 
Ambalajları (Hang Vu et al., 2018)

Ocak 2021



Vietnamlı tüketicilerin gıda tüketim 
tercih ve alışkanlıklarının, Çin etkisini 
hissettirmekle birlikte Güneydoğu 
Asya’dan da önemli farklılıklar 
gösterdiğini dile getiren Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nevzat Konar, bölgedeki 
tüketiciler hakkında İHBİR’e şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
 
Güneydoğu Asya’da “Street Food” olarak 
tanımlanan ve oldukça yaygın olan tüketim 
alışkanlığı Vietnam’da daha düşük yaygınlığa 
sahiptir. Aksine evde, aile, arkadaş ve 

akrabalarla aynı sofrada belirli saatte bir araya 
gelmek Vietnamlılar tarafından önem verilen 
ve sürdürülen bir ritüeldir. Gıda üreticileri için 
bu önemli bir veri niteliği taşımaktadır. Çünkü 
bu tüketim alışkanlığı ambalaj porsiyonlarının 
yanı sıra hane içi gıda satın alma bütçesi, 
sıklığı gibi parametreleri de etkilemektedir. 
Vietnamlıların alım gücü ve gelir düzeyinde 
artış bulunmaktadır. Bu durum gıda tüketimi, 
tercih ve satın alma motivasyon faktörlerine de 
yansımaktadır. Vietnam, Hindistan, Malezya ve 
Çin ile birlikte Asya-Pasifik bölgesinin en hızlı 
büyüme gösteren ülkelerinden biridir. Bu durum, 
gıda tüketim alışkanlıklarına da yansımaktadır. 
Kadınlar, sosyal yaşamda, iş hayatında aktif ve 
güçlü bir pozisyona sahiptirler. Kentli tüketicinin 
eğitim düzeyi genel olarak yüksektir.  Bu durum 
da gıda satın alma ve tüketimine etki eden bir 
faktör olarak belirtilebilir. Bir başka faktör ise 
genç nüfusun yoğunluğudur. Vietnamlı tüketiciler 
özellikle son 10 yılda; sağlık, beslenme, gıda 
ve satın alma etkileşimiyle hareket etmektedir. 
Bu durum küresel bir tüketici davranışı olarak 
gözlemlense de, Vietnam için veriler küresel 
ortalamaların üzerindedir. Son dönemde 
uluslararası araştırma kuruluşlarının elde ettiği 
veriler de bunu doğrulamaktadır.” 

ŞEFFAF AMBALAJLARA İLGİ 
GÖSTERİYORLAR

Katkı maddeleri konusunda endişeli olan, 
tükettiği gıda hakkında her türlü bilgiyi 
edinmeye çalışan, sağlığı için gıdaya daha fazla 
ödeme yapabileceğini belirten, etiket bilgilerinde 
beslenme öğelerine dikkat eden tüketicilerin 
oranlarını küresel olarak sırasıyla açıklayan 

PROF. DR. NEVZAT KONAR VİETNAM 
PAZARINI TÜM DETAYLARIYLA 
AKTARIYOR
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Prof. Dr. Nevzat Konar, “Bu veriler  %75, %74, 
%75 ve %75 iken oranlar Vietnam için yine 
sırasıyla %90, %75, %89 ve %88’dir. Yani 
ortalamanın üzerinde sağlık öncelikli gıda 
tercihinden bahsetmemiz mümkün. Diğer 
dikkat çekici bir konu ise Vietnamlıların şeffaf 
ambalajlara ilgi göstermesidir. Çünkü ürün 
hakkında bilgi sahibi olmak ve güvenmek ihtiyacı 
duymaktadırlar. Geleneksel Vietnam yemek 
kültürü de aslında bu veriler ile uyumludur. 
Çünkü ağırlıklı olarak bitkisel gıdaların 
tüketildiği, taze meyve-sebzenin önemli olduğu 
bir topluluktan bahsediyoruz. Et ürünlerinde 
ise domuz ve kanatlı ürünler önemli bir paya 
sahip olmakla birlikte sebze tüketiminden daha 
düşüktür” diye ekledi.

LAKTOZSUZ ÜRÜNLERE OLAN İLGİ 
ÇOK FAZLA

Vietnam’da öne çıkan aroma tercihlerinden 
bahseden Prof. Dr. Nevzat Konar, “Özellikle 
egzotik olmak üzere meyvemsi aromalar, 
süt aroması ve Hindistan cevizi bölgede 
öne çıkmaktadır. Süt aroması ve Hindistan 
cevizi aroması kullanımında Çinli tüketicilerle 
benzerlikler görülüyor. Mesela marketlerde 
yüzde 40 Hindistan cevizi içeriğine sahip 
gıda maddeleriyle karşılaşabilirsiniz. Ancak 
burada bir paradoksu da vurgulamak gerekir. 
Vietnam’da laktoz intoleransı yaygındır. 
Bu nedenle laktozsuz ürün üretim ve tüketimine 
ilgi vardır. Ancak süt aroması zenginleştirilmiş 
güçlü ürünler de talep görmektedir’’ dedi.

Kahve tüketiminin yaygınlığının bir etkisi olarak 
da ifade edebileceğimiz bir başka önemli aroma 
tercihi ise kakao ve kahve notlarına sahip olan 
ürünlerdir. Özellikle Vietnam’ın doğusunda 
ve büyük kentlerinde bu seçim daha da öne 
çıkmaktadır. Brezilya’dan sonra en önemli kahve 
üreticilerinden birisinin de Vietnam olduğunu 
kaydeden Konar, “Arabica üretimi çok azdır. 
Özellikle Robusta üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Kahve tüketimi ülkede yaygındır. Lezzet ve 
aroma açısından Vietnam orijinli kakaoların 

diğer bölge ülkelerine ait olanlarına göre 
daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede 
özellikle Trinatario varyetesinden kakao 
üretimi gerçekleştirilmektedir. Vietnam ayrıca 
dünyanın ilk üç Hindistan cevizi ihracatçısı ülkesi 
arasında yer almaktadır. Ham yağ ve deniz 
ürünleri yine gıda kategorisinde dikkate alınması 
gerekenlerdir.” 

VİETNAM’DA AMBALAJ TASARIMINDA 
EN AVANTAJLI RENKLER SARI VE KIRMIZI

Ürün bileşimi, raf ömrü ve ambalaj tasarımı 
konusunda Vietnam’a yönelik yapılacak olan 
Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarında dikkate alınması 
gereken faktörlerden bahseden Prof. Dr. Nevzat 
Konar, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Ambalaj 
tasarımında Vietnamlı tüketiciler özellikle etiket 
bilgilerinde ve ürün bileşiminde net ifadeler 
olduğunu dikkate aldığımızda; trafik lambaları 
benzeri etiketleme sistemlerinin kullanıldığı, 
ürün uygunsa beslenme beyanlarına yer verildiği 
etiket tasarımları çok önemli. Bir diğer husus 
ambalajın tasarımı. Ayrıca renkler konusunda 
da Vietnam, kültürü nedeni ile dikkate alınabilir. 
Çünkü farklı renklerin özdeşleştirildiği farklı 
anlamlar söz konusu. Bu açıdan en olumlu 
avantajlı renkler ise kırmızı ve sarı. Raf 
ömrü ise mutlaka dikkate alınması gereken 
bir diğer husus. Çünkü, sıcaklık ortalaması 
ve bağıl nem düzeyi yüksek olan bu ülkede, 
raf ömrü çalışmalarının dikkatli yapılması ve 
hızlandırılmış raf ömrü çalışmalarının yanı sıra 
ekstrem koşullar altında ürünlerin stabilitesinin 
incelenmesi gerekecektir.” Ülkede geleneksel 
açık pazarların güçlü ve yaygın olduğunu 
ifade eden Konar, “Her ne kadar hükümet 
politikasıyla büyük ve modern perakende 
zincirleri yaygınlaştırılmaya çalışılsa da hala 
geleneksel açık pazarlar güçlü, yaygın ve tercih 
edilir yerler. Bu noktalarda ambalajlı gıdalar da 
satılıyor. Dolayısıyla modern perakendeye göre 
satış noktası koşulları açısından baktığımızda 
raf ömrü için bu durum dezavantaj 
oluşmaktadır” dedi.
Vietnamlı tüketicilerin inovatif ürünlere 
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ilgi gösteren bir profile sahip olduklarını 
belirten Konar, ürün formülasyon ve re-
formülasyonunda; raf ömrüne ve stabilitesine 
katkı sunabilecek bileşenlerin kullanımları 
ve düzeylerinin dikkate alınması gerektiğini 
ekleyerek şunları söyledi: “Kalsiyum, vitamin, 
minerallerce zenginleştirme, sebze ve meyve 
orijinli hammaddelerin kullanımı yüksek 
lif içerikli ürünler ilgi görmektedir. Laktoz 
intoleransının yaygınlığı ürün bileşiminin 
oluşturulması konusunda dikkate alınabilir.”

PREMİUM KATEGORİSİNDEKİ ÜRÜNLER 
ÖNEMLİ SATIŞ POTANSİYELİNE SAHİP

Vietnamlı tüketici tercihlerine göre ülkemiz 
açısından ihracatta ön plana çıkan ürün 
gruplarına dikkat çeken Konar, Vietnam 
pazarında aktif, güçlü ve avantaj sahibi olan 
bazı ülkelerden bahsederek şöyle konuştu: “Çin, 
ASEAN ve AB ülkeleri, özellikle STA anlaşmaları 
nedeniyle bazı avantajlara sahipler. ASEAN 
ülkelerinin lojistik açıdan coğrafi avantajlarını, 
Çin ise bu avantaja ek olarak kültürel ve siyasi 
pozisyonundan gelen avantajlarını kullanarak 
pazardan önemli pay almaktadır. Dolayısıyla 
ihracatçılarımızın potansiyel rakiplerini 
tanımaları, yürütülecek pazar payı sahibi olma 
çalışma ve çabalarında yararlı olabilir. Ülkemiz 
ihracatçılarının, Vietnam’ın bürokratik yapısını 
ve ihracat süreçlerinde bu yapının süreçlere 
olan etkisini etüt etmesi yararlı olacaktır. 
Bu konuda kurumsal girişimler ve Ticaret 
Ataşelikleri ile iş birliği yararlı olacaktır. 
Ayrıca Vietnamlı tüketicilerin tercih ve 
motivasyon unsurlarının ve bunlarla meydana 
gelmesi beklenen değişimin doğru etüt 
edilmesi gereklidir. Gelir seviyesinin artış 
gösterdiği ve büyüme hızının yüksek olarak 
tanımlanabileceği bir ülke olan Vietnam’da 
aynı zamanda yakın tarihli pazar analizleri 
neticesinde ‘Premium’ kategorisindeki ürünlerin 
önemli satış potansiyeline sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

MARKALAŞMA VE TANITIM İLE TÜRK 
ÜRÜNLERİ VİETNAM PAZARINDA PAY 
SAHİBİ OLABİLİR

Ürün grupları bazında ise en büyük büyüme 
hızına sahip olan ürünler arasında bisküviler, 
atıştırmalık gıdalar, kekler bulunmaktadır. 
Şekerleme ve çikolata, makarna, tahıl barları, 
hazır bebek maması da önemli büyüme 
gösteren ürün grupları arasındadır. Bu ürünler 
arasında ülkemizde önemli, güçlü üretici ve 
ihracatçılarımızın bulunması, STA’lar nedeniyle 
avantaja sahip olan ASEAN ülkelerinden daha 
iyi durumda olmamız, özellikle AB orijin ülkelerle 
rekabet ederek Vietnam pazarından pay 
sahibi olmamızı sağlayabilir. Ürün tutundurma 
ve marka tanıtımı çalışmalarının da doğru 
iletişim kanallarıyla yürütülmesi çok önemlidir. 
Vietnam’da en yaygın kullanılan sosyal medya 
ağı olan Facebook, bu amaçla kullanılabilecek 
platformlardan birisidir. 

Pandemi süreci ve sonrası dönemin doğru analiz 
edilmesi gerekmektedir. Diğer bölge ülkeleri ve 
hatta dünya geneli dikkate alındığında, Vietnam, 
düşük vaka ve vefat sayıları ile aldığı önlemlerin 
sonuçlarıyla dikkat çeken bir performans 
sergilemiştir. Ülke ekonomisinin güçlü olduğu 
yönler ve bunların pandemi sonrasında nasıl 
değişimler gösterebileceği dikkate alındığında 
Vietnam’ın güçlü büyümesini sürdürmesi olasıdır. 
Bu da pazarın ve oluşturacağı fırsatların 
artış gösterebileceği şeklinde yorumlanabilir. 
Dolayısıyla bu bölgeye yönelik gösterilecek 
çabaların ve faaliyetlerin kısa ve orta vadede 
sonuç getirici olması mümkündür.”

30-31



Örneğin çeşitli araştırmalar sonucunda bu 
faktörler arasında orijin ülke ve sertifikasyonun 
bulunduğu, tüketicilerin bu gıdalara yönelik 
güvenilirlik algısının önemli düzeyde etkilendiği 
belirlenmiştir. Ancak bu faktörlerin neler ve 
ne düzeyde etki ve önem sahibi oldukları ülke 
ve bölgeye göre farklılık göstermektedir. Liu 
ve arkadaşları (2019), güven duygusunun gıda 
satın alma süreçlerinde karar vermeyi şiddetli 
şekilde etkilediğini ancak Çin’de gıda güvenliği 
denetçileri ve sertifikasyon çalışmalarına karşı 
güvensizlik olduğunu belirlemişlerdir. Bu durum 
Batı Avrupa ülkeleri için zıt yönlüdür. 

Thi Le ve arkadaşları (2020) ise Vietnamlı 
tüketicilerin gıda maddelerinin güvenilirliği

Gıda üretimi yanı sıra iç ve dış pazarlarda piyasaya arzında çeşitli faktörler 
ilgili gıdaya yönelik potansiyel tüketicilerin güven algısını etkilemektedir.

için hangi gösterge ve ipuçlarını dikkate 
aldıklarını belirlemeye çalışmışlardır. 
Bu amaçla 700 Vietnamlı tüketici ile 
görüşmüşlerdir. Araştırmaya katılan tüketicilere 
belirtmiş oldukları yedi ölçütü en güvenilirden 
en güvensize doğru sıralamaları istenmiştir; 
satış yerinin bilinirliği, etiket, fiyat, yasal 
sertifikasyon, üretim adresi, görünüm ve 
arkadaş/tanıdık önerileri. Bu göstergelerden 
satış yerinin bilinirliği, görünüm ve arkadaş 
önerileri tamamıyla tüketici algısına bağlı 
iken, diğerleri fiziksel göstergelerdir. Örneğin 
“etiket” göstergesi ile tüketicilerin gıdaların 
ambalajlarında etiketlerin firma adı, adresi, 
üretim tarihi gibi bilgileri dahil yer alan 
beyanları dikkate almaları istenmiştir. 

VİETNAMLI TÜKETİCİLER İÇİN GIDA 
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Araştırmanın örnekleminin 
oluşturulmasında Vietnam 
genel demografik yapısını 
temsil etmesi esas alınmış, 
ancak kadın katılımcılara 
ağırlık verilmiştir. 
Çünkü Vietnam’da çok 
büyük oranda gıda temin 
ve alışverişinden kadınlar 
sorumludur. Çalışmada 
incelenen tüketicilerin de 
%85’lik bölümünü kadınlar 
oluşturmuştur.

Elde edilen veriler, Vietnamlı tüketicilerin 
gıdanın güvenliği için en çok dikkate aldığı 
göstergelerin nerede satıldığı, etiketi ve adresi 
olduğunu ortaya koymuştur. En az tercih edilen 
göstergeler ise fiyat, görünüm ve arkadaş 
tavsiyeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer devlet 
güdümlü ekonomiden serbest pazar ekonomisine 
geçiş sürecinde olan ülkelerde olduğu gibi 
Vietnam’da da hükümet tarafından yapılan 
sertifikasyonun, üretici ya da dağıtıcı tarafından 
yapılan beyandan daha az güvenilir olduğu 
belirlenmiştir.

Vietnamlı tüketicilerin mensup oldukları 
sosyo-ekonomik gruplar bazında farklılıklar 
belirlenmiştir. Daha yüksek alım gücüne sahip 
olanların üretici adresini etikete göre daha 
önemli güven göstergesi olarak kabul etmesi 
söz konusudur. Daha yaşlı tüketiciler ise satış 
yerinin bilinirliğine, etikete ve fiyata adresten 
daha fazla güvenmektedir. Genel anlamda elde 
edilen sonuçlar Vietnamlı tüketiciler nezdinde 
üreticilere ait göstergelerin daha güvenilir 
gıda algısı oluşturmada etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu algının ve kaynaklarının doğru 
yönetilmesi, üretici, dağıtıcı ve satış kanalları 
için önemli avantajlar yaratabilir. Güven algısı 
ile birlikte kalite beklentisinin güçlendirilmesini 
sağlayacak öğelerin sunulması, ilgili gıda 
maddelerinin pazarda kabulü yanı sıra bu 
pazardan alacakları payı arttırmayı sağlayabilir.
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Vietnam’da devlet güdümlü olarak 
gerçekleştirilmeye çalışılan bir 
değişim de gıda satış yerlerine 
yöneliktir. Özellikle büyük şehirlerde 
olmak üzere, tüketiciler geleneksel 
pazarlardan süpermarketlere 
yöneltilmeye çalışılmakta, bu 
amaçla çeşitli aksiyonlar ve yasal 
düzenlemeler getirilmektedir.  

Bu politikanın ana dayanağı, kontrol 
edilebilirliğin arttırılması ve gıda güvenliği 
seviyesinin geliştirilmesidir. Bu değişime 
yönelik Vietnamlı tüketicilerin tutum ve 
davranışlarının ise bizlere ilgili tüketicilerin 
karakterize edilmesinde ipuçları verme olasılığı 
bulunmaktadır. Geleneksel bitkisel ürün esaslı 

beslenme alışkanlığının hayvansal protein 
alımının, işlenmiş gıda tüketiminin, şekerli 
içeceklerin kullanımının arttığı bir beslenmeye 
dönüştüğü ülkedeki özellikle kentli ve düşük ve 
orta gelirli tüketicilerin söz konusu geleneksel 
market – süpermarket dönüşümüne yaklaşımı 
Hollanda ve İtalya’dan araştırmacılar tarafından 
incelenmiştir (Weirtheim-Heck and Raneri, 
2020). Bu amaçla 400 haneden kadınlar ile 
açık uçlu sorular kullanılarak ve aynı haneden 
farklı jenerasyondakiler ile görüşülerek yapılan 
araştırma, Vietnam’ın en yoğun nüfusa sahip 
şehirlerinden Hanoi’de gerçekleştirilmiştir.

Weirtheim-Heck ve Raneri (2020) 
çalışmalarında kentli ve düşük gelirli genç kadın 
tüketicilerin geleneksel gıda alım ve hazırlama 
yöntemlerini, modern olanlara göre daha fazla 
tercih ettiklerini, hızlı tüketim ve ambalajlanmış 
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gıda satın alma ve tüketim oranlarında özellikle 
hane halkının genç üyelerinin etkisi sonucunda 
önemli değişimler göstermeye başladığını, 
değişmekte olan gıda satış ve dağıtım sisteminin 
online sosyal iletişim kanalları ve ağları 
tarafından ciddi ve yüksek düzeyde etkilendiğini 
ortaya çıkartmışlardır. 

Kentleşme ve modernleşme temel yaşam 
tarzında, kültüre dayalı tutumlarda, hane halkı 
arasındaki ilişkilerde önemli değişimlere sebep 
olur. Bunun gıda tüketim ve tercih davranışları 
ile motivasyon faktörlerine de yansımaları 
olmaktadır. Ayrıca bu değişimleri kontrol 
altında tutmak ve yöne vermek bazı hükümetler 
tarafından da gerçekleştirilebilir. Örneğin 
Vietnam devleti, kentleşme ve modernleşme 
ile birlikte gıda güvenliği ve ulaşılabilirliğini 
geliştirmek amacıyla perakende sistemini 
modernleştirmek ve yeni yasal düzenlemeler 
oluşturma çabasındadır. Bu kapsamda 
süpermarketlerin yaygınlaştırılması, geleneksel 
pazar ve satış yerlerinin azaltılması ve 
mevcutlarda kontrol ve denetimin arttırılması 
söz konusudur. Ancak bu duruma ve değişime 
özellikle düşük gelirli ve kentli nüfusun 
adaptasyonunda problemler yaşanmaktadır. 

Supermarketler evlerine yakın olsa dahi 
gıda satın almada nüfusun bu bölümü gıda 
alışverişinin %70’lik kısmını geleneksel 
pazarlardan gerçekleştirmektedir. Weirtheim-
Heck ve Raneri (2020) bu durumun başlıca 
nedenleri arasında geleneksel pazarlara göre 
süpermarketlere karşı yetersiz güven duyulması 
ve geleneksel beslenme alışkanlıklarının 
sürdürülmesi için her gün bitkisel taze ürün 
satın alma eğilimi olduğunu belirlemişlerdir. 
Ayrıca Vietnamlı tüketicilerde kadınların genel 
olarak aktif olması hızlı alışveriş ihtiyacını 
ortaya çıkartmakta, süpermarketlerdeki 
alışveriş ise onlar için daha fazla zaman 
ayrılması gereken bir süreç olması nedeni ile 
negatif tutum almaları ile sonuçlanmaktadır.
Fakat özellikle çocukların geleneksel beslenme 
ve diyetten farklı ürün tercihleri olması, 
işlenmiş ve batılı tarzda gıda talepleri ve bu tür 
ürünlerin süpermarketlerde daha çok çeşitlilik 
ve ulaşılabilirlikle temini, bu tüketiciler için bir 
kısıt da oluşturmaktadır. Çocukların taleplerinin 
önemli bir bölümü ise şekerlemeler, çikolatalar, 
atıştırmalık ürünler, fast-food ve meşrubatlardır.

Araştırmada elde edilen önemli bir bulgu 
da gıda tercih ve satın almada sosyal ağlar 
tarafından gerçekleştirilen önerilerin büyük 
etkiye sahip olmasıdır. Özellikle Facebook 
üzerinden yapılan paylaşım ve öneriler, 
tüketicilerin yönlendirilmesinde büyük etki 
sahibidir. Hatta bu sosyal ağın bazı ürünlerin 
doğrudan satışı için dahi (C2C) yaygın ve 
etkin kullanıldığı belirlenmiştir. Bu durum 
tespitinin ülkemiz ve ihracatçılarımız için 
Vietnam pazarından pay almalarında veya 
paylarını arttırmada kullanılacak/oluşturulacak 
stratejilerde dikkate alınmasında yarar vardır. 
Örneğin etki faktörü yüksek olabilecek sosyal 
ağ kullanıcıları aracılığıyla yapılacak ürün 
tanıtım ve bilgilendirmeleri, önemli kazanımlar 
sağlayabilir ve büyümekte ve değişmekte 
olan bu pazardaki ülkesel kazanımlarımıza 
katkı sunabilir.        

Han Market, Da Nang, Vietnam
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Endonezya, yaklaşık 267 milyon 
nüfusa sahip bir ülke olup, nüfusunun 
%40’ı 27 yaş altı, %85’i ise 55 yaş 
altındadır. Nüfusun 2033’de 300 
milyona ulaşması beklenmektedir. 

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya 
ayrıca önemli bir gıda pazarıdır. Kentleşme 
önemli gelişim göstermekte olup, popülasyonun 
%57’si kentlerde özellikle nüfusu 1.000.000’dan 
fazla olan 12 kentte yoğunlaşmıştır. Kentleşme 
düzeyinin artışı ve popülasyonda gençlerin 
önemli orana sahip olması gıda başta olmak 
üzere tüketim alışkanlıklarını etkilemekte, hatta 
evrim geçirmesine neden olmaktadır. Modern 
satış kanallarının kullanım ve güven düzeyi 
artmakta, e-ticaret büyük önem kazanmaktadır.

Endonezyalı tüketicilerde kentleşme artışı ile 
birlikte değişim gösteren bir unsur, 
gıda seçimlerinde “sağlıklı” olarak 
tanımlananlara yönelik artıştır. “Sağlıklı” ve 
“organik” olarak tanımlanan gıdalar, çok daha 
yüksek fiyatlara da satışa sunulsalar, tercih 
edilmektedirler. 2019 yılında yapılan ve 2020’de 
yayınlanan Endonezya Tüketici Araştırmasında 
1.500 katılımcı ile yüz-yüze görüşmeler beş 
büyük şehirde (Bandung, Jakarta, Makassar, 
Medan ve Surabaya) gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılar Endonezya genel popülasyonunu yaş, 
cinsiyet, aylık gelir, coğrafi dağılım yönlerinden 
temsil edebilecek nitelikte belirlenmişlerdir 
(Indonesia Consumer Report, 2020).

Son 14 çeyrekte %4.9-5.3 ekonomik büyümeye 
sahip olan Endonezya’da tüketicilerin de %89’u 
iyimserdir. Bu da hem pazarın büyümesi hem 
de bu büyümenin farklı segmentlerdeki olası 
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dağılımları üzerinde etkili bir faktör olarak 
dikkate alınmalıdır. Bir diğer faktör ise 
bu tüketici iyimserliğinin ülke içindeki 
bölgesel dağılımıdır. Özellikle altyapı 
çalışmalarının (ulaştırma ve konut gibi) yoğunluk 
ve hız kazanmış olduğu bölgelerde (örneğin 
Jakarta ve Makassar) iyimser tüketici oranının 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Endonezyalı tüketicilerin hane 
içi harcamaları gelirlerinin 
ortalama %28’idir. Ambalajlı 
gıdalara toplam gelirin %19’u, 
alkolsüz içeceklere ise %4’ü 
ayrılmaktadır. 

Geçmiş yıllara göre bu oranlarda (2017; %43, 
2018; %35) düşüş söz konusudur, ancak artış 
gösteren gider kalemlerinin başında iki katına 
çıkan tüketici elektroniği bulunmaktadır. 
Bu durum ise bir refah göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Tüketici elektroniği dışındaki 
hemen her ürün grubunda öncelikli tercihin 
yerel markalar olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
tüketicilere bu ürünlerin (yerli-yabancı) aynı 
segmentte olması halinde tercihlerinin nasıl 
değişeceği sorulduğunda %56’sı aynı fiyat ve 
yerli olanı, %19’u yüksek fiyatlı da olsa yerli 
olanı, %25’i ise hangi düşük fiyatlı ise onu tercih 
edeceğini belirtmişlerdir.

Optimist (iyimser) tüketicilerin çoğunlukta 
olduğu Endonezya’da tüketicilerin %28’i 
harcamalarını önümüzdeki 2 yılda 
arttırabileceklerini belirtmekte olup, farklı 
gelir gruplarından tüketicilerin %45’i bir 
sonraki satın almalarında daha yüksek 
maliyetli ürünü alabileceklerini, bunun için 
belirleyici olan başlıca faktörün kalite olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu durum ise daha kaliteli 
ürünlerin daha yüksek fiyatla pazarda satış 
imkânı bulabileceğinin bir göstergesidir. 

Endonezyalı tüketiciler için gıda satın almada 
başlıca etkili faktörler fiyat (%22), kalite 

(%14) ve lezzettir (%18). Ayrıca ürüne güven 
(%8), ulaşılabilirlik (% 8), sağlık (%7), koku-
aroma (%6), promosyon (%6), ürün güvenliği 
(%3) ve inovatif ürün olup olmadığı (%3) 
diğer satın alma faktörleridir. Dikkat çekici 
bir unsur olarak, ürün niteliği ile doğrudan 
ilişkilendirilebilecek olan kalite, lezzet ve 
aromanın %38’lik paya sahip olarak satın 
alma tercihlerini domine etmesidir. Bu nedenle 
Endonezya pazarına sunulacak ürünlerde 
bölgesel kalite ve beğeni faktörlerinin doğru 
analiz edilmesi ve karşılanması, yüksek pazar 
payına sahip olmak ile sonuçlanacaktır. 

Endonezyalı tüketiciler arasında önemli bir 
trend ise “sağlıklı” gıda ve içecektir. Özellikle 
Jakarta ve Surabya bölgelerinde bu tercih 
dikkat çekicidir. Orta- ve yüksek-gelir seviyesine 
sahip olan tüketicilerin bu tercihte öne 
çıktıkları belirlenmiştir. “Sağlıklı” gıda ve içecek 
tanımlanmasına Endonezyalı tüketiciler en başta 
(i) yüksek vitamin-mineral içeriğine sahip, (ii)
düşük kolesterollü, (iii) düşük yağlı ve (iv) düşük 
şekerli gıdaları koymaktadırlar. Yüksek protein, 
yüksek lif, yüksek kalsiyum gibi sağlık beyanları 
bu tüketiciler için daha düşük düzeyde önem arz 
etmektedir.

Şekil 6. Gıda Ürünlerinde Endonezyalı Tüketicilerin Başlıca 
Satın Alma Karar Kriterleri (Indonesia Consumer Report, 
2020’den Uyarlanmıştır)
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Bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte 
tüketiciler temel ambalajlı gıda, atıştırmalık 
ürünler ve şekerlemeler ile alkolsüz içecek 
alışverişleri için sırası ile %42-57, %41-58, ve 
%20-53 arasında modern ticaret kanallarını 
tercih etmektedirler. Bir diğer ifade ile 
geleneksel satış ve perakende kanallarının 
Endonezya’da önemi devam etmektedir. 
Örneğin “Warung” olarak adlandırılan ve 
“Bakkaliye” tarzı perakende noktaları tercih 
edilen satın alma noktalarının %24 ile en yüksek 
paya sahip olanıdır. Açık pazarlar için bu oran 
%10’dur. Mini-marketler, hiper-marketler ve 
süper-marketler için ise bu oranlar sırasıyla 
%23, %11 ve %7’dir. Dolayısı ile ihracatta ve 
dağıtım kanallarında perakendeciliğin durumu 
ve durumun gerektirdiği lojistik ağının özellikleri 
dikkate alınmalıdır. Çünkü bu durumda ekstra 
lojistik faaliyetleri gereksinimi ürünlerin 

tüketiciye ulaşmadan önce uğrayacağı çevresel 
koşul maruziyetleri üzerinde etkili olacaktır. 
Bölgenin ortalama sıcaklık, nem ve yağış durumu 
dikkate alındığında ve küçük işletmelerin aynı 
zamanda yetersiz stok alan ve koşullarına sahip 
olabileceği göz önünde tutulduğunda, raf ömrü 
iyileştirilmesinin bu bölgeye gerçekleştirilecek 
ihracatta önem arz ettiği belirtilebilir.

Her ne kadar dijital iletişim kanalları genişlese 
ve yaygınlaşsa da Endonezya’da geleneksel 
medya halen tercih edilen iletişim kanallarının 
başında gelmektedir. Bu durumun başlıca 
nedenleri arasında Endonezyalı tüketicilerin 
sosyal yaşam ve ilişkilerinde genellikle 
gelenekçi bir tutuma sahip olmaları ve yakın 
çevresindekilere daha fazla güvenmesi 
görülmektedir. 

Şekil 7. Endonezyalı Tüketicilerin Gıda ve İçecek Ürünlerinde Sağlık İçin Dikkate Aldıkları Hususlar (Indonesia Consumer Report, 
2020’den Uyarlanmıştır)
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Tercih edilen iletişim kanallarında TV %25’lik 
paya sahip iken arkadaş ve iş arkadaşlarının 
%17, akraba ve aile içi tavsiyelerin %13 olması bu 
tespiti destekler niteliktedir. Mobil uygulamalar 
yalnızca %0.5’lik bir orana sahip iken sosyal 
medya için bu değer %5’dir. Dikkat çekici 
bir oran satış yerlerindeki promosyonlara ait 
olup (%18), ayrıca broşürler (%8) ve outdoor 
billboardlar (%5), sosyal medya kadar hatta 
daha fazla oranda tercih edilen iletişim kanalları 
özelliği taşımaktadırlar.

Tüketiciler satın alma kararı verirken online 
alışveriş platformlarını sosyal medyadan daha 
fazla kullanmakta olup, Lazada, Shopee ve 
Tokopedia öne çıkan platformlardır. Ancak ileri 
dönemlerde Endonezya’da ürün seçimlerinde 
ve satın alma kararlarında sosyal medyanın 

gücünün ve etkinliğinin artması beklenmektedir. 
Mevcut koşullarda ise ambalajlı genel gıdalar 
için online arama ve yorum inceleme %5 
düzeyinde iken alkolsüz içecekler ile şekerleme 
ve atıştırmalık ürünler için ise sırasıyla %2 ve 
%5 oranları söz konusudur. E-ticaret verileri de 
bu değerler ile uyumluluk göstermektedir. 
Genel ambalajlı gıda, şekerleme-atıştırmalık 
ürünler ve alkolsüz içecekler için online alışveriş 
düzeyleri sırasıyla %1, %2 ve %0.5’dir.

Şekil 8. Endonezyalı Tüketicilerin Tercih Ettiği İletişim Kanalları (Indonesia Consumer Report, 
2020’den Uyarlanmıştır)
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Adolesan bireyler çocukluktan 
ergenliğe geçiş yapmış kişiler olup 
bu dönemde edindikleri tüketim 
alışkanlıklarının yaşamlarının 
yetişkinlik gibi ilerleyen dönemleri 
üzerinde de önemli etkileri 
olmaktadır. 

Endonezya önemli altyapı ve ekonomik 
değişimler yaşamakta olup, bu değişimlerin 
gıda tercih ve tüketimine de yansımaları 
bulunmaktadır. Endonezya’nın beş farklı 
kentinde adolesan kızlar ile (16-19 yaş) yapılan 
araştırmada bu kişilerin gıda alım ve tüketim 
tercihleri ile davranışları belirlemeye çalışılmıştır 
(Blum et al., 2019).

Atıştırmalık ürünlerin (snacks) tüketimi özellikle 
son yılda Endonezya’da büyük artış göstermiştir. 
Genel nüfus dikkate alındığından tüketim 
sıklığı ortalama 4 kez/hafta düzeyindedir. 
Bu değer özellikle yaş grupları esaslı olarak 
geniş bir aralıkta değişim göstermektedir. Bu 
ürünler arasında en öne çıkanları cipsler, tatlı 
bisküviler, şişkin ve patlak formdaki (puffed) 
atıştırmalıklar, şekerlemeler ve dondurmadır. 
Ayrıca bazı geleneksel ürünlerin atıştırmalık 
formda üretilerek piyasaya arz edilmesi ve 
talep görmesi dikkat çekicidir. Endonezyalı genç 
nüfus özellikle öğün atlayarak atıştırmalıkları 
tüketmektedirler. Çoğu adolesan Endonezyalı, 
bu atıştırmalıkları tercih etme nedenleri 
arasında öğün yemeklerine göre daha hafif 
olmaları ve daha küçük porsiyona sahip 
olmalarını sunmuşlardır.

ENDONEZYALI 
ADOLESANLAR VE 
ATIŞTIRMALIK 
ÜRÜNLER
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Dikkat çekici bir sonuç, adolesan 
Endonezyalıların atıştırmalık ürünlerin 
raf ömrünü satın almada bir kriter olarak 
kullanmalarıdır. Özellikle buzdolabı koşullarında 
saklama gereği duyulmayan, odalarında ve 
çantalarında rahatlıkla muhafaza edebilecekleri 
ve gereksinim duyduklarında tüketebilecekleri 
atıştırmalıklar tercih etmektedirler. Bu tüketici 
grubunun dikkate alındığı bir diğer özellik 
ise ürünün dolgusudur. Dolgulu ürünler ara 
verilerek tüketimleri güç olduğu için tercih 
edilmeyebilmekte olup, ürünlerin tek seferde 
dolgu nedeni ile tüketmek gerekliliğini bir 
sorun olarak tanımlamaktadırlar. Endonezyalı 
adolesanların atıştırmalık ürün tüketim sıklığı 
son iki yılda (2018-2019) artış göstermiş, 
ortalama günlük iki düzeyine sıkmıştır. 
Bu tüketiciler atıştırmalık ürünleri arkadaş 
grupları ile birlikte iken sosyalleşmenin 
bir unsuru olarak görmeleri yanı sıra, 
sosyal medyada, TV karşısında ve internet 
gezintilerinde geçirilen sürenin artışı ile birlikte 
tüketim miktarı da artmaktadır. Ayrıca ders 
çalışması sırasında motivasyon unsurlarından 
biri atıştırmalık ürün tüketimi olarak ifade 
edenleri bulunmaktadır.

Blum ve arkadaşları (2019), araştırmalarında 
inceledikleri tüketicilerin aroma ve renk 
tercihlerinin de öne çıktığını ve satın alma 
eğilimlerini önemli düzeyde etkilediğini 
belirlemişlerdir. Özellikle egzotik aroma, 

lezzet bileşenleri, çeşnileri ve renklendiriciler 
içeren ürünler daha yüksek tüketime sahip 
oldukları tespit edilmiştir. 

Genel olarak da atıştırmalık ürün satın almasında 
başlıca motivasyon unsurları sırasıyla lezzet, 
kolay ulaşılabilirlik, fiyat ve öğün atlanmasını 
sağlamalarıdır.

Adolesanların bu tüketim alışkanlık ve 
düzeylerine dair ailelerinin tutumları 
da araştırılmıştır. Aileler atıştırmalık 
ürünlerin yaygınlaşmasına genel bir karşıtlık 
sergilemektedir. Ancak buna yönelik engelleyici 
bir tavır almamaktadırlar. Çünkü bir baskı 
unsuru olarak atıştırmalık ürün tüketiminin 
engellenmesinin algılanması kaygısına sahiptirler. 
Endonezya’nın yoğun nüfusu ve bu nüfusun 
dağılımında en yüksek paya gençlerin sahip 
olduğu esas alındığında atıştırmalık ürün 
pazarının çok önemli bir potansiyele sahip olduğu 
belirtilebilir. Ancak bu pazardan pay sahibi 
olmak için tüketicilerin özellikle genç nüfusun 
aroma, lezzet ve renk tercihlerinin dikkate 
alınması gerekmektedir.
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Farklı bölge, kültür, inanç ve 
popülasyonlara ait etnik Pazar olarak 
tanımlanabilecek olanlar, her geçen 
gün önemini arttırmaktadır. Bunlar 
içinde Müslüman topluma ait veriler 
özellikle dikkat çekicidir. 

2050 yılında Müslüman toplumun inanç esaslı en 

yüksek popülasyona sahip olan topluluk olması 

beklenmektedir. 2018 yılı verilerine göre 2,017 

milyar USD olan helal pazarının ise 2023 yılında 

3,007 milyar USD’ye ulaşması beklenmektedir. 

Bu pazarın en büyük pay sahiplerinden birisi 

de 1,303 milyar USD ile helal gıda ve içecek 

pazarıdır.

Yukarıda belirtilen veriler yanı sıra Endonezya 

en yüksek Müslüman nüfusa sahip olan 

ülke olarak dikkat çekicidir. Bu ülkede yedi 

farklı inanç resmi olarak tanınmış olsa da 

Endonezya’nın bu karakteristik özelliği helal 

gıda pazarı açısından göz önünde tutulmalıdır. 

Endonezyalı farklı tüketici gruplarının helal 

gıdaya yönelik tutum, davranış ve alışkanlıkları 

da son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalara 

konu edilmiştir. Bunlara örnek olarak Amelia 

ve arkadaşları (2019) ile Vanany ve arkadaşları 

(2020) tarafından gerçekleştirilenler verilebilir. 

İki farklı çalışmada farklı araştırma grupları 

tarafından değişik bölge ve tüketici grupları 

odaklı olarak Endonezya’da gerçekleştirilmiş 

olsa da benzer sonuçlar elde edilmiştir.

BİR HELAL GIDA PAZARI OLARAK 
ENDONEZYA
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Endonezyalı ve Müslüman tüketiciler için helal 

gıda tüketimi, inanç esaslı bir “vazgeçilmez 

alışkanlık” ve başlıca gıda seçim kriteri 

olarak algılanmaktadır. Bu seçimlerini her iki 

araştırmaya katılan tüketiciler de herhangi 

bir sosyal baskı hissetmeden, gönüllük ve 

inanç temelli olarak gerçekleştirdiklerini 

vurgulamaktadırlar. Bu tüketicilerin gıda 

seçiminde helal garantisi statüsü, ülke orijini 

ve ürün bileşenleridir. Bu nedenle Türkiye 

orijinli ürünlerin önemli avantaj sahibi olduğu 

belirtilebilir. Ayrıca tüketiciler arasında dikkate 

alınan bir husus helal sertifikasyonunun hangi 

organizasyon tarafından gerçekleştirildiğidir. 

Çinkü Endonezya’da yakın komşusu olan Malezya 

gibi tüm helal sertifikasyon kurumlarına karşı 

duyulan güven aynı seviyede değildir. 

Dolayısı ile Endonezya’ya yönelik ürün geliştirme 

ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında 

helal sertifikasyon kuruluşunun bölgesel algısı 

ve güvenilirliğinin dikkate alınması gerekir. 

Endonezyalı tüketiciler tarafından yaygın olarak 

tanımlanan bir problem ise, yerel üreticilerin 

bir kısmının helal sertifikasyonunu yapmaması, 

dolayısı ile helal logosu kullanmadan ürünlerini 

pazara sunmalarıdır. Tüketicilerin bu görüşü 

helal gıda yaklaşımlarındaki hassasiyetlerinin 

bir diğer göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Endonezya pazarına yönelik oluşturulacak 

tanıtım ve pazarlama stratejilerinde ülkemizin 

öne çıkartılması, ülkemizde yürütülen 

akreditasyon çalışmalarının tanıtılması 

ihracatçılarımıza güç kazandıracaktır.
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