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Değerli İhracatçı Dostlarım, 

Dünya ekonomisinde ABD ve Çin’den sonra 

üçüncü sırada yer alan Japonya pazarı çok büyük 

ve önemli bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Japonya halkı, sahip olduğu kültürel mirasın 

bir sonucu olarak geleneksel ürün tüketimine 

öncelik vermektedir. Geleneksel tüketim 

alışkanlıklarına rağmen; yapılan araştırmalar, 

diğer ülke ürünlerinin de Japon pazarında yaygın 

olarak yer aldığını ve tüketiciler tarafından 

tercih edildiğini göstermektedir.

Tüm Dünya’da olduğu gibi, Japonya’da 

da bireyler pandemi döneminde yaşanan 

kısıtlamalardan yüksek oranda etkilenmiş, 

bireylerin beslenme alışkanlıklarında köklü 

değişiklikler yaşanmış ve pandemi ile birlikte 

ev içi gıda tüketimi miktarı ile sıklığında ciddi 

artışlar gözlemlenmiştir. Evden çalışmanın 

yaygınlaşması ile birlikte bireyler kolay 

hazırlanabilen gıdalara yönelse de, daha 

sağlıklı ve dikkatli beslenmeye de özen 

göstermişlerdir. Bunun sonucunda ise bitkisel 

protein kaynağı olan gıdalara ilgi ve tüketim 

artmıştır. Buradan hareketle, ülkemiz ürünlerinin 

Japon tüketicilerin talep ve tercihlerini karşılar 

nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Büyük rekabetin yaşandığı Japonya pazarında, 

düzenlenecek fuarlar sayesinde ticari ilişkileri 

geliştirmek mümkündür. Bu bağlamda, 

Japonya’da ilk kez gerçekleştirilecek ve 

Milli Katılım organizasyonu Birliğimizce ilk 

kez düzenlenecek olan ISM JAPAN 2022 

fuarı ile geliştirilecek ticari ağlar sayesinde 

hem sektörümüz hem de Birliğimiz üyesi 

ihracatçılarımızın Japon pazarında önemli 

bir yere sahip olmalarına katkı sunmayı 

hedefliyoruz.

Değerli okuyucular, bu sayımızda, gıda ve gıda 

güvenliği alanında uzman bir akademisyenimizin 

Japonların beslenme alışkanlıkları, Türk 

yemeklerine olan ilgileri, Japon gıda pazarı ve 

mutfağında yer alan başlıca aromaları ve ilginç 

lezzetleri hakkındaki değerli görüşlerine yer 

vererek, ihracatçılarımızı Japonya hakkında 

bilgilendirmeyi amaçladık. Ayrıca, gıda ve 

bitkisel yağ sektöründe yoğun üretim ve ihracat 

gerçekleştiren başarılı bir iş insanımız ile 

yapılan röportaja yer vererek, bitkisel yağların 

raf ömrünü ve diğer ticari faaliyetlerini tüm 

okuyucularımıza aktardık. 

Aynı zamanda, tüm sayılarımızda olduğu gibi, 

2020 yılında başlatmış olduğumuz ve büyük 

yankı uyandıran “İhracata İlham Veren Kadınlar 

Platformu” projesi üyesi kadın girişimcilerimizin 

farklı ürün hikâyelerine bu sayımızda da yer 

vererek, onların başarılarının başta kadınlarımız 

olmak üzere tüm okuyucularımıza ilham 

kaynağı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile 

ile siz değerli ihracatçılarımızın dergimizde 

yer alan içeriklerden faydalı bilgiler edinmesi 

düşüncesiyle, keyifli okumalar diliyorum. 

 
Haluk OKUTUR

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA EKONOMİSİNDE BÜYÜK VE 
ÖNEMLİ BİR PAZAR: JAPONYA
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Ülkemizde gıda sanayinin hızla 
gelişme gösterdiğini ve Japonya’nın 
her konuda olduğu gibi gıda 
sanayiinin her dalında ileri 
teknolojiye sahip olduğunu söyleyen 
Ankara Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Ankara Üniversitesi 
Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Nevzat Artık; Japonların 
beslenme alışkanlıklarını, 

Türk yemeklerine olan ilgilerini, 
Japon gıda pazarı ve mutfağında 
yer alan başlıca aromaları, ilginç 
lezzetleri ve daha birçok bilinmeyeni 
İHBİR için yanıtladı.

SOYA TÜKETİCİLERDE KİLO ARTIŞINA 
NEDEN OLMAZ

Japonların farklı bir beslenme anlayışına sahip 
olduklarını söyleyen Ankara Üniversitesi Gıda 
Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat 
Artık, Japonların ağırlıklı olarak soya ve 

PROF. DR. NEVZAT ARTIK JAPONLARIN 
BESLENME ALIŞKANLIKLARINI VE 
BİRÇOK BİLİNMEYENİ İHBİR İÇİN 
YANITLADI
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pirinç ile gerçekleştirdikleri beslenme şekillerini 
şöyle aktardı: “Soya fasulyesi yüzde 36-40 
protein ve yüzde 18-20 yağ içermektedir. Soya 
fasulyesinden değişik gıdalar üretilmektedir. 
Bunlar soya sütü, soya peyniri (tofu), soya 
çorbası, miso (soya salçası), soya sos ve 
benzerleridir. Soya fasulyesi ıslatılıp bir gece 
su alması sağlanır. Ertesi gün soya fasulyesinin 
dış kabuklarının içerdiği saponin adlı glikozitinin 
uzaklaştırtılması gerçekleşir. Sonra ağırlığının 
10 katı su ile bir mikser ile karıştırılarak soya 
sütü haline getirilir. Bu süt bir tülbentten süzülür 
ve kalıntıya “okara” adı verilir. Okara; havuç, 
taze soğan vb. sebzelerle karıştırılıp bir yemek 
olarak tüketilir. Eğer soya sterilize edilip karton 
ambalaja konulursa soya sütü olarak tüketime 
sunulur. Bu soya içeceğine bazı aromatik lezzet 
vericiler ilave edilir.

Eğer soya sütü 85 C’ de deniz tuzu karışımıyla 
ısıtılırsa pıhtı oluşur. Bu pıhtı preslenirse tofu 
adı verilen soya peyniri üretilir. Ülkemizdeki 
beyaz peynir gibi küp şeklinde kesilerek 
veya dilim şeklinde peynir gibi tüketilir. Soya 
karbonhidrat düzeyi düşük olması nedeniyle 
tüketicilerde kilo artışı oluşturmaz. Ancak 
içerdiği protein nedeniyle beslenme açısından 
çok önemlidir. Soya fasulyesinde esensiyel amino 
asitlerden methionin eksikliği söz konusudur. 
Bu eksiklik diğer gıdalardan sağlanmaktadır. 
Her ülkede olduğu gibi genç nesil et tüketimine 
yönelmektedir. Kırmızı et çok pahalıdır. 
Bu açığı gidermek için ithalat yapılmaktadır.

Japonya’da baklagil ağırlıklı ve sağlıklı bir 
beslenme alışkanlığı mevcuttur. Ancak genç 
nesil tüketim desenini değiştirecek alışkanlıklara 
yönelmektedir. Soya dışında yağsız ve tuzsuz 
pirinç pilavı tüketmektedirler. Bu pirinç ekmek 
yerine tüketilmektedir.”

GASTRONOMİ DÜNYASINDA KABUL 
GÖREN BEŞİNCİ TAT: UMAMİ

4 duyusal tat olan tatlı, ekşi, tuzlu ve acı 
dışında beşinci tat olarak adlandırılan umaminin 
Japonya’da çok yaygın olduğunu belirten    

Prof. Dr. Artık, “Ağız içinde tam açıklanamayan 
ama oldukça kalıcı bir hissiyat bırakan ve 
yemeklere bu özelliğini kazandıran çoğunlukla 
umami tadıdır. Domatesten soyaya kadar 
birçok üründe karşınıza çıkacak umami tadı, 
diğer tatlar ile uyum sağladığında kendisini 
ve aromasını daha iyi hissettirir. Günümüzde 
beşinci tat olarak adlandırılan ”umami”, diğer 
tatlara oranla daha az bilinmektedir. Çoğu 
kimsenin aşina olduğu tuzlu, tatlı, acı ve ekşi 
tat duyularına yakın geçmişte eklenmiş olan 
umami, gastronomi dünyasında kabul görmüş 
bir kavramdır. Net bir şekilde tanımlanamayan 
bu beşinci tat; oldukça kalıcı ve dil üzerinde 
hafif tüy dokunuşunu andıran bir yapıya sahiptir. 
Japon bilim insanı Profesör “Kikunae Ikeda” 
tarafından keşfedildiğinden, dünya genelinde de 
çoğunlukla orijinal Japonca ismiyle anılmaktadır. 
Birçok farklı dilde tercümesi yerine umami 
olarak kullanılmasının önemli sebeplerinden 
birisi de bu tadı kelimelere dökmenin zorluğudur. 
Umami, Japonca’da hoşa giden tat anlamındaki 
kelimelerden alıntılanmıştır. Bu tadın sebebi, 
glutamat adı verilen bir amino asittir.

Glutamat ısıya maruz kaldığında ise glutamik 
asit ortaya çıkmaktadır. Tatlı, ekşi, tuzlu ve acı 
gibi tatları dil üzerindeki kabarcıklar vasıtasıyla 
aldığımızı çoğu insan biyoloji kitaplarından 
hatırlar. Kabarcıklardaki tat alma hücrelerinin 
aracılığı ile de yemeklerin lezzeti beynimize 
gönderilmekte ve orada anlam kazanmaktadır. 
Glutamat ile ortaya çıkan umami tadı da 
dil üzerindeki reseptörler ile alınmakta ve 
gıdaların sulu bir lezzet ile birlikte hissedilmesini 
sağlamaktadır. Diğer dört tattan farklı olan 
ama o tatları da bütünleştiren etkisiyle öne 
çıkan umami, günümüz gurmeleri tarafından 
da kabul görmüştür. Özgün bir tat çeşidi olarak 
gastronomi literatüründe yerini alan umami 
artık birçok yemek tarifinde de dikkat çekici bir 
detay olarak yerini almaktadır. Yiyeceklerin ve 
içeceklerin lezzetini tüm ayrıntıları ile hassas bir 
biçimde çıkarmak isteyenler umami sayesinde bu 
gereksinimlerini karşılayabilirler.”
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JAPONLAR UMAMİ TADINI ÇOK 
SEVERLER

Umami nedir sorusunu net bir biçimde 

cevaplamanın zor olduğunu ekleyen Prof. Dr. 

Artık, “Kendine has, tanımlaması güç bir tat 

olan umami, ağzı sulandıran ve damakta kalıcı 

bir his bırakan yapısıyla dikkat çeker. Umami 

tadı, içinde bulunduğu birçok yemeğin lezzetinin 

artmasını sağlar. Dilin üstünü kaplayan bu tat, 

yemek tariflerinin dengeli bir lezzete sahip 

olabilmesine de yardımcı olur” dedi. Artık, 

konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Tuzlu, 

acı ya da ekşi tatlara da bütünlük kazandıran 

umami, farklı bir yemek deneyimi yaşamak 

isteyenlerin beğenisini kazanmaktadır. Ağız 

boşluğunun arka ve üst kısımlarında ve boğazın 

ön bölümlerinde etkisini uzun süre koruyan 

umami, bu yönüyle 5 tat duyusu içerisinde özgün 

bir yere sahiptir. Farklı aromalarla birlikte daha 

hissedilir bir hal alan umami, yarattığı etkileşim 

ile de yemek tariflerinde fark yaratmaktadır. 

Genel tat yoğunluğunu da arttıran umami, 

özellikle Japon ve uzak doğu yemeklerine 

karakteristik bir lezzet katar.

Umami tadının ortaya çıkışının, Auguste 

Escoffier isimli şefin Paris şehrinde bulunan 

restoranında hazırladığı yemek tariflerine 

kadar uzandığı düşünülmektedir. Şef Auguste 

Escoffier bu tadı diğer tatlı, tuzlu, ekşi ve acı 

tatlarla beraber kullanıp özgün lezzetler ortaya 

çıkarmış ama net bir şekilde ismini koymamıştır. 

Umami’nin asıl olarak tanımlanması ve bu eşsiz 

tadın net bir biçimde ortaya çıkması ise 1908 

yılında gerçekleşmiştir.

Tokyo İmparatorluk Üniversitesi Profesörü 

Kikunae Ikeda, umami tadını tam anlamıyla 

keşfedip tanımlayan ve bu kavramı gastronomi 

dünyasına armağan eden bilim insanıdır. 

Kikunae Ikeda, umami tadını içtiği bir çorba 

sayesinde keşfetmiştir. Deniz yosunu içeren 

çorbanın kendine has lezzetini araştırmaya 

başlayan Japon profesör, bu tadın kaynağının 

glutamat olduğunu keşfetmiş ve bu özgün 

tada umami adını vermiştir. Bazı yemekleri, 

baskın bir tadı olmamasına rağmen tüketiciler 

çok sevebilir. Bunun açıklaması umami 

formülünde saklı olabilir. Umaminin tadının, 

alışık olmayanlar tarafından fark edilmesi 

zordur. Kendi başına çok belirgin bir tat 

olmayan umami, diğer tatlarla bir araya 

geldiğinde hissedilir bir fark yaratabilmektedir. 

Umamiyi bilinen tatlardan ayırmak için bazı 

detaylara dikkat etmek gerekebilir. Umaminin 

en karakteristik özelliklerinden birisi de dilde 

ve ağzın arka taraflarında bir süre kalıcı bir tat 

bırakabilmesidir. Ağzın biraz sulanmasına da 

yol açabilen umami, dilde hafif ve tüy hissiyatı 

veren bir tat oluşturmaktadır. Tam olarak adını 

koyamadığınız; biraz tuzlu biraz ekşi gibi karışık 

ifadeler ile tanımlamaya çalıştığınız birçok tat 

aslında umamiye karşılık gelmektedir. Japonlar 

umami tadını çok sevmekte ve istemektedir.”

JAPONLARIN MUSAKKAYI EKMEĞİ 
BANARAK YEMELERİ İLGİNÇTİ

Japon toplumunun Türkiye Cumhuriyetimizi ve 

Türk insanımızı çok sevdiğini söyleyen Artık, 

sözlerine şöyle devam etti: “Ben ilk defa 1985-

1987 yılları arasında Japon Milli Eğitim Bakanlığı 

(MONBUSHO) ve bir Vakıf olan MATSUMAE 

araştırma burslarını kazandım. Bu amaçla 

Kyoto-Uji şehrindeki “The Research Institute 

For Food Science” da görev yaptım. Bu dönemde 

soya protein fraksiyonları üzerinde araştırmalar 

gerçekleştirdim. Benim hocam dünyada soya 

fasulyesi konusunda çok ünlü bir bilim adamıydı. 

Soya fasulyesinin beslenme açısında önemli 

olan 2S, 7S, 11S ve 15S fraksiyonları üzerinde 

çalışmalar yapmaktaydı. Bu fraksiyonlardan 

7S ve 11S fraksiyonları insan beslenmesi 

açısından çok önemlidir. Ben de bu konuda 

çalışmalar gerçekleştirdim. Bu dönemde 

benden Türk yemeklerini tanıtmam için yemek 

partileri hazırlamamı istediler. 
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Ben de bunları hazırlayarak yemeklerimizi 

tanıttım. Türk yemeklerini çok sevdiler. 1996 

yılında “The Research Institute For Food Science” 

akademik kurulunun aldığı karar ile Türk 

yemeklerini ve gıdalarını tanıtmak üzere 1 yıl 

süreyle “Misafir Öğretim Üyesi (Visiting Prof.) 

olarak davet edildim. Bu dönemde “Geleneksel 

Türk Gıdaları (Traditional Turkish Foods) 

konusunda 4 farklı seminer verdim ve benden 

1 kitap yazmam istendi.  Her seminerde eşim ile 

tüm Türk Mutfağı’ndaki yemekleri pişirdik ve 

seminer sonunda ikram ettik. En çok beğenilen 

gıdalar; musakka, döner, şiş kebap, lokum, 

tereyağlı pilav, mantı, tahin helvası, kadın budu 

köfte, köfte vb. oldu. Japonlar genelde ekmek 

tüketmezler ancak musakkayı ekmeği banarak 

yemeleri çok ilginçti.”

ÜLKEMİZ GIDA TEKNOLOJİSİ 
KONUSUNDA TÜM BİLGİYE VE 
PERSONELE SAHİP

Ülkemizde gıda sanayinin hızla gelişme 

gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat 

Artık, “Japonya her konuda olduğu gibi gıda 

sanayiinin her dalında ileri teknolojiye sahiptir. 

Bu teknolojide her sektör kendi konusunda 

ürün geliştirmeye ağırlık vermektedir. 

Japonya’da ağırlıklı olarak entegre gıda tesisleri 

bulunmaktadır. Ülkemizde gıda sanayiinde 

değişmekle birlikte 95 bin adet gıda üreten 

işletme bulunmaktadır. Bu tesislerin bir kısmı 

küçük işletmelerdir. Entegre tesis sayısı gıda 

sanayiinde 2 bin civarındadır. Ülkemizde entegre 

gıda tesislerindeki teknoloji Japonya gıda 

işletmelerine benzerdir. Tüm dünyada uygulanan 

gıda teknolojisi Japonya’da ve Türkiye’de de 

uygulanmaktadır. Gıda teknolojisinde Japonya’da 

ÜR-GE (Ürün geliştirme) ve AR-GE (Araştırma 

ve geliştirme) çalışmaları tüm dünyada dikkat 

çeken bir yere sahiptir. Özellikle gıda sanayiinde 

inovatif ürün geliştirme konusunda Japonya çok 

ileri bir yapıya sahiptir. 

Ancak Japonya gıda sektörü birçok hammadde 

açısından dışa bağımlıdır. Birçok ülkede yer 

kiralayarak kaliteli hammaddeyi orada yetiştirip 

ülkeye taşımakta ve gıdada sürdürülebilirlik 

sağlanmaktadır. Ülkemiz ise gıda teknolojisi 

konusunda tüm bilgiye ve personele sahiptir. 

Dünyanın her yerine kolay ulaşabilmemiz ve 

yakınlığımız büyük bir avantajdır. Ülkemiz gıda 

teknolojisi konusunda tüm dünyadaki teknolojiye 

sahiptir. Bu nedenle birçok yabancı yatırımcı 

ülkemizde gıda sektörüne ilgi duymaktadır.”

JAPON GIDA FUARLARINA GİTMEK 
ÇOK ÖNEMLİ

Japon tüketicilerin ve sanayicilerin, gıda üretim 

prosesini ülkemize gelerek incelemeye önem 

verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Artık, 

“İhracatçılarımızın Japon gıda fuarlarına giderek 

gıda ürünlerini tüketicilere tanıtması gereklidir. 

Tanıtılacak gıdaların üretim prosesini görsellerle 

destekleyerek ve ürünlerin tadımını yaptırarak, 

tüketicilere tanıtmaları çok önemli” diye ekledi.

12-13



125 milyonu aşkın nüfusu (Temmuz 
2020) ile Japonya dünyada önemli 
gıda ve içecek pazarları arasında yer 
almaktadır. Toplam gıda ve içecek 
sektörü büyüklüğü 2019 yılı için 
yaklaşık 788.8 milyar USD’dir. Bunun 
483 milyar USD’lik bölümü perakende 
sektörü, 305 milyar USD’lik kısmı ise 
gıda hizmet sektörüne aittir.  

Ürün mevzuat ve yasal düzenlemelerinin 

karakteristik özelliklere sahip olması nedeni ile 

bunlara sağlanabilecek uyumluluğun yanı sıra bu 

pazardaki değişim ve trendlerin takibi, önemli 

fırsatlar yaratabilir. 

Japonya ulusal gıda sektörü, üretim, perakende, 

hizmet ve dağıtım alanlarında iyi organize olmuş 

ve inovatif bir yapıya sahiptir. 2019 yılında 

gerçekleşen tüketici ürünleri ithalatı 33.8 milyar 

USD olup, bu ithalatta başlıca pay sahibi ülkeler 

ABD (%19), Çin (%15), Tayland (%9), Avustralya 

(%9), Kanada (%5), Fransa (%4), Yeni Zelanda 

(%4) ve Meksika’dır (%3).  Diğer ülkelerin ve 

bölgelerin Pazar payı ise yaklaşık %32’dir.

Japonya gıda işleme sektörünün hacmi yaklaşık 

220 milyar USD’dir. Bu sektör farklı gıda 

kategorilerinde üretim gerçekleştirmekte olup, 

bunlar arasında geleneksel Japon ürünlerinin 

yanı sıra batı tarzı gıdalar da yer almaktadır. 

Ayrıca sağlığı destekleyici gıdaların üretimi 

JAPONYA GIDA PAZARINA 
GENEL BAKIŞ
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öne çıkmaktadır. 2019 yılında gerçekleşen 

perakende gıda satışı 483 milyar USD 

düzeyindedir. Süpermarketler bu satışın büyük 

bölümünün (%70) gerçekleştiği noktalar olup, 

onları %14 oranı ile daha küçük perakende 

noktaları izlemiştir. Tüketime hazır yemekler ve 

“take-home” kategorisi önemli büyüme gösteren 

gıda tüketim tarzları arasındadır.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) değeri 5,08 

Trilyon USD olan ve kişi başı GSYH düzeyinin 

ise 40.247 USD olduğu Japonya, dünyada ilk 

25 ülke arasında yer almaktadır. Ülkede en çok 

pazar büyümesi gerçekleştiren ilk on ürün grubu 

ise kırmızı et ve ürünleri, domuz ve ürünleri, 

Japonya’nın ada(lar) devleti olması ve lokasyonu, 
lojistik açısından göz önünde tutulmalıdır. 
Beş ana adanın (Hokkaido, Honshu, Shikoku, 
Kyushu ve Okinawa) yanı sıra 6800 küçük adada 
bu ülkenin toprakları arasındadır. Ancak nüfus üç 
ana bölgede yoğunlaşmıştır; Tokyo’yu da içeren 

işlenmiş sebzeler, buğday ve ürünleri, taze ve 

işlenmiş meyveler, fıstık ve yemişler, distile 

alkollü içecekler, bira ve şarap, peynirler ile 

lezzetlendirici/çeşni maddeleri ve soslardır.

Japonya gıda hizmet sektöründeki başlıca 

oyuncular McDonald Japan, Zensha Holding, 

Skylark Holding, Colowide, KFC Japan, Sushiro, 

Plenus, Dotour, Create Restaurantları ve 

Nisshin Healthcare’dir. Japonya pazarı yüksek 

ve standardize kalitede ithal ürünlere yönelik 

talep uygunluğu ile önemli olmakla birlikte, 

bu pazardaki potansiyel paydaşların görüşme ve 

karar alma süreçlerinin uzunluğu dikkat çekici ve 

dezavantajlıdır. 

Kanto, Osaka ve Kyoto’yu da kapsayan Kinki 
ile Toyota ve Nagoya şehirlerinin de bulunduğu 
Chubu bölgeleri. 
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Gayrisafi yurt içi hasılaları esas alındığında 
ABD ve Çin’den sonra dünyanın üçüncü büyük 
ekonomisine sahip olan Japonya ekonomisinde 
gıda ile ilgili alanlarda hizmet sektörü (%72.1) 
ve imalat sektörüne (%26.7) göre birincil üretim 
faaliyetleri (tarım, balıkçılık, ormancılık) çok 
daha küçük paya sahiptir (%1.2).

Tüm etki ve sonuçları henüz tamamlanmamış 

olsa da, COVID-19 Japonya gıda sektöründe 

olumlu ve olumsuz etkilere neden olmuştur. 

Gıda hizmet sektörünün otel, restoran ve 

kurumsallaşmış hizmet noktalarında pandemiye 

yönelik kısıtlamaların sonucunda olumsuz etkiler 

gözlemlenmekle birlikte evde-kal süreçlerinde 

tüm dünyada olduğu gibi süpermarketlerin ve 

e-ticaret kanallarının gıda ve içecek satışlarında 

önemli artış yaşanmıştır.

Geleneksel ürün ve lezzetler halen ortalama 

Japon tüketiciler için öncelikli olsa da, batı ve 

diğer Asya kültürlerine ait ürünler de pazarda 

pay sahibidirler. Yerel ürünlerin ithal olanlara 

tercih edilmesi eğiliminin varlığı ile birlikte Japon 

tüketicilerin diğer ülkelere ait gıdaları da yaygın 

olarak tükettikleri belirtilebilir.

Japon gıda pazarı rekabetçi bir ortamdır. 

Japon tüketiciler yüksek fiyatları, kalite ve 

güvenilirlik nedeni ile kabul etme eğilimine sahip 

olmakla birlikte toplam maliyeti de göz önünde 

tutmaktadırlar. Ayrıca tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için çok sayıda seçeneklere sahip 

olması, rekabet ortamını artırmaktadır. Majör 

süpermarket zincirleri, bu tüketici taleplerini 

karşılamak ve rekabet güçlerini artırmak için 

“private label” ürünlerin arzını bir yöntem olarak 

kullanılabilmektedirler. Japon tüketiciler ayrıca 

sağlık konusunda yüksek düzeyde kaygılı olan 

bir gruptur. Bu durum ise Japon gıda pazarının 

fonksiyonel, sağlıklı ve besleyici ürünlere yönelik 

sürekli odaklanmasına neden olur. Özellikle 

kadınlar arasında olmak üzere, sağlık ve güzellik 

üzerinde potansiyel yararları olduğu algılanan 

bir ürün veya ürün grubu, daha güçlü bir kabulün 

yanı sıra yaygın popülarite olanağı bulmaktadır. 

Ayrıca özgün görsel özelliklere ve lezzet 

algısına sahip olan ürünler, özellikle gençler 

arasında sosyal medya kanalları ile popülerliğe 

ulaşabilmektedir.

Nüfusun karakteristik bazı özellikleri, Japonya 

Gıda Pazarının değerlendirilmesinde göz 

önünde tutulmalıdır. Düşük doğum oranı nedeni 

ile nüfus düşüşünün gerçekleştiği ülkede hali 

hazırda popülasyonun %29’unu oluşturan 65 yaş 

üstü bireylerinin oranının 2040 yılında %35’e 

yükseleceği öngörülmektedir. 2019 yılı verileri 

esas alındığında ortalama insan ömrü kadınlar 

için 87, erkekler için ise 81’dir. Emeklilerin yüksek 

birikime sahip olmaları ve aktif yaşam tarzı 

eğilimleri dikkat çekici olup bu durum yüksek 

kalite ve değere sahip gıda maddeleri talebinde 

pozitif yansımalara neden olmaktadır.

Yabancı gıda ve hammadde arzına bağımlılığı 

bulunan Japon Gıda Pazarında dikkat çekici 

bazı zorluk unsurlarının dikkate alınması 

gerekmektedir;

a) Diğer ithalatçı ülkelerin Japon Gıda Pazarına 

olan yüksek ilgisi ve bunlar arasında STA 

avantajları bulunanların yer alması,

b) Gıda ürünlerine yönelik Japon tüketicilerin 

artış göstermekte olan güvenlik kaygısı ve 

bunun ithal ürünlere yönelik güvensizliklere yol 

açabilmesi,

c) Mesafe ve deniz yolu kullanımı nedeni ile 

lojistik problemler,

d) Tüketicilerin biyoteknolojik ve genetik 

modifiye gıdalar ile gıda katkı maddelerine 

yönelik negatif tutumları,

e) Kalite ve görsel özelliklere yönelik yüksek 

tüketici beklentisi,

f) Tüketicilerin ulusal/yerel ürünlere yönelik 

pozitif tutumu,
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g) Pazarlama faaliyetlerinin Japonya’da yüksek 

maliyetli olması,

h) Çoğu ürüne yönelik yüksek vergi uygulamaları,

i) STA’lar nedeni ile bazı ülkelerle rekabetin 

dezavantajlı olması,

j) Uzun süreli bağlılık ve taahhüt beklentisine 

sahip ithalatçıların bulunması.

Japonya’da düzenlenen ticari buluşma ve tanıtım 

etkinlikleri, hem ülke pazarına giriş hem de 

bunlara ilgi gösteren diğer bölge ülkelerinden 

olası partner ve müşterilerle ilişkiler kurmak için 

önemli avantajlar yaratabilmektedir. 

Bunlar arasında Şubat ve Mart aylarında 

düzenlenen Tokyo’daki Supermarket Trade Show 

(SMTS) ve FoodEx (International Food and 

VBeverage Exhibition) örnek olarak gösterilebilir. 

Ayrıca Osaka’da her yıl Ekim ayında düzenlenen 

FABEX Kansai (The World Food and Beverage 

Great Expo) ulusal katılımcıların da yer aldığı 

önemli bir etkinliktir.

Japon kültürü, ticari hayat ve faaliyetlerde 

de önemli etkilerini göstermektedir. 

Örneğin Japonların daha resmi iş ilişkilerini 

tercih etmeleri, e-mail ile iletişimi telefon 

görüşmelerine tercih etmeleri söz konusudur. 

Ayrıca karar alma süreçleri uzun olup, belirli 

sayıdaki toplantılar sonrası anlaşmalar 

yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde gıdaların 

bileşenlerine dair oldukça detaylı veri talepleri 

yanı sıra üretim yöntemi, kalite kontrol, 

gıda güvenliği uygulamalarına dair detaylı 

bilgiler de Japon paydaşlar tarafından 

talep edilebilmektedir. Ayrıca bağlantı ve 

fiyatlandırmalarda aksi belirtilmedikçe FOB değil 

CIF (Cost, insurance and freight) fiyatlandırma 

beklentisine dikkat edilmelidir. Geleneklerine sıkı 

sıkıya bağlı olan Japonların yeni yıl (30 Aralık 

– 3 Ocak), Altın Hafta (29 Nisan – 5 Mayıs) 

ve Obon (Ağustos ayında bir haftalık süreli) 

bayramlarında çoğu kuruluşun kapalı ve tatilde 

olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Bireysel olarak Japon tüketicilerin gıda 

ürünlerinden beklentilerinin karşılanması ve 

ürün ve ambalaj üretim, dizayn, formülasyon ve 

bileşiminde bu beklentilerin dikkate alınması, 

pazarda süreklilik arz edecek paya ve yüksek 

kabul ve beğeniye sahip ürün arzı olanağını 

sağlayacaktır. Bu nedenle aşağıda yer alan 

Japon tüketicilerin karakteristik özelliklerinin 

dikkate alınması önerilir;

i. Japon tüketiciler gıda güvenliği ve izlenebilirlik 

konularında yüksek hassasiyet sahibidirler

ii. Kalite ve görsel estetiğe büyük önem verirler

iii. Gıda konusunda iyi eğitimli ve bilgi 

sahibidirler

iv. Sezonluk ürünlere ve tazeliğe dikkat ederler

v. Marka-farkındalığı yüksektir

vi. Genel olarak sağlık konularında bilinçli ve 

farkındalık sahibidirler

vii. Minimal depolama alanı olan küçük evlerde 

yaşarlar. Bu nedenle büyük boyutlu ambalajlar 

pratik bulunmaz

viii. Çoğu topluluğa göre daha düşük ağırlık/

büyüklükteki porsiyonlarda gıda tüketirler ve 

küçük boyutlu porsiyonlar ve küçük ambalajları 

daha fazla tercih ederler

ix. Açık ve anlaşılır etiketlere sahip gıdaları 

tercih edilmekte olup, bu gıdaların daha 

az bileşenle üretilmiş olması bir satın alma 

motivasyonu olmaktadır. Bazı gıda katkı 

maddelerine yönelik genel olumsuz tutum ve algı 

bulunmaktadır.

Japon Gıda Pazarında son dönemdeki trendler 

arasında, özel markaların (Private Brand) artış 

göstermesi, sağlıklı ve fonksiyonel gıdalarda 

yüksek büyüme ile zaman tasarrufu sağlayan 

gıda formlarına (örneğin dondurulmuş gıdalar) 

artan ilgi bulunmaktadır. Özellikle Japonya’daki 

yaşlı popülasyonun ilgi ve talepleri sonucu lifler, 

protein, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri 
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içeriği yüksek olan gıdaların piyasaya arzında 

artış olduğu, bu bileşenlerin gıda maddelerinin 

bileşiminde yer aldığı ürünlerin geliştirilmesi ve 

üretimlerinin arttığı belirlenmiştir.

Japon gıda endüstrisi ise dünyadaki en ileri ve 

sofistike olanlardan birisidir. Geleneksel Japon 

gıdaları yanı sıra çeşitli fonksiyonel gıda ve 

içeceklerin üretimi öne çıkmaktadır. Üretim 

genel olarak iç pazara yönelik olup, bu üretim 

için hammadde tedariğinin önemli bölümü ise 

ithalat ile gerçekleştirilmektedir. Bu endüstri 

ayrıca inovatif ve yaratıcı ürünler geliştirmeye 

odaklanmış olması ile karakterizedir. 

Japon tüketiciler daha kolay erişilebilen 

ve hazırlanması daha basit olan yemeklere 

odaklanmış olup bunun gerekçeleri arasında 

çalışan kadın sayısında artış ile tek kişilik 

hanelerin sayısının çokluğu bulunmaktadır. 

Bu durum ile geleneksel Japon diyetinin ortak 

etkisi, işlenmiş sebzelere olan talebin istikrarlı 

artışı ile sonuçlanmaktadır. 2019 yılının ilk 

yarısında dondurulmuş sebze ithalatı %3 büyüme 

ile yıllık 526.000 ton seviyesine ulaşmıştır. 

Ayrıca yer fıstığı, ceviz, badem, fındık ve pekan 

cevizi gibi yemişlerin sade, kavrulmuş ve tuzlu 

gibi çeşitli formları sağlıklı atıştırmalıklar 

olarak kabul ve ilgi görmekte olup, özellikle 

tek porsiyonluk paketler halinde çalışan nüfus 

tarafından ilgi gösterilen ürünlerdir. Bu ürünlerin 

şekerleme ve/veya çikolata kaplı formları da 

pazar potansiyeline sahiptir.

Japonya gıda perakendeciliğindeki başlıca 

kuruluşlar ise AEON, Seven & Eleven Holding, 

FamilyMart, Life Corporation, OK, Arcs, 

Lawson Inc, U.S.M. Holding, Izumi ve Yaoko’dur. 

Japonya gıda pazarında öne çıkan endüstriyel 

trendler ise;

a) Küçük-hacimli ambalajlar,

b) Ready-to-eat ve ready-to-prepare yemekler

c) Premiksler

d) Dondurulmuş gıdalar

e) Sağlık ürünleridir.

Sınırlı mutfak alanı ve buzdolabı depolama 

imkanı, artan yaşlı popülasyon ve tek kişilik 

hane sayısı tek oturumda tüketilebilecek düşük 

gramajlı, küçük boyutlarda ambalajlanmış 

gıda talebinin de artmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca Covid-19’a bağlı ev içi tüketim miktarının 

artışı, üreticiler tarafından hem gıda servis 

hizmetlerinin tatminini sağlamayı hem de 

doğrudan perakende satışını göz önünde tutarak 

ambalaj hacimlerinde revizyonlara gitmelerine 

neden olmaktadır.

İş gücüne kadın çalışanların katılım oranlarının 

artışı ve yoğun kentsel yaşam stili, Japonya’da 

hazır gıda ve yemek talebinde artış ile 

sonuçlanmıştır. Bu durum evden/uzaktan 

çalışmanın 2020 yılında önemli artış göstermesi 

ve ilerleyen süreçte önceki dönemlere göre 

Japonya’da çalışma anlayışında değişikliklere 

neden olacağı beklentisi ile daha da önem 

kazanmıştır. Bunun bir yansıması da premiks 

formundaki gıdalarda ve gıda karışımlarında 

görülmektedir. Bu formda üretilen ürün miktarı 

2020 yılında Japonya’da 212.260 ton olarak 

gerçekleşmiş olup bu miktarın 2025 yılında 

230.440 ton olacağı öngörülmektedir. Japon 

Gıda Pazarında öne çıkan premiks ürünler 

arasında pankek, tempura (deniz ürünleri ve 

sebzelerin kızartılması için harç), okonomiyaki 

(tuzlu atıştırmalıklar için dolgu) öne çıkmaktadır. 

Ayrıca yalnızca doğrudan tüketim ürünleri olarak 

süpermarket ve diğer perakende noktaları 

dışında restoranlara yönelik catering grubu 

ürünler olarak da premiksler Japonya’da önem 

taşıyan ve büyüyen bir kategoridir.

Son on yılda dondurulmuş gıda tüketimi %17.5 

büyüme gerçekleştirmiş olup 2020 yılında 2.88 

metrik ton düzeyine ulaşmıştır. 
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Bu durumun Japonya’daki evlerde mikrodalga 

fırın sayısı ile derin dondurucu kullanımındaki 

artış gibi yansımaları bulunmaktadır. 

Dondurulmuş gıda pazarında Japonya’da mevcut 

koşullarda Çin ve Tayland’ın önemli pay sahibi 

olduğu görülmektedir.

İlk eğitimden itibaren bireylerin beslenme eğitimi 

aldığı tüm öğretmenlerin gıda bilimi ve beslenme 

konusunda yeterli bilgi ve eğitime sahip 

olmasının zorunlu bir koşul olduğu Japonya’da 

tüketicilerin %70’inden fazlası daha sağlıklı bir 

yaşam ve beslenme tarzını tercih etmektedir. Bu 

durum ise fonksiyonel gıda pazarının Japonya’da 

tüm dünyaya göre daha büyük, çeşitlilik 

sahibi ve yüksek hacimli bir pazar olması ile 

sonuçlanmıştır. Her geçen yıl büyümesini istikrarlı 

olarak sürdüren bu pazara farklı formlarda ve 

yenilikçi gıdalar olarak ürün arzı ulusal üretim ve 

ithalat yolları ile gerçekleşmektedir.

Japonya gıda pazarı dikkate alındığında gıda 

işleme sektörü için anahtar pazar etmenleri 

aşağıdakileri içerir;

i. Beslenmenin sürekli çeşitlendirilmesi

ii. Artan ön-hazırlanmış gıda talepleri

iii. Yavaş ekonomik ortamın, üretici ve 

işletmelerin daha düşük maliyetli gıda girdi/

hammaddesi arayışlarına neden olması ve 

rekabetçi fiyatlar için uluslararası üretim 

seçeneğinin öne çıkabilmesi

iv. Yükseltilmiş tüketici ve perakendeci gıda 

güvenliği ilgi ve kaygıları

v. Yaşlanan toplumun sağlık ve fonksiyonel gıda 

ihtiyaç ve ilgilerinin karşılanması

Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’daki ülkelerden 

tüketici profili olarak önemli farklılıklar gösteren 

Japonya’da bu durum yerel ürünlere yönelik 

tutumda da kendini göstermektedir. Japon 

tüketiciler, yerel gıda üretimini denizaşırı 

olanlara göre daha güvenli ve yüksek kaliteli 

olarak algılamaktadır. Dolayısıyla bu pazara arz 

edilecek ürünlerin kalite ve güven açılarından 

tüketici beklentilerini karşılayabilecek nitelikte 

olması büyük önem taşımaktadır. Ancak 

Japonya’da pazarlama ve tanıtım maliyetlerinin 

yüksek olması, tüketicilerin pazara yeni giren 

veya girecek ürünleri hakkında bilgilendirilmesine 

yönelik faaliyetlerde dezavantajlara neden 

olabilmektedir. Bu nedenle hedef kitle odaklı, 

etkin iletişim kanalları kullanılarak, doğru ve 

güvenilir yerel işbirlikleri ile bu çalışmaların 

gerçekleştirilmesi daha sonuç alıcı olacaktır.

Japonya pazarına girişte dikkate alınması 

gereken unsurlar arasında bu ülkede 

uygulanan yasal mevzuat ve düzenlemeler de 

bulunmaktadır. Çünkü gıda bileşenleri etiketlere 

ve gıda katkı maddelerine yönelik katı kuralların 

uygulandığı bir pazardır. Pazara girişte gerek 

Japon idaresinin gerekse de yerel paydaşların 

gıda kompozisyonu ve bu ürünlere uygulanan 

işlemlere yönelik spesifik bilgi talepleri ile 

karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca gıda üretimine 

yönelik hammadde ve ara-mamül ithalatlarında 

da yerel üreticilerin kalite ve uygunluk için 

yüksek standartlara sahip oldukları göz önünde 

tutulmalıdır. Ancak bu bölgede yapılan iş 

birliklerinin de uzun süreli tedarik ve satışla 

sonuçlanması da önemli bir avantajdır.
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Şekil 2. Japon Gıda İşleme Endüstrisi Üretim Değerleri (2018-2020)

Japon tedarikçilerin çok sayıda alternatif 

arasında yeni ürünler seçme eğiliminde 

olmaları ile bu pazarın çok yüksek potansiyele 

sahip olması, ihracatçılarımız için bir cazibe 

merkezi olması anlamına gelir. Japon alıcılar bu 

karşılaştırmayı etkin bir şekilde yapabildikleri 

için ticari fuarlara etkin katılımlar yaparak 

potansiyel tedarikçilerini karşılaştırmalı 

inceleme olanağını kullanmaktadırlar. Bu 

nedenle çoğu ülkenin ilgili hükümet ve mesleki 

organizasyonları, Japonya Gıda Pazarına 

yönelik ticari fuarlara etkin katılım konusunda 

kendi ülkelerindeki üretici ve tedarikçileri teşvik 

etmektedirler.

Hammadde, mamul ürün ve ara ürün potansiyel 

alıcısı bazı Japon firmalar arasında öne çıkanlar 

Kinin Holding (içecek, alkol), Nippon Ham 

Foods (et ürünleri), Meiji Holding (içecek ve 

şekerleme), Ajinomoto (gıda ve amino asitler), 

Yamazaki Baking (un ve unlu mamüller), 

Marusha Nichiro (deniz ürünleri), Itoham Foods 

(et ürünleri), Megmik Snow Brand (süt ürünleri), 

Kewpie (mayonez ve soslar), Asahi (içecek, 

alkol), Suntary (içecek ve alkol) yer almaktadır. 

Ancak mevcut pazardaki potansiyel rakip ve 

pay sahibi olanlar hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmak da önem taşımaktadır. Örneğin buğday 

ihracatında yaklaşık %50’lik pay ABD’ye sahip 

iken diğer büyük pay sahibi ülkeler Kanada 

ve Avustralya’dır. Yine ABD ve onu takip 

eden Brezilya mısır ihracatında önemli paya 

sahiptirler. Ülkemiz makarna ihracatında lider 

ülkeler arasında yer almakta olup, Japonya’nın 

ithal ettiği un özellikle Japon unlu mamuller 

sektörü ile noodle üreticileri tarafından 

kullanılmaktadır. Bir diğer dikkat çekici ürün 

grubu ise kırmızı et alternatifi olan protein 

kaynağı gıdalardır. Bu bitkisel esaslı protein 

kaynağı gıdalara yönelik olan önemli talep ve 

pazar boşluğu ülkemiz üreticileri tarafından 

değerlendirilebilir.
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ABD ve Avrupa Birliği, gıda 
ürünlerinde sağlık beyanlarının 
kullanımına yönelik yasal 
düzenlemeler, sınırlar ve bağlayıcı 
koşullar oluşturmuş olsa da 
fonksiyonel gıda sistemlerine 
yönelik bu sağlık beyanlarına 
ilk düzenlemeler Japonya’da 
gerçekleştirilmiştir.

1984 yılında “fonksiyonel gıda” kavramı 
geliştirilmiştir. Burada amaç özellikle yaşlı 
popülasyona yönelik olarak geliştirilen ve 
sağlık üzerinde potansiyel yararları olan 
gıdalara yönelik tüketim sonrası gözlenebilecek 
faydaların gıda etiketlerinde nasıl beyan 
edilebileceğini belirlemek olmuştur. Bu aynı 
zamanda yaşlı nüfusun artışının düşük, doğum 
ve göç oranlarının Japon sağlık koruma sistemi 
üzerinde oluşturduğu ağır yük esas alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama günümüzde 
de Japonya’da geçerli olan FOSHU (Foods 
for Specified Health Uses) sisteminin temelini 
oluşturmaktadır. Japonya’da tüm gıda ürünleri, 

FOSHU, FNFC, FFC VE FHC: JAPON 
GIDA PAZARINDA ETİKET BEYANLARI

yerel ürün ve ithal edilenler dahil olmak üzere, 
Gıda Sanitasyon Yasası (Food Sanitation Law) 
hükümlerine uygunluk göstermek durumundadır. 
Örneğin bazı gıda katkı maddeleri, ABD veya 
AB’de yaygın kullanıma sahip olsalar dahi ilgili 
Japon mevzuatında pozitif listede olmaları 
gerekmektedir.

FOSHU (Şekil 3), Japonya’daki en sıkı fonksiyonel 
gıda sistemidir. Bu sistem HLW (Japan Ministry 
of Health Labor and Welfare) tarafından 
düzenlenmekte ve uygulanmakta olup, 
tüketicilerin belirlenen etiketleme uygulamaları 
sonucunda bir FOSHU ürün tükettiklerinde o 
ürüne dair doğru, gerekli ve yeterli bilgiye sahip 
olmalarını sağlamaktadır. 

Bu ürünlerin her biri güvenlik ve etkinlik için 
derin ve kapsamlı bir değerlendirmeye tabi 
tutulmakta olup ancak bu değerlendirme 
sonrası FOSHU statüleri onaylanmaktadır. 
Ayrıca her bir ürün ilgili sağlık beyanı ile ilişkili 
en az bir fonksiyonel bileşen içermelidir. FOSHU 
sistemi hem in vitro hem de in vivo çalışmaların 
randomize denemeler ile gerçekleştirilmesini 
gerektirmekte olup, tüketiciler için minimum 
risk maksimum yarara sahip ürün eldesi ile 
ilişkilendirilmektedir. 

Şekil 3. FOSHU logosu



Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD’de 
ise bildirim esaslı sağlık beyanları kullanımı 
söz konusu olup, tüm ürünler etkinliklerinin 
incelenmesi ve doğrulanması için analizlere 
tabi tutulmaktadır. FOSHU ile çeşitli açılardan 
farklılık gösteren ABD sisteminde, örneğin sağlık 
beyanları FDA tarafından bir gıda veya gıda 
bileşeni ile sağlık sorunu arasında oluşturulan 
ilişkiye dayanarak kullanılmaktadır. Bu durum 
aktif bir bileşenin ve etkilerinin ilgili gıda 
bileşiminde açık ve detaylı olarak incelenmesinin 
zorunlu olmayabileceği anlamına gelmektedir. 
Bir diğer önemli husus ise ABD sistemine göre, 
ilgili bileşeni benzer düzeyde içeren her bir gıda 
maddesi, aynı etkinlik düzeyi ile ilişkilendirilen 
sağlık etkinliğine sahip olacak beyanı etikette 
gerçekleştirebilir. Ayrıca FDA belirli bir hastalığın 
sağlık beyanlarında bahse konu edilmesine izin 
verebilmektedir. FOSHU sisteminde ise çok 
daha spesifik oranlar ve uygulamaların dikkate 
alınması söz konusu olmaktadır.

FOSHU ve diğer sağlık beyanları genel olarak 
gönüllülük esaslı, zorunlu olmayan beyanlardır. 
Çoğu Amerikalı tüketicinin, üreticilerin bu 
beyanlarına güvenmek konusunda kuşkular 
taşıdığı belirlenmiş ancak Japon tüketicilerin 
FOSHU logosu taşıyan ürünlerde yer alan sağlık 
beyanlarına yüksek düzeyde güven duydukları 
tespit edilmiştir. Bu farklılığın nedenlerinin doğru 
anlaşılması gerekmektedir. ABD, AB ve çoğu 
Asya ülkesinde yasal kuruluşlar gıda ürünlerinde 
besin öğeleri tablolarının yer almasını zorunlu 
bir uygulama haline getirmiş bulunmaktadır. 
Ancak bu Japonya için geçerli değildir. Çoğu 
durumda bu ülkede varsa ambalaj ön yüzündeki 
sağlık beyanları kullanımı söz konusudur. Bu 
nedenle Japon tüketicilerin fonksiyonel gıda 
satın aldıklarında ürün ambalajında yer alan 
sağlık beyanına güven duyma eğiliminde olduğu 
kabul edilir. FOSHU tüketiciler tarafından 
yüksek güvenilirliğe sahip yasal düzenlemelerin 
bir parçasıdır; bu nedenle üreticiler FOSHU 
onaylı ürünlerin arzı ile yüksek satış rakamlarına 
ulaşacaklarını düşünmektedirler.

Japon tüketicilerin FOSHU ürünlerine yüksek 
düzeyde güven duymalarının başlıca gerekçesi, 
bu logonun kullanılmasının onaylanması 
öncesinde çok sayıda araştırma ve incelemenin 
ilgili ürünlerde gerçekleştirilmiş olduğuna 
dair bilgidir. Ancak FOSHU sürecinin süresi ve 
özellikle maliyeti tüm kuruluşların bu logoyu 
kullanım hakkına sahip olmasında ayrı bir 
engeldir. Bu durumda ise Japonya’da 2001 
yılından itibaren oluşturulmaya başlanan ve 
daha küçük firmaların kullanmayı tercih ettikleri 
FFC (Food with Functional Claims), FNFC 
(Foods with Nutrient Function Claims) ve FHC 
(Food with Health Claims) sistemleri devreye 
girmektedir. FFC sisteminde gıda üreticileri 
tüketim sonrası fonksiyonel etkilere yönelik 
özellikle sistematik bilimsel bulguların derlemesi 
şeklindeki kanıtlar ile Japon Tüketici İlişkileri 
Ajansı’na (Japan Consumers Affairs Agency, 
CAA) başvuru yaparak sağlık beyanı kullanımı 
için onay almaktadırlar. FHC sisteminde ise 
MHLW tarafından oluşturulan spesifikasyon 
ve standartlara tam uygunluk taşıyan gıdalar 
belirli beslenme veya fonksiyonlarına ilişkin 
etiket beyanları içermekte olup, daha sonra 
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Şekil 4. Japonya ve ABD Fonksiyonel Gıda Sağlık Beyan 
Sistemlerinin Karşılaştırılması



bu gruptakiler FOSHU ve FNFC olarak farklı 
gruplara ayrılmaktadırlar. FNFC gruplarındaki 
gıdalarda ise bazı besin öğelerinin (vitamin ve 
mineraller) fonksiyonlarına ilişkin etiketleme 
uygulanmaktadır. Çoğu diğer ülkede olduğu gibi 
Japonya fonksiyonel ve sağlıklı gıda pazarında 
da tüketici ile iletişim ve tanıtımda etiketlerde 
yer alan sağlık beyanları, ara-yüz görevi 
üstlenmektedirler. Ayrıca yapılan araştırmalar 
sonucunda Japon tüketicilerin FOSHU logolu 
ürünlerde, üretim bölgesine de (orijin) dikkat 
ettikleri belirlenmiştir (Adany et al., 2021). 

Japonya’da 56537 market müşterisi tüketici 
ile yapılan 4 yıl süreli ve 15-69 yaş arası 
bireylerin katıldığı araştırmada, toplam hane 
sayısının %26.86’sının FOSHU ürünleri satın 
aldığı belirlenmiştir. Bu satın almalar ile toplam 
alışveriş değerinin %5’ini oluşturacak düzeydedir. 
Ayrıca özellikle fonksiyonel içecek grubunda 
olmak üzere yaşlı bireylerin gençlerden daha 
fazla bu ürünleri satın aldıkları tespit edilmiştir 
(Futara and Takahiro, 2020). 

Ancak FOSHU onay süreçleri oldukça sıkı 
kurallar ile yürütülmekte olup, kesin ve belirli 
klinik sonuçlardan aktif bileşenin stabilitesine 
değin belgelerin ve kanıtların yasal otoriteye 
üreticiler tarafından sunulması gerekmektedir. 
Üreticiler ürünleri için FOSHU onaylı etiket izni 
almak için altı farklı ajansa başvurmak zorunda 
olup, bu süreçler aylarca sürmekte ve yüksek 
bütçelere ihtiyaç duyulmaktadır. Japonya’da bu 
alanda danışmanlık yürüten Kiyoko Kubamura’nın 

ifadesi ile FOSHU başvuru süreçleri 6 ay ile 3 yıl 
arasında bir süre alıp firmalara 1-2 milyon USD 
maliyete neden olabilmektedir.

FOSHU’nun fonksiyonel gıda arzı 
gerçekleştirecek şirketler için tek seçenek 
olmadığının göz önünde tutulması gerekir. 
FOSHU logolu ürünlerin uzun onay süresi ile bu 
sürecin maliyetleri esas alınarak daha yüksek 
karlılıkla pazara sunulması söz konusudur. Bu 
durum ise daha düşük gelire sahip bireylerin 
ilgili gıdalara erişiminde bir engel oluşturmakta, 
ayrıca küçük firmalara rekabet ortamı için 
dezavantajlar yaratmaktadır. Her iki durumu 
da göz önünde tutan Japon hükümeti, 
fonksiyonel gıda sektörünün daha da büyümesi 
için yeni yasal düzenlemeler gerçekleştirmiş 
ve 2001 yılında FNFC sistemini yürürlüğe 
sokmuştur. FNFC etiketi kullanırken firmalar 
yasal standartlara uymak zorundadır. FOSHU 
düzenlemelerinden farklı olarak, firmalar 
hükümete beyan gerçekleştirmeden veya izin 
almadan ürünlerini üretebilmiş ve değişiklikler 
gerçekleştirebilmiştir. Bu sistem daha sonra 
2015 yılında yeni yasal düzenlemeler yapılarak 
fonksiyonel gıda pazarında FFC sisteminin 
devreye alınması ile sonuçlanmıştır. FFC sistemi, 
üreticilerin ilgili gıdanın hastalık risklerini 
azaltmak hariç olmak üzere sağlık üzerinde 
belirleyici/spesifik bir etkiye sahip olduğuna dair 
bir etiketin Japon Tüketici İlişkileri Ajansı’na 
(CAA) sunmasına dayalıdır. Bu sistem yalnızca 
bir bildirim sistemidir. Ancak bir FFC sistemi ürün 
için randomize kontrollü klinik deneme sonuçları 
ve/veya sistematik bilimsel literatür derlemesinin 
etikette yer alacak bildirimi destekleyici 
olarak bu ajansa sunulması zorunluluğu vardır. 
Sistematik bilimsel derlemeler, özellikle orta 
ve küçük ölçekli üreticiler tarafından yaygın 
olarak kullanılan FFC başvurusu yöntemidir 
(Kamioka et al., 2019). Ancak bu derlemelerin 
hazırlanmasında tatminkar sayı ve nitelikte 
bilimsel çalışmanın kullanılması/incelenmesi ile 
bunların bilimsel bir yaklaşım ile tartışılarak 
sunulması önem taşımaktadır. CAA, 2016 yılında 
oluşturduğu bir yöntem ile bu derlemelerin kalite 
ve içeriklerinin incelenerek doğrulanmasını 
gerçekleştirmektedir.
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Şekil 5. Japonya FFC (Food with Functional Claims) 
Etiket Örnekleri (Nutra Ingredients Asia, 2020)



İhracata İlham Veren Kadınlar 
Platformu’nun başarılı ve cesur 
kadınlarıyla üretime nasıl 
başladıklarını, hangi zorluklarla 
mücadele ederek nasıl ihracat 
yapar hale geldiklerini konuşuyoruz. 
Dergimizin bu ayki konuğu Mevlevi 
tatlısıyla dikkat çeken Atiye Laçin.

EVİNDE ÜRETMEYE BAŞLADIĞI MEVLEVİ 
TATLISINI ŞİMDİ DÜNYAYA SATIYOR

Dünyanın en büyük Mevlevihane’sinin bulunduğu 
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Atiye Laçin, 
ilk olarak evinde unutulmaya yüz tutan Mevlevi 
tatlısını, 80 metrekarelik atölyesinde üretmeye 
başladı. Laçin, şimdi dünyanın birçok ülkesine 
ihracat yapıyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi kadın 
girişimci Atiye Laçin’in başarı hikayesi, 2004 
yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başladı. 
Eşinin tayininin çıktığı Gelibolu’daki dünyanın 
en büyük Mevlevihane’sinden etkilenen Atiye 
Laçin, ‘Mevlevilikte; az yemek nefis terbiyesidir’ 
felsefesinden yola çıkarak unsuz, yağsız, şekersiz, 
glütensiz, vegan Mevlevi tatlısını geleneksel 
yönteme sadık kalarak üretmeye başladı. Atiye 
Laçin’in ev ekonomisine katkı sağlamak için 
80 metrekarelik bir atölyede başladığı Mevlevi 
tatlısı üretimi, başarılı bir girişimcilik örneği 
sonucunda bugün 1.500 metrekaresi kapalı; 
toplam 5 bin metrekarelik bir fabrikada devam 
ediyor. Laçin, aldığı hibe ve desteklerle Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrikada dünya 
standartlarına uygun olarak ürettiği Mevlevi 
tatlısı başta olmak üzere, büyükannesinden 
öğrendiği reçel ve sos çeşitlerini doğal ve organik 
bir şekilde geleneksel yöntemler ile üretiyor; 
yurt içinde ve yurt dışında pazarlıyor.

İHRACATA İLHAM VEREN KADINLAR 
PLATFORMU’NUN DEĞERLİ ÜYESİ 
ATİYE LAÇİN’İN BAŞARI HİKAYESİNİ 
BİR DE KENDİSİNDEN DİNLEYİN
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Özellikle, unutulmaya yüz tutmuş Mevlevi 
ve Murabba tatlılarını yurt dışında katıldığı 
fuarlarda tanıttıktan sonra başta dünyada 
çikolatanın merkezi olarak tanınan İsviçre’nin 
yanı sıra birçok ülkeye ihracat yapan Laçin, 
aynı zamanda işletmesinde kadınlara da 
istihdam sağlıyor.

MUTFAK EDEP YERİDİR, NEFSİN TERBİYE 
EDİLDİĞİ YERDİR

İş insanı Atiye Laçin Mevlevi tatlısının içinde 
bulunan ürünlerin dinginlik ve zindelik 
verdiğini belirterek, “Girişimcilik hikayemizin 
başlangıç noktası Gelibolu Mevlevihane’siydi. 
Mevlevihanelerde birçok öğretinin öğretildiği 
bölümler vardı. En önemlisi de mutfağıydı. 
Mutfak edep yeridir ve nefsin terbiye edildiği 
yerdir. Mevlevilikte de az yemek nefis 
terbiyesidir; özellikle Mevlevi tatlısı da bu 
öğretiyi içinde barındıran bir tatlıdır. Çünkü 
içinde kıymetli ürünlerin bulunması vücuda 
dinginlik ve zindelik verir. Bağışıklık sistemini 
güçlendiren bir üründür. Yıllardır doğal ve 
sağlıklı ürün üretmek için mücadele ettik ve 
başardık” dedi.

İHTİYACINIZ OLAN BESİN DEĞERLERİNİ 
BARINDIRIYOR

İsviçre’den Amerika’ya kadar birçok ülkeye 
Mevlevi ve Murabba tatlılarını ihraç eden 
iş insanı Atiye Laçin, taleplere yetişmekte 
zorlandığını belirtti. Avrupa ülkeleri ile 
Amerika’da büyük rağbet gören Mevlevi 
tatlısının; içinde un, yağ, şeker olmayan vegan 
aynı zamanda glutensiz bir ürün olduğunu 
anlatan Laçin, “İhtiyacımız olan besin değerlerini 
içinde barındırıyor. Özünde de hurma, 
üzüm, ceviz, badem ve baharatlı bitkilerden 
oluşmaktadır. Bu ürünleri üretirken müşteri 
talepleri ardı ardına geldi. Bunların dışında 
anneannemin yaptığı güvem özü, reçeller ve 
sosları da üretmekteyiz” diye konuştu.

ENGELLERİ AŞABİLİYORSANIZ, BAŞARI 
ARKANIZDAN GELİR

Laçin, üretimlerle bulundukları bölgeye de büyük 
bir katma değer sağladıklarını vurgulayarak, 
şunları söyledi: “Üretim zorlu bir yolculuk. 
Özellikle de kadın girişimciyseniz işler iki 
üç kat daha da zorlaşıyor. Evde, üretimde, 
pazarlamada sorumluluğunuz vardır. Bir 
şekilde aştık önümüzdeki engelleri. Önünüze 
gelen engelleri aşabiliyorsanız kişi kendi olur 
ve başarı arkasından gelir. Ürünlerimiz yurt 
içinde daha çok doğal ve organik ürün satan 
noktalarda bulunmakta ve kendi sitemizden de 
satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Yurt içinden 
aldığımız güç, cesaret ve beğenilerle katıldığımız 
yurt dışı fuarlarında müşteri talepleri ile 
karşılaştık. En büyük güç aldığımız kaynak ise 
kendi projelerimizi kendimizin yazıp, kendimizin 
yönetiyor olmasıdır. İki yıldır yurt dışına ihracat 
yapmaktayız. Katar, İsviçre, Almanya, Kazakistan 
ve Azerbaycan’a ürün göndermekteyiz.

Felsefi olarak çalışmayı seven ve engel 
tanımayan bir yapımız olduğu için pandemi 
döneminde de üç vardiyalı çalışarak 
Amerika’dan gelen talebi gerçekleştik ve 3 ay 
önce de sevkiyatlarımızı yaptık. Akla, ‘yurt 
dışında Mevlevi tatlısını nereden bilip severler?’ 
diye bir soru gelebilir. Kendileri yağsız, unsuz, 
şekersiz ve glütensiz beslendikleri için ürünü 
önemsiyorlar ve değer buluyor. Almanya’ya 
gönderdiğimiz Mevlevi tatlısını Türklerin daha 
çok seveceğini düşünürken, asıl müşterilerimiz 
yabancılar oldu. Amerika’ya gönderdik ve 
yaklaşık 15 gün içinde ürünlerin bittiğini 
öğrendik. Yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları 
ve yurt dışından gelen yoğun talepler üzerine 
büyümeye ve var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz.  Ekibimizle birlikte hedefimiz, hem 
ülke hem de bölge ekonomisine daha fazla katkı 
sağlayarak ihracatımızı artırmak. Hedeflerimizi 
gerçekleştirmek ve gelen talepleri karşılamak 
adına Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB’de 2’nci 
fabrikamız için yatırımımızı gerçekleştirdik.”
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Gıda üreticilerinin pazar paylarını 
muhafaza etmeleri veya ilgili 
pazarlarda pay sahibi olmaları için 
inovatif ürünler geliştirmeleri önem 
taşımaktadır. Mevcut şartlarda gıda 
pazarı rekabetçi koşulları yüksek 
düzeyde olup, zorluk yeni ürünler 
geliştirmek ve mevcut ürünlerde 
yenilikler yaparak daha fazla müşteri 
elde edebilmektedir.  

Yeni ürün inovasyonlarının şirketlerin ekonomik 
büyümelerine katkıları da yüksek düzeydedir. 
İnovasyon yeni pazar segmentleri geliştirmeye, 
mevcut segmentleri ve ürün gruplarını 

genişletmeye, marka imajını güçlendirmeye ve 
yeni müşteriler edinmeye katkı sağlar. Teknoloji, 
pazar trendleri ve tüketici beklentilerindeki 
(örneğin özel beslenme ihtiyaçları, sağlık, çevre, 
sürdürülebilirlik ve ambalajlama) hızlı değişimler, 
gıda üreticilerinin yeni ürün geliştirme için 
yüksek miktarlarda harcamalar yapmasına 
neden olabilmektedir. Genel olarak yeni ürün 
geliştirme dört aşamada gerçekleştirilir; (a) 
Fikir veya fırsat tanımlaması, (b) Geliştirme, 
(c) Optimizasyon, (d) Piyasaya arz. Yeni ürün 
geliştirmenin başarısı ise çeşitli faktörlerden 
etkilenir; (i) Özgün ürün fikri veya fırsatı, (ii) 
Büyük ölçekli ön-geliştirme araştırması, (iii) 
Pazar araştırması ve bilgisi yönetimi, (iv) Çok 
disiplinli ekip işbirliği (işletme, akademik, teknik, 
pazarlama, satış vb).

YENİ VE İNOVATİF ATIŞTIRMALIK 
GIDA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA 
TEKSTÜRÜN ÖNEMİ: JAPONYA 
PAZARI ÖRNEĞİ
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Yeni ürün geliştirme çalışmalarında fırsat ve fikir 
tanımlaması ve ürün dizaynı aşamasında gıda 
firmaları tüketici ilgi ve tutumları, gıda trendleri, 
tüketim projeksiyonları, işletme ve çevre koşulları 
gibi konulardaki verileri sıklıkla kullanırlar. 
Bu nedenle araştırmacılar ve gıda şirketleri 
pazardan hem yenilik hem de kalite fırsatlarını 
bulmaya ve belirlemeye ihtiyaç duyarlar. Bu 
boşluklar, potansiyel karşılanmamış tüketici 
beklentileri olup, yeni geliştirilecek ürünler ile 
karşılanması yani o boşluğun doldurulması fırsatı 
bulunmaktadır (Kumar et al., 2021).

Djksterhius (2016) çok sayıda yeni ürünün 
başarısızlığının başlıca nedenleri arasında yer 
alan beş faktörün bulunduğunu belirtmiştir. 
Bunlar;

1) Tüketici ve ürün geliştirmeye yönelik farklı 
yaklaşıma sahip çalışmaların koordinasyonsuz 
olarak yürütülmesi,
2) Tüketici davranışının ve beklentilerinin 
yetersiz anlaşılması
3) Güncel olmayan araştırma modellerinin 
kullanılması
4) Davranış bilimlerine yönelik yeterli ciddiyetle 
yaklaşılmaması
5) İyi kalitedeki ürünün yüksek satış 
sağlayacağına dair yüksek güven duyulması

Yukarıda belirtilen sorunların bazıları ile 
karşılaşılması ve potansiyel ihtiyaçlara doğru 
ve tatminkar yanıt üretilmesi için yeni ürün 
geliştirme çalışmalarının ilk aşamalarında 
duyusal analiz teknikleri esaslı çalışmalar 
yürütülmesinde yarar bulunmaktadır. Bu amaçla 
tüketici görüşmeleri, odak grubu çalışmaları, 
davranış gözlemleme, etnografi ve diğer bazı 
kalitatif ölçümler tüketici ihtiyaçlarını belirlemek 
ve tanımlamak için kullanılabilir. Ayrıca 
ürünlerle ilgili gerekliliklere dair kritik bilgiler 
sağlayabilecek olan tüketici anlayışı, tutumu, 
davranışı ve duygularına dair kantitatif ölçümler 
de önem taşımaktadır.

“Projeksiyon Konumlandırma” (Projection 
Mapping) (PK) olarak adlandırılan duyusal 
yöntem ürünleri kategorize etmek ve 

bunlar arasındaki boşlukları belirlemek için 
kullanılabilen bir araçtır. PK yönteminde 
değerlendiriciler ürün örneklerini iki boyutlu 
düzlemde benzerlik ve farklılıklara göre 
konumlandırılırlar. Bu yöntem farklı gıda 
maddelerine uygulanabilir özelliktedir. PK, 
tüketici ve/veya odak grupları ile yapılacak 
çalışmalara göre maliyet, zaman, ürün sayısı 
ve kapsamı gibi açılardan çok daha avantajlı 
olup, bir kategoriye ait “büyük resmin” ortaya 
çıkmasını sağlayabilmektedir. PK uygulaması hızlı 
ürün gruplandırması ve karakterizasyonu için çok 
sayıda gıda maddesine uygulanabilme özelliğine 
sahiptir. Yeni ürün geliştirme çalışmalarının ilk 
aşaması ürün fikrinin ortaya çıktığı ve tüketici 
ve pazar trendlerinin incelenmesini gerektiren 
bir aşamadır. Yeni ürün fikirleri veya hedef 
pazarda belirli bir ürünün pay sahibi olması 
ve bunu sürdürülebilir kılması için o pazar ve 
tüketici grubuna sunulan diğer ürünlerin doğru 
tanımlanması ve karakteristik özelliklerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Yürütülecek 
PK çalışmalarında, eğitimli duyusal analiz 
panelistleri ile hedef pazara ait mevcut ürünlerin 
değerlendirilmesi hem bu pazarda yer alan 
ürünlerin genel özelliklerini hem de o pazardaki 
boşlukların neler olduğunu anlamaya önemli 
katkı sağlar. Duyusal özelliklerin genel olarak 
ölçülebilir olması ve üretim yöntemi yanı sıra 
ürün formülasyonunda modifikasyonlarla hedef 
grup ve pazara yönelik değiştirilme olanaklarının 
bulunması da dikkate alınması gereken bir 
avantajdır.

Kumar et al. (2021), Japonya atıştırmalık 
gıda pazarındaki anahtar duyusal tekstür ve 
lezzet özelliklerini tanımlamak ve özellikle 
yeni ürün geliştirmelerine bağlı olmak üzere 
bu bölgeye yönelik üreticilere veri sağlamak 
amacıyla PK tekniğini kullanarak bir araştırma 
gerçekleştirmişlerdir. 

Bu amaçla piyasadaki aralarında şekerleme, 
çikolata, cips kraker, gofret, bisküvi ve 
kurutulmuş meyvelerin de yer aldığı 95 farklı 
ürünü incelemişlerdir. Ayrıca elde ettikleri bu 
verilerin yanı sıra araştırma kapsamındaki 
ürünlerin ambalajlama bilgileri, besin 
öğeleri ve bileşen bilgilerini de içeren bir 
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veri tabanı oluşturmuş ve bu veri tabanına 
(JapaneseSnacksDataBank.xls) açık 
erişim (https://krex.k-state.edu./dspace/
handle/2097/40897) sağlamışlardır.

Araştırmada elde edilen verilerin, atıştırmalık 
gıda üreticileri için ilgili pazar hakkında genel bir 
bakış sağlaması (özellikle duyusal parametreler 
için), majör aroma, lezzet ve olası trendlere 
dair bilgi sunması, pazardaki mevcut rakip 
ürünlere dair bilgi aktarması, yeni konseptler ile 
ürün geliştirme çalışmalarına katkı sunması ve 
ürün yelpazelerini geliştirmelerini desteklemesi 
mümkün olabilir. Toplam 95 Japon atıştırmalık 
ürününü 9 grup altında toplamışlardır (Çizelge 
1). Atıştırmalıklar çok çeşitli aroma ve çeşni 
maddeleri ile lezzetlendirildikleri için iki boyutlu 
olarak sınıflandırma güçlük olacağından “tuzlu” 

Çizelge 1. Japonya Pazarında Satışa Sunulan 
Bazı Atıştırmalık Ürünler (Kumar et al., 
2021’den Adapte Edilmiştir)

ve “tatlı” olarak, bu lezzetlerin şiddetleri dikkate 
alınarak kategorize edilmişlerdir. 

Atıştırmalıkların %64.71’inin orta ile yüksek 
arasında değişmek üzere sert tekstüre sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bu ürünlerde tanımlanan 
başlıca tekstür karakteristikleri gevreklik ve 
çıtırlık olmuştur. Krakerlerin genel olarak orta 
tuzluluk ve yüksek sertlikte olması, noodle ve 
pirinçli atıştırmalıkların daha tuzlu ve sert 
tekstürü dikkat çekicidir. Çikolata kaplı ürünlerde 
yumuşak ve orta şiddetli tatlılık söz konusudur. 
Kurutulmuş meyvelerde de tatlılık ve sertlik orta 
düzeyde olmuştur.
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 Grup

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

Örnek 
Sayısı

14

6

5

5

5

4

3

3

2

Tekstür ve Lezzet

Orta sertlikte, güçlü tuzlu lezzette

Düşük sertlikte/yumuşak ve hafif tuzlu lezzet

Yumuşak-çiğnenebilir tekstür ve güçlü tuzlu 
lezzet

Oldukça yumuşak ve güçlü tatlı lezzet

Tatsız bir lezzet ve orta sertlik

Yüksek sertlik ve güçlü tuzlu lezzet

Yüksek sertlik ve güçlü tatlı lezzet

Orta sertlik ve orta tatlı lezzette

Orta derecede yumuşak ve orta şiddete tatlı

Atıştırmalık Tip ve Lezzeti

Tip—Krakereler, gofret türevleri, puflu yapıda 
atıştırmalık
Flavor—Peynir, baharat, kalamar 

Tip—Krakerler, gofretler, sandviçler, puflu yapıda 
atıştırmalıklar
Flavor—peynir, susam

Tip—deniz ve kırmız et ürünleri 
Flavor—deniz ürünleri, balık

Tip—Kekler, dondurularak kurutulmuş atıştırmalıklar
Flavor—çilek, çikolata

Tip—çubuklar, gevrek ürünler, cipsler 
Flavor—Karışık, tatsız

Tip—sert tahıl krakerleri
Flavor—yosun

Tip—Çubuklar, krakerler 
Flavor -tatlı

Tip—Puf yapıda atıştımalıklar, krakerler 
Flavor—tatlı, çikolata

Tip—çubuk formda atıştımalıklar
Flavor—tatlı, çikolata, susam
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Genel olarak Japon atıştırmalıkların sertliklerinin 
öne çıkması, tuzlu olarak tanımlanabilecek 
lezzette farklı çeşniler (karışımlar, sofra tuzu 
vb.) kullanılarak üretilmesi dikkat çekicidir. Tüm 
ürünlerde orta üzeri sertliğe sahip olanların 
oranı %49’dur. Kumar et al. (2021), elde ettikleri 
sonuçları dikkate alarak Japon tüketicilere 
yönelik yeni ürün geliştirme çalışmalarında, 
genel olarak daha sert tekstüre sahip olan 
atıştırmalıkların daha yüksek beğeniye 
sahip olabileceğinin göz önünde tutulmasını 
önermişlerdir. Ayrıca atıştırmalıkların %65’inin 
tuzlu olması ve bu ürünlerde Japonya dışında çok 
fazla yaygın olmayan bazı aromatik özelliklerin 
bulunması (deniz ürünleri, alg, yosun, karides, 
kalamar, yengeç ve balık) bir diğer dikkat çekici 
sonuçtur. Özellikle deniz ürünleri aromalarının 
farklı gıda maddelerinde kullanımının Japon 
tüketiciler tarafından kabul görme olasılığı bu 
nedenle yüksektir. 

Japon atıştırmalıkların PK değerlendirmesinde, 
bazı özelliklere sahip atıştırmalık ürünler için 
ise önemli boşluklar bulunması söz konusu 
olmuştur. Örneğin lifli, kohezif, nemli, ağızda 
yağlı bir tabaka hissi oluşturan, partiküllü 
yapıda atıştırmalık ürünler bunlara örnek 
olarak verilebilir. Bu boşlukların nedeni Japon 
tüketicilerin ilgili tekstürel özelliklere sahip 
atıştırmalıklara yönelik düşük beğeni düzeyi veya 
bu özelliklere sahip yenilikçi ürünlerin piyasaya 
sunulmamış olması olabilir.

Ayrıca Japonya’da “Street food” olarak 
tanımlanabilecek atıştırmalıklar arasında 
göreceli olarak yumuşak tekstüre ve tatlılığa 
sahip ürünler bulunmaktadır. Ancak bu ürünlerin 
endüstriyel üretim ve dağıtımı güçtür. Bu nedenle 
pazar karakterizasyonunda karşılaştırma ve 
tanımlama amaçlı kapsama alınmamışlardır. 

Şekil 6. Japon pazarındaki atıştırmalıkların tanımlayıcı tekstür profillerine ait PCA (Principal Componensts 
Analysis) plotları (Kumar et al., 2021)



Kumar ve arkadaşları tarafından elde edilen 
ve açık erişime sunulan verilerin, aynı zamanda 
renk, görünüm, lezzet/aroma ve tekstür yanı 
sıra ambalaj özelliklerini de içermesi, ürün 
geliştiriciler tarafından yararlanılabilecek 
önemli bir kaynak niteliği taşımasına neden 
olmaktadır. Ayrıca yenilikçi bir ürün arzı için, 
ilgili atıştırmalık ürünlerde aynı karakteristik 
ve beğeni gören özelliğin farklı bir bileşen veya 
bileşenler kullanılarak sağlanabilmesinin de 
mümkün olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Bölge ve pazar karakterizasyonu için 
benzer çalışmaların farklı yaklaşımlar ile 
gerçekleştirilmesi mümkündür. Ürün kategorisini 
daraltmak (örneğin atıştırmalık yerine 
şekerlemeler veya bisküviler) hatta hedeflenen 
yeni ürün geliştirme çalışması odaklı hedef ürün 
grubu belirleyerek (örneğin gummy şekerlemeler 

veya tuzlu krakerler gibi) ilgili pazarda mevcut 
ürünlerin daha detaylı karakterizasyonunu 
gerçekleştirmek, hem pazarın mevcut durumunu 
hem de o pazardaki tüketicilerin genel beğeni 
ve gıda kabul kriterlerini oluşturmak için önemli 
veriler sağlayacaktır. Bu tür çalışmalarda 
panelistlerin yer aldığı duyusal çalışmaların 
yanı sıra enstrümental yöntemlerinde de 
(örneğin tekstür profil analizi) daha yüksek 
güvenilirlikteki tekrarlanabilir sonuçların elde 
edilmesini sağlayabilir. Duyusal karakterizasyon 
için ise oluşturulacak panel grubunun eğitimli 
panelistlerden ve uluslararası lezzetlere aşina 
kişilerden seçilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Şekil 7. 51 farklı Japon atıştırmalık ürünün projeksiyon konumlandırması (Aynı renkteki ürünler, aynı grup 
içerisinde tanımlanmış olup, tanımlama duyusal yöntem ile gerçekleştirilmiştir) (Kumar et al., 2021)
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Qian ve arkadaşları (2020), 
COVID-19 pandemisinin Japonya’da 
gıda atıkları ile ilgili davranış ve 
sosyal bilincini nasıl etkilediği ve 
değiştirdiğini incelemişlerdir. 
Bu amaçla Japonya’nın farklı 
bölgelerinden 1959 yetişkin ile bir 
araştırma yürütülmüştür. 

Elde edilen sonuçlar bireylerin pandemiden 

yüksek düzeyde etkilendiklerini, evsel gıda 

atıkları konusunda önemli hassasiyet ve 

farkındalık artışı olduğunu, gıda hazırlama ve 

satın alma sırasında bu değişimin bir sonucu 

olarak daha dikkatli hareket ettiklerini ve 

davranışlarının COVID-19’dan önemli düzeyde 

etkilendiğini tespit etmişlerdir. Bu etkiler ve 

değişikliklerin sosyo-demografik faktörlere 

göre farklılık gösterdiği tespit edilmiş olup, bu 

faktörler arasında cinsiyet, hane büyüklüğü ve 

istihdam statüsünün bulunduğu vurgulanmıştır. 

Bireylerin daha az gıda atığı çıkması için çaba 

gösterdikleri, ev içi gıda tüketiminin dünyada 

diğer bölge ve ülkelerde de olduğu gibi arttığı 

da araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir.

COVID-19 PANDEMİSİNİN JAPON 
TÜKETİCİLERİN EVSEL GIDA ATIK 
DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
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Japonya’da pandemi ile kısıtlamaların olduğu 

ve olmadığı bölgeler ile vaka sayısının düşük ve 

yüksek olduğu bölgelerin tümünde hane gıda 

alışveriş miktarının önemli artış gösterdiği, 

bunun sadece miktarsal bir artış olmadığı, aynı 

zamanda ürün çeşitliliğinde artış yönlü değişimin 

yaşandığı tespit edilmiştir. Evlerde gıdaların 

muhafazası için düşük alan bulunması ise bu 

tüketicilerin çeşitli sorunlar ile karşı karşıya 

kalmasına neden olmuştur. Ancak yüksek 

sayıda vakanın ve daha sıkı tedbirlerin olduğu 

bölgelerdeki gıda satın alma artışı daha düşük 

oranda olmuştur. Bu durum tüketici tercihinden 

öte, özellikle lojistik sorunlar nedeni ile kısıtlı 

erişimden kaynaklanmıştır. Yine bu bölgedeki 

tüketicilerin miktarsal olarak yüksek düzeyde 

satın aldıkları gıdalar için dahi “aşırı satın alma” 

tanımlamasını genellikle kullanmaları dikkat 

çekicidir. Çünkü bu yüksek satın alma miktarları, 

pandemi koşulları nedeniyle tüketiciler 

tarafından “normal”leştirilmiştir. Ancak gıda 

ihtiyaçlarına yönelik kaygı, açığa çıkan gıda 

atıklarına yönelik de farkındalığın artmasına 

neden olmuştur. 

Bu farkındalık ve atık açığa çıkmasına yönelik 

kaygı düzeyi sosyo-demografik faktörlerden de 

etkilenmiştir. Örneğin yaşlı tüketicilerin evsel 

gıda atığı açığa çıkmasına yönelik hassasiyet 

artışı, genç tüketicilerden yüksek belirlenmiştir. 

Genç bireylerin ise atık miktarlarını daha 

az dikkate olarak pandemi etkisiyle daha 

yüksek düzeylerde gıda satın alma eğiliminde 

oldukları görülmüştür. Cinsiyetin de bir diğer 

etkili faktör olduğu belirtilebilir. Kadın Japon 

tüketicilerin gıda atıklarının açığa çıkmasına 

yönelik erkeklerden daha yüksek düzeyde kaygı 

sahibi oldukları tespit edilmiştir. Japonya’da 

hane işleri ve yemek hazırlama ve alışverişler 

ile genel olarak kadınların ilgilenmesi dikkate 

alındığında, bu bulguların öngörülen nitelikte 

olduğu belirtilebilir.

Pandemi öncesi de dikkate alındığında genel 

olarak düşük hacimli/gramajlı ve küçük boyutlu 

ambalajları tercih eden Japon tüketicilerin 

sayısının, pandemi sürecinde gıda atığı açığa 

çıkması hassasiyetlerinin artışının etkisi ile 

yükseleceği düşünülmektedir. Ancak “stokçu 

tüketici” anlayışının da Japonya’da bazı 

gruplarda öne çıkması mümkündür. Yine de 

evlerin fiziksel özelliklerine ve depolama/

muhafaza imkanları dikkate alındığında, 

pandemi sonrasında küçük ambalajlara olan 

ilginin atıkların azaltılması kaygısı ile artacağı 

belirtilebilir.
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Gıda etiketleri tüketicilere 
zengin içerikte, spesifik ve 
uzman kurum veya kuruluşlar 
tarafından onaylanmış bilgiler 
sağlayabilmektedir. Ancak bu 
bilgilerin kaynakları değişkenlik 
göstermektedir. Bilgi ve/veya onay 
kaynağına göre etiketlerde ifade 
veya simgeler (örneğin logolar) 
kullanımı söz konusu olmaktadır.   

Rupprecht ve arkadaşları (2020) farklı ürün 
gruplarında etiketteki bu tür uygulamaların 
tüketicilerde oluşan karşılıklarını belirlemek 
için bir araştırma yürütmüşler ve Japon 
tüketicileri farklı özelliklere sahip ülkelerden 
tüketiciler ile (ABD, Almanya, Çin ve Tayland) 
karşılaştırmışlardır. Yaklaşık 10.000 tüketici 
ile gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı 
araştırmada genel gıda etiketlerine dair 

durumu belirleyebilmek için dört farklı ürün 
grubundan örneklerden (süt, bal, yağ ve şarap) 
yararlanılmıştır. Ayrıca sıklıkla kullanılabilen 
beş farklı bilgi ve onay kaynağı (yetiştirici/
çiftçi, yasal otorite, üretici birlikleri, uzmanlar 
ve tüketiciler) esas alınarak tasarlanan model 
etiketler bu örneklerde kullanılmıştır.  

Tüketicilerin etiket bilgi ve içeriğini doğru olarak 
yorumlamalarında, bilgi kaynağının öneminin 
yanı sıra, bilginin anlaşılması ve buna yeterli 
düzeyde güvenilmesi, oluşturulacak satın alma 
kararını etkilemektedir. Pazarlama, tüketici 
araştırmacıları ve gıda politikaları alanında 
yapılan çeşitli araştırmalarda kalite güvence ve 
sertifikasyonunun göstergesi olan “kalite etiket 
ve logoları’nın rolleri ve beslenme, orijin, üretim 
koşulları (örneğin organik) gibi konulara dair 
teknik ve bilimsel bilgilendirmesinin tüketicinin 
karar alma sürecini nasıl etkilediği incelenmiştir 
(Newman et al., 2014; Tonkin et al., 2015). 

ETİKET VE KALİTE LOGOLARI İLE 
TÜKETİCİ GÜVEN İLİŞKİSİ
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Örneğin McGreevy and Akitsu (2016), ilkokul 
öğrencilerinin velileri ile yaptıkları çalışmada 
5.825 kişi ile görüşmüşler ve onlara gıdalar 
ile ilgili hangi bilgi kaynaklarına güvendiklerini 
sormuşlardır. Japon ve Korelilerin bir ürüne 
güven düzeyinin, ambalajda bir çiftçi yüzü 
kullanılmışsa daha yüksek olduğunu tespit 
etmiş, ABD, Fransa ve Almanya’da ise genellikle 
çiftçi ve hükümetlerin güvenilir olduğu algısının 
yaygınlığını belirlemişlerdir.

Rupprecht ve arkadaşları (2020), katılımcıların, 
uzmanları (gıdaları bilimsel yöntemlerle 
inceleyen bağımsız, tarafsız araştırmacılar) 
yüksek düzeyde güvenilir bilgi kaynağı olarak 
tanımlandıklarını belirlemişlerdir. Yasal otorite 
ve üretici birlikleri Japonya, ABD ve Almanya’da 
daha az güvenilir bulunurken, en yüksek güven 
Çin ve Tayland için söz konusudur. Üreticilerin 
beyanına en yüksek güven ABD’de tespit edilmiş 
olup, en az düzey ise Çinli tüketicilere aittir. 
Tüm ülkeler arasında tüketicilerin yorum ve bilgi 
kaynağı olarak kullanılması halinde en az güven 
duyulması durumu Japonya için belirlenmiştir. 

Araştırmada bazı gıda özelliklerinin (güvenlik, 
saflık, orijin, lezzet, tazelik ve fiyat) ülkelere 
göre etkileri de incelenmiştir. 

Fiyat, Japon tüketiciler tarafından diğer ülkelere 
göre belirgin olarak daha yüksek düzeyde önemli 
bulunmaktadır. Tüm ülkeler için gıda maddesinin 
orijinin düşük öneme sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca tüm ülkelerde etiket güveni 
üzerinde sosyo-demografik faktörlerin etkilerinin 
düşük olduğu görülmektedir.

Özellikle Japonya’da yüksek düzeyde güven 
duyulan, uzman/bilim insanı kaynaklı etiketlerin 
nasıl dizayn edilmesi gerektiği önemli bir 
konudur. Japonya’da sıklıkla kullanılan 
yöntemlerden biri, bu amaçla logolara ve/
veya çeşitli illüstrasyonlara gıda etiketlerinde 
yer verilmesi yöntemidir. İlgili araştırmanın 
dikkat çekici bir diğer sonucu ise, ABD dışında 
tüm ülkelerde üretici kaynaklı bilgilere yönelik 
daha düşük güven duyulurken, yetiştirici/
çiftçilere güvenin yüksek olmasıdır. Ayrıca Japon 
tüketicilerin diğer tüm ülkelerden farklı olarak 
tüketici kaynaklı bilgiye düşük güven duyması, 
özellikle online satış kanallarının gittikçe 
yaygınlaştığı ve sosyal ağların çeşitli tanıtım ve 
pazarlama çalışmalarında yaygın kullanıldığı 
pazar koşullarında dikkate alınması gereken bir 
bulgudur.
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Şekil 8. Araştırmada kullanılan bazı ürün ön yüz görselleri (a) ABD uzman onaylı süt etiketi örneği,
(b) Çin üretici birliği onaylı etiket örneği, (c) Tayland üretici onaylı bal etiket örneği, (d) Almanya üretici onaylı bal etiket 

örneği, (e) Japonya hükümet/yasal otorite onaylı şarap etiket örneği (Rupprecht et al., 2020)



İHBİR Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Aydın Soyyiğit, 
bitkisel yağların raf ömrünü ve 
ticari faaliyetlerini İHBİR için 
değerlendirdi.

TENEKE AMBALAJLARIN RAF ÖMRÜ 
DAHA UZUN OLUYOR

Bitkisel ve normal yağların raf ömrünün, 
saklama koşullarına bağlı olduğunu belirten 
Aydın Soyyiğit, “Öncelikle çekirdekten elde 
edilen yağların, yenilebilir hale gelmesi gerekir. 
Bitkisel yağların çoğunun yenilebilir hale 
gelmesi için rafinasyon işleminden geçmeleri 
gerekmektedir. Normal şartlarda rafinasyon 
işleminden geçmeden kullanılan sadece 
zeytinyağı vardır. Ayçiçek, Kanola, Mısır Özü gibi 

yağların yenilebilmesi için rafinasyon işleminden 
geçmeleri gerekir. Rafinasyon işleminden 
geçen yağların pet şişelere doldurulmaları 
durumunda raf ömürleri serin kuru ve direkt 
güneş ışığından uzak tutulmaları halinde 24 
aya kadar uzatılabilir. Teneke ambalajlarda bu 
süre daha uzun olur. Ancak, her ihtimale karşı 
biz pet şişelere 18 ay raf ömrü tarihi veriyoruz. 
Tenekelerde ise 24 ay raf ömrü veriyoruz” dedi.  

Kullanılan ambalajlar üzerinde çeşitli testler 
yapıldığını söyleyen Aydın Soyyiğit, ambalaj 
testlerinin en önemli özelliklerini şöyle sıraladı: 

• Ambalajdan ürüne herhangi bir bulaşma
   olmaması, 
• Ambalajın temiz olması 
• Migrasyon testinin (geçirgenlik) uygun olması 
• Dolumdan sonra sızdırma olmaması 
• Teneke ambalajlarda tenekenin kalınlıkları
• Karton kolilerde mukavemet testleri
• Çift sıra dalga kalınlıkta olması  
• Dayanıklılık 

Bu sıralama tamamlandıktan sonra uygun olan 
ambalajların kullanılmaya başlandığını ekleyen 
Soyyiğit, “Yağın raf ömrü süresince, ambalajın 
da bozulmaması gerekiyor. Ambalajın nem, 
sıcaklık ve soğuktan etkilenmemesi için önlemler 
alınmadır. Ürünün muhafaza edildiği ortam 
şartları çok önemli. Her ne kadar ürünün hangi 
şartlarda muhafaza edildiğini tam olarak kontrol 
edemesek de ürünlerin kuru ve serin yerde 
güneş ışığı ve ortam ışığından uzak tutulmasını 
öneriyoruz” diye ekledi.

İHBİR YÖNETİM KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI AYDIN SOYYİĞİT’TEN 
RAF ANALİZLERİ
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ÜRÜNLERİN RAF ANALİZİNİ YAPMAK 
ÇOK ÖNEMLİ

Rekabet gücünü etkileyen faktörlerin başında 

insan gücünün geldiğini vurgulayan Aydın 

Soyyiğit, “Kaliteli ürünler üretiyoruz, en önemli 

avantajımız bu. Hammaddeye yakınlığımız, 

bizim açımızdan diğer önemli bir faktör. 

Yüksek döviz kurları da ihracatta rekabet 

gücümüzü artırıyor. Son yıllarda Türkiye’den 

tüm dünya ülkelerine birçok ürün grubunun 

ihracatı yapılmakta ve ürün gruplarımızın 

kalitesi Avrupa’daki ürünlerin karşısında açık 

ara rekabet edebilecek güçte. Kaliteli ürünler 

üretiyoruz. Bu da ihracatta sürekliliği sağlayan 

faktörlerden biri” diye konuştu. Uluslararası 

pazarlarda, pazara giriş hedefleri ve hedef 

pazarların seçimine vurgu yaptı.

GÜNLÜK 500 TON TOHUM KIRMA 
İŞLEMİ YAPILIYOR

Dünya bitkisel yağ ticaretinin yaklaşık olarak 
yüzde 90’ını palm, ayçiçeği, soya, zeytin ve 
hindistan cevizi yağının oluşturduğunu söyleyen 
Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın 
Soyyiğit, ürün gruplarının üretim ve ihracatında 
Arjantin, Ukrayna, Rusya, Çin, Romanya, 
Bulgaristan, Türkiye, Hindistan, İtalya, Kuzey 
ve Güney Amerika gibi ülkelerin yağlı tohum 
sektöründe öne çıkan ülkeler olduğunu 
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Hindistan 
ile Çin üretim ve ithalatta gündemde. Türkiye‘ye 
baktığımızda ise ayçiçeği, soya fasulyesi ve 
ürünleriyle ithalatta dünya pazarında yerini aldı. 
Soyyiğit Gıda olarak, öncelikle yakın coğrafya 
olmak üzere Djibouti, Etiyopya gibi birçok 
Afrika ülkesi, Ortadoğu, Güney-Orta Amerika, 
Asya ve Uzak doğu ülkelerine de artan yoğun 
ihracatlarımız var. Müşterilerimizin için en 
önemli kriter, zamanında ürün tedariki ve 
kaliteli ürün. Biz, Edirne Tayakadın’da yer alan 
entegre yağ tesisimizde günlük 500 ton tohum 
kırma ve rafine işlemleri ile müşterilerimizin 
bu ihtiyaçlarına hızlı cevap veriyoruz. 

Böylece şu anda 136 ülkede Türk Bayrağımızı 
gururla dalgalandırıyoruz.”

PAZARDA REKABET ANALİZİNİ 
İYİ YAPARAK TEKNİK BİLGİLERE 
HAKİM OLMALIYIZ

Afrika’da, orta vadede satın alma gücünün 

artacağını söyleyen Soyyiğit, “Afrika pazarına 

odaklanmamız gerekiyor, ayrıca son 5-6 yıl 

içerisinde, özellikle İHBİR olarak yönlendirdiğimiz 

Güney ve Kuzey Amerika, Batı ülkeleri ve 

Uzakdoğu ülkeleri yine bizim bu pazarlarda 

hedef ülkelerimiz ve karlılığımızı artıran faktörler 

arasında yer alıyor diyerek sözlerine şöyle devam 

etti: “Üretilen mal ya da hizmetin karşılığında 

fırsatları iyi gözetmemiz gerekiyor. Rekabet 

analizini iyi yapmak, karşı ülkelerin mevzuatlarını 

iyi analiz etmek, üretmiş olduğumuz ürünün 

gıda kodeksi, besin öğeleri tablosu gibi teknik 

bilgilerine çok iyi hakim olmak gerekiyor. 

O pazara girerken yine karşı ülkenin vergi 

mevzuatları, rekabet şansı, pazardaki karlılık 

beklentisi, ürünün raf analizinin yapılması 

gerekiyor. Aslında en önemli faktör, ülkeye 

girerken partnerin çok iyi seçilmesi. Çünkü bu, 

süreklilik açısından oldukça önemli. Aksi halde 

pazara giriş ve çıkışlar eş zamanlı olabilir, 

bu bağlamda olumsuzluklar, hayal kırıklıkları 

doğabilir.”

Marka olarak hedef pazarların doğru ve net 

olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan 

Soyyiğit, “Ülkenin konumu, lojistik imkanları, 

iklimi, tüketim alışkanlıkları, ithal ürünlere 

yaklaşımları, pazarda markanızı temsil edecek 

partnerinizin doğru seçimi, ürün ve markanızın 

tanıtımı için fuar organizasyonlarına katılmak, 

bölge ziyaretleri ve İHBİR olarak düzenlediğimiz 

alım heyetleri hedef ülke ve pazarları belirleyen 

en önemli kriterler arasındadır” dedi.
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Japon tüketiciler küreselleşmenin 
sonucu olarak Batı etkisinde 
kalmaktadırlar. Ancak Japonya 
sıklıkla etnik homojenliğe sahip, 
kendine özgü kültürü ile modern 
yaşam stilini harmanlamış kollektif 
bir ulus olarak tanımlanır. Ayrıca 
Japon ekonomisinin dünyanın farklı 
bölgelerindeki ekonomik faaliyet 
ve yatırımları bir yandan gelenekçi 
yapısını koruma çabası içerisinde 
olmalarını, bir yandan da diğer 
kültür çeşitlilikleri ile doğru ilişkiler 
kurma ve onları anlama çabası 
göstermelerini gerektirmektedir.  

Japon tüketici pazarı ise sürekli olarak yenilik 
talepleri ile karşı karşıya olan bir ortamdır. 
Japon kültürel kimliğini teşviğe ve korumaya 
yönelik çabalar olmasına rağmen, Japon 
tüketiciler diğer ülke ve kültürlerden ürün ve 
etkilere sıklıkla maruz kalmaktadır. 

Ayrıca internetin varlığı ve yaygın kullanımı son 
ürünler ve trendlerin tüketicilere hızlı şekilde 
ulaşmasına ve tüketicilerin farklı şiddetlerde 
etkilenmelerine neden olabilmektedir.

Güçlü kollektivistik bir kültüre sahip olması bu 
özelliğin ülkedeki çoğu faaliyette yansımaları 
ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Örneğin; 
Japonya’daki kompleks dağıtım sisteminin 
temelleri ve nedenleri arasında bu özelliğin 
varlığı bulunmaktadır. Japonya gibi büyüyen 
pazarlardan yararlanmak için öncelikle 
ortalama Japon tüketicilerinin yaşam stillerinin 
doğru anlaşılması önem taşır. Japonya aynı 
zamanda internet tabanlı bir toplum olup, 
Japon tüketiciler çeşitli internet mağazacılık 
ve müzayede sitelerini kullanmakta ve kendileri 
için uygun ve kullanışlı olabilecek farklı satın 
alma kanalları yaratmaktadırlar. Tüm dünyada 
olduğu gibi, şirketler ve özellikle perakende 
mağazalar, geri-besleme ve şikayetleri dikkate 
alarak tüketicilerinin tatmin düzeyini artırmaya 
çalışmakta ve özellikle çeşitli sosyal medya 
platformları tüketicilere yorumlarını paylaşma 
imkanı sunmaktadırlar. Bu söz konusu alanlar 
arasında gittikçe daha da büyüme gösteren 
online gıda alışverişi de bulunmaktadır. 
Bu platformdaki deneyimlerinin ve sonrası 
görüşlerinin, ürün değerlendirme ve önerilerinin 
elektorinik ağızdan-ağıza (e-WOM, electronic-
Word of Mouth) bir bilgiye dönüşmesi ve bu 
bilginin kullanılması için tüketicilerin buna yönelik 
zaman harcamasının yanı sıra karakteristik 
özellikleri de önemlidir. Mevcut koşullarda genel 
olarak online değerlendirmeler farklı derecelerde 
önemli kabul edilmekle birlikte, bu yorumları 
yazan ve paylaşan çoğu tüketici ilgili ürünü ilk 
kez satın alma ve/veya deneyimleme sonrası 
bunu gerçekleştirmektedir. Bu nedenle alışverişin 
tekrarlanan nitelikte olması yorumlamayı daha 
güvenilir hale getirse de ilgili duruma dair çok 
kısıtlı veri ve bulgu bulunmaktadır.

JAPON TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ 
TEKRARLARI ÜZERİNDE DENEYİM 
PAYLAŞIM VE YORUMLARININ ETKİSİ
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Mariuchia ve Takahashi”Nin (2018) yaptıkları 
araştırma, Japon tüketicilerin bazı karakteristik 
özelliklerini belirlemeyi destekleyicidir. Bu 
çalışma ile online satış kanallarının müşterisi 
olan Japon tüketicilerin ilgili ürünlere yönelik 
tekrarlanan alışverişleri ve bunlara dair yorum ve 
görüşlerini e-yorum olarak paylaşma özellikleri 
incelenmiştir. Çalışmada e-yorumlar özellikle 
üç kriter esas alınarak değerlendirilmiştir; 
fiyat (ucuz, değerinde, yüksek oranda indirimli 
ve avantajlı fiyat), promosyon/tanıtım (TV 
ve internet siteleri dışındaki iletişim kanalları 
haricinde reklam/tanıtımlara maruziyet, izinli 
pazarlama (örneğin e-mail aracılığıyla) ve 
bir reklamın inandırıcılığı), hizmet ve ikmal 
(dağıtım hizmetine güven, külfetsizlik, ürün 
temin edilebirliği, satın-alma sonrası hizmet). 
Ayrıca tüketicilerin e-memnuniyeti ise üç 
skala kullanılarak ölçülmüştür; ürün çeşitliliği, 
satın alma ile tatmin, alışveriş deneyimi ile 
tatmin. E-güven ise e-satıcıya güven, ticari 
işlem ve ödeme sistemine olan güven esaslı 
tüketiciler tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca 
tüketicilerin yorumlarının amaçları ve niyetleri de 
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 
1208 Japon tüketiciye ait veri incelenmiştir.

Maruchi and Takahashi, çalışmalarında elde 
ettikleri bulguların, Japon tüketicilerin çoğu 
diğer ülkelerdekilerden farklı özelliklere sahip 
olduklarını ortaya koymuştur. Örneğin; bu 
tüketici grubunun ürün ve alışveriş ortamına 
duydukları güven (e-güven) ile yorum paylaşma 
eğilim ve niyetleri arasında bir ilişki olmadığı 
görülmüştür. Ancak hizmet ve ikmal, fiyatlar ve 
tanıtımlara dair görüşlerini paylaşma niyetleri 
ile güven düzeyleri arasında ilişki belirlenmiştir. 
Bu faktörlerin aynı zamanda Japon tüketicilerin 
memnuniyet düzeyleri üzerinde de etkili olduğu 
tespit edilmiştir. Bu bulguların tekrarlanan satın 
almalar gerçekleştiren Japon tüketiciler için 
de geçerli olması önem taşımaktadır. Özellikle 
“fiyat” ve “hizmet-ikmal” odaklı bir tüketici 
grubunun varlığı söz konusudur.

Bir diğer önemli bulgu ve sonuç ise Japon 
tüketicilerin güven duygusu arttıkça ürün veya 
satış kanalına dair yorum paylaşma eğiliminin 
düşüş göstermesidir. Ayrıca genel olarak yorum 
paylaşma eğilimi de diğer çoğu ülkeye göre 

düşüktür. Olası nedenler arasında fiziksel satış 
noktalarında da tüketici ve satıcı ile görevlilerin 
genel olarak çok az fiziksel etkileşime girme 
özelliğinin bulunması olabilir. Bu durumun etkisi 
ile Japon tüketiciler, online yorum sitelerini 
kullanarak perakendeciler/e-ticaret kanalları 
ile etkileşime geçmek için kendilerini rahat 
hissetmiyor olabilirler. Dolayısıyla bilgi yayılımı 
için (e-WOM) diğer iletişim yöntemlerinin 
(örneğin yüz-yüze görüşmek veya sosyal medya 
sohbet uygulamaları) tercihi olası bir durumdur.

Araştırma sonuçlarının önemli bir çıktısı da; 
Japon kültürüne özgü davranışların, e-ticaret 
ve alışverişte dahi önemli yansımalarının 
bulunmasıdır. Bu kültürün özelliklerinden 
birisi, olumlu geri-besleme ve fikirlerin 
ifade edilmesinde bireylerin kendini rahat 
hissetmemesidir. Japonca bir terim olan 
“homegoroshi”, “övgü ile öldürmek” anlamında 
kullanılmakta olup, bu yaklaşım Japon kültürünün 
bakışının bir göstergesi olarak dikkat çekicidir. 
Benzer bir mizaç olarak, Japon tüketicilerin 
bir e-satıcının övülmesi ile motive olmama 
eğiliminde bulunmalarıdır. Çünkü bu jesti 
olumludan çok alaycı ve/veya iğneleyici olarak 
algılayabilirler.

E-ticaretin yaygınlaşması ve hacmin artış 
kazanması, bu platformlardaki tüketicilerin 
daha iyi anlaşılması ve onlara yönelik uygun 
stratejilerin geliştirilmesini bir gereklilik, 
hatta zorunluluk haline getirmektedir. Ancak 
hedef toplulukların ve tüketicilerin, kültürel 
özelliklerinin bu ortamlardaki davranış ve 
tepkileri üzerinde etkili olduğuna dair önemli 
bir örnek, Mariuchi and Takahashi (2018) 
tarafından gerçekleştirilen bu araştırmanın 
bulgu ve sonuçlarıdır. Çok sayıda ülkede 
yürütülebilecek ürün tanıtım ve tutundurma 
çalışması yöntemlerinin Japonya ve Japon 
tüketicileri için uygun ve sonuç alıcı olamayacağı, 
ilgili veriler ışığında ifade edilebilir. Dolayısıyla 
özgün bir kültüre sahip olan bu ülkenin 
tüketicilerine yönelik pazarlama çalışmalarında 
da süregelen hassasiyetler dikkate alınarak 
yöntem ve argümanlar belirlenmesi, pazarda 
sürdürülebilir pay sahibi olmak ve marka 
bilinirlik ve değerine katkı sağlamak için önem 
taşımaktadır.
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Otsuka ve arkadaşları (2020), 7. - 12. sınıf 

öğrencisi 84.988 ergen ile gerçekleştirdikleri 

geniş kapsamlı araştırmada, katılımcıların 

beslenme davranışlarını belirlemeye (kahvaltı 

atlama, dışarıda yeme, atıştırmalık tüketimi, 

genel öğün atlama, akşam yemeğini yalnız 

yeme, yetersiz beslenme) çalışmışlardır. 

Genel olarak Japon ergenlerde erkeklerin 

%14.2, kızların ise %12.4’ünün sağlıksız olarak 

tanımlanabilecek beslenme davranışına sahip 

olduklarını tespit etmişlerdir. Erkek ergenler 

ile karşılaştırıldığında kızlar kahvaltı atlama, 

atıştırmalık tüketme, dışarıda yemek alışkanlığı, 

öğün atlama ve yalnız akşam yemeği davranışları 

Ergenlerin sağlıksız beslenme 
davranışları, toplum sağlığının 
önemli bir sorunu haline 
gelebilmektedir. Cinsiyete bağlı 
beslenme davranışı farklılıkları 
genellikle ergenlik döneminde 
ortaya çıkmaktadır.  

ile daha negatif bir ilişkiye sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

Japonya’da erkek çocuklar ve ergenler 

arasında obezite ile karşılaşma sıklığı artmakta 

iken kızlar arasında ise sıskalık yükseliş 

göstermektedir. Ancak bu durumun iki yönlü 

bir problem olarak tanımlanması mümkündür. 

Çünkü kız çocuklarının bu durumu, ilerleyen 

yıllarda osteoporozis ve düşük doğum ağırlığına 

sahip bebeklerin yaygınlaşması gibi sorunlara 

yol açabilir. Bu sorunlar dikkate alındığında 

Japonya’nın diğer ülkelerden farklı bir trende 

sahip olduğu görülmektedir. 
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Bu nedenle ülkede ergenlere yönelik cinsiyet 

esaslı beslenme davranışlarını değiştirme çalışma 

ve çabaları tartışılmaktadır.

Otsuka ve arkadaşları (2020), araştırmaya 

katılan Japon ergenlere ait sonuçlar üzerinde 

cinsiyet farklılığının önemli olan parametrelerden 

bazılarının katılımcıların sağlıklı beslenme 

konusundaki görüş ve inançlarındaki farklılıktan 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Örneğin; 

Japon kız çocukları beslenme konusunda 

erkek çocuklara göre daha dikkatli ve bilinçli 

hareket etmekle birlikte, yine de beslenme 

kalitelerini yetersiz olarak değerlendirmekte 

ve tanımlamaktadır. Daha önce yürütülen ve 

cinsiyetin Japonya’da ergenlerin beslenme 

davranışlarındaki farklılıklar üzerinde etkili 

olduğu belirlenen araştırmalarla (Oba et al., 

2016) uyumlu sonuçlar elde edilmiş olup, 

Otsuka ve arkadaşları Japon ergen kızların, 

erkeklerden daha fazla kilo alma kaygısı 

taşıdıklarını vurgulamışlardır. Bu sonucun önemli 

bir boyutu, ergenlikte edinilen alışkanlığın 

aynı bireylerin daha sonra hane halkının gıda 

seçimi ve tüketimi üzerindeki davranışlarına 

yansıyabilecek olmasıdır. 

Japonya’da kadınların bu rolü üstlendikleri 

özellikle dikkate alındığında, takip eden 

yıllarda bu çalışmanın sonuçlarının daha 

geniş popülasyon ve tüketici grupları için de 

geçerliliğinin olacağı belirtilebilir. 

Kilo ve fazla kalori kaygısı olan tüketicilerin bir 

tutumu da öğün atlama olabilmektedir. Ancak 

Japon ergen kızların öğün atlama alışkanlık ve 

davranışlarının düşük olduğu, bunun yerine düşük 

porsiyon ve/veya miktarda gıdayı tükettikleri 

ve bu gıdaların beslenme kalitesine yönelik ise 

kaygı taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu kaygının 

bir yansıması olarak ergen kız öğrencilerin, 

tükettikleri gıdaların beslenme kalitesini daha 

olumsuz tanımlamış oldukları düşünülmüştür. 

Otsuka et al. (2020) tarafından elde edilen 

verilerin, bu bölgeye yönelik pazarlama ve ürün 

geliştirme çalışmalarına, ayrıca Japon gıda 

tüketicilerinin gelecek projeksiyonlarına katkı 

sunma potansiyeli bulunmaktadır.

40-41



2019 yılında Japonya’da uzaktan 
veya evden çalışanların oranı %8.4 
iken, pandemi sürecinde bu oran 
%34.6’ya çıkmıştır. Bu orandaki 
değişimin, gıda tercih ve satın alma 
davranışları üzerinde de etkileri 
olmaktadır. Çünkü istihdam durumu 
ve çalışma ortam ve koşulları, 
beslenme düzen ve alışkanlıklarını 
etkileyen faktörler arasındadır.  

Örneğin; Amerikalı yetişkinlerden evden 
çalışanların genel ortalamaya göre dakika 
cinsinden yemek hazırlamaya 1.7 kat, yeme-
içmeye ise 2.6 kat daha fazla zaman ayırdıkları 
belirlenmiştir (Restepo and Zaballos, 2020). 

Ayrıca çalışma yöntemi nedeni ile sosyal hayat 
alışkanlıklarının dışına çıkmak daha depresif ruh 
haline, bu durum ise iştah ve gıda tüketiminde 
değişikliklere neden olabilmektedir. Yine bir 
diğer göz önünde tutulması gereken bulgu, 
evden çalışma halinde çalışma süresinin daha 
uzun olabilmesi ve ayrıca bu koşullarda çocuk-
bakımı ve ev işlerine daha uzun süre ayrılmasıdır. 
Dolayısıyla tezat bir durum olarak görülebilse 
de evden çalışma halinde tüketicilerin hazır 
yemek ve/veya eve-servis yemek tüketimi 
de artış gösterebilmektedir. Bir diğer 
yansıma ise atıştırmalık gıdaların tüketiminde 
gerçekleşmektedir. Özellikle pandemiye bağlı 
kapanma süreçlerinde farklı ülke ve bölgelerde 
atıştırmalık gıdaların ve tatlıların tüketimlerinde 
artışlar belirlenmiştir (Bin Zarah et al., 2020; 
Ruiz-Roso et al., 2020; Scarmozzino and Visioli, 
2020).

Sato ve arkadaşları (2021), yukarıda belirtilen 
koşullar ve tüketime yansımalarını incelemek 
amacıyla Japonya’da 5929 kişi ile bir araştırma 
gerçekleştirmiş olup, bu kişilerin yaş ortalaması 
44 olarak belirlenmiştir. Araştırmada yer alan 
veriler, Japonya’da yaygın kullanıma sahip olan 
mobil bir uygulama (CALO mama) aracılığıyla 
elde edilen verilerin, yapay zeka kullanılarak 
incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Ayrıca elde 
edilen veriler pandemi nedeni ile kapanma ve 
uzaktan/evden çalışma ortamına geçiş öncesi 
ve sonrası tüketim trendleri ürün grupları 
esaslı ve tüketim miktarları dikkate alınarak 
belirlenebilmiştir. Araştırma bulgularının 
pandemi süreci sonrası evden çalışma modelinin 
özellikle bazı meslek grupları için daha da 
yaygınlaşacağı, bu yaygınlığın Japonya gibi 
yüksek teknolojinin iş ve sosyal hayatta yaygın 
olarak kullanıldığı ülke ve toplumlarda daha fazla 
oranda olacağı göz önünde tutulacak olduğunda 
önem taşıdığı belirtilebilir.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİNİN JAPON 
TÜKETİCİLERE AİT BESLENME VE GIDA 
SEÇİMLERİNE ETKİSİ

Temmuz 2021



Genel olarak atıştırmalık gıdalar, sebze, bakliyat, 
yosun içeren gıdalar, balık, kırmızı et ve süt 
ürünleri tüketim sıklığı kapanma sürecinde 
artarken, alkollü içecek tüketimi azalmıştır. 
Japon tüketicilerde uzaktan çalışma ise yine 
atıştırmalık gıdalar, sebzeler, meyveler ve süt 
ürünlerinde tüketim artışına, kırmızı et, yosun 
içeren gıdalar ve alkollü içeceklerde düşüşe 
neden olmuştur. Örneğin sebzeler, süt ürünleri 
ve atıştırmalık tüketim sıklıklarında sırasıyla 

Pandemi koşullarının oluşturduğu stres, Japon 
tüketicilerde bir yandan haz amaçlı gıda 
tüketimini de teşvik etmiştir. Bunun sonucu 
olarak da atıştırmalık gıda tüketim miktar 
ve sıklığında artış gerçekleşmiştir. Bu durum 
özellikle uzaktan/evden çalışma döneminin 
ilk uygulandığı süreçte daha belirgin olarak 
tüketimlere yansımıştır. Dolayısıyla stres düzeyi 
ile atıştırmalık tüketimi arasındaki pozitif ilişkiyi 
doğrular nitelikte veriler elde edilmiştir (Sato 
et al., 2021). Takip eden süreçte bu atıştırmalık 
gıdalara olan taleplerin devam edebileceği ancak 
tüketicilerin lezzet/haz alma talebi ile sağlıklı 
beslenme kaygılarının ortak etkisi altında gıda 
seçimlerini yapacağı öngörülmektedir. 

%8, %11 ve %8 artış gerçekleşirken alkollü 
içeceklerde ise %13 düşüş belirlenmiştir. Ayrıca 
tüketicilerin daha sağlıklı ve dikkatli beslenme 
çabasında oldukları görülmüş, bitkisel protein 
kaynaklarına olan ilgi ve tüketim artmıştır. 
Evden çalışma ile Japon tüketiciler evde yemek 
hazırlamaya daha fazla zaman ayırmışlardır. 
Özellikle kadınlar, gençler ve idareci olmayan 
çalışanlar daha fazla sebze, meyve ve bakliyat 
tüketmeye başlamışlardır.

Bu ise atıştırmalık gıdaların daha düşük kalori 
düzeyinde ve çeşitli fonksiyonel bileşenlerce 
zenginleştirilmiş ancak lezzet (tad, aroma gibi) 
unsur ve özelliklerinde olumsuz değişim ve 
kayıplar gerçekleşmemiş hallerine talebin, diğer 
ülkelerde olduğu gibi Japonya’da da yüksek 
olacağı sonucuna ulaşılmasına neden olmaktadır. 
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