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MALEZYA ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI  

INFO STAND KATILIM ORGANİZASYONU SONUÇ RAPORU 

 

Fuara ve Info Stand Katılımına İlişkin Bilgiler 

Malezya Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı, 6-8 Haziran 2013 tarihleri arasında, Putra 

World Trade Center / Kuala Lumpur’da düzenlendi. 2013 yılı istatistiki verileri henüz 

yayınlanmayan fuarı, internet sitesinden alınan verilere göre, 2012 yılında 25 ülkeden 21.472 

ziyaretçi izlemiş, fuarda 22 ülkeden 352 katılımcı yer almıştır. 

Toplam 2 holde gerçekleştirilen Malezya Fuarı’na Şekerleme ve Şekerli Mamuller 

Tanıtım Grubu (ŞMTG) 36 m2’lik info stand ile katıldı. ŞMTG haricinde herhangi bir Türk 

firmasının fuara katılımı olmazken, Malezya ile yakın ticari ilişkileri bulunan Singapur, Çin, 

Sri Lanka, Tayvan, Tayland ve Pakistan gibi bölge ülkelerine ait milli katılımların yanı sıra 

Kanada, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin ticari müşavirlikleri de fuarda yer aldı. Helal 

gıda temeline dayalı ürün gruplarının ağırlıklı olduğu fuarda katılımcılar daha çok baharatlar, 

atıştırmalık ürünler, meyve suları, alkollü içkiler, organik gıdalar ve su ürünleri ile fuara 

iştirak etti.   

Malezya Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda, şekerli mamuller sektöründe faaliyet 

gösteren firma katılımının bir veya iki ile sınırlı kalması, bu sektörde 500’ü aşkın üyeye sahip 

ŞMTG standına olan ilgiyi arttırdı. Çikolata, bisküvi ve şekerli mamul ürünlerimizin yanı sıra 

geleneksel ürünlerimiz olan baklava ve lokum da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tüketim 

alışkanlıkları diyabetik ürünlere yönelik olan Malezya halkı, özellikle geleneksel ürünlerimizi 

ilgiyle karşıladı fakat çok tatlı bulduklarını ifade etti. Üretim bandı dünyanın kayda değer 

üreticileriyle boy ölçüşen, çok çeşitli ürün portföyüne sahip Türk şekerli mamuller sektörünün 

bu durumun üstesinden rahatlıkla gelebilecek kapasiteye sahip olduğu, fuara katılan ŞMTG 

personeli tarafından ziyaretçilere itinayla aktarıldı (ŞMTG standını ziyaret ederek 

ürünlerimizle ilgilenen ziyaretçiler ve talepleri EK’te yer almaktadır). 

 T.C. Kuala Lumpur Ticaret Müşaviri Sayın Esat Durak, ŞMTG’ye, itinalı 

çalışmasından ve sektörü temsilinden dolayı teşekkürlerini iletti; Türkiye’nin, bölge 

potansiyeli açısından stratejik bir konumda olan Malezya’daki fuarlara (özellikle MIHAS – 

The Global Halal Market Place), önümüzdeki dönemde milli katılım düzeyinde katılımının 

çok faydalı olacağını dile getirdi. 
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Malezya Pazarına İlişkin Bilgiler 

- Malezya, %60’ı Müslüman olmak üzere yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. 

Zorunlu olmasa da satış sırasında Helal Sertifikası ürünlerde yer alması ihracatçı için 

bir avantaj ve tercihte öncelik oluşturmaktadır (Helal sertifikası konusunda Helal 

Development Corporation ve JAKIM bilgi kaynakları olarak kullanılabilir). İngilizce 

ülkenin 2. Resmi dili gibidir, hemen hemen herkes İngilizce konuşabilmektedir. 

Malayların yanısıra Çinli ve Hintli nüfusun da ağırlıklı olduğu Malezya, Türkiye ile 

olan ticaretini Malezya üzerinden yapan 300.000 dolayında İranlı nüfusu 

barındırmaktadır.  

- Halkın tüketim alışkanlıkları diyabetik ürünlere yöneliktir. Sağlık koşullarına önem 

verilmekte, fazla tatlı ürünler tercih edilmemektedir. Halk, daha çok alışveriş 

merkezlerinde yer alan süpermarketlerden alım yapmaktadır. Malezya’da bulunan 

başat süpermarket zincirleri şunlardır: Mydin, Tesco, Giant, Cold Storage, Jaya Jusco, 

ve KK Markets Group. Cold Storage’de, şekerli mamul ürünleri aşağıdaki fiyatlar 

üzerinden satılmaktadır (1 USD yaklaşık 3 Ringgit-MYR’dir): 

240 gr Snickers: 13,39 MYR 

202 gr M&M’s şekerleme: 12,99 MYR 

178 gr Cadbury şekerleme: 8,29 MYR 

100 gr Lindt bitter çikolata: 12,39 MYR 

250 gr wafer bisküvi: 11,99 MYR 

80 gr rolled wafer bisküvi: 5,99 MYR 

200 gr çikolatalı kurabiye: 10,99 MYR  

56 gr’lık 2’li paket Wringleys Sakız: 11,89 MYR 

Mentos 3D yedili sakız: 1,69 MYR 

50 gr ballı-limonlu jelly: 1,49 MYR 

300 gr 20 değişik aromalı jelly: 24,99 MYR 

336 gr Halley bisküvi: 10,89 MYR 

138 gr kek: 7,49 MYR 

150 gr çikolata kremalı tart: 4,28 MYR 

681 tereyağlı kurabiye: 29,99 MYR 

- Piyasada Elite Naturel, Gülsan, Dimes, Burcu Konserveleri, Kemal Kükrer gibi Türk 

markaları yer almaktadır. İş hayatı ise daha çok Çinlilerin elindedir. Tüketici diyabetik 

ürünleri tercih etmekte, çok fazla tatlı sevmemektedir. Ambalaj içerisinde tekli 

ambalaj ürünleri (ambalaj içinde ambalaj) kullanmaktadır. 
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- Yerel firmalardan Fidani Çikolata, halkın büyük organizasyonlarında (düğün gibi) 

tercih ettikleri bir üründür. Bu firmaya ait ürünler, halkın elit kesmine hitap etmektedir. 

Orta kesimi hedef kitle olarak seçen piyasadaki ürünler kaliteden uzaktır. 

- Malezya’da medya etkin bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla medya, 

reklam ve yayın organları hedef kitleye ulaşmak için kullanılabilecek önemli birer 

araçtır. 

- Malezya’nın Singapur, Tayvan, Tayland başta olmak üzere komşu ülkeler ile yoğun 

bir ticari ilişkisi mevcuttur ve Malezya bölge ile ticari ilişkiler anlamında merkez 

olarak kullanılabilecek bir ülkedir. Ayrıca hükümet, yabancı yatırıma çok sıcak 

bakmakta, yabancı yatırımcıyı sübvanse etmektedir. Bu durum, yabancı yatırımcının 

Malezya’da ofis açarak, batan şirketleri alarak ya da mevcut şirketler ile ortaklık 

kurarak iş yapma girişimlerini kolaylaştırmaktadır. Zaten bu sebeple yerel 

distribütörler ürünü görmek istemekte, diğer ülkelerden direkt ithalat yolunu tercih 

etmemektedir.  

 

Şekerli Mamullerde Malezya’nın Uyguladığı Gümrük Vergileri 

Product Description Product Code 

Total ad valorem 

Equivalent Tariff 

Roasted coffee (excl. decaffeinated) 090121 0% 

Refined sugar, in solid form, nes 170199 0% 

Glucose&glucose syrup nt cntg fruct/cntg in dry state <20% by wt 

fruct 170230 7.5% 

Glucose inc syrup cntg in dry state min 20% but <50% by wt of 

fructose 170240 0% 

Fructose, chemically pure 170250 0% 

Fructose&fructose syrup nes,cntg in dry state >50% by wght of 

fructose 170260 7.5% 

Sugars in solid form, incl. invert sugar and chemically pure maltose, 

and sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by 

weight of fructose, not flavoured or coloured, artificial honey, whether 

or not mixed with natural honey and caramel (excl. cane or beet sugar, 

chemically pure sucrose, lactose, maple sugar, glucose, fructose, and 

syrups thereof) 170290 0% 

Molasses nes 170390 0% 

Chewing gum, whether or not sugar-coated 170410 15% 

Sugar confectionery not containing cocoa, incl. white chocolate (excl. 

chewing gum) 170490 15% 

Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted 180100 0% 

Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste 180200 0% 

Cocoa paste not defatted 180310 25% 

Cocoa paste, wholly or partly defatted 180320 19% 

Cocoa butter, fat and oil 180400 10% 
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Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter 180500 10% 

Cocoa powder, sweetened 180610 19% 

Chocolate&other food preparations containg cocoa weighg more than 

2 kg 180620 15% 

Chocolate and other preparations containing cocoa, in blocks, slabs or 

bars of <= 2 kg, filled 180631 15% 

Chocolate and other preparations containing cocoa, in blocks, slabs or 

bars of <= 2 kg (excl. filled) 180632 15% 

Chocolate and other preparations containing cocoa, in containers or 

immediate packings of <= 2 kg (excl. in blocks, slabs or bars and cocoa 

powder) 180690 15% 

Sweet biscuits 190531 6% 

Waffles and wafers 190532 6% 

Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers' 

wares nes 190590 2.7% 

Extracts, essences and concentrates, of coffee 210111 5% 

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa 210500 5% 

Food preparations, n.e.s. 210690 12.2% 


