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ÖNSÖZ 

Tüketmek tüm canlılara özgü bir davranıştır. Yaşamak, hayatta kalmak, 

sürdürülebirliği sağlamak,  gibi birçok neden tüketimin amaçlarını 

oluşturmaktadır. Diğer canlıların yanı sıra tüketim, insan hayatının 

vazgeçilmeyen bir unsurudur. İnsan dışındaki diğer varlıklar sadece 

hayatta kalmak için tüketmek zorunda iken, insanoğlunun tüketim 

gayesi sadece hayatta kalmak değildir. Tüketim insanlar tarafından 

birçok konuda yapılmaktadır. Tüketim ihtiyaçlardan 

kaynaklanmaktadır. İhtiyaçlarımız sonsuz kaynaklarımız ise kıttır. 

Yemek, içmek, barınmak, dinlenmek, eğlenmek bunlardan en 

önemlilerini oluşturmaktadır. İnsanoğlunun tüketim ihtiyacı sürekli 

olarak yenilenen bir dürtüdür. İhtiyaçlarımız tüketmemize sebep 

olmakta ve giderek artarak çeşitlenmektedir. İnsan açısından gıda 

tüketimi yelpazesi çok geniş bir alandır. Tarım ve gıda ürünlerinin 

tüketimi insanoğlu var olduğu sürece devam edecek ve giderek 

çeşitlenecektir. Bu kitapta tarım ve gıda ürünleri tüketimine farklı 

açılardan bakılmış ve tüketim değişik konularla ele alınmıştır. Kitabın 

hazırlanma aşamasında yardımlarını ve desteğini esirgemeyen Sayın 

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU’na, yayınlanma aşamasında desteği 

ve emeği geçen İKSAD yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 

Editör 

Dr. Öğretim Üyesi Nuran TAPKI  
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1.GİRİŞ 

 

Tarım sektörü bitkisel üretim faaliyeti ve hayvansal üretim 

faaliyetinden oluşmaktadır. Hayvansal üretim faaliyeti sonucunda elde 

edilen değerler canlı hayvan üretim değeri ve hayvansal ürünler üretim 

değeri olarak ikiye ayrılmaktadır. Türkiye’de 2020 yılında canlı hayvan 

üretim değeri 195.238.95.231 TL, hayvansal ürünler üretim değeri ise 

108.598.173.132 TL’dir. Canlı hayvanlar pazarlanan değeri 

77.517.570.508 TL ve hayvansal ürünler pazarlanan değeri ise 

81.340.471.067 TL’dir (TÜİK, 2021). Sektör ülke ekonomisine; 

hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması, bitkisel üretime yaptığı girdi 

katkısı, sanayi sektörüne hammadde yaratması, döviz gelirlerine 

katkıda bulunması, mera alanlarının kullanımı gibi birçok bakımdan 

katkı yapmaktadır (Kılıç ve Eryılmaz, 2020; Kara ve ark., 2020).  

2019 yılında Dünya’da et üretimi toplam 335,2 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Toplam et üretiminde en büyük payı kanatlı eti 

oluşturmaktadır (%39). Dünya kanatlı eti toplam üretim miktarı 130,5 

milyon ton olarak belirlenmiştir (Anonim, 2019). Dünya et ticareti 35,3 

milyon tondur. Toplam et ticaretinin %38,86’sını kanatlı eti ticareti 

oluşturmaktadır. Dünya kanatlı et ihracatının %71’ini Brezilya, ABD 

ve AB oluşturmaktadır. Brezilya’nın payı %30,7 olup birinci ihracatçı 

ülke konumundadır (Anonim, 2019). Dünya tavuk eti üretimi 2019 yılı 

FAO verilerine göre 118 milyon ton olup bu üretimin 116,3 milyon tonu 

tüketilmektedir. Dünya toplam tavuk eti ihracat miktarı 14,5 milyon 

ton, ithalatı ise 12,8 milyon ton olarak belirtilmiştir (Anonim, 2021). 

Tavuk eti tüketiminde en önemli ülkeler ABD (%17,2), Çin (%14,3), 
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AB (28) (%12,1), Brezilya (%10,2), Rusya’dır. (%4,8).  Türkiye tavuk 

eti üretiminde   %1,8’lik paya sahip olup dünya üretiminde 11. Sırada 

yer almaktadır. Türkiye dünya tavuk eti ihracatında 2019 yılında 

beşinci sıradadır. Türkiye tavuk eti üretim miktarı 2,13 milyon ton olup, 

tüketim miktarı 1,70 milyon tondur. İhracatımız 439.586 tondur. Kişi 

başı tüketim miktarımız yıllık 21,3 kg olarak belirlenmiştir (Anonim, 

2021).  

Zaman içerisinde tüketici taleplerinde değişiklikler yaşanmaktadır. Bu 

değişiklik daha çok insan bilincinin gelişimi, yeterli ve dengeli 

beslenmenin gerekliliğine olan inanç, sağlığın korunması ve sağlıklı ve 

uzun yaşam arzusudur. Tavuk eti vücuda gerekli olan proteinin 

alınmasında katkı sağlarken, kalp hastalıkları gibi dengesiz 

beslenmenin tetiklediği ve insan hayatını tehdit eden hastalıkların 

önlenmesi için de kullanılan bir besin kaynağıdır (Topçu ve ark.,2015). 

Tavuk eti beyaz ettir ve diğer kırmızı etlere göre demir içeriği daha 

düşüktür (Farrell, 2013; Kara ve ark.,2020). Tavuk eti magnezyum, 

kalsiyum, selenyum, manganez ve fosfor içermektedir. (Probst, 2009; 

Kara ve ark., 2020). Tavuk eti yüksek vitamin ve mineral içeriği 

yanında vücutta proteinin meydana gelmesine önemli bir katkı 

sağlamaktadır (Barroeta, 2007; Kara ve ark., 2020). Literatürde tavuk 

eti tüketimi ile ilgili yapılan bir çok çalışma mevcuttur (İskender ve 

ark., 2015; Ayyıldız ve Çiçek, 2019; Altuntaş ve Doğan, 2017; Aldemir 

ve ark., 2021; Aytop, 2019; Doğan, 2019; Ayvazoğlu Demir ve Aydın; 

2018; İkikat Tümer ve ark; 2016; Karadavut ve Taşkın, 2014; Eleroğlu 

ve ark., 2018; Saklıca ve ark., 2008; Karakaya ve İnci, 2014) 
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Bu çalışmanın amacı; Hatay ili Antakya ilçesi kent merkezinde yaşayan 

tüketicilerin tavuk eti tüketim davranışlarını ortaya koymak, tavuk eti 

tüketimi ve tüketim davranışları ile bazı demografik özellikler 

arasındaki ilişkileri ve tavuk eti tüketimini etkileyen faktörlerin önem 

derecelerini belirlemektir. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1.Materyal  

Araştırmada öncelikle Türkiye’de et tavuğu sayıları ve tavuk eti üretim 

miktarları, tavuk eti tüketim miktarları, kişi başına tavuk eti tüketim 

miktarları ikincil verilerden yararlanılarak verilmiştir.  Araştırmanın 

ana materyalini Hatay ili Antakya ilçesi kentsel alanda ikamet eden 18 

yaş ve üzerindeki tüketicilerden yüz yüze anket yöntemi ile elde edilen 

birincil veriler oluşturmuştur. Araştırma 2021 yılı Ekim-Kasım 

aylarında kent merkezindeki mahallelerde yapılmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket formu daha önceden yapılmış olan çalışmalar 

incelenerek geliştirilmiştir  (Aytop, 2019; Ayyıldız ve Çiçek, 2019; 

İkikat Tümer ve ark., 2016; Karakaya ve İnci, 2014;Topçu ve ark., 

2015). Araştırmada ayrıca ikincil verilerden yararlanılmıştır. 

2.2. Yöntem  

Bu çalışmanın ana kitlesini, Hatay ili Antakya ilçesi kentsel alanda 

yaşayan tüketiciler oluşturmuştur. Örnek hacmi  “Ana kitle Oranlarına 

Dayalı Basit Tesadüfi Olasılık Örneklemesi” yöntemi kullanılarak 

hesaplanmıştır  (Malhotra, 2004).   
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n= z ².p.q /d² 

 n: Örnek hacmi z:1,64 (%90 güven düzeyine karşılık gelen standart z 

değeri) 

 p: Örneğin ana kitleyi temsil edebilme olasılığı  

q: (1-p) İlgili özelliğe sahip olmayan ana kitle oranı  

d: Kabul edilen hata tolerans düzeyi. ±%5 olarak kabul edilmiştir. Bu 

çalışmada %5 hata payıyla örnek hacmi 268 olarak hesaplanmıştır. 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1.Türkiye’de et tavuğu sayıları ve tavuk eti üretimi  

Türkiye’de 2021 yılı TÜİK verilerine göre 270.393.122 adet et tavuğu 

bulunmaktadır. 2000 yılı baz alındığında 2021 yılında oransal olarak et 

tavuğu sayısı %39,8 oranında artmıştır. 2010 yılında et tavuğu sayısı 

2000 yılı ile kıyaslandığında %15,2 oranında düşüş göstermiştir. 2005-

2010 yılları arasında tavuk sayısında önemli düşüşlerin olması yaşanan 

kuş gribi hastalığından kaynaklanmaktadır. Tavuk eti üretimi 2000 yılı 

baz alındığında 2021 yılında %249 oranında artış göstermiştir (Çizelge 

1). 

 

Çizelge 1. Yıllara Göre Et Tavuğu Sayıları ve Tavuk Eti Üretimi  

Yıllar  Et tavuğu sayıları 

(adet) 

İndeks*  Tavuk eti üretimi 

(ton) 

 

İndeks* 

2000 193.459.280 100.0 643.457 100.0 

2005 257.221.440 132.9 936.977 145.6 

2010 163.984.725 84.8 1.444.059 224.4 

2015 213.658.294 110.4 1.909.276 296.7 

2016 220.322.081 113.9 1.879.018 292.0 

2017 221.245.322 114.4 2.136.734 332.0 

2018 229.506.689 118.6 2.156.671 335.1 

2019 221.841.860 114.7 2.138.451 332.3 

2020 258.046.340 133.3 2.136.263 359.9 

2021 270.393.122 139.8 2.245.770 349.0 

Kaynak: TÜİK, 2021 (*): İndeks (2000=100) 
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Türkiye’de tavuk eti tüketimi 2016 ve 2020 yılları arasında incelendiğinde 

tüketim miktarı 2020 yılında 1.565.000 ton iken 2020 yılında 1.662.000 tona 

yükselmiştir. 2016-2020 yılları arasındaki değişim oranı %6,19’dur. 2019- 

2020 yıllarında ise tüketim miktarında %2,2 oranında bir gerileme 

görülmektedir. 2018-2020 yılları arasında tüketim miktarında sürekli bir 

azalma kaydedilmiştir. Bu azalışta et fiyatlarının giderek artmasının etkisi 

bulunmaktadır. Kişi başına tüketim miktarı ise 2016-2017 yılları arasında artış 

göstermiş ancak 2017-2018, 2018-2019 ve 2019- 2020 yılları arasında düşüş 

göstermiştir. Toplam tüketim miktarında olduğu gibi kişi başı tüketim 

miktarında da azalma göze çarpmaktadır (Çizelge 2). Tavuk sayısına illere 

göre bakıldığında Manisa, Balıkesir ve Bolu illeri ilk sıralarda gelmektedir. 

Türkiye’nin tavuk eti ihracatı 2020 yılında 476.000 ton olarak gerçekleşmiş 

olup,  Dünya ihracatında beşinci ülke konumundadır. Üretimin %22’lik kısmi 

ihraç edilmektedir. İhracatın yapıldığı önemli ülkeler Irak (%44.3), İran 

(%12.5), Libya (%4.5), Kongo (%4.5), Çin (%4.3)’dir. Türkiye’de tavuk eti 

ithalatı yok denecek kadar azdır. 2020 yılında sadece 1.000 ton ithalat 

yapılmıştır (Anonim, 2022). 2021 yılında tavuk etinin üretici fiyatı 13.4 TL 

/kg, Tüketici fiyatı ise 19.2 TL/kg olarak belirlenmiştir (Anonim, 2022). 

 

Çizelge 2. Tavuk Eti Tüketim Miktarları ve Kişi Başına Tüketim 

Yıllar  Tüketim Miktarı 

(Bin ton) 

Yıllık Değişim  

(%) 

Kişi başına Tüketim 

miktarı (kg/yıl) 

Yıllık Değişim 

(%)  

2016 1.565 - 19.6 - 

2017 1.736 10.9 21.5 9.7 

2018 1.709 -1,6 20.8 -3.3 

2019 1.700 -0,5 20.4 -1.9 

2020 1.662 -2,2 19.9 -2.5 

Kaynak: Anonim, 2022  

 

3.2. Antakya ilçesinde tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri  

İncelenen tüketicilerin %49,6’sı erkeklerden, %50,4’ü ise kadınlardan 

oluşmaktadır. Tüketicilerin yaş gruplarına göre dağılımı dört gruba 
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ayrılmıştır. 18-25 yaş aralığında bulunan tüketiciler %10,4, 26-40 yaş 

grubunda bulunan tüketiciler %52,2, 41-50 yaş aralığında bulunan tüketiciler 

%27,2, 51 ve üzeri yaşta bulunan tüketiciler %10,1 oranındadır. Tüketicilerin 

eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde ilköğretim mezunu olan 

tüketicilerin oranı %22,4, lise mezunu olanların  %37,7, yüksekokul mezunu 

olanların %5,6, üniversite mezunu olanların %34,3’tür. Memur olanların oranı 

%22,8, işçi olanların oranı %16,4, ev hanımlarının oranı %20,9, serbest 

meslek sahiplerinin oranı %34,3, emeklilerin oranı ise %5,6’dır. Tüketiciler 

gelirlerine göre üç gruba ayrılmıştır. Bu gruplamada 3.000 TL’den aşağı geliri 

olanların oranı %23,1, 3.001-5.000 TL olanların oranı %44,8, 5.001 TL ve 

üzerinde geliri olanların oranı ise %32,1 olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikler  

Özellikler   Sayı % Özellikler  Sayı % 

 

Cinsiyet  

Erkek  133 49,6  

 

Eğitim 

Düzeyi  

İlköğretim 60 22,4 

Kadın 135 50,4 Lise 101 37,7 

 18-25 28 10,4 Yüksekokul 15 5,6 

 

Yaş 

Grupları 

26-40 140 52,2 Üniversite 92 34,3 

41-50 73 27,2    

51-+ 27 10,1    

    

 

Meslek 

Grupları 

Memur  61 22,8 

 

Aile 

Büyüklüğü 

1-3 69 25,7 İşçi 44 16,4 

4-6 10 63,4 Ev hanımı  56 20,9 

7-+ 29 10,8 Serbest 

meslek  

92 34,3 

   Emekli  15 5,6 

    

Gelir grupları 

3000 TL ve 

altı 

62 23,1 

   3001-5000 120 44,8 

   5001-+ 86 32,1 

3.3. Tüketicilerin tavuk eti tüketim harcamaları ve gelir 

gruplarına göre dağılımı  

Araştırma kapsamındaki tüketiciler gelir gruplarına ayrılmış ve aylık 

toplam gıda harcamaları, tavuk eti harcamaları ve tavuk eti tüketim 

miktarları belirlenmiştir. 0-3000 TL arası geliri olan tüketicilerin aylık 
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toplam gıda harcaması için ayırdıkları pay ortalama 1.341,9 TL, 3.001-

5.000 TL geliri olanların 1.829,2 TL, 5001 TL ve üzeri geliri olanların 

ise 2.761 TL’dir. Tüketicilerin tavuk eti harcamaları ise aylık olarak 

birinci gelir grubunda 116,4 TL, ikinci gelir grubunda 151,9 TL, üçüncü 

gelir grubunda ise 156,9 TL olup ortalama 145,3 TL’dir. Tavuk eti 

tüketim miktarları tüm gelir grupları için ortalama 9,7 kg/ay, birinci 

gelir grubunda 7,8 kg/ay, ikinci gelir grubunda 10,1 kg/ay, üçüncü gelir 

grubunda ise 10,6 kg/ay’dır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 

aylık tavuk eti tüketiminde ikinci ve üçüncü gelir grubunda tüketim 

miktarları açısından önemli bir farklılık görülmemiştir (Çizelge 4). 

İkikat Tümer ve ark. (2016) Kahramanmaraş’ta yaptıkları çalışmada 

tüketicileri gelirlerine göre dört gruba ayırmışlar ve ortalama gıda 

harcamasını 444,1 olarak bulmuşlardır. Ortalama tavuk eti harcaması 

ise 26.68 TL olarak belirtilmiştir. Harcamalarda oluşan bu farklılığın 

sebebi gelir artışı ve fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır.  

 

Çizelge 4: Gelir Dağılımına Göre Aylık Gıda, Tavuk Eti Harcamaları ve Tüketim 

Miktarları  

Gelir Grupları  

Toplam Gıda Harcaması 

(TL/ay)  

Tavuk eti 

Harcaması(TL/ay)  

Tavuk eti tüketim 

miktarı(kg/ay) 

0-3.000 TL 1.341,9 116,4 7,8 

3001-5.000 TL  1.829,2 151,9 10,1 

5.001 TL-    + 2.761,0 156,9 10,6 

Ortalama  2.015,5 145,3 9,7 
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3.4. Tüketicilerin yaş gruplarına göre tavuk eti satın alma 

yerleri 

İncelenen tüketicilerin yaş gruplarına göre tavuk eti satın aldıkları 

yerler Çizelge 5’te verilmiştir. Tüketiciler genelinde tavukçular daha 

çok tercih edilmektedir. Yaş gruplarına bakıldığında ise 18-25 yaş 

grubu tavukçuları %50, marketleri %25, süpermarketleri ise %25 

oranında tercih etmektedir. 26-40 yaş grubunda tavukçular %42,9, 

marketler %36,4, süpermarketler ise %20,7 oranında tercih 

edilmektedir. 41-50 yaş grubunda tavukçular %46,6, marketler %43,8, 

süpermarketler ise %9,6 oranında tercih edilmektedir. 50 yaş ve 

üzerinde ise tavukçular %66,7, marketler %33,3 tercih edilirken, 50 yaş 

üzeri tüketiciler süpermarketleri tercih etmemektedir. Tüketicilerin yaş 

gruplarına göre satın alma yerlerinin tercihinde yaş ilerledikçe 

süpermarketlerin daha az tercih edildiği sonucunu çıkarabiliriz. Yaş 

grupları ile tavuk eti satın alınan yerleri arasındaki farklılık istatistiki 

açıdan incelenmiş ve önemli bulunmuştur (χ2:14.444;p=0,025<0,05). 

Aytop (2019) Gaziantep ilinde yapmış olduğu çalışmada tavuk eti satın 

alma yeri olarak tüketicilerin %12,65 oranında üreticiyi, %51,78 

oranında kasapları, %84,19 oranında market-süpermarketleri, %7,01 

oranında bakkalları, %8,70 oranında pazarları tercih ettiğini 

belirtmiştir. Çalışmamızda market-süpermarket tercih edilme oranı, 

çalışma ile kıyaslandığında daha düşük oranda bulunmuştur. Kara ve 

ark. (2020) Siirt ilindeki üniversite öğrencilerinin tavuk eti tüketim 

alışkanlıkları ile ilgili yaptıkları çalışmada marketlerin %58,80, 

kasapların %36,70, bakkalların %3,75, semt pazarlarının ise %3,75 

oranında tercih edildiğini belirtmişlerdir. Çalışmamız ile 
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kıyaslandığında marketlerin tercihi oransal olarak birbirine yakın 

bulunmuştur (%48,5).    
 

Çizelge 5. Tüketicilerin Yaş Gruplarına Göre Tavuk Eti Satın Alma Yerleri 

Yaş Grubu  

Tavuk etini nereden alırsınız  

Toplam  Tavukçu Market Süpermarket 

 18-25 Sayı 14 7 7 28 

% 50,0 25,0 25,0 100,0 

26-40 Sayı 60 51 29 140 

%  42,9 36,4 20,7 100,0 

41-50 Sayı 34 32 7 73 

%  46,6 43,8 9,6 100,0 

50-+ Sayı 18 9 0 27 

%  66,7 33,3 0,0 100,0 

Toplam  Sayı 126 99 43 268 

% 47,0 37,0 16,0 100,0 

χ2:14.444;p=0,025<0,05 önemli 

 

3.5 Tüketicilerin eğitimlerine göre tavuk eti satın alma yerleri 

Tüketicilerin eğitim durumlarına göre tavuk eti satın alma yerleri 

incelendiğinde, ilköğretim mezunlarının tavukçuları %55,0 marketleri 

%38,3 süpermarketleri %6,7 oranında tercih ettikleri görülmüştür. Lise 

mezunları %51,5 oranında tavukçuları, %36,6 oranında marketleri, 

%11,9 oranında ise süpermarketleri tercih etmektedir. Yüksekokul 

mezunları %40 oranında tavukçuları, %40 oranında marketleri ve %20 

oranında ise süpermarketleri tercih etmektedir. Üniversite 

mezunlarında ise tavukçular %38 marketler %35,9 süpermarketler ise 

%26,1 oranında tercih edilmiştir. Eğitim durumları ile tavuk eti satın 

alınan yerler arasındaki farklar istatistiki açıdan incelenmiş ve önemli 

bulunmuştur (χ2:10,375;p=0,037< 0,05) (Çizelge 6). 
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Çizelge 6. Tüketicilerin Eğitimlerine Göre Tavuk Eti Satın Aldıkları Yerler   

 

Tavuk etini nereden satın alırsınız 

Total Tavukçu Market Süpermarket 

 İlköğretim  Sayı 33 23 4 60 

% 55,0 38,3 6,7 100,0 

Lise Sayı 52 37 12 101 

% 51,5 36,6 11,9 100,0 

Yüksekokul Sayı 6 6 3 15 

% 40,0 40,0 20,0 100,0 

Üniversite Sayı 35 33 24 92 

% 38,0 35,9 26,1 100,0 

  Toplam  Sayı 126 99 43 268 

% 47,0 37,0 16,0 100,0 

χ2:13.384;p=0,037<0,05 önemli 

 

3.6. Tüketicilerin gelir gruplarına göre tavuk eti satın alma 

yerleri 

Tüketicilerin gelir gruplarına göre tavuk eti satın alma yerleri 

incelenmiş ve birinci gelir grubundakilerin %46,8 oranında tavukçuları, 

%40,3 oranında marketleri %12,9 oranında süpermarketleri, ikinci gelir 

grubundakilerin %47,5 oranında tavukçuları, %43,3 oranında 

marketleri ve %9,2 oranında süpermarketleri, üçüncü gelir 

grubundakilerin %34,9 oranında tavukçuları, %57,0 oranında 

marketleri ve %8,1 oranında ise süpermarketleri tercih ettikleri 

görülmüştür. Gelir grupları ile tavuk eti satın alma yerleri arasındaki 

farklar istatistiki olarak incelenmiş olup önemli bir ilişki bulunmamıştır 

(χ2:4.829;p=0,305>0,05). Birinci ve ikinci gelir gruplarında tavuk satın 

alırken tavukçular daha çok tercih edilirken, üçüncü gelir grubunda 

marketler daha çok tercih edilmiştir. Gelir miktarı arttıkça market ve 

süpermarketlere olan eğilimin arttığını söyleyebiliriz (Çizelge 7). 
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Çizelge 7. Tüketicilerin Gelir Grubuna Göre Tavuk Satın Alma Yerleri  

 

Tavuk eti nereden alırsınız 

Total Tavukçu Market Süpermarket 

 I 
Sayı 29 25 8 62 

% 46,8 40,3 12,9 100,0 

II 
Sayı 57 52 11 120 

% 47,5 43,3 9,2 100,0 

III 
Sayı 30 49 7 86 

% 34,9 57,0 8,1 100,0 

Toplam  
Sayı 112 130 26 268 

% 41,8 48,5 9,7 100,0 

χ2:4.829;p=0,305>0,05 önemsiz 

 

3.7. Tüketicilerin gelir gruplarına göre son 5 yıldaki tavuk eti 

tüketimi ve değişimleri  

Tüketicilerin gelir düzeyine göre tavuk eti tüketimlerinin son 5 yıl 

içinde gösterdiği değişim Çizelge 8’de verilmiştir. Çok arttı diyenlerin 

%40’ı ikinci, %35’i üçüncü ve %25’i birinci gelir grubundadır. Arttı 

diyenlerin %48,9’u ikinci, %32,8’i üçüncü, %18,3’ü birinci gelir 

grubundadır. Azaldı diyenlerin %9,2’si üçüncü grup, %45,4’ü ikinci ve 

%45,4’ü birinci gelir grubundadır. Çok azaldı diyenlerin %59,1’i ikinci 

grup, %36,4’ü birinci grup, %4,5’i ise üçüncü gruptadır. Son 5 yılda 

tavuk eti kullanımının daha çok üçüncü ve ikinci gelir grubunda arttığı 

görülürken, tavuk eti tüketiminde azalma oranının birinci ve ikinci gelir 

grubunda daha büyük olduğu görülmüştür. Tavuk eti fiyatlarının 

giderek artmasının tüketim miktarını olumsuz etkilediğini 

söyleyebiliriz. Tavuk eti tüketiminin son 5 yıl içindeki gelişimi ile gelir 

grupları arasındaki farklar istatistiki olarak incelenmiş ve önemli 

bulunmuştur (χ2:24.176;p=0,002<0,05). Karakaya ve İnci (2014) 

Bingöl il merkezinde yaptıkları çalışmada tavuk eti tüketiminin son 5 
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yılda çok arttığını (%49,3) belirtmiş olup, çalışmamızda ise çok arttı 

cevabı en yüksek ikinci gelir grubunda verilmiştir (%40). 

 

Çizelge 8.Tüketicilerin Son 5 Yıl İçinde Tavuk Eti Tüketim Durumu  

 

Gelir Grupları  

Total I II III 

 Çok arttı Sayı 5 8 7 20 

% 25,0 40,0 35,0 100,0 

Arttı Sayı 24 64 43 131 

% 18,3 48,9 32,8 100,0 

Aynı Kaldı Sayı 15 25 33 73 

% 20,5 34,2 45,2 100,0 

Azaldı Sayı 10 10 2 22 

% 45,4 45,4 9,2 100,0 

Çok azaldı Sayı 8 13 1 22 

% 36,4 59,1 4,5 100,0 

Toplam Sayı 62 120 86 268 

% 23,1 44,8 32,1 100,0 

 

χ2:24.176;p=0,002<0,05 önemli 

 

3.8 Tüketicilerin gelir gruplarına göre tavuk eti tercihleri 

Birinci gelir grubundaki tüketicilerin %34,5 oranında bütün tavuk, 

%16,9 oranında parça tavuk ve %27,0 oranında ise bütün ve parça bir 

arada tercih ettikleri belirlenmiştir. İkinci gelir grubundakiler %44,8 

oranında bütün tavuk, %52,4 oranında parça tavuk, ve %36,5 oranında 

ikisini de tercih etmektedir. Üçüncü gelir grubundakiler, %20,7 

oranında bütün tavuk, %30,7 oranında parça tavuk ve %36,5 oranında 

ikisini de tercih etmektedir (Çizelge 9). Saklıca ve ark. (2008) Erzurum 

ili merkez ilçede yaptıkları çalışmada ailelerin %21,6 oranında but, 

%19,8 oranında baget, %20,8 oranında göğüs, %6,3 oranında kanat, 

%2,9 oranında kırıntı, %0,5 oranında kıyma ve %28,1 oranında ise 

bütün tavuk tercih ettiklerini belirlemişlerdir. Çalışmamız ile 
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kıyaslandığında bütün tavuk tercihinin oransal olarak Erzurum ilinde 

(%28,1), Antakya ile kıyaslandığında (%17,3) bütün tavuk tercihinin 

daha yüksek oranda olduğunu söyleyebiliriz. Parça tavuk tercihi 

Antakya’da %46,3 iken Erzurum ilinde %71,9’dur. Parça tavuk tercihi 

Erzurum’da daha yüksek orandadır. Tüketicilerin gelir grupları ile 

tavuk eti tercih şekilleri arasındaki farklar önemli bulunmuştur 

(χ2:9,727;p=0,045<0,05).  

Tarım ve gıda ürünlerine olan talep kısa zaman aralıklarında ve sık sık 

doğmakla birlikte pazara akseden toplam talep çoğunlukla sabit 

olmaktadır. Pazara akseden toplam talepteki artış ancak uzun zaman 

periyodunda ve tüketicilerin sayısındaki artışla ilgilidir. Tüketicilerin 

talebinin bir özelliği de zaman içinde bilinmeyen bir sahayı bulma 

özelliği ve bir ürünün değişik şekillerine olan taleptir (Yurdakul, 2014). 

Bu nedenle tüketiciler gelir düzeyleri arttıkça daha önceden 

kullanmadıkları aynı ürünün farklı şekillerini tercih etmektedirler. 

Tüketicilerin gelir düzeyi arttıkça tavuk eti tüketiminde but, göğüs, 

şinitzel, fileto şeklinde tavuk etlerine yönelmektedir. 

 
Çizelge 9.Tüketicilerin Gelir Gruplarına Göre Tavuk Eti Tüketim Şekli 

Gelir Grupları  Bütün Tavuk Parça Tavuk Bütün parça bir 

arada 

Toplam 

I Sayı 10 21 31 62 

% 34,5 16,9 27,0 23,1 

II Sayı 13 65 42 120 

% 44,8 52,4 36,5 44,8 

III Sayı 6 38 42 86 

% 20,7 30,7 36,5 32,1 

Toplam  Sayı 29 124 115 268 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2:9,727;p=0,045<0,05 önemli 
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3.9 Tüketicilerin gelir gruplarına göre marka tercihleri  

 

Tüketicilerin gelir grupları ile tercih ettikleri marka arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Birinci gelir grubundaki tüketiciler en yüksek oranda 

Beyza Piliç markasını tercih ederken (%43,5), ikinci olarak ise Şen Piliç 

markasını tercih etmektedir (%21,0), İkinci gelir grubundakiler en 

yüksek oranda Beyza Piliç (%31,7), ikinci sırada Er Piliç markasını 

(%21,7), üçüncü gelir grubundakiler en yüksek oranda Banvit markalı 

tavuk etini (%39,5), ikinci olarak ise Beyza Piliç markasını tercih 

etmektedir (%24,4). Tüketicilerin tercih ettikleri tavuk eti markası ile 

gelir grupları arasındaki farklar istatistiki olarak incelenmiş ve önemli 

bulunmuştur (χ2:26.324;p=0,001<0,05)(Çizelge 10). 

Çizelge 10. Tüketicilerin Gelir Gruplarına Göre Marka Tercihleri  

 

Gelir Grupları  

Total I II III 

 Banvit Sayı  10 24 34 68 

%  16,1 20,0 39,5 25,4 

Şen Piliç Sayı  13 20 17 50 

%  21,0 16,7 19,8 18,7 

Keskinoğlu Sayı  8 12 8 28 

%  12,9 10,0 9,3 10,4 

Er Piliç Sayı  4 26 6 36 

%  6,5 21,7 7,0 13,4 

Beyza Piliç Sayı  27 38 21 86 

%  43,5 31,7 24,4 32,1 

  Total Sayı  62 120 86 268 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2:26.324;p=0,001<0,05 önemli 

 

3.10. Tüketicilerin gelir gruplarına göre tavuk eti tüketim 

sıklıkları  

Tavuk eti tüketim sıklığı gelir gruplarına göre incelenmiştir. Haftada 

cevabını veren tüketicilerin %47,1’i üçüncü grup, %29,3’ü ikinci grup, 
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%23,6’sı ise birinci gelir grubundadır. 15 günde bir tüketiyorum 

cevabını veren tüketicilerin %43,7’si üçüncü gelir grubunda, %29,2’si 

birinci gelir grubunda, %27,1’i ise ikinci gelir grubundadır. İkinci 

gruptaki tüketicilerin %58,6’sı üçüncü gelir grubundaki tüketicilerin  

%31,1’i birinci gelir grubundaki tüketicilerin ise  %10,3’ü tavuk etini 

ayda bir tüketmektedir. Saklıca ve ark. (2008) çalışmalarında ailelerin 

tavuk eti satın alma sıklıklarını belirlemişlerdir. Ortalama olarak 

bakıldığında tavuk etinin haftada 2-3 kez tüketimi %33,8, haftada 

tüketimi %53,1, 15 günde bir %14,3, ayda ise %3,5 olarak 

belirlenmiştir. 

Çalışmamızda tavuk etinin haftada tüketim sıklığı %71,3, 15 günde 

%17,9, ayda ise %10,8 olarak bulunmuştur. Her iki çalışmada da 

haftada tüketim oranı daha yüksek bulunmuştur. Tavuk eti yerine 

ikamesi olan bir üründür. Tavuk eti yerine tüketilebilecek kırmızı et, 

balıketi gibi alternatifleri bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü gruplarda 

tüketimin ayda bir olarak yapılmasının yüksek oranlarda olması diğer 

alternatif etlerin de tüketilmesinden kaynaklanabilmektedir. 

Tüketicilerin gelir grupları ile tavuk eti tüketim sıklıkları arasındaki 

farklar istatistiki olarak incelenmiş ve önemli bulunmuştur ( 

χ2:11,482;p=0,022<0,05) (Çizelge 11). 
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Çizelge11. Tüketicilerin Gelir Grubuna Göre Tavuk Eti Tüketim Sıklıkları  

 

Gelir Grupları  

Toplam  I II III 

 Haftada Sayı  45 56 90 191 

%  23,6 29,3 47,1 100,0 

15 Günde Sayı  14 13 21 48 

%  29,2 27,1 43,7 100,0 

Ayda Sayı  3 17 9 29 

%  10,3 58,6 31,1 100,0 

Toplam  Sayı  62 86 120 286 

%  21,7 30,1 48,2 100,0 

χ2:11,482; p=0,022<0,05 önemli 

 

3.11. Tüketicilerin gelir gruplarına göre tavuk etinin 

faydasını bilme durumları  

 

Tavuk eti tüketmenin sağlık açısından faydalı olup olmadığı konusunda 

bilgilerini belirlemek amacıyla yöneltilen sorulara gelir gruplarına göre 

tüketicilerin verdiği cevaplar Çizelge 12’de verilmiştir. Bilgim yok 

cevabını veren tüketicilerin %1,6’sı birinci grup, %8,3’ü ikinci grup, 

%3,5’i ise üçüncü gelir grubundaki tüketicilerdir. Biraz bilgi sahibiyim 

cevabı verenlerin %27,4’ü birinci gelir grubu %36,7’si ikinci gelir 

grubu,  %30,2’si üçüncü gelir grubundaki tüketicilerdir. Orta derecede 

bilgi sahibi olan tüketicilerin %58,1’i birinci gelir grubunda, %41,7’si 

ikinci gelir grubunda, 46,5’i üçüncü gelir grubundadır. Çok bilgisi 

olduğunu söyleyen tüketicilerin %12,9’u birinci gelir grubu, %13,3’ü 

ikinci gelir grubu, %19,8’i üçüncü gelir grubundadır. Tüketicilerin 

tavuk etinin faydasını bilme hakkındaki görüşleri ile gelir grupları 

arasındaki farklar istatistiki olarak incelenmiş ve  önemsiz bulunmuştur 

(χ2:9.538;p=0,145> 0,05 önemsiz). İncelenen tüketiciler arasında 

üçüncü gelir grubunda olanların tavuk etinin faydası konusunda bilinçli 



21 | TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ 

 

olma durumu (orta derecede ve çok bilgili olma) daha yüksek 

bulunmuştur (Çizelge 12). 

Çizelge 12. Tüketicilerin Tavuk Etinin Faydası Konusunda Bilgileri 

  Gelir Grupları      

    Toplam  I II III 

Bilgim Yok  Sayı  1 10 3 14 

% 1,6 8,3 3,5 5,2 

Biraz bilgi 

sahibiyim  

Sayı 17 44 26 87 

% 27,4 36,7 30,2 32,5 

Orta derecede bilgi 

sahibiyim  

Sayı 36 50 40 126 

% 58,1 41,7 46,5 47,0 

Çok bilgi sahibiyim  Sayı  8 16 17 41 

% 12,9 13,3 19,8 15,3 

Toplam  Sayı 62 120 86 268 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

χ2:9.538;p=0,145> 0,05 önemsiz 

 

3.12. Tüketicilerin tavuk eti tüketimini etkileyen faktörler 

İncelenen tüketicilerin tavuk eti tüketirken birtakım faktörlere 

verdikleri önem katkı maddesi kullanımı, tavuk etinin görünümü ve 

tavukların kesim şekli açısından incelenmiştir. Tüketiciler tavuk eti 

satın alırken katkı maddesi kullanımının kendilerini çok olumsuz 

etkileyeceğini (1), Tavuk etinin görünümünün (1) çok etkileyeceğini, 

tavukların kesim şeklinin ise etkileyeceğini belirtmişlerdir (2), 

Tüketicilerin cinsiyetleri ile tavuk eti tüketiminde onları etkileyen 

faktörler arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir.  Cinsiyetleri ile 

katkı maddesi kullanımının etkisi, tavuk etinin görünümünün etkisi ve 

tavukların kesim şeklinin etkisi arasında önemli bir ilişki 

bulunmamıştır. Yaş grupları ile tüketimi etkileyen faktörler arasındaki 

ilişki incelenmiş ve önemli bir ilişki bulunmamıştır. İncelenen 

tüketicilerin gelir grupları ile katkı maddesi kullanımına önem verme 
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durumları arasında önemli bir ilişki (p=0,021),  tavuk etinin 

görünümüne önem vermeleri ve gelir grupları arasında önemli bir ilişki 

(p=0,000), tavukların kesim şekline önem vermeleri ve gelir grupları 

arasında önemsiz bir ilişki (p=0,225) bulunmuştur. İncelenen 

tüketicilerin eğitim durumları ile katkı maddesi kullanımının 

kendilerini etkilemeleri arasında önemsiz bir ilişki (P=0,711), tavuk 

etinin görünümünün kendilerini etkilemesi konusunda önemli bir ilişki 

(p=0,000), tavukların kesim şeklinin etkisi ve eğitim durumları arasında 

ise önemsiz bir ilişki (p=0,143) bulunmuştur(Çizelge 13).   

 

Çizelge13. Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler  

 Mod Cinsiyet 

(K/E)* 

Yaş grupları 

(18-25) 

(26-40)(41-50) 

(51-+)** 

Aylık gelir 

grubu 

(0-3.000) 

(3001-5.000) 

(5001-+)** 

Eğitim 

Durumu 

(İlk öğr,  

Lise, 

Yüksekokul, 

Üniversite)** 

Katkı maddesi kullanımı 1 0,423 0,153 0,021 0,711 

Tavuk etinin görünümü  1 0,814 0,691 0,000 0,000 

Tavukların kesim şekli  2 0,786 0,778 0,225 0,143 

1: Çok etkiler 2: Etkiler  3: Az etkiler  4:Hiç etkilemez  

*Mann Witney U ** Kruskal Wallis  

 

3.13. Tüketicilerin tavuk eti satın alırken önem verdikleri 

konular  

Tüketiciler tavuk eti satın alırken tavuk aldıkları yerin hijyen şartlarının 

(5), renginin (5), son kullanım tarihinin (5) çok önemli olduğunu, 

ürünün talep gören bir ürün olmasının (4), indirimli bir ürün olmasının 

(4), fiyatının (4), markasının (4), üretim yerinin (4), oldukça önemli 

olduğunu, ambalajının ise önemli olduğunu belirtmişlerdir(3). 

Tüketicilerin cinsiyetleri ile tavuk eti satın alırken önem verdikleri 

konular arasında istatistiki bakımdan önemli bir ilişki bulunmamıştır. 
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Tüketicilerin yaş gruplarına göre dağılımı ile tavuk eti alırken önem 

verdikleri konular arasındaki ilişki istatistiki olarak incelenmiş, 

indirimli olması (p=0,001), rengi (p=0,019) ve fiyatı (p=0,006) arasında 

önemli bir ilişki bulunmuştur. Aylık gelirleri ile tavuk eti alırken önem 

verdikleri konular arasındaki ilişki istatistiki açıdan incelenmiş ve 

hijyen şartları (p=0,013), indirimli olması (p=0,036), renk (p=0,019), 

ambalaj (p=0,022), marka (p=0,001), üretim yeri (p=0,001) ve son 

kullanım tarihi (p=0,001) arasında önemli bir ilişki olduğu, tüketicilerin 

eğitim durumu ile tavuk eti alırken önem verdikleri konular arasındaki 

ilişki istatistiki olarak incelenmiş ve ürünün indirimli olması (p=0,000), 

rengi (p=0,048), markası (p=0,000), üretim yeri (p=0,029) ve son 

kullanma tarihi (p=0,001) arasında önemli bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 14).  

 

Çizelge 14. Tüketicilerin Tavuk Eti Alırken Önem Verdikleri Konular  

 Mod Cinsiyet 

(K/E)* 

Yaş 

grupları 

(18-25) 

(26-

40)(41-50) 

(51-+)** 

Aylık gelir 

grubu 

(0-3.000) 

(3001-

5.000) 

(5001-+)** 

Eğitim 

Durumu 

(İlk öğr,  

Lise, 

Yüksekokul, 

Üniversite)** 

Hijyen  5 0,182 0,176 0,013 0,308 

İndirim  4 0,533 0,001 0,036 0,000 

Renk  5 0,451 0,019 0,019 0,048 

Ambalaj  3 0,314 0,587 0,022 0,777 

Fiyat  4 0,064 0,006 0,090 0,464 

Marka  4 0,853 0,359 0,001 0,000 

Talep görmesi 4 0,689 0,183 0,053 0,310 

Üretim yeri 4 0,566 0,063 0,001 0,029 

Son kullanım 

tarihi  

5 0,359 0,822 0,001 0,001 

1:Hiç önemli değil 2: Az önemli 3:Önemli  4: Oldukça Önemli 5: Çok Önemli  

*Mann Witney U ** Kruskal Wallis  
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Tüketicilerin tavuk eti tüketiminde değişiklik yapma sebepleri Çizelge 

15’te verilmiştir. Çizelgeye göre tüketiciler için üretici firma ili ilgili 

olumsuz haberlerin duyulmasının (5), tavuklarda hastalık haberlerinin 

yayılmasının (5) çok önemli olduğu belirlenmiştir. Ürünün yerli ya da 

ithal ürün olmasının kendileri için az önemli olduğu görülmüştür (2). 

Tüketicilerin tavuk eti tüketimini değiştirme sebepleri ile cinsiyetleri, 

yaş grupları, eğitim durumları arasında ilişkileri belirlemek için yapılan 

istatistiki incelemede önemli bir ilişki bulunmamıştır. Tüketicilerin 

aylık gelirleri ile tavuk eti tüketimini değiştirme sebepleri arasındaki 

ilişkide üretici firma ile ilgili olumsuz haberler yayılması arasında 

önemli bir ilişki  (p=0,009), tavuklarda hastalanma durumu arasında 

önemli bir ilişki bulunmuştur (p=0,000). 

 

 Çizelge 15. Tavuk Eti Tüketimini Değiştirme Sebepleri  

 Mod Cinsiyet 

(K/E)* 

Yaş grupları 

(18-25) 

(26-40) (41-

50) 

(51-+)** 

Aylık gelir 

grubu 

(0-3.000) 

(3001-5.000) 

  (5001-+)** 

Eğitim Durumu 

(İlk öğr,  Lise, 

Yüksekokul, 

Üniversite)** 

Üretici firmanın 

olumsuz haberleri   

5 0,844 0,199 0,009 0,729 

Ürünün yerli–ya da ithal 

ürün olması  

2 0,227 0,148 0,144 0,235 

Tavuklarda hastalanma 

durumu  

5 0,533 0,267 0,000 0,193 

1:Hiç önemli değil 2: Az önemli 3:Önemli  4: Oldukça Önemli 5: Çok Önemli  

*Mann Witney U ** Kruskal Wallis  
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4. SONUÇ  

Bu araştırmada Türkiye’de tavuk eti üretim miktarının yıllara göre 

değişimi ve tavuk eti tüketim durumu ortaya konulmuştur. Ayrıca 

Hatay ili Antakya ilçesi kent merkezinde 268 tüketici ile yüz-yüze anket 

çalışması yapılmıştır.  

Sonuç olarak yapılan araştırma alanında hayvansal kaynaklı ve insan 

sağlığı açısından önemli protein kaynağı olan tavuk etinin tüketici 

açısından önemli bir gıda maddesi olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak son 

beş yılda tavuk eti tüketiminin giderek azaldığı tüm gelir gruplarında 

görülmüştür. Tüketim miktarının artması için ürünün faydası 

konusunda bilinç düzeyinin daha yükseltilebileceği ve tüketim 

miktarlarının arttırılabileceği söylenebilir. Tavuk eti tüketiminde 

hijyen, son kullanım tarihi çok önemli, görünüm, kalite, marka, fiyat 

oldukça önemli konular olarak göze çarpmaktadır. Ürün satıcılarının bu 

konuda hassasiyet göstermeleri ve tüketici tercihini dikkate almaları 

gerekmektedir. Tüketiciler fiyat konusunun satın almalarında oldukça 

önemli olduğunu dile getirmiştir. Fiyat artışı tüketici taleplerini düşüren 

en önemli unsurdur. Fiyatların makul düzeylerde olabilmesi üretimin 

ilk basamağı olan üreticiye kadar uzanmaktadır. Bu nedenle başta 

üretici olmak üzere tüketiciye ulaşacak tüm kanalların kontrolü ve 

desteklenmesi ilgili kurumlarca yapılmalıdır. Fiyatların makul düzeyde 

olması ve ürünün tüketici tercihini yansıtması tüketici taleplerini 

arttıracak önemli unsurlardır.  
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1. GİRİŞ 

Tüketici açısından tarım ve gıda ürünlerinde güvenilirlik ve sağlık 

açısından fayda beklentisi, çevre kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 

giderek artmaktadır. Tüketici talebini motive eden söz konusu 

faktörlerin etkisiyle tarım ve gıda sektöründe üreticiler; organik üretim 

(Armağan ve Özdoğan, 2005; Ekelund ve ark., 2007), İyi Tarım 

Uygulamaları (İTU), Coğrafi İşaretli Ürün (Cİ) (Baran ve Topcu, 2018) 

ve Çevre Dostu Ürünler (Yeşil Ürünler) üretimine yönelmişlerdir. Yine 

gıda üreticileri imalatta HACCP ve GMP (Demirbaş, 2020) gibi 

zorunlu ve gönüllü gıda güvenilirliği sistemlerini kurmaya ve 

belgelerini edinmeye başlamışlardır. Benzer kaygılar ve toplumun artan 

sağlıklı yaşam beklentisi gıda sanayiinde fonksiyonel ürünler gibi, 

doğrudan sağlık faydası sağlamayı hedefleyen ürünlerin üretimini de 

teşvik etmiştir.    

İster tarım ürünleri ister tarım ürünlerini farklı derecelerde işleyen gıda 

sanayiinde olsun, üretilen ürünler için her bir ek fayda sağlayıcı hizmet 

ve teknoloji mevcut ürünün katma değerli hale gelmesini 

sağlamaktadır. Katma değer, bir ürünün satış fiyatı ile o ürünün üretimi 

için satın alınan girdilerin bedeli arasındaki farka eşittir. Bu fark içinde 

kâr, kira, ücretler ve faiz gibi girdi kalemlerinin maliyeti yer almaktadır. 

Kısaca katma değer, çıktı (output) ile girdi (input) arasındaki parasal 

farkı ifade etmektedir (Güneş ve ark., 2015). 

Ülkelerin kendi iç piyasalarında ve/veya uluslararası piyasalar için gıda 

güvenilirliğine uygunluğu ve sağlık yararı belgelenmiş yeni ürünler 
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geliştirmek yüksek katma değer sağlaması açısından önemlidir (Demir, 

2016; Desai ve ark., 2016; Akyol, 2018; Garg ve ark., 2021; Savran ve 

Demirbaş, 2022). Katma değeri yüksek yeni ürün geliştirmenin üretim 

maliyetlerinde ortaya çıkaracağı artış nedeniyle (Doğan ve ark., 2018) 

bu ürünlerin üretimi ancak, bu ürünlere efektif talep oluşturulabildiği, 

zaman içinde arttırabildiği ve söz konusu talebin sürdürülebilirliği 

sağlandığı ölçüde mümkün olabilmektedir. Bu noktadan hareketle bu 

çalışmanın amacı, tarım ve gıda ürünleri için tüketicilerin göreli olarak 

fiyat dezavantajı olan katma değerli ürünlere yönelik ödeme 

istekliliğini etkileyen ortak payları ortaya koymaktır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda ulusal ve uluslararası literatür son 20 yıl için   

taranmıştır. Elde edilen sonuçlar ise kronolojik olarak, bir tablo ile 

gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 

2. TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN KATMA DEĞER 

ARTIŞININ ÖNEMİ  

Tarım ve gıda ürünlerinde katma değer artışı ve bu değerin GSYİH’ye 

oranı ülke ekonomileri açısından öncelikli hedefler arasındadır. Ancak 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu değer artışı, çiftçi gelirleri, 

dış satım gelirleri ve dolayısıyla ülke ekonomisi açısından daha da 

önemlidir.  Tarım ürünlerinde katma değer artışı diğer sektör 

ürünleriyle karşılaştırıldığında, yeni ürün geliştirmek için yüksek 

maliyetli Ar_Ge çalışmalarına ihtiyaç duyulmaması nedeniyle daha 

avantajlı olabilmektedir. Yüksek teknoloji kullanımıyla üretilen gıda 

sanayii ürünleri kapsam dışında bırakılırsa, tarım ürünlerini hammadde 

olarak alıp işleyen tarıma dayalı sanayii işletmelerinin yarattığı bu 
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avantajın, özellikle, küçük ölçekli tarım işletmelerine yansımasının 

yaratacağı ekonomik değer artışı, çiftçi gelir ve refahından, ülke gelir 

ve refahına doğru ekonomik ve sosyal bir yansıma da 

sağlayabilmektedir.  

Artan çevre ve gıda güvenilirliği sorunlarına paralel bir şekilde başta 

obezite olmak üzere artan sağlık sorunları, tüketicileri çevreye daha az 

zararlı, kendileri için daha sağlıklı ve daha az işlenmiş doğal gıdalar 

talep etmeye yöneltmektedir (Van Doorn ve Verhoef, 2011).  Gıda 

üretiminde hammadde olarak değerlendirilen tarım ürünlerinin, 

güvenilir gıda üretimini ve çevre sağlığını olumsuz etkilemesinin insan 

sağlığı üzerinde yarattığı olumsuzluklar son 20 yılda giderek daha fazla 

medyaya yansımaya başlamıştır. Bu nedenle, tüketicilerin sağlıklı 

(güvenilir/kaliteli) gıda, bunun için de sağlıklı ve sürdürülebilir tarımsal 

çevrenin önemi konusundaki farkındalık artışı, katma değerli ürün 

üretimini de teşvik etmiştir.  

Tüketici beklentilerinin motivasyonu ile ortaya çıkan ve üretimleri 

giderek artan organik tarım, İTU, Yeşil Üretim, Cİ uygulamaları ile 

üretilen kontrollü ve belgeli ürünler katma değerli ürünlerdir.  Bu 

ürünlerle karşılaştırıldığında çok daha fazla Ar-Ge maliyeti gerektiren 

fonksiyonel gıda ürünleri de yine üretim motivasyonunu tüketicinin 

sağlık beklentisinden alan yüksek katma değerli gıda ürünleri arasında 

sayılmaktadır. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha düşük bir ürün 

geliştirme maliyeti gerektirmesine rağmen, gıda sanayii firmalarına 

yönelik yapılan güncel bir çalışmada, Türkiye genelinde firmaların 

ürün farklılaştırması ve katma değerli üretime destek olan Ar-Ge ve 
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yenilikçilik alanındaki yetkinliklerinin düşük olduğu belirlenmiştir 

(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021). Bu durum, bu üretim alanında 

hala büyük bir potansiyel olduğu anlamına gelmektedir. 

Katma değerli ürünler için yüksek standartlar, yasal gereklilikler ve 

kontrol mekanizmaları önemli ek maliyetlere neden olsa da tüketiciler 

artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansımasını belli oranlarda kabul 

edilebilmektedir (Katt ve Meixner, 2020). Küresel olarak 

değerlendirildiğinde, organik ürün, İTU’lu ürün, Yeşil Ürün ve Cİ’li 

ürün gibi katma değerli ürünler yüksek büyüme oranlarına sahip 

olmalarına rağmen, pazar payları oldukça düşük kalmaktadır. Bu 

tutarsızlığın genel açıklaması, örneğin organik bir iddianın yol açtığı 

fiyat primini tüm tüketicilerin ödemeye istekli olmaması şeklinde 

açıklanmaktadır (Van Doorn ve Verhoef, 2011).  Tüketicilerin ürünü 

farklılaştıran özellikleri için farklı oranlardaki fiyat artışlarına yönelik 

ödeme istekliliği üzerinde etkili olan faktörler, ülkelere, aynı ülkede 

farklı bölgelere, ürüne, tüketicilerin farklı demografik ve 

sosyo_ekonomik özelliklerine göre değişebilmektedir. Ancak çalışma 

için son 20 yıla ilişkin taranan ulusal ve uluslararası literatürde, belli 

bazı değişkenlerin söz konusu ürünlerin ödeme istekliliği için ortak bir 

payda etrafında toplanabildiğini ortaya koymaktadır. Bir sonraki 

bölümde farklı ülke örnekleri ile birlikte, Türkiye’de katma değerli 

tarım ve gıda ürünleri kapsamında ödeme istekliliğini etkileyen benzer 

faktörler incelenmiştir.  
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3. TÜKETİCİLERİN KATMA DEĞERLİ TARIM VE GIDA 

ÜRÜNLERİNE OLAN ÖDEME İSTEKLİLİĞİ  

2002-2022 yılları arasında katma değerli tarım ve gıda ürünleri için 

Türkiye’de ve uluslararası ölçekte yapılan ödeme istekliliği çalışmaları 

Tablo 1’de kronolojik olarak sunulmuştur.  Buna göre, gelişmekte olan 

ülkeler kadar, gelişmiş ülkelerde de katma değerli tarım ve gıda ürünleri 

için tüketicilerin ödeme istekliliği konusu önemli bir araştırma alanıdır. 

Organik sertifikalı ürünlerin, gıda güvenilirliği belgelenmiş diğer 

ürünlerin, işlenerek faydası artırılmış ürünlerin ve özellikle son yıllarda 

yerel kaynaklara yönelme eğiliminin bir sonucu olarak Cİ’li ürünlere 

olan ödeme istekliliği çalışmalarının bir çok ülkede araştırmaya konu 

olduğu görülmektedir (Tablo 1). Tüketicilerin katma değerli tarım ve 

gıda ürünlerine yönelik ödeme istekliliği ile ilgili ortak değişkenler 

Tablo 1’de yer verilen çalışmalar doğrultusunda bir sonraki bölümde 

alt başlıklar halinde değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1: Tüketicilerin Katma Değerli Tarım ve Gıda Ürünleri İçin Ödeme İstekliliği 

ile İlgili Çalışmalar 

 

Yazar(lar), Yıl Ürün (ler) Ülke Ödeme 

İstekliliği  

Loureiro M L., Hine S., 2002 
Yerel, Organik ve 

GDO’suz Ürünler  
Colorado/ABD 

   

 (+) 

Mutlu S., Yurdakul O., 2008 
Sertifikalı Kırmızı Et 

ve Ürünleri  
Adana/Türkiye 

(+) 

 

Kalogeras N., Valchovska S., 

Baourakis G., Kalaitzis, P., 2009 
Organik Zeytinyağı Hollanda (-) 

Van Doorn J., Verhoef P. C., 2011 Organik Gıda  Hollanda (-) 

Martínez Michel L., Anders S., 

Wismer, W. V., 2011 

Katma Değerli Tavuk 

ürünleri  

Edmonton/ 

Kanada 
(+) 

Gündüz O., Bayramoğlu Z., 2011 Organik Tavuk Eti Samsun/Türkiye (+) 

Hu W., Woods T. A., Bastin S., 
Cox L. J., You, W., 2011 

Katma Değerli Yaban 
Mersini 

Kentucky/ABD 

 

(+) 

Hu W., Batte M. T., Woods T.,  
Ernst S., 2012 

Yerel ve Katma 
Değerli İşlenmiş Gıda 

Ürünleri  

Kentucky ve 
Ohio/ ABD 

 
(+) 

Kızıloğlu R., Kızılaslan H., Gökçe 

C., 2013 
Yeşil Gıda Ürünleri Tokat/Türkiye (+)  

Meral Y., Şahin A., 2013 
Coğrafi İşaretli 

Gemlik Zeytini 

Kahramanmaraş

/Türkiye 
(+)  

Rezai G., Kit Teng P., Mohamed 

Z., Shamsudin, M. N., 2013 
Yeşil Gıda Ürünleri Malezya 

 

(+)  

Onurlubaş E., Gürler A. Z., 2015 
Gıda Güvenilirliği 

Sertifikalı Ürünler  
Tokat/Türkiye  (+) 

Sriwaranun Y., Gan C., Lee M., 

Cohen D. A., 2015 
Organik Gıda Tayland (+) 

Yayar R., 2016   Yeşil Gıda Ürünleri Ankara/Türkiye (+) 

Rihn A. L., Yue C., 2016 
İşlenmiş Gıda 
Ürünleri (Organik) 

Minneapolis-St. 
Paul, MN/ABD  

(+) 

Balogh P., Békési D., Gorton M., 

Popp J., Lengyel P., 2016 

Sertifikalı Geleneksel  

Gıda Ürünleri 
Macaristan (+) (-) 

de-Magistris T., Gracia,A., 2016 
Sürdürülebilir Gıda 

Ürünleri 
İspanya (+) 

Parlakay O., Asuman D., Yüksel 

A., 2017 

Gezen Tavuk 

Yumurtası 
Uşak/Türkiye (+) 

Çukadar M., 2017 Helal Gıda 
Kahramanmaraş

/Türkiye 
(+) 

Topcu Y., 2019 
Bölge Orijinli İçme 

Sütü 
Iğdır (+) 

Madenci A. B., Bayramoğlu Z., 

Türker S., Ağızan K., Eyiz, V., 
2020 

Helal Gıda Konya/Türkiye (+) 

Çukur T., Kızılaslan N., Çukur, 
F., Kızılaslan H., 2020 

Coğrafi İşaretli Niksar 
Cevizi 

Tokat/Türkiye  (+) 
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Vapa-Tankosić J., Ignjatijević S., 
Kiurski J., Milenković, J., 

Milojević, I., 2020 

Organik ve Yerel Bal  Sırbistan (+) 

Ali T., Ali J., 2020 

Sağlıklı ve Kaliteli 

Yaşamı Destekleyen 

Gıda Ürünleri  

Hindistan (+) 

Kan M., Kan A., Kütükoğlu Ş. 

2021 

Coğrafi İşaretli Gıda 

Ürünleri 

Kastamonu/Tür

kiye 
(+) 

Doğan N., Adanacıoğlu, H., 2022 
Coğrafi İşaretli 

Gümüşhane Pestili  

Gümüşhane/Tür

kiye 
(+) 

 

 

4. TÜKETİCİLERİN KATMA DEĞERLİ TARIM VE GIDA 

ÜRÜNLERİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİ İLE İLGİLİ ORTAK 

DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER 

Tarımsal üretimdeki yetersizliklerin, toprağı, suyu ve havayı kirleten 

çeşitli tekniklerin nihai sonucu insan sağlığındaki bozulmalardır (TTB, 

2020). İnsan sağlığının korunması ve sürdürülebilmesi için arz zinciri 

boyunca gıda ürünlerine katma değer kazandırılması giderek artan 

toplumsal bir beklenti halini almıştır. Yeni ürün geliştirmenin 

maliyetini ödemeye isteklilik konusunda ise, temelde demografik ve 

sosyo-ekonomik farklılıklar ile bunlara bağlı türev farklılıklar 

nedeniyle, farklı ülkelerde ve hatta aynı ülkede farklı bölgelerde ödeme 

açısından farklı tüketici duyarlılıkları ve beklentileri ortaya 

çıkabilmektedir.  

Katma değerli tarım ve gıda ürünleri geliştirmenin yarattığı sağlık 

faydası ve ekonomik sinerji açısından, uluslararası eksende ve bu arada 

da Türkiye’de söz konusu ürünlerin pazarlanmasını ve ödeme 

istekliliğini artıran ortak paydalar ve bu ortak paydalar doğrultusunda 

geliştirilen öneriler belirli başlıklar altında değerlendirilebilmektedir.  
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4.1 Ödeme istekliliğini etkileyen bir faktör olarak ürün ve 

özellikleri hakkında tüketicilerin bilgi düzeyi ve öneriler 

Katma değerli tarım ve gıda ürünleri için katma değer artışı sağlayan 

sertifika sahibi olma ya da diğer fayda yaratan unsurlar hakkında bilgi 

düzeyi yüksek olan tüketicilerin ortalama olarak ilgili ürün için daha 

fazla ödemeye istekli oldukları belirlenmiştir (Mutlu ve Yurdakul, 

2008; Kalogeras ve ark., 2009; Çukur ve ark., 2020; Doğan ve 

Adanacıoğlu, 2022).  

 

Tüketicilerin bilgi düzeyi kapsamında değerlendirildiğinde, katma 

değerli ürünler için marka oluşturma ve bu markaların tüketici 

tarafından bilinirliği de satın alma ve ödeme istekliliğini olumlu olarak 

etkilemektedir (Hu ve ark., 2011; Hu ve ark., 2012; Rezai ve ark., 

2013). 

Katma değerli gıda ve tarım ürünleri için, ürün sertifikalarının (organik, 

İTU, Cİ, Yeşil Gıda gibi) tüketicilere gıda güvenilirliği ve çevre sağlığı 

açısından sağladığı yararlar ile ürün bileşenlerinin (fonksiyonel gıda 

ürünlerinde olduğu gibi) sağlık üzerindeki etkileri hakkında açık ve 

kapsamlı bilgilerin sağlanması (Çukadar, 2017; Kan ve ark., 2021) 

tüketici niyet ve satın alma kararı üzerinde olumlu yönde etki 

yaratmaktadır.  Doğal olarak, topluma bilgi akışında izlenecek 

stratejiler farklı toplumlar için farklılıklar gösterebilir. Örneğin, tedarik 

zinciri üyeleri (üreticiler, işleyiciler ve perakendeciler), tüketicilere ek 

bilgi vermek ve gıda seçim tercihlerini etkilemek için ürün etiketlerini 

ve mağaza içi promosyonlarını ve eğitim kampanyalarını kullanarak 
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önemli ürün özellikleri tanıtılabilir (de-Magistris ve Gracia, 2016; Rihn 

ve Yue, 2016). Katma değerli ürünler için reklam kampanyaları 

aracılığı ile ürün tanıtımlarına gidilmesi ve üretici firmaların 

politikalarını bu yönde geliştirmesi de önerilmektedir (Mutlu ve 

Yurdakul, 2008; Kızıloğlu ve ark., 2013). Bununla birlikte, reklam 

faaliyetleri bilgilendirici reklam niteliği taşımalıdır. Reklamlar ile 

sunulan bilgilerin doğrulanabilir ve ölçülebilir olması, gıda gibi insan 

sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünler için göreli olarak çok daha 

önemlidir. 

Ödeme istekliliğinde ortak payda, bir tarım ve gıda ürününün tüketici 

açısından güvenilirlik yönünün büyük ölçüde sağlık üzerindeki yararlı 

etkilerinin bilinmesine ve bu bilgi kaynaklarının güvenilirliğine bağlı 

olmasıdır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar, katma değerli tarım ve gıda 

ürünleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanın sadece yeni alıcıları 

ürünleri denemeye teşvik etmekle kalmayıp; aynı zamanda mevcut 

alıcılar arasındaki tüketim düzeyini artıracağını da göstermektedir 

(Sriwaranun ve ark., 2015). 

Bilgi düzeyinin eğitim seviyesi ile ve eğitim seviyesinin gelir düzeyi ile 

arasındaki pozitif korelasyon oldukça açıktır. Nitekim benzer konuda 

yapılan çalışmalar, gelir ve eğitim düzeyi arttıkça katma değerli 

ürünlerle ilgili bilgiye sahip olma düzeyinin de arttığını ortaya 

koymaktadır (Van Doorn ve Verhoef, 2011; Meral ve Şahin, 2013). 

Ödeme istekliliğini olumlu etkileyen faktörler arasındaki çoklu bağlantı 

göz ardı edilmeden, tüketicilerin gelir ve eğitim düzeyi ile katma değerli 
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tarım ve gıda ürünleri için ödeme istekliliği arasındaki ilişki 

incelenebilir.  

4.2 Ödeme istekliliğini etkileyen bir faktör olarak tüketicilerin 

gelir düzeyi ve öneriler 

Tüketicilerin katma değer kazandırılmış tarım ve gıda ürünleri için 

ödeme istekliliğini etkileyen ortak değişkenlerden biri tüketicilerin (ya 

da hane reisinin) gelir düzeyidir (Loureiro ve Hine, 2002; Mutlu ve 

Yurdakul, 2008; Gündüz ve Bayramoğlu, 2011; Martínez ve ark., 2011; 

Rezai ve ark., 2013; Onurlubaş ve Gürler, 2015;   Balogh ve ark., 2016; 

Sriwaranun ve ark., 2015; de-Magistris ve Gracia, 2016; Parlakay ve 

ark., 2017; Ali ve Ali, 2020; Vapa-Tankosić ve ark., 2020; Kan ve ark., 

2021). Gelir düzeyi yükseldikçe katma değerli tarım ve gıda ürünlerine 

olan ödeme istekliliği de artmaktadır. Bu durum, katma değerli 

ürünlerin üretim maliyetleri ile açıklanabilir. Örneğin organik 

sertifikaya sahip olan bir tarım ve gıda ürünü konvansiyonel olana göre 

önemli fiyat farkına sahip olabilmektedir. Toplumsal fayda açısından, 

sertifikalı ürünlerin daha düşük maliyetle üretilmesi konusu, üzerinde 

çalışılması gereken önemli araştırma alanlarından biridir.  

Ürün fiyatlandırmada temel yaklaşım, üretim maliyetinin üzerine bir 

kâr marjı eklemektir. Bununla birlikte, tüketiciler için önemli olan 

üründen elde edecekleri marjinal faydadır (Topçu, 2019; Madenci ve 

ark., 2020). Tüketici üründen sağlayacağı marjinal faydanın yüksek 

olacağı bilgi ve algısına sahipse, ödeme istekliliği oranı da yüksek 

olmaktadır. Bu durum, pazarlama stratejisi geliştirmede anahtar rolü 
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oynaması açısından önemlidir. Gelir değişkeni katma değerli tarım ve 

gıda ürünleri için farklı gelir gruplarına yönelik, yenilikçi katma değerli 

ürün tasarlanmasında yol gösterici olabilir. 

4.3 Ödeme istekliliğini etkileyen bir faktör olarak tüketicilerin 

eğitim düzeyi ve öneriler 

Katma değerli tarım ve gıda ürünleri için ödeme istekliliğini etkileyen 

ortak değişkenlerden bir diğeri tüketicilerin eğitim düzeyidir (Loureiro 

ve Hine, 2002; Mutlu ve Yurdakul, 2008; Gündüz ve Bayramoğlu, 

2011; Martínez ve ark., 2011; Balogh ve ark., 2016; Yayar, 2016).  

Eğitim seviyesi arttıkça ödeme istekliliği de artmaktadır. Eğitim 

düzeyindeki artış, bilgi ve gelir düzeyini de yukarı taşıması nedeniyle 

ödeme istekliliğini pozitif yönde etkilemektedir.  

Eğitim düzeyinin geliştirilmesi özellikle gelişmekte olan ülkeler için 

genel sosyo-ekonomik meselelerden biridir. O nedenle eğitim alanında 

etkin sonuçlar alınacak politikaların izlenmesi ve sürdürülmesi, katma 

değerli tarım ve gıda ürünlerine olan ödeme istekliliğini de doğrudan 

etkileyebilecektir.  

5. ÖZET VE SONUÇ  

Katma değerli tarım ve gıda ürünlerine olan talep ve ödeme istekliliği, 

farklı ülkelerde, farklı bölgelerde ve farklı ürünler için farklı tüketici 

grupları arasında yüksek oranda bölümlere ayrılabilmektedir. Bununla 

birlikte, uluslararası literatür kronolojik olarak incelediğinde, söz 

konusu ürünlere olan ödeme istekliliğini etkileyen üç faktörün ortak bir 

payda oluşturduğu belirlenmiştir. Bunlar, tüketicilerin ürün ve 
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özellikleri hakkındaki bilgi düzeyi, tüketicilerin veya hane reisinin gelir 

düzeyi ile tüketicilerin eğitim düzeyidir.  

Elde edilen sonuçlar, üreticiler açısından daha yüksek kâr marjları 

gerçekleştirmek için odaklanılması gereken hedefleri ve bu hedefler 

için geliştirilmesi gereken pazarlama stratejilerini belirlemede yol 

gösterici bir nitelik taşımaktadır.  

Katma değerli tarım ve gıda ürünlerinin yararlarını ve özelliklerini 

(güvenilirlik, sağlık faydası, yerel ekonomiye destek ve minimum 

çevresel etki dahil) tartışmak ve teşvik etmek, söz konusu ürünleri 

değerlendiren tüketicilerin yaptıkları fiyat ve fayda karşılaştırmasında 

daha fazla ödeme istekliliği elde edilmesini sağlayabilecektir.  

Farklı gelir grupları için farklılaştırılmış bir ürün geliştirme stratejisi ise 

üreticiler için gelir değişkeni açısından etkin bir sonuç elde edilmesine 

katkı verebilecektir. Eğitim değişkeninin ortak paydada yer alması ise, 

gıda üreticileri, pazarlamacılar ve politika yapıcılar tarafından gıda 

ürünlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili kararlar alınırken yol gösterici 

olarak kullanılabilir.  

Bu çalışmanın sonuçları, farklı tüketici grupları için daha sağlıklı 

beslenme seçeneklerini teşvik etmek amacıyla değerlendirilebilir. 

Ayrıca sonuçlar, çiftçilere ve gıda üreticileri ile söz konusu ürünlerin 

pazarlamacılarına satışlarını artırma stratejileri geliştirmeleri için 

yardımcı olabilir.  
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Dergisi 34 (2): 108-115. 

 



TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ | 46 

 

Rezai, G., Kit Teng, P., Mohamed, Z., Shamsudin, M. N. (2013). Consumer 

willingness to pay for green food in Malaysia. Journal of International Food 

& Agribusiness Marketing 25(sup1):1-18. 

Rihn, A. L., Yue, C. (2016). Visual attention's influence on consumers’ willingness‐

to‐pay for processed food products. Agribusiness 32(3): 314-328. 
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Agriculture-Food Science and Technology 7(7):981-988. 
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1. GİRİŞ 

Bireyin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden gelişmesi 

onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlığın temeli 

yeterli ve dengeli beslenmedir. Nitekim, yeterli ve dengeli beslenme 

sağlıklı beslenme olarak da tanımlanmaktadır (Pekcan, 2008). Gıda 

ürünleri ise insanların yaşamlarını ve sağlıklarını sürdürebilmek için 

sürekli tüketmeleri gereken zorunlu ihtiyaç maddelerindendir. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde beslenme, yaşamın sağlıklı bir şekilde 

sürdürülebilmesi için gıdalardan yararlanma faaliyeti olarak ele 

alınabilir. Sağlıklı beslenme için kritik unsurlardan biri ise gıdanın 

sağlıklı olması, yani gıda güvenilirliği prensiplerine uygun gıda arzının 

sağlanabilmesidir (Demirbaş, 2020).  

Ekonomik gelişmeyle birlikte, artan harcanabilir gelir ve gıda çeşitliliği 

tüketicilerin beslenme alışkanlıklarının zaman içinde değişmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Son çeyrek yüzyılda tüketicilerin gıda ürünlerinin 

kalitesine ve besin değerlerine olan duyarlılığı giderek artış 

göstermiştir. Hızlı yaşam tarzı ve yoğun medya etkisi, tüketicilerin gıda 

tüketim alışkanlıklarını değiştirmekte, “sağlıklı yaşam” beklentisi 

tüketicileri “sağlıklı gıda” tüketmeye yöneltmektedir.  

Sağlık motivasyonu, öz-sağlık bilinci ve kişisel sorumluluk ile birlikte 

sağlık bilincinin unsurlarından biridir (Özbekler, 2019). Sağlık 

bilincinin, sağlıklı gıda tüketim davranışlarıyla bağlantılı olduğu 

belirtilmektedir. Yani sağlık bilincine sahip tüketiciler ‘sağlıklı’ gıda 

ürünlerine yönelmektedir (Veuphuteh, 2018). 
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Ekonomik gelişme sürecinin gelir artışı ile paralel bir şekilde eğitim 

seviyesinde artışları beraberinde getirmesi, çevre kirliliğinden 

kaynaklanan hastalıklardaki artış ve bu konuların medyada daha çok 

tartışılır olması da gıda tercihlerinde tüketicilerin sağlık bilinci 

geliştirmesini etkilemiştir. Gıda kaynaklı hastalıklarda ortaya çıkan 

artış, gıda güvenilirliği kaygıları ve medyada sürekli yer alan gıda 

sahteciliği davaları (Demirbaş, 2020), tüketicilerin beslenme ve sağlık 

ilişkisinde, sağlıklı yaşam tarzını destekleyen gıda beklenti ve 

arayışlarına yol açmıştır.  

Gıda güvenilirliğinin, güvenli üretim ve dağıtım ile mümkün olması, 

tarımsal faaliyetlerin izlenebilmesi ve risklere karşı gıda arz zincirinde 

bazı prensiplerin uygulanma zorunluluğunu getirmiştir. Kontrol 

edilebilir ve izlenebilir bir üretim çevresel kaygıları da bertaraf ettiği 

için, sürdürülebilir güvenilir gıda arzına olan tüketici tercihleri organik 

gıda ve iyi tarım ürünleri üretim süreçlerini artırmıştır (Demirbaş, 2019; 

Nasırlı, 2019).  

Yine, gelişen ekonomi, çalışan sayısındaki artış, evde gıda hazırlamaya 

ayrılan zamanın azalması da gıdaların işlenme düzeyini artırmış, hazır 

gıda ürünleri ve bu alandaki ürün çeşitliliği; uygun işleme yöntemleri, 

depolama ve muhafaza ile taşıma operasyonlarının gerekliliği ise gıda 

arz zinciri boyunca gıdaların neden olabileceği sağlık kaygılarının sıkça 

gündeme gelmesine yol açmıştır. Böylece, beslenme gibi zorunlu bir 

ihtiyacı karşılamaya yönelik birincil ve ikincil üretim alanlarının 

izlenmesi zorunluluğu, gıdaların sağlık üzerinde sorun 
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oluşturmayacağını tüketicilere belgeleyen sistemlerin geliştirilmesini 

tetiklemiştir (Kantaroğlu ve Demirbaş, 2019). 

Sağlık ile beslenme ve beslenme ile gıda tüketim tercihleri arasındaki 

ilişki, hastalık risklerinin azaltılmasında beslenmenin ön plana çıkması, 

gıdaların bu amaçlarla tüketimini motive etmiş ve fonksiyonel gıdalar 

giderek artan bir hızla gelişme potansiyeli çok yüksek bir gıda 

inovasyon alanına dönüşmüştür. 

Pandemi gibi beklenmeyen ve ancak tüm dünyayı etkileyen açık, acil 

ve ciddi sağlık risk ve kaygıları ise gıda tüketim tercihlerini, 

beslenmenin sağlanması boyutundan bağışıklık sisteminin 

yükseltilmesi boyutuna taşımış ve gıda satın alma tercih ve 

davranışlarında, sağlık ve sağlıklı gıda temininde sürdürülebilirlik 

ölçütleri ön plana çıkmaya başlamıştır.  

Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda temini sadece, gıdanın üretim süreci ile 

değil, gıda arz zinciri boyunca tüm süreçleri içine alan geniş bir faaliyet 

alanı ile ilgilidir. Sürdürülebilir gıda insan vücudu için yararlı, üretimi 

sırasında çevreye zarar verilmemiş, çevreci ambalaja sahip ve üretim 

sürecinde çalışanların insani koşullarda çalışabildiği ve emeklerinin 

karşılığını adil bir şekilde alabildikleri sistem içinde üretilmiş 

ürünlerdir. Tüketiciler için sürdürülebilir gıda tüketim tercihinin en 

önemli belirleyicisi de “sağlıklı” olmasıdır (Gürler ve Nart, 2019).  
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Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme kaygısının tüketicilerin gıda 

tüketim tercih ve beklentilerini motive ettiği görüşünün tartışıldığı bu 

çalışma, bir literatür araştırmasıdır. 

2. GIDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİM VE 

SAĞLIK MOTİVASYONU 

2.1 Organik ürün talebinde sağlık motivasyonunun etkisi  

Dünya genelindeki tüketicilerin çevre bilinci, gıda arz güvenliği ile 

sağlık üzerine olan endişeleri (Niyaz ve Demirbaş, 2018) organik olarak 

üretilmiş gıda ürünlerine olan talebi giderek arttırmaktadır (İçli ve ark., 

2016).  Bu artış, küresel pazarda 2017 yılında yaklaşık 100 milyar 

Euro’ya ulaşmıştır (Katt ve Meixner, 2020). Türkiye’de de organik 

tarım ile uğraşan üretici sayısı zaman içinde artış göstermiş; buna bağlı 

olarak organik tarıma ayrılan tarım arazisi de genişlemiştir (Demirbaş 

ve Yılmaz, 2021). Organik ürün tüketimi de artış göstermekle birlikte, 

organik ürünlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Türkiye’de 

giderek yaygınlaşan organik üretimin nihai hedefinin hala büyük ölçüde 

ihracat olduğu belirtilebilir.  

Organik tarım günümüzde küresel ölçekte sağlıklı yaşam trendinin 

etkisiyle daha cazip bir üretim ve ticaret alanı haline gelmiştir. Sağlık, 

ekoloji, hakkaniyet ve özen gösterme ilkeleri izlenerek yapılan bir 

üretim şekli olması organik üretim ve tüketimi sağlık paydasında 

birleştirmektedir.  
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Sağlık ilkesi, kişi ya da toplum sağlığı ile ekosistem sağlığının bir bütün 

olduğunu ifade etmekte olup; eğer sağlıklı topraklara sahip olunursa, 

hayvan ve insan sağlığının da olumlu yönde etkileneceğinin ve buna 

paralel olarak sağlıklı ürünler yetiştirilebileceğinin altını çizmektedir. 

Organik üretimin amacı tarımsal üretim, işleme, dağıtım veya tüketim 

aşamasında topraktan başlayıp; tüketiciye uzanan tüm ekosistemin ve 

canlıların sağlığını gözetmek, sürdürülebilir kaliteli ve besleyici gıda 

üretimini sağlamaktır (Nasırlı, 2019).  

Tüketicilerin organik gıda satın almaya ilişkin tutumlarını ve satın alma 

niyetlerini etkileyen değişkenleri inceleyen literatürdeki bir çok çalışma 

(Lea ve Worsley, 2005; Hughner ve ark., 2007; Kızılaslan ve 

Kızılaslan, 2008; Gürler ve Karabaş, 2012; Kavaliauske ve Ubartaite, 

2014; Irianto ve ark., 2015; İnci ve ark., 2017; Atalay ve ark., 2019; 

Ceylan ve Alagöz, 2020; Demirbaş ve Yılmaz, 2021; Özden ve Özışık, 

2021) organik gıda satın alma tercihini etkileyen faktörlerin başında 

sağlık kaygısının ve çevre bilincinin geldiğini ortaya koymaktadır. 

Sağlık ve çevre bilinci dışında tüketicilerin organik gıda ürünleri satın 

alma davranışını olumlu etkileyen faktörler; ürünün besleyici olması, 

daha lezzetli olması, gıda güvenilirliği ve nostalji olarak 

sayılabilmektedir (Michaelidou ve Hassan, 2008; Taysı ve ark., 2021).  

Gıda güvenilirliği organik gıda satın alma kararını etkileyen bir diğer 

faktör (Armağan ve Özdoğan, 2005) olarak ayrıca değerlendirilmekle 

birlikte, gıda güvenilirliğinin öncelikler arasında sayılmasının nedeni 

de aslında sağlık kaygısıdır. Çünkü güvenilir olmayan gıda, aynı 

zamanda çevre ve insan sağlığı için riskli olan gıdadır. Organik ürün 
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tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin öncelik sırası ülkeden ülkeye 

ve aynı ülkede zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

 

Sağlık ve çevre bilinci, organik gıda bilgisi ile birlikte organik gıdalara 

yönelik tutumları ve böylece tüketicilerin satın alma niyetlerini 

etkilemektedir (Kvatchadze ve Akıncı, 2018; Yeo ve ark., 2022). Bu 

nedenle, organik ürünler, kısaca, tüketicilerin sağlık ile ilgili 

inançlarının motivasyonuyla satın alınan ürünler olarak 

tanımlanabilmektedir (Korkmazyürek, 2020).  

 

Tarım ürünleri için bitki korumada kullanılan kimyasallar, işlenmiş 

gıdalardaki katkı maddeleri ve gıda sahteciliği gibi halk sağlığını 

doğrudan ilgilendiren konulardaki tüketici bilinç düzeyinin artışı, gıda 

satın alma kararında giderek daha fazla ürünün duyusal özelliklerinin 

önüne geçmeye başlamıştır. Bu çerçevede organik ürünler gibi iyi tarım 

ürünleri üretimi ve tüketimi de yaygınlaşmaya başlamıştır.  

 

2.2 İyi tarım ürünleri talebinde sağlık motivasyonunun etkisi  

 

Bireylerin sağlıklı ve güvenilir gıda beklentilerinin harekete geçirdiği 

ve sistemli olarak kontrol edilebilen ve belgenen üretim yöntemlerinden 

biri de İyi Tarım Uygulamaları (İTU)’dır. İTU’nun başlangıç 

motivasyonu özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin güvenilir gıda 

talebidir (Demirbaş, 2019).  
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2000’li yılların başında dışsatımı yapılan gıda ürünlerinden talep edilen 

ve dış pazarlardaki tüketicilerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 

üretilmiş gıda temini konusundaki farkındalığının etkilediği İTU ile 

üretilmiş iyi tarım ürünleri, günümüzde Türkiye’de perakende gıda 

piyasasında da yaygınlaşmaya başlamıştır. İyi tarım ürünleri 

hakkındaki tüketici bilgi düzeyi, tutumu, niyeti, tercihleri ve 

davranışları konusunda çok fazla literatür bulunmamakla birlikte, 

perakende satış noktalarında bitkisel ve hayvansal ürünlerin birçoğunun 

İTU ile üretildiği gözlemlenebilmektedir. Nitekim, büyük perakende 

firmalardan birinin İTU ile birlikte tarım ürünleri satışını artırdığı ve bu 

artışa paralel olarak iyi tavuk ve iyi et uygulamalarını hayata geçirdiği, 

tavuk ve et satışını da bu bağlamda artırdığı ifade edilmektedir (Yaşar, 

2017). Türkiye’de İTU 2007 yılında başlamasına rağmen, özellikle 

2013 yılından sonra gelişmiştir. 2007-2016 yılları arasında, İTU alanı 

88 kat artmıştır (Eryılmaz ve ark., 2019).  

Karkacıer ve Karabaş tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmaya 

göre, organik ürün tüketim eğilimi bir birim arttıkça, iyi tarım ürünleri 

tüketim eğilimi 11,38 kat artmaktadır. Literatürde aynı bulguyu 

destekleyen başka araştırma sonuçları da bulunmaktadır (Hurma ve 

ark., 2010). Bu sonuç, organik gıda tüketimini motive eden hususların, 

iyi tarım ürünleri için de geçerli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 

tüketicilerin aynı motivasyonla iyi tarım ürünlerini organik ürünlerin 

alternatifi olarak değerlendirdiği belirtilebilir.  

Sanayileşme ile birlikte artan çevre kirliliği (Velioğlu ve ark., 2013), 

sağlık sorunları ile güvenilir olmayan gıdalar arasındaki ilişki 
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konusunda artan tüketici bilinci, tüketicileri daha sağlıklı gıdaları satın 

almaya yöneltmiştir. Öyle ki, türev bir talep olarak, birçok gıda işleme 

firması ve restoran, organik tarımın yanı sıra iyi tarım ürünlerini talep 

eder hale gelmiştir (İbiş, 2021). Bu amaçla bir çok ülkede ve bu arada 

Türkiye’de de büyük otel ve restoran işletmecileri, kendi işletmeleri 

için organik ve iyi tarım ürünlerini üretmeye başlamıştır. Benzer bir 

yaklaşımla, sağlıkla ilgili kaygılar tüketicilerin fast-food restoranlarına 

yönelik çekincelerini de artırmakta ve tüketiciler fast-food 

restoranlarını “sağlıksız” olarak niteleyebilmektedir (Veuphuteh, 

2018). 

2.3 Fonksiyonel gıda ürünleri talebinde sağlık motivasyonunun 

etkisi  

Tüketiciler bilgi ve gelir düzeylerindeki artışa bağlı olarak daha sağlıklı 

ve kaliteli yaşam düzeylerine ulaşmak istemektedirler. Bu nedenle, 

yaşam sürelerini ve kalitelerini arttırmak için, sağlık sorunlarını tedavi 

ettirmek yerine önleyici tedbirler almayı tercih etmektedirler (Gezginç 

ve Gök, 2016). Beslenme şekli ve tercihi bu önleyici tedbirlerin en 

başında gelenidir. Beslenmede sağlık yararı fonksiyonel gıdaların 

geliştirilmesini de motive etmiştir. 

Fonksiyonel gıdaların birçok tanımı yapılmış olmasına rağmen, henüz 

üzerinde hemfikir olunan bir tanım geliştirilememiştir. Genel olarak 

tanımlara bakıldığında, fonksiyonel gıdalar adı altında piyasaya sürülen 

ürünlerin teknolojik olarak geliştirilmiş olması ve içlerine sağlığa etki 

eden maddelerin eklenmesi anlaşılmaktadır. Bir gıdanın fonksiyonel 
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gıda sayılabilmesi için, temel beslenme özelliklerinin yanı sıra insan 

sağlığını iyileştirmede ve/veya hastalıkların oluşumunu önlemede etkili 

olması beklenmektedir (Roberfroid, 1999).  

Fonksiyonel gıdaların hastalık risklerini önleme amacıyla tüketilmesi, 

farklı toplumlarda farklı fonksiyonel gıdaların tercihine yol açmaktadır. 

Türkiye’de yapılan bir araştırmada tüketicilerin en çok tercih ettikleri 

fonksiyonel gıdaların sırasıyla maden suyu, tahıllı diyet bisküvi ve tahıl 

yönünden zengin kahvaltılık gevrek olduğunu ortaya koymaktadır 

(Hacıoğlu ve Kurt, 2012). Bir diğer araştırmada ise en fazla tüketilen 

fonksiyonel gıdaların; sırasıyla maden suyu, karışık meyve suyu, yeşil 

çay, probiyotik yoğurt ve meyveli yoğurt olduğu belirlenmiştir (Öncebe 

ve Demircan, 2019). 

Ticaret hacmi 2021 yılında 281 milyar doları aşmış olan, fonksiyonel 

gıdalar; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve 

Japonya gibi gelişmiş ülkelerde hem miktar hem de çeşitlilik yönleriyle 

sürekli artan oranlarda tüketilmektedir (Erbaş, 2006; Fortune, 2022). 

Türkiye’de ise 2017 yılı itibariyle bu tür ürünlerin miktar ve 

çeşitliliğinde bir artış olmuş; artan sağlık bilinci ve tüketicilerin 

fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik talebine paralel olarak fonksiyonel 

gıda pazar hacmi 461,7 milyon dolara ulaşmıştır (Gök ve Ulu, 2018). 
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3. COVID-19 PANDEMİSİ İLE OLUŞAN SAĞLIKLI GIDA 

TÜKETİM FARKINDALIĞI  

Dünya iki yıldan uzun süredir Covid_19 Pandemi sürecini 

yaşamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yapılan birçok araştırma sonucu 

Covid_19 pandemisinin tüketicilerin gıda alışveriş davranışları 

üzerinde değişikliklere yol açtığını göstermektedir. Nitekim, salgın 

öncesinde gıda tüketiminde birinci ve ikinci tercih nedenleri fiyat ve 

sağlık iken, salgından sonra sıralama kalite ve sağlık olarak değişmiştir 

(Çelik ve Dane, 2020). Pandemi sürecinde tüketiciler sağlıklı gıdalara 

daha fazla ilgi göstermeye ve satın aldıkları gıdaların besin değerlerini 

dahi dikkate alarak gıda tüketim kararlarını vermeye başlamışlardır 

(Baltacı ve Akaydın, 2020).  

Pandemi süreci gıda seçiminde, sağlık, kalite ve gıda güvenilirliğinin 

tüketiciler tarafından daha fazla dikkate alındığını göstermiştir (Tariga 

ve ark., 2021).    Hastalık riski nedeniyle hissedilen kaygının 

tüketicilerin meyve ve sebze tüketimini artırmasına, bağışıklık 

sistemini yükseltecek sağlıklı yiyecekleri tercih etmesine, ambalajsız 

ürünlerin tüketiminden uzak kalmaya gayret göstermesine (Kaya, 2022) 

yol açmıştır. Tüketicilerin, bağışıklık sistemini güçlü tutma niyeti 

özellikle taze meyve ve sebze ile protein kaynağı olan kırmızı et, 

yumurta ile süt ve süt ürünleri grubunda alışveriş sıklığını artırmıştır. 

Pandemi döneminde, organik ve doğal içerikli ürünlere yönelim (Tepe 

ve ark., 2022) ve gıda güvenilirliği endişesiyle yerel ürünlerin 

tüketiminde artış (Ben Hassen ve ark., 2022) en belirgin tüketici 

davranışı değişimleri arasındadır.  
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Pandemi devam ederken yapılan bu araştırmaların, Pandemi sonrasında 

tekrar edilmesi ile sağlık motivasyonunun etkisi sonucunda ortaya 

çıkan tüketici davranış değişikleri daha net bir şekilde 

belirlenebilecektir.   

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Gıdaların birçok hastalığın hem ortaya çıkmasında hem de 

önlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle sağlık, 

insanların gıda seçimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. 

Sağlık, tüketici davranışlarının analizinde ve buna bağlı olarak 

pazarlamada artan bir role sahiptir (Lőrinczi, 2009). Bu rolü gereği 

sağlık faktörü, gıda üretiminde ürün geliştirme ve gıda pazarlama 

stratejilerinin tasarımında dikkate alınması gereken unsurlardan biri 

haline gelmiştir.  

Fonksiyonel gıdalar başta olmak üzere, organik gıdalar ve iyi tarım 

ürünlerinin ortaya çıkmasını tetikleyen tüketicilerin sağlık 

motivasyonudur. Bilinçli tüketim davranışı geliştiren tüketici, elindeki 

kaynakları göz önünde bulundurarak, sosyal çevrenin görüşlerini 

alarak, alternatifleri bir mantık sürecinden geçiren buna göre karar 

veren ve plan yapan bilinçli bir tüketicidir. Bilinçli tüketim davranışının 

önündeki en büyük engellerden birisi bilgi eksikliğidir (Buğday ve 

Babaoğul, 2016). Bilgi düzeyi arttıkça sağlıklı ürünlere olan talep artışı 

gıda üreticileri için de önemli bir çekim gücü oluşturmaktadır.  
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Birincil ve ikincil üretimde, üreticiler-işleyiciler-taşıyıcılar-

perakendeciler tüketicilerin sağlıklı ve sürdürülebilir gıdalara yönelik 

taleplerini karşılamak zorundadır. Buradan hareketle, tüketicilerin 

sağlıklı yaşam tarzı odaklı tüketim kalıplarının yakından izlenmesi ve 

söz konusu değişime yönelik ürün sunumlarının geliştirilmesi gıda 

üretim alanındaki paydaşları da dönüştürmektedir (Gürler ve Nart, 

2019). İçinde bulunulan rekabet ortamında, güvenilir gıda üreten, 

tüketicinin karmaşık karar alma yapısını anlamaya çalışarak ona göre 

pazarlama stratejileri ve taktikleri geliştiren ve ürününü tüketimden 

sonra dahi takip eden firmaların kalıcı olabilecekleri düşünülmektedir. 

Tüketici ile üretim bilgilerinden kâr marjlarına kadar yaşadığı tüm 

süreçleri paylaşarak şeffaf bir politika izleyen üretici ve 

pazarlamacıların başarılı olacağı düşünülmektedir (Özmetin, 2006).   

Pandemi’nin bir sonucu olarak, sağlığı kaybetme riski, bağışıklık 

sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek veya mevcut gıdaları 

hastalığın yayılmasını önlemek için daha besleyici hale getirebilecek 

ürünlerin geliştirilmesini motive edebilir. Restoranlar ve diğer gıda 

satış yerleri değişen tüketim alışkanlıklarına uyum sağlamak için 

fonksiyonel gıdalar, organik ürünler, iyi tarım ürünleri, taze sebzeler ve 

meyveler gibi sağlıklı yiyecekler sağlayarak müşterilerin talebine uyum 

sağlayabilir. Tüketicilerin sağlık odaklı tüketim yaklaşımı her yönüyle 

sağlıklı üretim yaklaşımını da sürdürülebilir hale getirecektir. 

   

Halk sağlığı açısından değerlendirildiğinde, sağlıklı beslenmeyi teşvik 

etmek için özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklar ve gençler için 
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bütüncül bir sağlık eğitimi gerçekleştirilebilir. Tüketici talebindeki 

dönüşümün başlangıç noktalarından birinin tüketicilerin bilgi düzeyi 

olması, sağlıklı gıda tüketiminin ve böylece sağlıklı üretimin 

sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacaktır.  
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1.GİRİŞ 

Süt ürünlerinden biri olan dondurma günümüz dünyasının en çok 

tüketilen besleyici ürünlerden birisidir. Ancak dondurma sadece 

besleyici özelliği ile değil  aynı zamanda serinleme aracı olması 

bakımından önemlidir (Çavuş ve ark., 2018). Son yıllarda dondurma 

sektörü çeşit ve sunduğu lezzet bakımından hem yaz hem de kışın 

tüketilen bir gıda ürünü olma özelliğini taşıdığı söylenebilir. 

Dondurma genel olarak süt ve süt ürünlerinden olan süttozu ve krema 

gibi ürünlerle, tatlandırıcılar, emülsifiyerler, stabilizerler, renk ve 

aroma maddelerinden elde edilen karışıma denilmektedir (Türkmen ve 

Gürsoy, 2017; Gürsoy, 2007). Dondurma, bütün dünya ülkelerinde 

ülkelerde üretimi ve tüketimi yaygın olarak yapılan, çok önemli besin 

maddeleri içerdiği için beslenme değeri yüksek olan bir üründür. 

Ülkemizde ise daha çok zevk için ve genellikle yazın sıcak günlerde 

serinlemek amacıyla tüketilen bir süt ürünü olarak bilinmektedir 

(Türkmen ve Gürsoy, 2017). 

ABD’de dondurma üretimi 2014 yılında 3,38 milyar litreyi geçtiği bu 

miktarın Avrupa Birliğinde 2,2 milyar litrenin üzerinde belirlenmiştir. 

Avrupa Birliğinde dondurma sektöründe 100 adet firmada 15 bin 

kişinin istihdam edildiği söylenebilir. AB’de üretimin önemli bir 

kısmını Almanya, Fransa ve İtalya’nın gerçekleştirdiği ve dondurma 

pazarının 9 milyar Euro’luk bir büyüklüğe ulaştığı hesaplanmıştır. 

Türkiye’de ise biri yabancı sermayeli olmak üzere 514 adet dondurma 

imalatı yapan tesiste 4.170 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Bu tesislerde 

üretilen dondurmanın oluşturduğu katma değer 704 milyon TL’dir. 
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Dondurma üretimi yapan en büyük 4 işletmenin cirolarının toplamı 

sektör cirosunun %95,2’ini, en büyük 8 işletmenin cirolarının toplamı 

sektör cirosunun %97,2’ini oluşturmaktadır (Anonim, 2016). 

Türkiye’de dondurma sektörü büyüklüğü 2009 yılında 800 milyon 

Euro’yu bulurken, 2010 Ocak-Mayıs döneminde sektör %29 oranında 

büyümüştür. 2009 yılında 200 milyon litreye ulaşan dondurma 

üretiminin %90’ı endüstriyel üretimdir 1990’da yalnızca 18 milyon litre 

olan iç pazar üretimi, 2000’de 60 milyon litreye ve 2005’te 125 milyon 

litreye yükselmiştir. 1990’lı yıllarda Türkiye’de 0,3 litre olan yıllık kişi 

başı dondurma tüketimi, 2009 yılında 2,8 litreye ulaşmıştır. Bu tüketim 

rakamı, ABD’de 13,8 litre, İsveç-Kanada gibi kuzey ülkelerinde 11–12 

litre, İtalya’da 10,3 litre, İngiltere’de 7,9 litre, Almanya’da 7,2 litre, 

İspanya’da 6,7 litre, Yunanistan’da 4,5 litre, AB’de 8 litre ve Yeni 

Zelanda’da ise 27 litre olarak hesaplanmıştır (Çallı, 2010). 

Türkiye dondurma ihracatı 2015 yılı itibariyle 16.665 ton iken ithalat 

ise sadece 1.878 ton olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye aslında 

ürettiği dondurmanın sadece %5’ini ihraç etmektedir. İhraç potansiyeli 

yüksek olan dondurma ihracatı Ortadoğu, Kafkasya, Türk 

Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika devletlerine yapıldığı söylenebilir 

(Anonim, 2016). 

Bu çalışma ile Bingöl ilinde dondurma tüketip davranış ve kalıplarının 

ortaya konulması amaçlanmıştır.  
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2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana kaynağını Bingöl Merkez ilçede anketlerle toplanan 

birincil veriler oluşturmuştur. Bunun yanında daha önce yapılmış olan 

çalışmalardan yararlanılmıştır. Çalışmadaki örnekleme için yeterli 

örnek sayısı, aşağıda belirtilen formül uyarınca 385 olarak 

belirlenmiştir (Collins,1986):  

 

n=t2 1+(0,02)*(b-1)*p*q/e2 

 

b = 1 alındığında eşitlik aşağıdaki forma dönüşmektedir. 

 

n= (t2/e)2*p*q 

 

Formülde; n: örnek hacmini, t: güven Aralığını (%95=1.96), b: 

örnekleme aşamasını, p: incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşme 

olasılığını, q: incelenen birimin ana kitle içinde gerçekleşmeme 

olasılığını, e: hata payını (%5) ifade etmektedir. Çalışmada maksimum 

örnek hacmine ulaşmak için p ve q değerleri %50 olarak dikkate 

alınmıştır.  

Anketlerin farklı sosyal ve ekonomik tabakalara dağılımında 

kullanılmak üzere, kent merkezini oluşturan mahalleler nüfuslarıyla 

birlikte TUİK’ten temin edilmiştir. Mahallelerin kent merkezinin 

toplam nüfusu içindeki payları bulunarak, her mahallenin sahip olduğu 

oran, tek tek toplam örneklem hacmi sayısıyla çarpılarak söz konusu 

mahallede yapılacak anket sayısına ulaşılmıştır. 

Anketlerden elde edilen verilerin analizinde, pazarlama literatüründe 

önemli yer tutan ve pazarlama çalışmalarında çokça kullanılan çok 
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değişkenli analiz tekniklerinden, faktör analizi yöntemleri 

kullanılmıştır. Faktör Analizi veri matrisi aşağıdaki gibidir. Sütunlar, 

faktör analizine konu olan değişkenleri, satırlar ise gözlem değerini 

içermiştir. 

 

 Variables 

Case X1 X2 X3   Xp 

1 𝑥11 𝑥12 𝑥13 . . 𝑥1𝑃 

2 𝑥21 𝑥22 𝑥23 . . 𝑥2𝑃 

3 𝑥31 𝑥32 𝑥33 . . 𝑥3𝑃 

       

       

n 𝑋𝑛1 𝑋𝑛2 𝑋𝑛 . . 𝑥𝑛𝑝 

Faktör Analizi Veri Matrisi (Ness,2002) 

Faktör analizinin matematiksel modeli şu şekilde açıklanabilir. 

(Ness,2002). 

𝑋1=𝑏11𝑓1+𝑏12𝑓2+.........+𝑏1𝑘𝑓𝑘+𝑢1  

𝑋1=𝑏21𝑓1+𝑏22𝑓2+.........+𝑏2𝑘𝑓𝑘+𝑢2  

XP=𝑏𝑝1𝑓1+𝑏𝑝2𝑓2+.........+𝑏𝑝𝑘𝑓𝑘+𝑢𝑝 

Bazı tanımlar 

𝑓𝑘= genel faktörler (k'ıncı faktörün p'inci değişkeni ölçmedeki önemi 

veya faktör aralığı) 

𝑏𝑝𝑘= faktör ağırlıkları (p'inci değişken ile k'inci faktör arasındaki 

korelasyon derecesi) 

𝑈𝑝= Unique faktörü (faktörler tarafından açıklanamayan tüm 

değişkenlerin kaynakları) 
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Burada açıklayıcı değişkenlerin analiz için uygun olup olmadığını 

Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) ile test edilmiştir. KMO ölçütü, gözlenen 

korelasyon katsayılarının büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının 

büyüklüğünü karşılaştırmada kullanılan bir endekstir. KMO değeri 

düştükçe, faktör analizinin uygulanabilirliğinin de azaldığı ifade 

edilmektedir. Buna göre KMO değerinin 0,90'larda olması çok 

mükemmel 0,80'lerde iyi 0,70'lerde orta 0,60'larda düşük, 0,50'lerde 

çok kötü ve 0,50'nin altında ise kabul edilemez olarak 

değerlendirilmektedir (Joseph ve ark.,1992; Emeksiz ve ark., 2002; 

Akpınar,2004; Koç, 2011). Faktör sayısına karar verilirken dikkate 

alınan başlıca kriterler ise eigenvalue (öz değer), scree test ve varyans 

kriterleridir. Uygulamada eigenvalue değeri 1'in üzerinde olan faktörler 

tercih edilmiştir (Akpınar, 2004; Koç, 2011;Varol ve Koç, 2019;Vergi 

ve Koç, 2021).  

3.ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Dondurma tüketicilerinin profili 

3.1.1. Demografik özellikler 

Cinsiyet; tüketicilerin tutum ve davranışlarının şekillenmesinde rol 

oynayan faktörlerden biri tüketicilerin cinsiyet dağılımıdır. Örneğin, 

kadın ve erkek olan bireylerin gıda tüketim ve harcama yapısı 

dolayısıyla talep etme davranışlarında farklılık olabilmektedir. Buna 

göre çalışmada erkek oranı %57,4 iken kadın oranı %42,6 olarak 

belirlenmiştir. 

Yaş; Tüketicilerin yaş dağılımı, onların gıda tüketim kalıbı ve harcama 

düzeyi ile satın alma davranışı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle 
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tüketicilerin farklı yaş guruplarına sahip olmaları büyük önem taşıdığı 

söylenebilir. Buna göre dondurma tüketicilerinin yaş guruplarına 

bakıldığında genel olarak genç tüketicilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. 

En yüksek orana sahip tüketicilerin 25-35 yaş aralığında oldukları 

saptanmıştır. 

Eğitim durumu; Araştırma bulgularına göre tüketicilerin %34,3’ünün 

üniversite mezunu olmasına karşın, %23,9’unun lise mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Diğer taraftan da okuryazar olmayan tüketicilerin oranı 

%3,1 ile en düşük oranı oluşturmaktadır. 

Meslek; Elde edilen bulgulara göre, tüketiciler meslek gurupları 

açısından farklılık arz etmekle beraber özellikle öğrenci statüsünde 

olanların oransal olarak daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. 

Gelir; Dondurma tüketiminde tüketicilerin tutum ve davranışlarını 

etkileyen bir diğer faktör ise tüketicinin geliridir. Tüketicilerin gelir 

dağılımına bakıldığında genel olarak orta gelirli kesimden oluştuğu 

belirlenmiştir. Buna göre tüketicilerin %49,6’sı 2500-5000 TL arası 

gelire sahip olduğu görülmektedir. En düşük gelire sahip olan 

tüketicilerin oranı ise %24,1 olarak hesaplanmıştır.  

Hanehalkı nüfusu; Tüketiciler aile nüfusu açısından incelendiğinde, 

hanehalkının %39,5’i 2-4 kişi ile aile genişliğinin en yüksek seviyede 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu grubu hanehalkının %36,4’ü 4-6 kişi 

genişliğinde ailelerden oluştuğu belirlenmiştir. Hanehalkının %10,9’u 

ise 0-2 bireylik aile genişliğinde olduğu belirlenmiştir.  
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Tüketiciler Sosyo-ekonomik sınıflara göre incelendiğinde %79,5 oran 

ile orta sınıf tüketicilerin çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Bu 

verilere bakıldığında dondurma tüketicileri büyük oranda orta gelir 

düzeyi tüketicilerinden oluştuğu söylenebilir. Ayrıca, alt ve üst sosyo 

ekonomik sınıfında yer alan tüketicilerin paylarının ise birbirine çok 

yakın olduğu görülmektedir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Bingöl İlinde Dondurma Tüketicilerinin Profili 
 N % 

Cinsiyet 

Erkek 221 57,4 

Kadın 164 42,6 

Toplam 385 100,0 

Yaş Grubu 

18 ve altı 54 14,0 

18-24 90 23,4 

25-35 127 33,0 

35-50 90 23,4 

50+ 24 6,2 

Toplam 385 100,0 

Eğitim Durumu 

Okur-yazar 32 8,3 

Okur-yazar değil 12 3,1 

İlkokul mezunu 36 9,4 

Ortaokul mezunu 81 21,0 

Lise mezunu 92 23,9 

Üniversite mezunu 132 34,3 

Toplam 385 100,0 

Meslek Durumu   

Memur 102 26,5 

Çiftçi 1 0,3 

İşçi 17 4,4 

Öğrenci 119 30,9 

Serbest 51 13,2 

Ev hanımı 88 22,9 

Emekli 7 1,8 

Toplam 385 100,0 

Gelir Durumu 

0-2500 TL 93 24,1 

2500-5000 TL 191 49,6 

5.000 + TL 101 26,3 

Toplam 385 100,0 

Hanehalkı nüfusu 

0-2 42 10,9 

2-4 152 39,5 

4-6 140 36,4 

6 ve üstü  51 13,2 

Tüketicilerin kendilerini hissettikleri Sosyo-ekonomik sınıflar 

Üst sınıf  39 10,1 

Orta sınıf 306 79,5 

Alt sınıf  40 10,4 

Toplam  385 100 
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3.2.Tüketicilerin izledikleri tv programları ve yeni gıda 

ürünlerini tüketim durumları  

Dondurma tüketicilerinin %27,5’i film ve dizileri izlerken, film ve 

dizileri %21,3 lük bir oranla spor programları izlemiştir. Tüketicilerin 

%5,7’si ise kadın ve aile programlarını izlediği belirlenmiştir (Çizelge 

2). 

Çizelge 2. Bingöl İlinde En Çok İzlenen TV Programları 

TV programı N % 

Müzik, eğlence, yarışma programları 51 13,2 

Haberler 70 18,2 

Spor programları 82 21,3 

Acık oturum ve tartışmalar 24 6,2 

Belgesel ve araştırma programları 30 7,8 

Film ve diziler 106 27,5 

Kadın ve aile programları 22 5,7 

Toplam  385 100 

 

Pazarlama sektöründeki önemli sorunlardan biri girilecek pazardaki 

tüketicilerin yeni ürünlere karşı tavırlarıdır. Yeni ürün deneme 

konusunda kapalı olan bir pazara farklı ürün çeşitleri sürmek hem zor 

hem de risklidir. Bingöl ili dondurma tüketiminde tüketicilerin yeni bir 

gıdayı deneme konusundaki eğilimleri incelendiğinde, tüketicilerin 

%80,5’i yeni ürünleri denemeye açık olduklarını ifade etmişlerdir. Bu 

verilere göre Bingöl ili dondurma tüketicilerinin büyük bir kısmı yeni 

ürünlere şans vererek denedikleri ve önyargılı davranmadıklarını 

söylenebilir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Tüketicilerin Yeni Gıda Ürünlerini Denemeye Açık Olma Durumu  

 N % 

Evet  310 80,5 

Hayır 75 19,5 

Toplam  385 100 
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Bingöl ili dondurma tüketicilerinin ürün satın alırken ürünün etiketinin 

okunması incelendiğinde tüketicilerin %39,7’si ürün etiketini her 

zaman okudukları tespit edilmiştir. Tüketicilerin %36,1’i ürün 

etiketinin bazen okudukları belirlenmiştir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Bingöl İlinde Bir Ürün Satın Alınırken Ürünün Etiketinin Okunması 

 N % 

Her zaman okurum  153 39,7 

Bazen okurum  139 36,1 

Nadiren okurum  39 10,1 

Hiç okumam 54 14,0 

Toplam  385 100 

 

3.3. Tüketicilerin Dondurma Tüketim Davranışları ve 

Tercihleri  

Tüketicilerin dondurma tüketim tercihler incelendiğinde, tüketicilerin 

%55,1’i dondurmayı açık şekilde tüketmeyi tercih ettikleri 

belirlenmiştir (Çizelge 5). 
 

Çizelge 5. Bingöl İli Dondurma Tüketim Tercihleri  

 N % 

Açık  212 55,1 

Kapalı 173 44,9 

Toplam  385 100 

 

Dondurma tüketicilerinin dondurma tüketim davranışları 

incelendiğinde tüketicilerin %69,9’u dondurmayı sade olarak 

tüketmeyi tercih ederken, %22,3’ü ise dondurmayı tatlının yanında 

tüketmeyi tercih ettikleri saptanmıştır (Çizelge 6). 

 

Çizelge 6. Bingöl İlinde Tüketicilerin Dondurma Tüketim Davranışları 
 N % 

Sadece dondurma olarak 269 69,9 

Tatlının yanında  86 22,3 

Meyvenin yanında  30 7,8 

Toplam  385 100 
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Tüketicilerin dondurma tüketim amacı incelendiğinde tüketicilerin 

%60,3’ü dondurmayı sevdiği için tükettiğini belirtmiştir. En düşük oran 

ise %1,8 olarak dondurmayı sağlıklı bulduğu için tüketen kitle olduğu 

söylenebilir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Bingöl İli Dondurma Tüketim Amacı  

 N % 

Serinlemek için 124 32,2 

Sevdiğim için 232 60,3 

Sağlıklı bulduğum için 7 1,8 

Çocuklar istediği için 14 3,6 

Diğer… 8 2,1 

Toplam  385 100 

 

Tüketicilerin önemli bir kısmı dondurmayı sade, karışık ve sütlü olarak 

tükettikleri belirlenmiştir. Geriye kalan tüketiciler ise meyveli ve 

çikolatalı dondurmalar tercih edilmiştir (Çizelge 8). 

 

Çizelge 8. Bingöl İlinde Tüketilen Dondurma Çeşitleri 

 N % 

Sade olarak 83 21,6 

Karışık 86 22,3 

Sütlü 85 22,1 

Meyveli  63 16,4 

Çikolatalı 68 17,7 

Toplam  385 100 
 

Ana malzemesi süt olan dondurma birçok farklı süt çeşidi ile yapıldığı 

ve her süt çeşidinden yapılan dondurmanın farklı tatlara sahip olduğu 

bilinmektedir. Tüketicilerin hangi süt çeşidinden yapılan dondurmayı 

tercih ettikleri incelendiğinde tüketicilerin %73’ü ile keçi sütünden 

yapılan dondurmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu oranı %15,3’ü 

inek sütünden yapılan dondurma tercih edilmiştir (Çizelge 9). 
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Çizelge 9. Bingöl İlinde Dondurma Yapımında Kullanılan Süte Göre Dondurma 

Tercih Durumları 

 N % 

Keçi sütü 281 73,0 

İnek sütü 59 15,3 

Manda  22 5,7 

Diğer… 23 6,0 

Toplam  385 100 
 

Tüketicilerin %90,4’ü yaz mevsiminde dondurma tüketmeyi tercih 

etmişlerdir. Diğer mevsimlerde dondurma tüketim oranları düşük 

hesaplanmıştır (Çizelge 10).  

 

Çizelge 10. Bingöl İlinde Dondurma Tüketiminin Tercih Edildiği Mevsim  

 N % 

İlkbahar 9 2,3 

Yaz 348 90,4 

Sonbahar 8 2,1 

Kış 20 5,2 

Toplam  385 100 
 

Bingöl ilinde dondurma tüketicilerinin, dondurmayı en çok hangi 

zamanlarda ve hangi ortamlarda tükettikleri araştırılmıştır. 

Tüketicilerin %41,3 gibi en yüksek oranla arkadaşlarla olan sohbet 

ortamlarında dondurma tükettikleri tespit edilmiştir. Bu oranı %27,7 ile 

ikinci sırada tv izlerken dondurma tüketen tüketiciler takip etmiştir. 

Tüketicilerin %11,7 si parka otururken dondurma tükettikleri 

saptanmıştır (Çizelge 11).  
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Çizelge 11. Dondurmanın Tüketildiği Zaman ve Ortamlar 

 N % 

Toplantılarda  2 0,5 

Arkadaşlarla olan sohbet ortamlarında 159 41,3 

Sinemada 4 1,0 

TV izlerken  99 25,7 

İş yerinde  9 2,3 

Yürürken  40 10,4 

Parkta otururken  45 11,7 

Diğer 27 7,0 

Toplam  385 100 

 

Bingöl ilinde dondurmanın ne sıklıkla tüketildiği araştırılmıştır. 

Tüketicilerin %30,1’i haftada bir kez dondurma tüketirken, %27,3’ü ise 

haftada 3-4 kez, %20,5’i ise her gün tükettikleri belirlenmiştir. Buna 

karşın tüketicilerin %15,1’i ise ayda bir kez dondurma tükettikleri 

ortaya konulmuştur (Çizelge 12). 

 

Çizelge 12. Tüketicilerin Dondurma Tüketim Sıklığı  

 N % 

Her gün 79 20,5 

Haftada bir kez 116 30,1 

Haftada üç dört kez 105 27,3 

Ayda bir kez  58 15,1 

Ayda üç dört kez  27 7,0 

Toplam  385 100 
 

Tüketicilerin %46,2’si dondurma sadece çocuklara yönelik bir gıda 

ürünü ile ilgili değil herkes yönelik bir ürün olduğunu ifade etmişlerdir. 

ile salt çoğunluğu dondurmanın çocuklara göre bir ürün olmadığını 

belirtikleri saptanmıştır (Çizelge 13). 
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Çizelge 13. Tüketicilerin Dondurma ile İlgili Görüşleri 

 N % 

Evet, dondurma çocuklara yönelik bir 
üründür 

101 26,2 

Hayır, dondurma herkese yönelik bir 
üründür 

178 46,2 

Kısmen çocuklara yönelik bir üründür  106 27,5 

Toplam 385 100 

 

3.4. Tüketicilerin tercih ettikleri dondurma satış yerleri ve 

dondurma servisi 

Bingöl ilindeki dondurma tüketicilerinin dondurmayı nerden temin 

ettiklerini incelediğimizde tüketicilerin %63,4’ü dondurmayı marketten 

temin ettikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin %10,6’sı sokak 

satıcılarından dondurma temin ederken, %20,3’ü ise pastaneden ve 

%5,7’si ise kafelerden satın aldıkları belirlenmiştir (Çizelge 14). 

 

Çizelge 14. Tüketicilerin Dondurma Temin Yerleri  

 N % 

Sokak satıcısı 41 10,6 

Market 244 63,4 

Kafe  22 5,7 

Pastane   78 20,3 

Toplam  385 100 
 

Bingöl ili dondurma tüketicilerinin %44,7’ü dondurma servisini 

külahta, %31,7’si ise tabakta tercih etmiştir (Çizelge 15). 

 

Çizelge 15. Tüketicilerin Tercih Ettikleri Dondurma Servisi 

 N % 

Tabakta  122 31,7 

Külahta  172 44,7 

Ufak kapta 54 14,0 

Diğer… 37 9,6 

Toplam  385 100 
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Bingöl ilinde açık dondurma satış yerlerinde ne gibi eksiklikler olduğu 

konusunda yapılan incelememizde dondurma tüketicilerinin %67,5’i 

açık dondurma satış yerlerinde hijyene dikkat edilmediğini belirtmiştir. 

Araştırmamızda Bingöl ili dondurma tüketicilerinin %22,9’u Bingöl 

ilinde açık dondurma satış yerlerinde çeşitliliğin az olduğunu 

belirtmiştirler (Çizelge 16). 

 

Çizelge 16. Dondurma Tüketicilerine Göre Açık Dondurma Satış Yerlerinde 

Gözlemlenen Eksiklikler 

 N % 

Çeşitlilik az  88 22,9 

Hijyene dikkat edilmemesi 260 67,5 

Diğer… 37 9,6 

Toplam  385 100 
 

3.5. Dondurma tüketiminde tüketicilerin etkilendikleri 

durumlar ve marka bağımlılık düzeyleri 

Bingöl ili dondurma tüketicilerinin etkilendikleri durumlar ve marka 

bağımlılık düzeyleri hakkında yapılan araştırmada; Bingöl ilinde 

dondurma satın alırken en çok neyden ve kimlerden etkilenirsiniz adlı 

incelememizde katılımcıların %41,8’i dondurma satın alırken en çok 

televizyon reklamlarından etkilendikleri tespit edilmiştir. 

Araştırmamızın katılımcılarından %26,8’i ise dondurma satın alırken 

arkadaş, komşu, iş çevresinden etkilendikleri tespit edilmiştir (Çizelge 

17). 
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Çizelge 17. Bingöl İlinde Dondurma Satın Alınırken Ençok Neyden ve Kimlerden 

Etkilenilir  

 N % 

Tv reklamlarından  161 41,8 

Radyo reklamlarından  4 1,0 

Gazete ve dergi reklamlarından  10 2,6 

Duvar afişleri ve el broşürlerinden  9 2,3 

Promosyonlu satışlar ve fiyat 

indirimlerinden  

32 8,3 

Arkadaş, komşu, iş çevresinden  103 26,8 

Diğer 66 17,1 

Toplam 385 100 
 

Bingöl ili dondurma tüketicilerinin etkilendikleri durumlar ve marka 

bağımlılık düzeyleri incelendiğinde; Tüketicilerin %33,2’si iki veya üç 

marka satın alırken, %32,2’si ise her zaman aynı markayı satın aldıkları 

belirlenmiştir (Çizelge 18). 

 

Çizelge 18. Tüketicilerin Dondurma Satın Almada Marka Bağımlılık Düzeyleri 

 N % 

Her zaman aynı markayı satın alıyorum  124 32,2 

İki veya Üç marka satın alıyorum  128 33,2 

Belirli sürelerde belirli markaları tercih 

ediyorum 

52 13,5 

Belirli bir marka tercihim yok, sık sık marka 

değiştiriyorum  

81 21,0 

Toplam  385 100 
 

Tüketicilerin sürekli satın aldığı dondurma markasının pazardaki diğer 

markalara göre fiyat durumu açısından karşılaştırıldığında, dondurma 

tüketicilerinin %41,8’inin satın aldığı dondurma markasının pazardaki 

diğer dondurma markalarına eşdeğer fiyata sahip olduğunu ifade 

etmişlerdir. Yine dondurma tüketicilerinin %31,7’sinin ise satın aldığı 

dondurma markasının pazardaki diğer dondurma markalarının 

çoğundan pahalı olduğunu belirtmişlerdir. Sürekli tüketilen dondurma 

markasının pazardaki diğer dondurma markalarına göre kalite durumu 
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incelendiğinde, tüketicilerin %41,0’ı tükettikleri dondurma markasının 

çoğu markadan kaliteli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. 

Tüketicilerin %31,7’si ise sürekli satın aldığı dondurma markasının 

diğer dondurma markalarına göre en kaliteli durumda olduğunu ifade 

etmişlerdir (Çizelge 19). 

 

Çizelge 19. Tüketiciler Tarafından Sürekli Satın Alınan Dondurma Markasının 

Pazardaki Diğer Markalara Göre Kalite ve Fiyat Durumu Karşılaştırması  

Fiyat 

 N % 

En pahalı 54 14,0 

Çoğundan pahalı 122 31,7 

Eşdeğer 161 41,8 

Çoğundan ucuz 41 10,6 

En ucuz 7 1,8 

Toplam  385 100 

Kalite 

En kaliteli 122 31,7 

Çoğundan kaliteli 158 41,0 

Eşdeğer 91 23,6 

Çoğundan kötü 7 1,8 

En kötü 7 1,8 

Toplam  385 100 
 

Dondurma tüketicilerinin hangi durumda satın alınan dondurma 

markasını/ dondurma satış noktası değiştirdiği hakkında tüketicilerin 

tutum ve davranışları incelendiğinde, tüketicilerin %57,7’sinin 

dondurma markası/dondurma satış yerini kalite düşmesi durumunda 

değiştirebileceklerini ifade etmişlerdir. Tüketicilerin %19’u ise 

dondurma markası/dondurma satış yerini fiyat yükselmesi durumunda 

değiştirebileceklerini belirtmişlerdir (Çizelge 20). 
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Çizelge 20. Dondurma Tüketicilerinin Sürekli Satın Aldıkları Dondurma Markasını 

ve Satış Noktasını Olası Değiştirme Durumu (1. Tercih) 

 N % 

Kalite düşmesi 222 57,7 

Fiyat yükselmesi 73 19,0 

Ürün bulunama durumu 48 12,5 

Yeni ürün çıkması 25 6,5 

Diğer markaların yaptığı promosyon ve 

fiyat indirimleri  

11 2,9 

Reklam  6 1,6 

Toplam  385 100 
 

3.6. Faktör Analizi 

Çalışmada Bingöl ilinin dondurma tüketiminde etkili olan faktörlerin 

ortaya çıkartılmasında çok değişkenli analiz tekniklerinden olan faktör 

analizi tekniği kullanılmıştır.  

İlk aşamada, Princible Component Analysis ile uygun faktör sayısı 

ortaya konulmuştur. Eigenvalues değeri 1’in üzerinde olan faktörler 

seçilmiştir. Buna göre Bingöl ilinde dondurma tüketiminde etkili olan 

faktörler 20’den 4 faktöre indirgenmiştir. Diğer bir aşamada ise, 

belirlenen 4 faktörün hangi değişkenlerden oluştuğunu ise Rotation 

Method Varimax With Kaiser Normalization çözüm tekniği 

kullanılmıştır. Bu çözüm tekniği sonuçlarına göre faktör yükü 0.50’nin 

üzerinde olan değişkenler dikkate alınmıştır. Son aşamada ise elde 

edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Bu aşama açıklayıcı değişkenlerin 

analiz için uygunluğu Kaiser Meyer Olkin (KMO) testi ile ölçülmüştür. 

Yapılan analizde KMO test değeri 0.822 olarak hesaplanmıştır. Bu 

durumda değişkenlerin faktör analizi için uygu olduğu anlaşılmaktadır. 

Faktör analizi sonuçlarına göre, Bingöl ili dondurma tüketimi üzerinde 

etkili olan değişkenler 4 faktörde toplanmıştır. Buna göre bu 4 faktörün 
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toplamı, toplam varyansın %60.01’ini açıklamaktadır. Oluşturulan dört 

faktör aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır (Çizelge 18):  

• Faktör 1: Lezzet ve Güvenilirlik 

• Faktör 2: Dondurma Türü ve Albeni 

• Faktör 3: Fiyat ve Ambalaj 

• Faktör 4: Promosyon ve Fiyat İndirimleri  

 

Birinci faktör ” Lezzet ve Güvenilirlik” olarak tanımlanmıştır. Bu 

faktör kapsamında incelenen değişkenler arasında, son tüketim tarihi, 

kullanım süresi, sağlık açısından güvenilirlik, kullanılan sütün özelliği 

sıralanabilir. Bu faktör toplam varyansın %26,932’sini açıklamaktadır. 

Dondurma tüketiminde belli bazı kriterlere dikkat edilmektedir. Bunlar 

tat ve lezzet, besinsel içerik ve kıvam, ürünün bulunabilirliği, ürün 

markası sayılabilir. Bunun yanında dondurma satın alırken ambalajın 

sağlamlığının önem arz ettiği bilinmektedir. Tüketiciler kötü, hasarlı 

veya kalitesiz malzemeden üretilmiş ambalajlı ürünleri almaktan 

kaçınmaktadırlar. Ayrıca ürünün bulunabilirliği ürün bağımlılığını 

etkileyen önemli etkenlerden biridir. Tüketici temin etmekte zorlandığı 

ürünü en yakın ikamesi ile değiştirmektedir. Dondurma tüketimini de 

tüketici tercihini etkileyen bir diğer unsur tüketim kolaylığıdır. 

Özellikle tüketicinin ürünü tüketeceği alana bağlı bu unsur ürünün 

külahta veya kutuda olması ile değişkenlik göstermektedir.  

İkinci faktör” Dondurma Türü ve Albeni” olarak tanımlanmıştır. Bu 

faktör kapsamında incelenen değişkenler arasında, dondurmanın 

karışık, meyveli, sade, sütlü ve çikolatalı olmasıdır. Bunun yanında 
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dondurma satın alırken ambalajın şekli tüketicinin ilgisini çekmekte ve 

tüketim tercihini değiştirmesine neden olabilmektedir. Renklerin 

bilinçaltına gönderdiği bazı mesajlar olduğu son yıllarda tartışma 

konusu olurken kırmızı ve sarı rengin iştah arttırıcı etkisi 

bulunmaktadır. Bu durum dondurma tüketiminde de etkili olduğu 

düşünülmektedir.  

Üçüncü faktör “Fiyat ve Ambalaj” olarak tanımlanmıştır. Bu faktör 

kapsamında incelenen değişkenler arasında, fiyat, ambalaj, prestij ve 

ünüdür. Ambalaj materyali tüketici üzerinde etkili olmaktadır. Plastik 

poşet içinde satılan ürüne kıyasla metal kap içindeki dondurmanın 

rağbet görmesi tüketicinin ambalaja verdiği önemin göstergesidir. 

Tüketiciler gramajı fazla olan ürünü gramajı az olan ürüne tercih 

etmektedir bu ekonomik düşünmenin verdiği bir sonuçtur. Tüketiciler 

dondurma alırken prestijli ürünleri tercih etmektedirler. 

Dördüncü faktör “Promosyon ve Fiyat İndirimleri” olarak 

tanımlanmıştır. Bu faktör kapsamında incelenen değişken ürünün 

promosyon ve fiyatıdır. Dondurma tüketiminde yapılan bir araştırmada 

gıda ürünleri reklamlarını izleyen tüketicilerin %35,08’inin bu 

reklamlardan etkilenerek o ürünleri satın aldığı veya tüketimini 

arttırdığı belirlenmiştir. (Sığınç ve Koç, 2017; Sığınç ve Koç, 2019). 

Dondurma tüketim kültürü kapsamında dondurma indirimleri, 

promosyonlar hane halkının dondurma tüketimini arttıran unsurlardır.  
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Çizelge 21. Faktör Analiz Sonuçları (Rotasyon Çözümü) 
Değişkenler     Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

Faktör 

4 

Ortaklık 

(Communalities) 

h2 

1.Üretim ve son kullanım tarihi  0,793    0,657 

2. Ürünün kullanım süresi  0,769    0,668 

3. Tat ve lezzet 0,754    0,594 

4. Tüketim kolaylığı 0,726    0,641 

5. Sağlık açısından güvenilirlik  0,714    0,521 

6. Besinsel içerik ve kıvam   0,701    0,509 

7. Kullanılan sütün özelliği  0,647    0,564 

8. Ambalajın sağlam olması  0,582    0,507 

9. Ürünün bulunabilirliği 0,561    0,429 

10. Karışık   0,837   0,722 

11. Sade  0,770   0,637 

12. Meyveli veya meyvesiz oluşu  0,765   0,594 

13. Ambalaj şekli ve dizaynı  0,675   0,633 

14. Ambalaj rengi  0,662   0,509 

15. Fiyat   0,771  0,679 

16. Ambalaj gramajı   0,767  0,629 

17. Prestij ve ünü   0,761  0,667 

18. Marka   0,658  0,584 

19. Promosyon ve fiyat indirimleri     0,635 0,634 

20. Ambalaj materyali  0,517   0,625 

Özdeğer (Eigenvalues) 5,386 3,350 1,766 1,500  

Varyans  26,932 16,751 8,830 7,502  

Kümülatif Varyans  26,932 16,751 8,830 7,502  

KMO Değeri 0,822     
 

4.ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Araştırma sonuçlarına göre Bingöl ili dondurma tüketimini belirleyen 

faktörlere geçmeden önce incelenen hane halkı profilini ortaya 

koymakta yarar vardır. Hane halklarının çoğunluğu çekirdek aile tipi 

olduğu ve %39,5’inin 2-4 kişilik ailelerden oluştuğu tespit edilmiştir. 

Dondurma tüketicilerinin cinsiyet dağılımına bakıldığında %57,4’ü 

erkek, %42,6’sının ise kadınlardan oluştuğu belirlenmiştir. Dondurma 

tüketicilerinin yaş gruplarına bakıldığında 25-35 yaş grubunun en 

yüksek orana sahip olduğu söylenebilir. Bingöl ilinde dondurma 

tüketicilerinin %34,3’ü üniversite mezunu olup, genel olarak orta gelirli 

kesimden oluştukları belirlenmiştir. Buna göre tüketicilerin %49,6’sı 

2500-5000 TL arası gelire sahip olduğu hesaplanmıştır. Yine aynı 
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şekilde tüketicilerin Sosyo-ekonomik sınıflara göre dağılımı 

incelendiğinde %79,5’inin orta sınıftan oldukları ortaya konulmuştur.  

Dondurma tüketicilerinin en çok film ve diziler izlediği ve yeni 

dondurma türlerini deneyimlemeye açık oldukları belirlenmiştir. 

Tüketicilerin önemli bir kısmı dondurmayı açık ve sade olarak 

tükettikleri, büyük çoğunluğu dondurmayı sevdiği için tükettiğini, 

%55,1’i açık dondurmayı, %69,9’u ise sadece dondurmayı yanında tatlı 

ve meyve olmadan ve genellikle yazın tüketmeyi tercih ettiği 

belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında yapılan faktör analizinde Bingöl ilinde 

dondurma tüketiminde etkili olan faktörler 20 değişkenden 4 faktöre 

indirgenmiştir. Birinci faktör ” Lezzet ve Güvenilirlik” olarak 

tanımlanmıştır. Bu faktör kapsamında incelenen değişkenler arasında, 

son tüketim tarihi, kullanım süresi, sağlık açısından güvenilirlik, 

kullanılan sütün özelliği sıralanabilir. Bu faktör toplam varyansın 

%26,932’sini açıklamaktadır. İkinci faktör” Dondurma Türü ve 

Albenisi” olarak tanımlanmıştır. Bu faktör kapsamında incelenen 

değişkenler arasında, dondurmanın karışık, meyveli, sade, sütlü ve 

çikolatalı olmasıdır bu faktör toplam varyansın %16,751’ini açıkladığı 

söylenebilir. Üçüncü faktör “Fiyat ve Ambalaj” olarak tanımlanmıştır. 

Bu faktör kapsamında incelenen değişkenler arasında, fiyat, ambalaj, 

prestij ve ünüdür bu faktör toplam varyansın %8,830’unu 

oluşturmaktadır. Dördüncü faktör “Promosyon ve Fiyat İndirimleri” 

olarak tanımlanmıştır. Bu faktör kapsamında incelenen değişken 
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ürünün promosyon ve fiyatıdır bu faktör toplam varyansın %7,502’sini 

açıkladığı belirlenmiştir. 
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1.GİRİŞ 

Et tüketimi, tarih öncesi ve sonrasında insan beslenmesinde her zaman 

önemli bir yer tutmuş olup, günümüzde gelişen ve gelişmekte olan 

ülkelerin gündemlerinde olan yeterli ve dengeli bir beslenme şeklidir. 

Günümüzde modernleşmenin etkisiyle farklı beslenme diyetleri 

uygulansa da, proteine dayalı beslenme bu diyetlerin vazgeçilmez bir 

parçası olup, kırmızı et ise en fazla protein içeren besin kaynağı olarak 

öne çıkmaktadır. Kırmızı etten sonra beyaz et, baklagiller ve yumurta 

gibi gıdalar protein açısından zengin diğer başlıca besinler 

kaynaklarıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, sağlıklı bir 

birey ağırlığının her bir kilogramı için günlük 1 gr. protein tüketmesi 

ve bu proteinin %42’sinin hayvansal kaynaklı olması gerekmektedir 

(Anonim, 2020a). Örneğin, 80 kg ağırlığındaki bir birey günde 80 gr. 

protein tüketmeli ve bunun 33,6 gramı hayvansal kökenli protein 

olmalıdır. Hayvansal kökenli besinlerin oransal olarak protein 

miktarları incelendiğinde, ette %15–20, balıkta %19–24, yumurtada 

%12, sütte %3-4, peynirde ise %15-25 arası protein bulunmaktadır. 

FAO verilerine göre, 2018 yılında Türkiye’de tüketilen günlük protein 

miktarının %64’ü bitkisel kökenli %36’sı da hayvansal kökenli gıda 

maddelerinden karşılanmaktadır (Anonim, 2020a). 

Hayvancılık sektörü, insan beslenmesinin yanı sıra, tekstil, deri, 

kozmetik ve ilaç sanayilerine de hammadde sağlamakta, bu sayede 

yaratılan katma değer ile hem ülke ekonomisine hem de kalkınmaya 

katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de hayvancılık sektörünün tarımsal 
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üretim değerindeki payı %25 civarında olup, gelişmiş ekonomilerde ise 

bu pay %40 civarındadır (Semerci ve Çelik, 2016). 

FAO verilerine göre, 2019 yılı itibariyle dünyada 1,5 milyar büyükbaş, 

2,3 milyar küçükbaş ve 28 milyar adet kanatlı hayvan varlığı 

bulunmaktadır. Yıllar itibariyle dünya et üretimi; 2000 yılında 229,9 

milyon ton, 2010 yılında 293,4 milyon ton olarak gerçekleşirken, 2019 

yılına gelindiğinde bu rakam 336,6 milyon tona ulaşmıştır. 

(Anonymous, 2020). Dünyada toplam et üretiminin %39’u kanatlı 

hayvanlardan, %33’ü domuzdan, %21’i büyükbaş hayvanlardan ve 

%5’i ise küçükbaş hayvanlardan elde edilmektedir (Ergün ve Bayram, 

2021). TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılı itibariyle, 17,6 

milyon baş sığır, 48,4 milyon baş koyun-keçi ve 348 milyon adet kanatlı 

hayvan varlığı bulunmaktadır (Anonim, 2020b). Türkiye’nin yıllar 

itibariyle et üretimi; 2000 yılında 1,4 milyon ton, 2010 yılında 2,3 

milyon ton ve 2019 yılında ise %58,7 oranında bir artış ile 3,7 milyon 

tona ulaşmıştır. Türkiye, dünya sığır varlığının %1,2 sine, küçükbaş 

hayvan varlığının %2,1’ine ve kanatlı hayvan varlığının ise %1,2 sine 

sahip olup, dünyadaki toplam et üretiminin %1,1’i Türkiye tarafından 

gerçekleştirilmektedir (Anonim, 2020a). 2020 yılı itibariyle, dünyada 

en fazla sığır eti üreten ülkeler sırasıyla; ABD (%12,4), Brezilya 

(%10,2) ve AB (%7,9)(Anonim, 2020c), en fazla küçükbaş hayvan eti 

üretimi yapan ülkeler; Çin (%31,4), Okyanusya (%7,9) ve AB (%6,2) 

(Anonim, 2022a), ve en fazla tavuk eti üretimi yapan ülkeler ise; ABD 

(%16,9), Çin (%12,5) ve Brezilya (%11,7) şeklindedir (Anonim, 

2021a). 
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Dünyada sığır eti ihracatındaki en önemli ülkeler sırasıyla; Brezilya 

(%21,3), Avustralya (%16) ve Hindistan (%13,7), en fazla ithalat yapan 

ülkeler ise sırasıyla; Çin (%24,7), ABD (%15,7) ve Japonya’dır (%9,7) 

(Anonim, 2020c). Küçükbaş hayvan eti ihracatındaki önemli ülkeler 

sırasıyla; Avusturalya (%38,9), Yeni Zelanda (%29,6) ve İngiltere 

(%7,2) iken, en fazla ithalat yapan ülkeler ise Çin (%25,9), ABD (%7,8) 

ve Fransa’dır (%5,5) (Anonim, 2022a). Tavuk eti ihracatı açısından ise; 

Brezilya (%25,4), ABD (%23,1), Hollanda (%9,3) önde gelirken, en 

fazla ithalat yapan ülkeler ise Çin (%10,9), Meksika (%5,6) ve S. 

Arabistan’dır (%4,4) (Anonim, 2021a). Türkiye’de ise, yılda 5 milyon 

ton sığır eti ithal edilmesine karşılık, 169 bin ton ihracat yapılmaktadır. 

Türkiye’nin en fazla sığır eti ihracatı yaptığı ülkeler KKTC (%29,4), 

Irak (%18,6) ve Katar (%16,9) iken, en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise, 

Ukrayna (%46,2), Polonya (%25,8) ve Bosna-Hersek (%18,6)’tir 

(Anonim, 2020c). 

Et tüketimi, nüfusun dengeli beslenmesi açısında için önemli bir 

konudur. Bu çalışmada Türkiye’nin et tüketimi, büyükbaş hayvan eti, 

küçükbaş hayvan eti ve tavuk eti olmak üzere üç ana başlık altında 

incelenmiştir. Çalışmada, dünyada ve Türkiye’de et tüketimi, 

Türkiye’nin kendine yeterlilik durumu, yıllar itibariyle et fiyatlarındaki 

değişim ve kişi başına et tüketimi detaylı olarak incelenmiştir. 
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2. DÜNYADA ET TÜKETİM DURUMU 

Dünyadaki et tüketimi yıllar itibariyle Tablo 1’de verilmiştir. Dünyada 

sığır eti tüketimi 2015 yılında 55,5 milyon ton iken, 2020 yılında %7,4 

oranında artış göstererek 59,6 milyon tona yükselmiştir. 2015 yılında 

116 milyon ton civarında olan tavuk eti tüketimi, 2020 yılında %13,2 

oranında artış göstererek 131 milyon tona ulaşmıştır. 2015 yılında 14,5 

milyon ton olan keçi-koyun gibi küçükbaş hayvan eti tüketimi ise 

%7’lik bir artış ile 2020 yılında 15,5 milyon tona ulaşmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Dünyada Toplam Et Tüketim Miktarı (x1000 ton) 

Tüketim 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Büyükbaş eti 55.531 56.254 57.152 58.671 59.621 59.566 

Tavuk eti 115.883 105.240 109.144 113.294 116.324 131.220 

Küçükbaş eti  14.502 14.644 14.891 15.068 15.278 15.520 

Kaynak: Anonim, 2020c; Anonim, 2021a; Anonim, 2021b; Anonim; 2022a. 

Dünyada kişi başı et tüketiminde ilk sırada kanatlı hayvan (tavuk-hindi) 

eti gelmektedir. Dünyada kişi başına kanatlı hayvan et tüketimi 2015 

yılında 15,8 kg iken bu miktar 2019 yılında  %7 oranlık bir artış ile 16,9 

kg’a ulaşmış olup, kişi başına toplam et tüketiminin %38,9’u kanatlı 

hayvan etinden oluşmaktadır. Büyükbaş hayvan eti tüketimi ise, 2015 

yılına göre %2,2 oranında artış göstererek 2019 yılında 9,4 kg’a ulaşmış 

olup, kişi başına toplam et tüketimi içerisinde %21,6’lık bir paya 

sahiptir. 2019 yılı itibariyle, dünyada kişi başına düşen toplam et 

tüketimi 2015 yılına göre sadece %0,2 oranında artış göstermiştir 

(Tablo 2). 
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Tablo 2. Dünyada Kişi Başına Et Tüketimi (Kg/Yıl) 

Et türleri 2015 2016 2017 2018 2019 

Büyükbaş hayvan eti 9,2 9,3 9,2 9,3 9,4 

Kanatlı eti 15,8 15,9 16,2 16,3 16,9 

Küçükbaş hayvan eti 2 2 2 2 2 

Domuz eti 15,7 15,8 15,9 15,8 14,3 

Kişi başına toplam et tüketimi 43,4 43,8 44,2 44,4 43,5 
Kaynak:Anonim, 2019a. 

Dünyada seçilmiş bazı ülkelerin kişi başına et tüketimleri 

incelendiğinde (Tablo 3); tüketimin en yoğun yoğun olduğu kategori 

kanatlı et tüketimi iken, tüketimin en az olduğu kategori ise koyun 

etidir. Dünya ülkeleri içerisinde en fazla kişi başı et tüketime sahip 

ülkeler sırasıyla; ABD, Arjantin ve Brezilya’dır. ABD’de kişi başına et 

tüketimi 100,8 kg olup, tüketimin en fazla olduğu grup ise kanatlı 

hayvan etidir (50,1 kg). ABD’de tüketimin fazla olduğu diğer kategori 

ise 26,3 kg ile sığır etidir. ABD’den sonra 88,3 kg et tüketimi ile 

Arjantin 2. sırada yer almaktadır. Arjantin’de en fazla sığır ve kanatlı 

hayvan eti tüketilmektedir. Arjantin’den sonra 3. sırada 78,8 kg ile 

Brezilya yer almaktadır. Brezilya’da da en fazla tüketilen kanatlı 

hayvan ve sığır etidir. Seçilmiş ülkeler arasında, kişi başına sığır eti 

tüketiminin en fazla olduğu ülkeler sırasıyla; Arjantin (38 kg), ABD 

(26,3 kg) ve Brezilya’dır (25,2 kg). Kişi başına tavuk eti tüketiminin en 

fazla olduğu ülkeler sırasıyla; ABD (50,1 kg), Brezilya (40,3 kg) ve 

Arjantin’dir (37,9 kg).  

Türkiye’de ise kişi başına yıllık et tüketimi 36,1 kg’dır ve dünya kişi 

başı et tüketiminden (43,5 kg) daha düşük seviyededir. Türkiye’de kişi 

başına en fazla et tüketimi 21 kg ile kanatlı hayvan grubunda 
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gerçekleşirken, bu miktar dünya kanatlı hayvan eti tüketim 

ortalamasından (16,9 kg) fazladır. Sığır eti ise 13,6 kg ile Türkiye’de en 

fazla tüketilen ikinci et türü olup, bu miktar dünya ortalamasından (9,4 

kg) fazladır (Tablo 3). 

Tablo 3. Dünyada Seçilmiş Ülkelerin Kişi Başına Et Tüketimi (kg) (2019 yılı) 

Ülkeler Sığır Domuz Kanatlı eti Koyun Toplam 

ABD 26,3 24,0 50,1 0,4 100,8 

Arjantin 38,0 11,4 37,9 1,0 88,3 

Brezilya 25,2 12,8 40,3 0,5 78,8 

Kanada 17,6 16,3 35,3 1,0 70,2 

AB - 28 10,9 31,8 25,4 1,7 69,8 

Rusya 10,1 20,6 30,6 1,3 62,6 

Çin 4,1 24,4 14 3,2 45,7 

Güney Afrika 11,1 3,7 34,2 2,6 51,6 

Meksika 9,2 14,4 30,5 0,5 54,6 

Ukrayna 4,6 12,9 22,3 0,3 40,1 

Türkiye 13,6 0 21,0 1,5 36,1 

Japonya 7,5 16,2 17,7 0,2 41,6 

Filipinler 3,2 15,2 13,5 0,5 32,4 

Tayland 1,7 10,7 14,8 0 27,3 

Mısır 7,8 0 11,1 1,1 20 

Endonezya 2,2 1,0 7,8 0,4 11,4 

Hindistan 0,5 0,2 2,4 0,5 3,6 
Kaynak: Anonim, 2019b. 

3.TÜRKİYE’DE ET TÜKETİM DURUMU 

Türkiye’de, dünyadaki yıllık ortalama kişi başı et tüketiminden (43,4 

kg) yaklaşık %17 oranında daha az et tüketilmektedir (36,1 kg). Bu 

durum, ülkenin et üretiminde kendine yeterli olup olmama durumu ya 

da et tüketimini etkileyen çeşitli faktörler (nüfus, fiyat, ikame ürün 
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fiyatı, gelir, tüketicinin zevk ve tercihleri, vb) gibi nedenler ile 

açıklanabilir.  

Türkiye’nin yıllar itibariyle et tüketimleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Türkiye’de, 2017 yılında kanatlı et tüketimi bir önceki yıla göre %8,9 

oranında artış göstermiştir. 2015 yılında yaşanan kuş gribi vakaları, 

kanatlı et tüketiminin azalmasında rol oynarken 2017 yılı ile birlikte 

tüketim tekrar artışa geçmiştir. 2019 yılı itibariyle Türkiye’de ortalama 

kanatlı eti tüketimi kişi başına 21 kg civarındadır. Büyükbaş hayvan eti 

tüketimi açısından ise 2015-2019 yılları arasında önemli bir dalgalanma 

yaşanmamış olup, 2019 yılı itibariyle kişi başına ortalama büyükbaş 

hayvan eti tüketimi 13,6 kg olarak gerçekleşmiştir. Koyun eti 

Türkiye’de en az tüketilen et türü olup 2019 yılı itibariyle kişi başına 

4,5 kg koyun eti tüketilmiştir. TÜİK verilerine göre 2019 yılında 45,1 

milyon baş koyun-keçi bulunmaktadır. Ancak üretim maliyetinin 

yüksek olması nedeniyle küçükbaş hayvan eti tüketimi oldukça düşük 

seviyede kalmaktadır (Anonim, 2021b). 

Tablo 4: Türkiye’nin 2015-2019 Yılları Arasında Kişi Başı Et Tüketim Durumu (kg) 

Yıllar Kanatlı eti Büyükbaş Hayvan eti Koyun eti Toplam  

2015 20,9 13,1 4,5 38,5 

2016 20,5 13,3 4,5 38,3 

2017 22,3 12,5 4,4 39,2 

2018 21,6 12,9 4,3 38,8 

2019 21,0 13,6 4,3 38,9 
Kaynak: Anonim, 2019c; Anonymous, 2022 
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3.1 Türkiye’nin et ürünlerinde kendine yeterlilik oranları 

Kendine yeterlilik, kısaca bir ülkenin herhangi bir üründeki üretiminin 

tüketimine oranı olarak tanımlanabilir (Peşmen ve Yardımcı, 2008). 

Kendine yeterlilik oranı (KYO)=(Net Üretim x100)/(Üretim+İthalat-

İhracat) formülü ile hesaplanmaktadır (Anonymous, 2011; Saygın ve 

Demirbaş, 2018). Türkiye’nin et ürünlerinde kendine yeterlilik oranları 

incelendiğinde (Şekil 1), 2015-2020 yılları arasında tavuk etinde 

Türkiye’nin arz fazlası olduğu, diğer bir ifadeyle tüketilenden daha 

fazla tavuk eti üretildiği görülmektedir. Tavuk etinde görülen bu arz 

fazlası ihracata yöneltilerek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’nin Büyükbaş hayvan eti yeterlilik durumu incelendiğinde, 

büyükbaş hayvan etinde iç talebin karşılanmadığı görülmektedir. 2018 

yılı sonrasında iç talebi karşılama oranında artış görülürken, bu oran 

2020 yılı itibariyle %99,81’e yükselmiştir. Küçükbaş hayvan etinde 

kendine yeterlilik durumu incelendiğinde ise, Türkiye’nin küçükbaş 

hayvan etinde 2017-2018 yıllarında kendine yeterlilik oranı düşük 

olmakla birlikte, 2019-2020 yıllarında bu oranın arttığı görülmektedir.  
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Şekil 1: Türkiye’nin et ürünlerinde kendine yeterlilik oranı (%) 

Kaynak: Anonim, 2020c; Anonim, 2021a; Anonim, 2021b; Anonim; 2022a 

 

3.2.Türkiye’nin tavuk eti tüketimi ve fiyatlarındaki değişim 

Türkiye’nin tavuk eti tüketiminde kendine yeterli olduğu 

görülmektedir. Türkiye’nin tavuk eti tüketimi ve dünya ile 

karşılaştırmalı verileri Tablo 5’te verilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de 

2015-2021 yılları arasında tavuk eti tüketim miktarı yıllar itibariyle 

artış göstermiştir. Kişi başı tavuk eti tüketiminin, dünya tavuk eti 

tüketim miktarından fazla olduğu görülmektedir. 2021 yılında dünyada 

kişi başına tavuk eti tüketimi 14,86 kg iken, Türkiye’de bu miktar 19,5 

kg’dır. Dünyadaki tavuk eti tüketiminin yaklaşık %1,40’ı Türkiye’de 

gerçekleşmektedir. 
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Tablo 5: Dünyada ve Türkiye’de Tavuk Eti Tüketimi 

 

Yıllar 
Tavuk eti toplam tüketim (Ton) 

Kişi başına Tavuk Eti 

tüketim (kg) 

Dünya Türkiye Oran (%) Dünya Türkiye 

2015 115.883.840 1.619.420 1,40 13,88 18,21 

2016 119.117.550 1.601.650 1,34 14,1 17,73 

2017 120.704.570 1.758.350 1,46 14,13 19,16 

2018 123.795.160 1.733.570 1,40 14,33 18,62 

2019 128.757.960 1.796.790 1,40 14,75 19,06 

2020 131.229.760 1.827.540 1,39 14,88 19,18 

2021 132.425.920 1.872.400 1,41 14,86 19,5 

Kaynak: Anonymous, 2022 

Türkiye’nin yıllar içerisinde tavuk eti fiyatları Tablo 6’da verilmiştir. 

Türkiye’de tavuk eti fiyatları yıllar itibariyle artış eğilimindedir. 2008 

ile 2021 yılları arasında tavuk etinin kilogram fiyatı %361,52 artış 

göstermiştir. Tavuk eti fiyatındaki bir önceki yıla oranla en fazla artış 

%36,57 ile 2021 yılında yaşanmıştır. Bu fiyat artışının temel sebebi 

döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak girdi maliyetlerinin 

artmasının yanı sıra 2020 yılında yaşanan covid-19 salgını nedeniyle 

olduğu düşülmektedir. 

Tablo 6: Türkiye’nin Yıllara Göre Tavuk Eti Fiyat Değişimi (TL/kg) 

Yıllar Tavuk eti fiyatı 
Yıllık Değişim 

(%) 

Endeks 

2008=100 

2008 3,69 - 100,00 

2009 4,78 29,54 129,54 

2010 4,92 2,82 133,33 

2011 5,40 9,87 146,34 

2012 5,41 0,14 146,61 

2013 6,67 23,28 180,76 

2014 7,27 9,00 197,02 

2015 7,25 -0,28 196,48 

2016 7,86 8,41 213,01 
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2017 8,93 13,61 242,01 

2018 9,85 10,30 266,94 

2019 12,06 22,44 326,83 

2020 12,47 3,40 337,94 

2021 17,03 36,57 461,52 

Kaynak: Anonim, 2021a, Anonim, 2022b 

 
Şekil 2: Türkiye’nin yıllara göre tavuk eti fiyat fonksiyonu 

 

3.3 Türkiye’nin dana eti tüketimi ve fiyatlardaki değişim 

Türkiye sığır yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye, 

dünyadaki toplam sığır varlığının yaklaşık %1’lik kısmına sahiptir 
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itibariyle dünyada yaklaşık 71 milyon dana eti tüketilmiş olup, 

Türkiye’nin bu miktar içerisindeki payı yaklaşık 1,2 milyon tondur 

(%1,66). Kişi başına tüketim açısından, Türkiye’nin kişi başına düşen 
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rakamları ile dünyada kişi başına yıllık 6,38 kg et tüketimi 

gerçekleşirken bu miktar Türkiye’de 9,82 kg’dır. Dünyada dana eti 

tüketiminin nispeten az olmasının sebebi ise domuz eti tüketiminin 

yoğun olmasıdır. Dünya kırmızı et tüketiminin %60’ını domuz eti 

oluşturmaktadır.  

Tablo 7. Dünyada ve Türkiye’de Dana Eti Tüketimi 

Yıllar Dana eti toplam tüketim (Ton) 

Kişi başına dana eti 

tüketim (kg) 

Dünya Türkiye Oran (%) Dünya Türkiye 

2015 66.223.300 1.030.600 1,56 6,31 9,22 

2016 67.505.900 1.061.200 1,57 6,36 9,34 

2017 68.462.000 991.900 1,45 6,38 8,6 

2018 69.499.700 1.151.400 1,66 6,4 9,84 

2019 70.474.300 1.122.800 1,59 6,42 9,47 

2020 70.882.000 1.153.700 1,63 6,39 9,63 

2021 71.451.500 1.185.400 1,66 6,38 9,82 
Kaynak: Anonymous,2022 

2008-2021 yılları arasında, Türkiye’nin dana eti fiyatlarındaki değişim 

Tablo 8’de verilmiştir. Yıllar içerisinde dana eti fiyatlarının artış 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Dana eti fiyatındaki en fazla artış 

2010 (%37,30), 2015 (%23,65) ve 2021 (%22,04) yıllarında 

yaşanmıştır. olarak görülmektedir. Bu artışlar, döviz kurunun 

yükselmesi ile girdi fiyatlarının artması, besiciliğin gerilemesi, küresel 

dalgalanmalar ve covid-19 salgını gibi farklı iç ve dış nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. 2008 yılında 11,72 TL olan dana etinin kilogram 

fiyatı 14 yıl içerisinde 3,7 kat artarak, 2021 yılı itibariyle 43,52 TL’ye 

ulaşmıştır. 
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Tablo 8: Türkiye’nin yıllara göre sığır eti fiyat değişimi (TL/kg) 

Yıllar Sığır eti fiyatı Yıllık Değişim (%) 
Endeks 

2008=100 

2008 11,72 - 100 

2009 13,41 14,41 114,42 

2010 18,41 37,30 157,08 

2011 18,54 0,72 158,19 

2012 17,51 -5,56 149,40 

2013 15,83 -9,61 135,07 

2014 17,10 8,02 145,90 

2015 21,14 23,65 180,38 

2016 25,03 18,40 213,57 

2017 27,44 9,63 234,13 

2018 28,76 4,79 245,39 

2019 31,32 8,90 267,24 

2020 35,66 13,87 304,27 

2021 43,52 22,04 371,33 
Kaynak: Anonim, 2020c; Anonim, 2022c 

 

 

Şekil 3: Türkiye’nin dana eti (TL/Kg) fiyat fonksiyonu 
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3.4 Türkiye’nin küçükbaş hayvan eti tüketimi ve fiyatlardaki 

değişimi 

Dünya ve Türkiye’ye ait küçükbaş hayvan eti tüketim miktarları Tablo 

9’da verilmiştir. 2015-2021 yılları arasında dünya küçükbaş et tüketimi 

artış gösterirken, Türkiye’de hemen hemen sabit bir seyir izlemiştir. 

2021 yılı itibariyle dünya genelinde yaklaşık 16 milyon küçükbaş 

hayvan eti tüketilmiş olup, bu miktarın 404 bin tonu (%2,57) 

Türkiye’de tüketilmiştir. Türkiye’nin kişi başına düşen küçükbaş 

hayvan eti tüketim miktarı dünya tüketim ortalamasından fazladır. 

Dünyada kişi başına yılda ortalama 1,77 kg küçükbaş hayvan eti 

tüketilirken, bu miktar Türkiye’de 4,21 kg’dır. Bununla birlikte, 

Türkiye’de küçükbaş hayvan eti tüketimi kişisel zevk tercih nedeniyle 

diğer et türlerine göre daha azdır.  

Tablo 9. Dünyada ve Türkiye’de küçükbaş hayvan eti tüketimi 

Yıllar Dana eti toplam tüketim (Ton) 

Kişi başına dana eti tüketim 

(kg) 

Dünya Türkiye Oran (%) Dünya Türkiye 

2015 14.502.443 405.062 2,79 1,74 4,55 

2016 14.644.143 406.951 2,78 1,73 4,5 

2017 14.891.121 401.485 2,70 1,74 4,38 

2018 15.068.615 400.985 2,66 1,75 4,31 

2019 15.278.749 401.985 2,63 1,75 4,26 

2020 15.520.212 403.083 2,60 1,76 4,23 

2021 15.742.234 404.178 2,57 1,77 4,21 

Kaynak: Anonymous, 2022

Küçükbaş hayvan (koyun ve keçi) eti fiyatlarının yıllar içerisindeki 

değişimi Tablo 10’da verilmiştir. Yıllar içerisinde küçükbaş hayvan et 

fiyatlarının artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Koyun eti 
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fiyatındaki en fazla artış 2010 (%42,62) ve 2021 yıllarında (%21,83) 

yaşanmıştır. 2010 yılında bu artışın temel sebebi yaşanan küresel 

ekonomik kriz ve bu krizin etkilerinin azaltılmasına yönelik etkin 

politikaların zamanında uygulanmaması nedeniyle hayvancılık 

sektöründe üretim miktarının azalması ve çiftçilerin üretimi terk 

etmeleridir (Aydın ve ark. 2011). 2021 yılındaki artışın sebebi ise 

dünyada yaşanan salgın nedeniyle enflasyonun artması ve yaşanan 

ekonomik sorunlar fiyatların yükselmesine neden olmuştur. Keçi eti 

fiyatlarının da koyun eti ile benzer zamanlarda benzer etkiler nedeniyle 

fiyatlarındaki artışlar yaşanmıştır. 2008 yılında 11,13 TL olan koyun 

etinin kilogram fiyatı 14 yıl içerisinde 4,4 kat artarak 2021 yılında 49,10 

TL olmuştur. Benzer şekilde artış göstererek, 2008 yılında 10,07 TL 

olan keçi etinin kilogram fiyatı, 2021 yılına gelindiğinde 4,4 kat artarak 

44,80 TL’ye yükselmiştir. 

Tablo 10. Türkiye’nin küçükbaş eti fiyat değişimi (TL/kg) 

Yıllar 
Koyun eti 

fiyatı 

Yıllık 

Değişim 

(%) 

Endeks 

2008=100 

Keçi eti 

fiyatı 

Yıllık 

Değişim 

(%) 

Endeks 

2008=100 

2008 11,13 - 100 10,07 - 100 

2009 13,27 19,24 119,23 12,57 24,90 124,83 

2010 18,93 42,62 170,08 18,32 45,68 181,93 

2011 20,36 7,52 182,93 18,87 3,00 187,39 

2012 19,64 -3,50 176,46 18,78 -0,43 186,49 

2013 18,14 -7,64 162,98 17,00 -9,50 168,82 

2014 18,28 0,76 164,24 17,00 -0,01 168,82 

2015 20,72 13,35 186,16 18,85 10,86 187,19 

2016 24,24 16,97 217,79 22,22 17,90 220,66 

2017 27,82 14,78 249,96 25,09 12,93 249,16 

2018 31,85 14,49 286,16 28,77 14,64 285,70 

2019 35,78 12,35 321,47 32,74 13,81 325,12 

2020 40,30 12,62 362,08 37,27 13,83 370,11 

2021 49,10 21,83 441,15 44,80 20,21 444,89 

Kaynak: Anonim, 2021b, Anonim, 2022a 
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Şekil 4-5: Türkiye’nin koyun ve keçi eti (TL/kg) fiyat fonksiyonu  

 

4.SONUÇ 

Günümüzde her ne kadar farklı görüşler olsa da, içerdiği protein miktarı 

nedeniyle, sağlıklı ve dengeli beslenme açısından et tüketimi büyük 

önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında incelenen seçilmiş ürünler 

arasında, 2021 yılında dünyada en fazla tüketilen et türleri sırasıyla; 
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etidir (16 milyon ton). Türkiye’nin bu rakamlar içerisindeki payları ise; 

tavuk etinde %1,41 (1,88 milyon ton), dana etinde %1,66 (1,18 milyon 
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ülke ortalamalarının gerisinde kalmaktadır. Türkiye’nin yıllık kişi 

başına toplam et tüketim miktarı 36,1 kg iken, bu miktar ABD’de 100,8 

kg, AB-28’de ise 69,8 kg’dır. Et fiyatları açısında ise, Türkiye’de et 

fiyatları yıllar itibariyle hızlı bir artış eğilimindedir. Bu durumun 

başlıca sebepleri, küresel dalgalanmalar, yurtiçinde artan döviz kurları 
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nedeni ile hayvan yemi ve ilaçları gibi ithalata dayalı girdi fiyatlarında 

yaşanan artışın üretim masraflarına yansıması, uygulanan yanlış tarım 

politikaları nedeniyle hayvansal üretimin genel olarak gerilemesi, 

Covid-19 salgını nedeniyle artan küresel enflasyon rakamları şeklinde 

sıralamak mümkündür. Hızla artan nüfusun dengeli şekilde beslenmesi 

ve her bireyin yeterli miktarda et tüketebilmesi açısından, hayvansal 

üretimin artırılması ve et fiyatlarındaki hızlı artışın belirli bir seviyede 

dengelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, mevcut tarım politikalarının 

detaylı şekilde yeniden gözden geçirilerek, hayvansal üretimin 

artırılmasına yönelik politikaların acilen uygulanması Türkiye’nin gıda 

güvencesi açısından hayati önem taşımaktadır.  
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1. GİRİŞ  

 

Tüketicilerin bilgilendirilmesi bağlamında toplumda gıda 

okuryazarlığının artırılması ile, gıda tüketiminin daha bilinçli 

gerçekleştirilmesi; bireylerin doğru beslenme alışkanlıkları 

edinmelerinin sağlanması; bu sayede toplum sağlığının korunması; gıda 

güvenliğinin sağlanması için tüketime sunulan gıdaların geçirdikleri 

aşamalarda risklerin ortadan kaldırılması (Artık vd. 2013): ve gıda 

üretim süreçlerinde geliştirilen politikaların tüketime olumlu etki 

etmesi; hedeflerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Tüketicileri gıda hakkında bilgilendirme çalışmalarından, tüketicilerin 

gıda satın alma konusunda bilinçli tercih yapabilmelerini 

hedeflenmektedir. Gıda tüketicilerini bilgilendirmenin kapsamı, 

oldukça geniştir. Genel anlamda bilgilendirmeden; etiket veya gıda 

ürünüyle beraber sunulan diğer tanıtıcılardan; modern teknoloji 

araçlarıyla ve diğer sözlü iletişim araçları vasıtasıyla son tüketiciye 

sunulan ve gıda ile ilgili bütün çalışmalar anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada, gıda etiketlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi konusu 

araştırılmıştır. Bu doğrultuda, gıdaların etiketlenmesi konusunda 

Türkiye’deki güncel mevzuat incelenmiş; gıda etiketlerinde 

tüketicilerin bilgilendirilmesi için yapılan çalışmalar, gıda firmalarının 

gıda etiketlerindeki sorumlulukları ve son olarak gıda etiket 

yönetmeliği taslağı çalışmalarından bahsedilerek, bu konudaki sınırlı 

literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.  
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2. GIDA ETİKETLEME ÇALIŞMALARI VE MEVZUATTAKİ 

YERİ 

 

Gıda etiketi, gıda ambalajının üzerindeki yazılı, basılı, şablon ile basılı, 

işaretli, kabartma ile işli, soğuk baskı ile basılı, yapıştırılma veya 

iliştirilme bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı 

unsurları, ifade etmektedir. Gıdaların etiketlemesi ise, gıdaya eşlik 

eden ya da atıfta bulunan bir ambalajın, belgenin, bildirimin veya 

etiketin üzerindeki, gıda ile ilgili herhangi bir yazıyı, bilgiyi, ticari 

markayı, resimli unsuru ya da işaretleri tanımlamaktadır. Gıdaların 

etiketleme çalışmaları, gıdanın üretiminden itibaren, son tüketiciye 

ulaşana kadar izlenebilirliğini sağlamak; üretim süreçlerindekilerin ve 

tüketicilerin bilinçli seçimler yapabilmeleri için oluşturulmuş bir 

yöntemdir3. 

Gıda etiketleri, genellikle, beslenme ve sağlık beyanları ile ilgili 

bilgilenmek ve/veya gıdanın içerisindeki bazı bileşenlerin bulunup 

bulunmadığının ya da miktarının öğrenilmesi için okunmaktadır. 

Tüketiciler, gıda etiket bilgilerini anlayabilmeli, etiketin ambalajda 

doğru olarak verilip verilmediğini, gıdanın tanıtımı ile içinde 

bulunanlar bilgilendirmesinin aynı olup olmadığını anlayabilmelidir. 

Örneğin; alerjen maddelere duyarlı kişiler, bileşenler listesinde anlaşılır 

olarak bildirilen allerjenleri incelemelidir; hamileler, çocuklar vb. 

kendilerini etkileyebilecek kafein içeren veya laksatif etkiye yol 

açabilecek bileşene sahip gıdalar ile ilgili hususlara dikkat etmelidir. 

 
3 https://gidabeslenme.org/anasayfa/gida-etiketleme/ Erişim tarihi:16.06.2022. 

https://gidabeslenme.org/anasayfa/gida-etiketleme/
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Kişilerin, beslenme bilgilerinin arttıkça gıda etiketi okuma ve anlama 

becerilerinin arttığı bilinmektedir (Cebeci ve Güneş, 2017). Gıda etiketi 

okuma becerisinin geliştirilmesi, beslenme kaynaklı sağlık sorunlarını 

önlemek ve toplum sağlığı bakımından önemlidir. 

Türkiye'de gıdaların hammadde temininden üretim ve 

ambalajlanmasına, etiketlenmesinden tüketiciye sunulmasına kadar ki 

bütün adımlar, bu konudaki birçok yasal düzenlemeyi içeren Türk Gıda 

Kodeksine uygun olarak yapılmaktadır. TGK, ‘gıda ve gıda ile temas 

eden madde ve malzemelerle ilgili asgarî teknik ve hijyen kriterleri, 

bitki koruma ürünü ve veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri, 

bulaşanları, numune alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama 

esasları ve analiz metotlarını belirleyen’ dokümanlar olarak 

tanımlanmaktadır. T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı gıda 

kodeksini yayınlamanın yanısıra, başta uluslararası Kodeks 

Alimentarius Komisyonu (Latince "alimentarius" kelimesi "beslenmeye 

dair" anlamına gelmektedir – Kısaltması: KAK) olmak üzere ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmakla, bu amaçla da 

komisyonlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda oluşturulan Ulusal Gıda 

Kodeks Komisyonu (UGKK) ve buna bağlı alt komisyonlar, gıda 

kodeksi kapsamındaki çalışmaları yürütür4. Türk Gıda Kodeksi 2002 

yılında yürürlüğe giren 58 numaralı ‘Gıda Maddelerinin Genel 

Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (2004, 

 
4 https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=3 Erişim 
tarihi: 16.06.2022. 

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=3
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2006, 2007 ve 2011 yıllarında) yönetmelik formatında revize 

edilmiştir5.  

Türkiye’de gıda güvenliği ve gıda etiketleme politikalarını (Codex 

Alimentarius Labelling) Avrupa Birliği (AB)’ne adaylık sürecinden 

ayrı değerlendirmek doğru olmamaktadır. AB ve Türkiye hükümeti 

arasında, 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan AB’ne üyelik müzakere 

süreci içerisinde sunulan müktesebat başlıklarından 12. Gıda 

Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı; ‘gıda 

güvenliği’, ‘bitki sağlığı politikası’ ve ‘veterinerlik hizmetleri’ olmak 

üzere üç alt başlık altında sunulmuştur.  Gıda etiketleme 

sorumlulukları, ‘gıda güvenirliği’ alt başlığı altında görüşülmeye 

başlanmıştır. Karşılaştırılan AB gıda mevzuatı; AB'deki tüketicilerin, 

satın aldıkları ürünlere dair içerik ve bileşim bilgilerine güvenilir ve 

kapsamlı bir şekilde ulaşmasını ve böylece bu ürünleri satın alma 

sürecinde bilinçli bir seçim yapmalarını sağlamak amacıyla 

tasarlanmıştır. İç pazarın etkin şekilde işlemesini sağlamanın yanı sıra, 

insan sağlığının korunması için her alanda gıda güvenliğini ve tüketici 

çıkarlarını azami düzeyde korunmayı güvence altına almayı temel ilke 

edinen AB gıda politikasının hedefi; gıda güvenliğini, hayvan sağlığını, 

hayvan refahını ve bitki sağlığını güvence altına almak olup, bunu yem 

üretimi, birincil üretim, gıdanın işlenmesi, depolama, nakliye ve satışını 

içine alan gıda zincirinin her aşamasında ‘tarladan-sofraya’ 

 
5 https://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2012/11/gida-etiketleme-avrupa-
birligi-ile-uyum Erilim tarihi: 15.06.2022. 

https://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2012/11/gida-etiketleme-avrupa-birligi-ile-uyum
https://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2012/11/gida-etiketleme-avrupa-birligi-ile-uyum
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bütünleştirilmiş bir yaklaşım uygulayarak sağlamaktır (Gültekin, 

2005). 

AB’de gıda etiketleme çalışmaları çok çeşitli süreçlerden geçmiştir. 

Gıda etiketleme ile ilgili AB genelinde yapılan tüm kontrollerin 

temelinde 1979 yılında çıkarılan 79/112 sayılı Tüzük yer almaktadır. 

Söz konusu Tüzük üzerinde farklı etiketleme ihtiyaçlarının 

karşılanması için yapılan düzenlemelerin ardından, 2000 yılında, büyük 

bir güncelleme ile, ilk 1979 yılı yönetmeliği ve değişiklikleri, tek bir 

yeni Tüzükte (2000/13/EC) birleştirilmiştir. Gıda etiketlemesi ile ilgili 

bunlara ek mevzuatlar da dikkate alınmıştır (Haydardedeoğlu, 2017). 

Gıdaların izlenebilirliği konusu, dünyada çoğunlukla gelişmiş kabul 

edilen ülkelerin; gıda hususunda hijyen koşullarının sağlanması ve bu 

yolla, hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için gıda zincirinin 

tarladan sofraya dek takip edilmesi ve denetlenmesi adına düzenlemeler 

oluşturduğu bir uygulamadır. Gıdaların izlenebilirliği, AB içerisinde, 1 

Ocak 2005 tarihli 178/2002 sayılı yeni AB Gıda Kanunu Yönetmeliği 

ile yasal bir nitelik kazanmıştır (Aktaş Yeşil, 2008). 2008 yılının 

başında ‘Tüketicilere Gıda Bilgisinin Sağlanması Hakkında Öneri’ adı 

altında etiketleme mevzuatını güncelleme önerisinin, Avrupa 

Komisyonu tarafından yayımlanmasının ardından; Komisyon, Birlik 

içerisinde mevzuatsal alanda da birliktelik sağlamayı hedeflemiş ve 

116/2011/EC sayılı Tüketicelere Gıda Bilgisi Sunulması Hakkında 

Tüzük hazırlayarak, bunu 22 Kasım 2011 tarihinde AB Resmi 

Gazetesinde yayımlamıştır. Gıda işletmecilerinin etiketlerini 

uyumlaştırması için bir geçiş dönemi öngörülerek, Tüzük hükümlerinin 
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genel olarak 13 Aralık 2014'den itibaren uyulama alanı bulacağı 

bildirilmiştir. Bu tarihten önce etiketinde herhangi bir beslenme değeri 

belirtmeksizin piyasaya gıda sunan gıda işletmecilerine, 13 Aralık 2016 

tarihine kadar 1169/2011 sayılı Tüzük uyarınca beslenme etiketleme 

kurallarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu Tüzük ile; AB, 

gıda güvenliği ve tüketici haklarının korunmasına yeni bir açılım 

getirmiş; Birlik nezdinde gıda etiketleme konusunda yürürlükte olan 

birçok mevzuat kaldırılmış ya da değiştirilmiştir (Haydardedeoğlu, 

2017). TGK Etiketleme Yönetmeliği (2011)’nin bu sürece denk 

gelmesinden dolayı Türkiye mevzuatı ile AB mevzuatı arasında çok 

derin olmamakla birlikte çeşitli farklılıklar ortaya çıkmıştır. AB’de 

yapılan bu uygulama ve gıda etiketinde belirtilen hususların büyük bir 

kısmı, o zamanki Etiketleme Yönetmeliği (2011)’nde zaten mevcut 

olduğu ve Türkiye’nin bu açıdan, AB mevzuatına uyumlu bir mevzuata 

sahip görülmüştür. Görüldüğü gibi, gıda etiketleme konusunda AB 

mevzuatı 1979, 2000, 2005, 2008 ve 2011 yıllarında önemli 

değişiklikler gerçekleştirmiştir. 

Türkiye ile AB arasında, 2010 yılı Haziran’ında ‘Gıda Güvenliği Faslı’ 

açılmış ve Türkiye’nin gıda güvenliği alanında yapacağı çalışmalar AB 

yetkilileri tarafından yakından takip edilmeye başlanmıştır. Türkiye’de 

güncel mevzuatta, gıda etiketinde tüketicilerin bilgilendirilmesine 

yönelik çalışmalar, AB gıda güvenliği faslı görüşmelerini de dikkate 

alınarak hazırlanan 11/06/2010 tarihli ve  5996 Sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, bu kanununa 

dayanan hazırlanan yönetmelikler, prosedürler ve kontrol listeleri 
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gözetilerek yapılmaktadır. Söz konusu kanunda, gıda etiketleme ile 

ilgili olarak, özel mevzuat hükümleri saklı tutularak, “gıdanın ve yemin 

şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, tasarlanma 

ve sergilenme şekli, her tür yazılı veya görsel basın aracılığı ile sunulan 

bilgi dâhil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklâmı ve sunumu tüketiciyi 

yanıltıcı şekilde yapılamaz.” ifadesine yer verilmiştir (m. 24/3). 

AB üyelik sürecinde olumlu yol almak için Türkiye mevzuatında pek 

çok değişiklik gerçekleştirilmiş; gıda güvenliği ve ekonomisi, gıda 

tüketim algısı, tüketici hakları, ülkelerarası ve ulusal gıda piyasasında 

hareketlilik ile üretim teknolojilerindeki ve sağlık faktörlerindeki 

değişiklikler göz önünde bulundurularak, Türkiye’de gıda etiketleme 

mevzuatında yeni ifadelerin kullanılması zorunlu olmuştur. Bu 

kapsamda, gıda denetim ve kontrol mekanizmasında tek yetkili otorite 

olan o zamanki adıyla T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu’nun 23 ve 24’üncü maddelerine dayanarak ve 

AB’nin gıda etiketleme konusunda var olan birçok mevzuata 

dayanılarak, AB’nin ilgili direktif ve tüzüklerine uygun olarak 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3’üncü mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen 

gıdaların genel ve belirli özel etiketleme kuralları, beslenme yönünden 

etiketleme kuralları, tanıtımı ve reklâmına ilişkin belirli kurallar ve 

gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları içeren TGK 

Etiketleme Yönetmeliği hazırlanmış ve yayımlamıştır. Bu zamana 

kadar yapılan çalışmalarda, Türkiye’deki gıda etiketleme sistemlerinde 
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bazı aksaklıklar olduğu ifade edilse de gıda etiketleme çalışmalarının 

geliştirilmesi ve AB ile uyumlaştırma süreci olumlu yönlerde gelişme 

göstermiştir 6 . AB temsilcileri, Türkiye’li yetkililerden AB 

standartlarına uyumun devam ettitilmesini ve bu yönde geliştimenin 

devam etmesini istemişlerdir.  

26/01/2017 tarihli ve 29960 Sayılı TGK Gıda Etiketleme ve 

Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (2017), 11/6/2010 tarihli ve 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 27 nci, 28 inci, 32 nci ve 

34 üncü maddelerine dayanılarak, AB’nin 1169/2011 numaralı 

direktifinde tanımlanan hükümlerde yapılan bazı değişiklikler dikkate 

alınarak; AB’nin diğer direktiflerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında 

bilgilendirmede tüketicilerin korunması amacıyla kuralları belirleyen 

ve gıda zincirinin tüm aşamalarında, gıda işletmecilerine uygulanan bu 

Yönetmelikle (m. 1);  

• Gıdaların etiketlenmesi başta olmak üzere, gıda hakkında 

bilgilendirme ile ilgili genel kurallar, gereklilikler ve 

sorumluluklar belirlenmiş, 

• Yeni bilgilendirme gereklilikleri ile sonradan oluşabilecek 

gelişmeler karşısında yeterli esnekliğin sağlanması ihtiyacı da 

dikkate alınarak gıda hakkında bilgilendirme usulleri ve 

 
6 Gıda Teknolojisi » Gıda etiketleme: Avrupa Birliği ile uyum | Haber 
(gidateknolojisi.com.tr) Erişim tarihi: 16.06.2022. 

https://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2012/11/gida-etiketleme-avrupa-birligi-ile-uyum
https://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2012/11/gida-etiketleme-avrupa-birligi-ile-uyum
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tüketicinin bilgilenme hakkının garanti altına alınmasını 

sağlayacak tedbirler ortaya koyulmuştur. 

 

Yönetmeliğin kapsamına, toplu tüketim yerleri tarafından sunulan 

gıdalar da dâhil son tüketiciye sunulması amaçlanan tüm gıdalar, toplu 

tüketim yerlerine yönelik olarak hazırlanan gıdalar ve gıda işletmecileri 

arasında arz edilen gıdalar girmektedir (m. 2). 

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 27 nci, 28 

inci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 26/01/2017 tarihli 

ve 29960 sayılı TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği 

(2017) ise, 1169/2011 EC direktifleri ile uyum göstermekte olup AB 

üyesi ülkelerde de benzer şekillerde uygulanmaktadır. Amacı tüketiciyi 

en üst düzeyde korumak olan Yönetmelik, son tüketiciye sunulan 

gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları 

belirlemekle birlikte, son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz 

edilen gıdanın bilgilendirme mevzuatı kapsamında etiketlenmesinde, 

sunumunda veya reklamında kullanılan beslenme ve sağlık beyanlarına 

ilişkin kuralları da kapsamaktadır (m. 2). Yönetmelik, toplu tüketim 

yerlerinde 01/01/2020 tarihinden itibaren alerjen bilgisinin son 

tüketiciye sunulması zorunluluğunun yanısıra, hazır ambalajlı gıdalarda 

beslenme bildirimi yapılması zorunluluğunu da getirmiştir. 

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 

(2017) ve TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (2017) ile 

tüketicilerin hem güvenilir gıdaya ulaşmalarını garanti etmeyi 
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sağlamaya hem de gıdanın etiket bilgilerinin standartlaştırılmasını 

sağlamaya çalışılmaktadır. Bu iki yönetmelik, amaçları bakımından 

birbirlerinin tamamlayıcısıdır. TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliği ile ‘beslenme yönünden etiketleme' zorunlu 

hale getirilmiş olup 31/12/2019 tarihinden itibaren geçiş süreci 

tamamlanmıştır.  

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile 

TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nin uygulanmasında 

birlikteliğin sağlanması ve gıdaların etiketi, tanıtımı, sunumu ve 

reklâmı içerisinde yer verilen beslenme ve sağlık beyanları ile ilgili 

olarak; tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlayarak 

yanıltılmalarını önleyecek, gıdaların etiketlenmesi, sunumu, tanıtımı ve 

reklamında yer alan beslenme ve sağlık beyanlarının, kullanılan 

terimlerin ve ifadelerin kullanım koşulları konusunda gıda 

işletmecilerine yardımcı olacak kılavuzlar hazırlanmaktadır. 

Gıdaların etiketlenmesinde güvenilirliğin sağlanması konusunda gıda 

işletmecilerine sorumluluklar düşmektedir. 5996 Sayılı kanunda; 

gıda işletmecisi piyasaya arz edilecek gıdanın, izlenebilirliğini 

sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek veya T. C. Tarım ve 

Orman Balanlığı’nca belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde 

tanımlanmalıdır (m.24/2). Kanunun, Gıda Güvenliğinin 

Sağlanmasında Sorumlulukları düzenleyen 22. maddesine dayanarak 

hazırlanan, TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 

Yönetmeliği (2017)’nde gıda firmaların sorumlulukları sıralanmış (m. 

8), yönetmeliğin kılavuzunda ayrıntılandırılmıştır. 
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TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile 

TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği hükümlerine 

uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddeleride 

öngörülen ve zamanla artırılan yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Tüketicinin sağlığı ve menfaatlerini en korunmak ve ceza maddesine 

caydırıcı nitelik kazandırmak amacıyla 5996 sayılı Kanun’da değişiklik 

yapan 28/10/2020 tarihli ve 31294 sayılı Gıda, Tarım ve Orman 

Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 7255 Numaralı 

Kanun 04/11/2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan 

düzenlemeyle 5996 sayılı Kanuna (m. 24/4) eklenen “Taklit ve tağşiş 

yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez’ (m. 29) 

ifadesinin ardından, bu suçu işleyen gıda işletmecilerine hapis cezası, 

adli para cezası, gıda sektörü faaliyetinden men ve yüksek miktarda 

kadar idari para cezası gibi caydırıcı yaptırımlar getirilerek gıdalarda 

taklit ve tağşiş gibi sahtecilikleri yapanların önüne geçilmesi 

öngörülmüştür (m. 30). Söz konusu Kanuna dayanan 16/04/2021 tarihli 

ve 31456 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda ve Yemlerde Taklit 

ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair 

Yönetmelik (2021) de halen yürürlüktedir.  

3. TÜRKİYE’DE GÜNCEL MEVZUATTA GIDA 

ETİKETLEMELERİNİN İNCELENMESİ 

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 

temel aldığı konular aşağıdakilerdir: 

• Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin ilkeleri  
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• Gıda etiketinde doğru bilgilendirme kuralları 

• Gıda hakkında zorunlu etiket bilgileri 

• Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmede kullanılabilirlik ve 

yerleşim 

• Gıda hakkında zorunlu bilgilere dair bildirimin şekli 

• Gıda etiketinde bazı ifadelerin kullanılabilmesi 

• Beslenme ve sağlık beyanları 

• Beslenme bildirimi 

26 Ocak 2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TGK 

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile TGK 

Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde bu sayılanlar ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir.  

3.1.  Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin ilkeleri  

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 

ikinci bölümünde “Gıda Hakkında Bilgilendirmenin Genel İlkeleri” 

belirtilmiş; burada öncelikle, T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

zorunlu bilgilendirme kurallarını düzenlerken gıda hakkında 

bilgilendirme mevzuatı gereği esas aldığı kriterler sıralanmıştır (m. 

5/1). Buna göre, dikkate alınan bilgiler şöyledir: 

• Gıdanın kimliği, bileşimi, özellikleri veya diğer nitelikleri (m. 

5/1a), 

• Belirli tüketici grupları için sağlığa zararlı olabilecek içerik, 

güvenli kullanım, muhafaza, dayanıklılık ve gıdanın zararlı 

veya tehlikeli içeriğine ilişkin sonuçları ve risklerine dair 
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sağlık etkisi hakkında bilgileri içerecek şekilde tüketicilerin 

sağlığının korunmasını ve gıdanın güvenilir kullanımı (m. 

5/1b), 

• Özel beslenme ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere, 

tüketicilerin seçimlerini yaparken bilinçli olmasını sağlayacak 

besin öğeleri (m. 5/1c). 

Burada, tüketicilerin bilinçli tercih yapmalarının sağlanması ve gıda 

hakkında zorunlu bilgilendirmenin gerekliliği, tüketicilerin 

çoğunluğunun önem verdiği belli bilgilere duyulan ihtiyaç ve güvenilir 

gıdanın piyasaya arz edilmesi dikkate alınarak değerledirilir (m.5/2). 

3.2.  Gıda etiketinde doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar 

 

TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 

üçüncü bölümü altında, gıda hakkında “Doğru bilgilendirmeye ilişkin 

kurallar” (md. 7) düzenlenmiş; özellikle de gıda hakkında 

bilgilendirmenin yanıltıcı bir şekilde yapılması yasaklanmıştır (m. 7/1). 

Buna göre; 

• Gıdanın başlıca nitelikleri olarak doğası, kimliği, özellikleri, 

bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya 

üretim metoduna dair yanıltıcı bilgilendirme yapılamaz (m. 

7/1a), 

• Gıdada var olmayan etkilere ve özelliklere atıfta bulunulamaz 

(m. 7/1b), 

• Aynı nitelikler, benzer gıdalar için de geçerliyken, belli bir 

gıda için özel nitelikleri taşıdığı iddia edilemez ve belirli 
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bileşenler ve/veya besin öğelerinin varlığı ya da yokluğu 

özellikle vurgulanamaz (m. 7/1c), 

• Gıdanın bileşiminde bulunması doğal olan bir öğe veya gıdada 

kullanılması normal olan bir bileşen farklı bir öğe veya farklı 

bir bileşen ile ikame edildiği takdirde, görünüş, tanımlama 

veya resimli gösterimler aracılığıyla ilgili gıdada o öğenin 

veya o bileşenin mevcut olduğu ima edilemez (m. 7/1ç). 

 

Gıda hakkında bilgilendirmenin doğru, açık ve anlaşılması kolay bir 

şekilde yapılması sağlanmalıdır (m. 7/2). 

 

Kural olarak, gıdanın herhangi bir hastalığı önleme, tedavi etme veya 

iyileştirme özelliği taşıdığı hususunda bilgilendirme yapılması ve bu tür 

özelliklere atıfta bulunulması yasaktır (m. 7/3). Ancak özel beslenme 

amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri bu hususta istisna teşkil 

eder. 

 

Doğru bilgilendirmeye dair bu kurallar, gıdanın reklâmı ve tanıtımı için 

de şekil, görünüş veya ambalaj, ambalaj malzemesi, biçim ve 

sergilenme şekli açısından da uygulanır (m. 7/4). 

 

3.3.  Gıda hakkında zorunlu etiket bilgileri 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 

Yönetmeliği’nin dördüncü bölümünde, “Gıda Hakkında Zorunlu 

Bilgilendirmenin Içeriği ve Bildirimi” başlığı altında gıda etiketinde 

belirtilmesi gereken zorunlu bilgiler (md. 9) düzenlenmiştir. Buna göre, 
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gıda etiketinde zorunlu olarak yer alması gereken bilgiler şunlardır (m. 

9/1): 

 

• Gıdanın adı (m. 20).* 

• Bileşenler listesi (m. 21, m. 22, m. 23). 

• Alerjiye ya da İntoleransa sebebiyet veren belli madde veya 

ürünler (m. 24 ve Ek-1).* 

• Belli bileşenlerin ya da bileşen gruplarının miktarı (m. 25). 

• Gıdanın net miktarı (m. 26). 

• Gıda hakkında tavsiye edilen tüketim tarihi ya da son tüketim 

tarihi (m. 27).* 

• Gıdanın özel muhafazasına ve/veya kullanımına dair koşullar 

(m. 28). 

• Gıda işletmecisinin ad veya ticari unvanı ile adresi (m. 29).* 

• İşletmenin kayıt numarası ya da tanımlama işareti (m. 30). 

• Menşe ülke (m. 31).* 

• Kullanıma dair bilgiye yer verilmemesi halinde gıdanın uygun 

şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanımına dair 

talimat (m. 32). 

• İçerdiği alkol miktarının hacmen % 1,2’den fazla olması 

durumunda, içeceğin hacmen gerçek alkol derecesi (m. 33). 

• Beslenme bildirimi (TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliği’nin altıncı ve yedinci bölümleri). 

“*” ile belirtilen bilgilerin, alkol ve domuz kaynaklı bileşen bildirimi 

de (Ek 2’nin 6 ve 7 numaralı satırları) dahil olmak üzere, hazır gıda 
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ambalajı bulunmadan satılan gıdalarda da bulundurulması zorunlu olup, 

tüketici tarafından talep edilmesi halinde yukarıda yer alan tüm bilgiler 

hakkında bildilendirme yapılmalıdır. Beslenme bildirimi zorunluluğu 

ise, hazır ambalajı bulunmayan gıdalar için geçerli değildir. 

Yönetmeliğin aynı bölüm altında düzenlenen hükümleri uyarınca 

verilmesi gereken diğer ek bilgiler ise şunlardır: 

• Belirli gazlar ile ambalajlanan gıdalarda buna yönelik uyarı 

(Ek-2.1), 

• Tatlandırıcı içeren gıdalarda buna dair bilgilendirmeler (Ek-

2.2), 

• Glisirhizinik asit ya da glisirhizinik asidin amonyum tozunu 

barındıran gıdalarda gereken uyarılar (Ek-2.3), 

• Yüksek miktarda kafein içeren gıdalarda buna yönelik uyarılar 

(Ek-2.4), 

• Bitkisel Sterol, bitkisel sterol esteri, bitkisel stanol veya 

bitkisel stanol esteri eklenmiş gıdalarda gereken ilave bilgiler 

(Ek-2.5), 

• Bileşiminde etil alkol ve/veya alkollü içki yer alan gıdalarda 

buna yönelik bilgilendirme (Ek-2.6), 

• Domuzdan elde edilen madde içeren gıdalarda buna dair 

bilgilendirme (Ek 2-7), 

• Dondurulmuş et, dondurulmuş hazırlanmış et karışımları ve 

dondurulmuş işlenmiş balıkçılık ürünlerine dair ek bilgiler 

(Ek2-8), 

• Gıdanın parti işareti ya da numarası (m. 11), 
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• İşletmenin kayıt numarası ya da tanımlama işareti (m. 12), 

• Gıda onay numarası (m. 13), 

• Ağırlıklar ile ölçüler (m. 14). 

Sayılan bilgilerin nasıl verileceği ile ilgili hükümler, yönetmeliğin 

ileriki bölümlerinde ayrıntılandırılmıştır. TGK Gıda Etiketleme ve 

Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz’da da 

açıklayıcı olarak ve örneklendirilerek gösterilmiştir. 

 

3.4.  Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin kullanılabilirliği 

ve yerleşimi 

Tüm gıdalar için, gıda hakkında zorunlu bilgilendirme hazır bulunmalı 

ve erişilmesi kolay olmalıdır (m. 15/1). Hazır ambalajlı gıdalarda 

bilgilendirme, direkt ambalajın üzerinde ya da bu ambalajdan 

ayrılmaması sağlanarak yapıştırılmış ya da iliştirilmiş etikette yer 

almalıdır (m. 15/2). 

Hazır ambalajı bulunmadan satılan gıdalar ya da işletmede içinde 

tüketicinin talebi doğrultusunda paketlendikten sonra satılan gıdalarda 

ise, zorunlu bilgilerin tümü gıdanın (dökme ürünler dahil) satış 

yerlerine sevk edilmesi sırasında beraberinde yer almalıdır (m. 15/3a). 

Yukarıdaki başlıkta belirtildiği üzere, zorunlu bilgilerin bazılarının bu 

tür ambalajsız veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş 

olan gıdaları satin alan kişilerin görebileceği yerlerde bulundurulması, 

diğer bilgilerin de (diğer bazı zorunlu bilgilerin belirtildiği ilgili 

mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla) tüketicinin talebi halinde 

sunulması zorunluluğu bulunmaktadır (m. 15/3b-c ve m. 15/4) 
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Son tüketiciye hazır ambalajı olmaksızın sunulan toplu tüketim 

yerlerindeki gıdalarda ise, gıdanın adı ve alerjiye ya da intoleransa 

neden ollan belirli madde veya ürünler ile alkol ve domuz kaynaklı 

bileşenin bulunup bulunmadığına dair bilgiler tüketiciye sunulur (m. 

15/5). 

3.5. Gıda hakkında zorunlu bilgilerin bildirim şekli 

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme, görülmesi ve okunması kolay bir 

şekilde, silinmemesi de sağlanarak, diğer yazılı veya resimli unsurlarla 

herhangi bir şekilde gizlenmeden, kapatılmadan, bölünmeden veya 

kesilmeden, dikkat çekici bir yerde, bilgi yazılarıyla zemin arasında 

belirgin bir kontrast oluşturarak yapılmalıdır (m. 16/1). Söz konusu 

bilgilerin etiket üzerinde açıkça okunabilirliğinin sağlanması için, belli 

gıdalar için uygulanan mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Ek-3’te 

yer alan x-yüksekliğinin en az 1,2 mm olduğu punto büyüklüğündeki 

karakterler kullanılmalı (m. 16/2); en geniş yüzeyi 80 cm² den daha 

küçük olan ambalajlarda veya kaplarda, söz konusu x-yüksekliği en az 

0,9 mm olarak uygulanmalıdır (m. 16/3).  

Silinmemek üzere işaretlenmiş olan ve herhangi bir etiket taşımayan 

tekrar kullanılması mümkün olan cam şişeler ve en geniş yüzeyi 10 

cm²’den daha küçük olan ambalajlarda veya kaplar hariç, gıdanın adı, 

gıdanın net miktarı ve %1,2’den fazla alkol hacmine sahip içeceklerde 

hacmen gerçek alkol derecesi, aynı görüş alanı içerisinde yer almalıdır 

(m.16/4-5). 
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Gıda etiketinin yerleşim açısından ve biçimsel yönüyle, tüketicinin 

görüş alanında konumlandırılması, rahat okunabilir olması olması ve 

zorunlu bilgilerin temel görüş alanında olması beklenmektedir. 

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin Türkçe olarak yapılması esas 

olmakla birlikte, Türkçe’ye ilave olarak diğer ülkelerin resmi dillerinde 

de bilgilendirme yapılabilir (m. 18/1). Ancak Türkçe dışındaki 

bilgilerin gıda hakkında bilgilendirme mevzuatında yer verilen tüm 

etiket bilgilerini içermesi gerekmez. Bununla birlikte, etikette bulunan 

resim, şekil ve beyan gibi bilgilerin gıda hakkında bilgilendirme 

mevzuatına aykırı olmaması gerekir (18/2). 

3.6. Gıda etiketlerinde bazı ifadelerin kullanılabilmesi 

Bazı terimlerin, gelişigüzel kullanılmaması ve tüketicilerin bunların 

kullanımını doğru anlamaları sağlanmalıdır. Öncelikli olarak bu 

terimlerin anlaşılması ve yanıltıcı kullanılmasının önüne geçilmesi 

amacıyla, TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 

Yönetmeliği Hakkında Kılavuz’da; belirli terim ve ifadelerin gıda 

etiketlerinde kullanımının gösterilmesi detaylandırılmıştır. “Doğal”, 

“geleneksel” ve “extra taze” ifadelerinin kullanımı örneklendirilmiş; 

“katkısız”, “renklendirici içermez”, “yapay renklendirici” vb. negatif 

ve pozitif beyanların ve gıda bileşenlerinin varlığına veya yokluğuna 

dair, “kafein içermez/kafeinsiz”, “laktoz içermez”, gibi beyanların 

kullanımı açıklanmıştır. Tüketicinin çokça yanılmasına neden 

olabilecek; “%100”, “saf/pure”, “geleneksel”, “gerçek/ hakiki”, “ev 

yapımı”, “… tadında”, “original”, “taze”, belirli ürünlerde “taze” 
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teriminin hangi şartlarda kullanılabileceği, “günlük” gibi özel 

terimlerin kullanılma koşulları açıklanmış ve örneklendirilmiştir.  

3.7.  Beslenme ve sağlık beyanları 

TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde ise beslenme ve 

sağlık beyanları ile ilgili genel hülümler, genel koşullar, beyanlar için 

bilimsel doğrulama ve beslenme bildirimlerine ilişkin konular 

düzenlenmiş ve ayrıntılandırılmıştır. 

3.7.1.  Genel hükümler 

TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği uyarınca, beslenme 

ve sağlık beyanları, piyasaya arz edilen gıdaların etiketi, tanıtımı ve 

reklâmında kullanılabilir (m. 5/1). Ancak beslenme ve sağlık 

beyanlarının kullanılması belli esaslara uygun olmak kaydıyla 

mümkündür. Buna göre, söz konusu beyanlar; 

• Belirsiz, yanlış veya yanıltıcı (m. 5/2/a), 

• Diğer gıdaların beslenme yönünden yeterliliği ya da 

güvenilirliği hususunda şüphe oluşturacak şekilde (m. 5/2b), 

• Belli bir gıdanın aşırı tüketimine destek olacak ya da bunu 

özendirecek şekilde (m. 5/2c), 

• İstisnaları Bakanlık tarafından belirlenmekle birlikte, çeşitli ve 

dengeli beslenmenin genelde besin öğelerini uygun 

miktarlarda sağlayamayacağını belirtecek, ileri sürecek ya da 

ima edecek şekilde (m. 5/2ç), 
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• Tüketicide endişe oluşturabilecek biçimde; yazılı, resimli, 

grafik veya sembolik gösterimler vasıtasıyla vücut 

fonksiyonlarındaki değişiklere atıfta bulunacak şekilde olamaz 

(m. 5/2d). 

İlgili maddenin devamında (m. 6), bu konulardaki istisnalar 

sıralanmıştır. 

 

3.7.2. Sağlık beyanları için kullanım koşulları 

 

Gıdanın etiketi, tanıtımı veya reklâmında sağlık beyanı yapılabilmesi, 

gıdanın besin öğesi profili açısından şu koşullardan en az ikisine aynı 

anda sahip olma koşuluyla mümkündür (m. 7/1): 

 

a) Bileşiminde en fazla 100 mg/100 kcal sodyum bulunması. 

b) İçerdiği enerjinin en fazla %10’u doymuş yağ asitlerinden 

gelmesi. 

c) İçerdiği enerjinin en fazla %10’u ilave şekerden gelmesi. 

ç) Doğal olarak bileşiminde en az 55 mg/100 kcal kalsiyum 

bulunması. 

 

Takviye edici gıdalarda ise söz konusu kriterler aranmadan, ilgili 

yönetmeliğin diğer hükümlerine uyulması şartıyla sağlık beyanları 

yapılması mümkündür (m. 7/2). Ancak hacmen %1,2 den fazla alkol 

içeren içeceklerde sağlık beyanı yapılamamakla birlikte, yalnızca enerji 

miktarının azaltılmasına dair beslenme beyanı yapılabilir (m. 7/3). 
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3.7.3. Genel koşullar 

Beslenme ya da sağlık beyanında bulunulması, öncelikle, hakkında 

beyanda bulunulan besin öğesinin veya diğer öğenin bir gıdada ya da 

gıda grubunda bulunması, bulunmaması veya miktarının azaltılmasının, 

genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla ortaya konulan, yararlı bir 

besleyici veya fizyolojik etkisinin olduğunun gösterilmesiyle (m. 8/1a) 

mümkündür. Bununla birlikte, hakkında beyan yapılan besin öğesi veya 

diğer öğenin son üründe (m. 8/1b); 

• İlgili mevzuatta tanımlanan belirgin miktarı ya da mevzuatla 

belirlenmediği durumlarda genel kabul görmüş bilimsel 

kanıtlarla ortaya konulan, besleyici veya fizyolojik etkiyi 

sağlayacağı iddia edilen miktarda bulunması (m. 8/1b1), 

• Bulunmaması veya genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla 

ortaya konulan besleyici veya fizyolojik etkiyi sağlayacak 

kadar azaltılmış miktarda olması (m. 8/1b2), 

• Uygulanabilir olması halinde, hakkında beyan yapılan besin 

öğesi ya da diğer öğenin vücut tarafından kullanılabilir formda 

olması (m. 8/1c), 

• Makul olarak tüketilmesi beklenen gıda miktarının, beyan ile 

ilgili besin öğesi veya diğer öğeyi (b) bendinin (1) numaralı alt 

bendinde bahsedilen miktarlarda sağlaması (m. 8/1ç), 

• Üçüncü bölümdeki beslenme beyanları ile dördüncü 

bölümdeki sağlık beyanlarına dair özel koşulların sağlanması, 

gerekir (m. 8/1d). 
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Beslenme veya sağlık beyanlarının kullanımı, yalnızca, ortalama 

tüketicinin beyanda belirtilen yararlı etkileri anlayabilmesi şartıyla 

kullanılabilir. Bu beyanlar, kullanım talimatı uyarınca tüketime hazır 

hale getirilmiş olan gıda esas alınarak yapılır (m. 8/2-3). 

Beyan koşulu porsiyona göre verilen beslenme veya sağlık beyanları ile 

ilgili değerlendirmelerde, TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliğinin Ek-12’sinde yer alan Gıdaların Porsiyon 

Büyüklükleri esas alınır. Bir ürünün tüketim biriminin porsiyon 

büyüklüğünden daha az olması halinde, bir porsiyon için belirlenen 

beyan koşulu ürünün tüketim birimi için uygulanır (m. 8/4). 

Gıdanın günlük tüketim miktarı üzerinden sağlık beyanı yapıldığında, 

gıda hakkında beyan edilen etkinin görülmesi, günlük normal olarak 

tüketilmesi beklenen miktarla mümkün olmalıdır. Bu miktarlar 

gerektiğinde Bakanlıkça da belirlenebilir (m. 8/5). 

3.7.4.  Beyanlar için bilimsel doğrulama 

Beslenme ve sağlık beyanlarının dayanağı genel kabul görmüş bilimsel 

kanıtlardır (m. 9/1). Beyanı yapan gıda işletmecisi, yaptığı beyanın 

yönetmelikte yer alan kriterlere uygunluğunu kanıtlamak zorunda olup 

(m. 9/2); bakanlık tarafından da, ürünü piyasaya arz eden gıda 

işletmecisinden söz konusu yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ilgili 

tüm bilgi ve belgelerin sunulması talep edilebilir (m. 9/3). 
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3.8.  Beslenme bildirimi 

Zorunlu beslenme bildirimi, markaya özgü olmayan gıdanın genel 

reklam ya da tanıtımları hariç, beslenme veya sağlık beyanı yapılan 

ürünler için geçerlidir (m.10). Bu zorunlu beslenme bildirimi ise, TGK 

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca, 

enerji değeri ve yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz 

miktarları bilgilerinden oluşur (m. 35/1). Tuz içeriğinin yalnızca 

gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklanması halinde buna 

dair bir ifade beslenme bildirimine yakın bir yerde yer alabilir. Sadece 

ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun 

yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların %2’den fazla trans 

yağ içermesi durumunda, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, trans yağ miktarı da bildirilir.  
 

Zorunlu beslenme bildirimi içeriğine, tekli doymamış yağ, çoklu 

doymamış yağ, lif, polioller veya şeker alkol, nişasta ve Ek-9 Bölüm 

1’de yer alan ve gıdada bu ekte tanımlanmış olan belirgin miktarda 

bulunan vitamin ve minerallerden (vitamin A, vitamin B, folik asit, 

biotin, klorür, çinko, bakır vd.) birinin veya birkaçının miktarı da 

eklenebilir (m. 35/2). Enerji değeri veya enerji değeri ile birlikte yağ, 

doymuş yağ, şekerler ve tuz bilgileri, hazır ambalajlı bir gıdanın etiketi 

üzerinde zorunlu beslenme bildiriminin yanı sıra, etiket üzerinde tekrar 

verilebilir (m. 35/3). Bu enerji değeri ve besin öğesi miktarları, 100 g 

veya 100 mL üzerinden, Ek-11’de yer alan ölçü birimleri kullanılarak; 

vitaminler ve mineraller ile ilgili bilgiler, 100 g veya 100 mL üzerinden, 
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Ek-9 Bölüm 1’de yer alan referans alım değerlerinin yüzdesi olarak 

verilir (m. 37). 
 

Gıda hakkında bilgilerin sunulmasının zorunluluk taşımadığının 

belirtildiği ve bu bilgilerin isteğe bağlı olarak verildiği durumlarda, 

bilgilendirme, Yönetmeliğin beşinci ve altıncı bölümünde belirtilen 

koşullara uygun olarak gerçekleştirilir. İsteğe bağlı olarak verilen 

bilgiler, doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallara (m.7) tabi olup, tüketici 

için belirsiz, karışık olamaz ve gerektiğinde, konu ile ilgili bilimsel 

verilere dayandırılır. Bununla birlikte, isteğe bağlı bilgilendirme, 

zorunlu bilgilendirme için uygun olan alanları kaplayacak şekilde 

yapılamaz (m. 43). İsteğe bağlı bilgilendirmelerde, % 1,2’den fazla 

alkol hacmine sahip içeceklerin etiketinde beslenme bildirimi yapılması 

durumunda, içerik yalnızca enerji değeri ile sınırlı tutulabilir (m. 35/4). 

Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine satılırken hazır ambalajlı 

hale getirilmemiş olan gıdalar veya satış yapılan işletmede tüketicinin 

talebi doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar ile doğrudan satış için 

hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ve toplu tüketim yerlerinde 

son tüketiciye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalar için beslenme 

bildirimi yapılırken, bildirimin içeriği yalnızca enerji değeri ya da enerji 

değerinin yanısıra sadece yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuzla 

sınırlandırılabilir (m. 35/5). 
 

Beslenme bildirimine dair söz konusu kurallar, 35 inci maddenin 

beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla sadece hazır ambalajlı gıdalar için 

geçerli olup (m.34/3), takviye edici gıdalara uygulanmaz (m. 34/1). 
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Özel beslenme amaçlı gıdalar ise, bu gıdalar için geçerli olan ilgili 

mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı bu kurallara tabidir (m. 34/2). 
 

3.8.1. Enerji değeri ve besin öğesi miktarlarının hesaplanması 

Enerji değeri, enerji değerinin hesaplanması için çevrim faktörler (Ek-

10) kullanılarak hesaplanır (m. 36/1). Enerji değeri ve besin öğesi 

miktarları gıdanın satışa sunulduğu haline göre belirtilmekle birlikte; 

uygun durumlarda bu bilgilerin gerekli hazırlama talimatının ayrıntılı 

olarak verilmesi şartıyla, gıdanın tüketime hazır haline göre verilmesi 

de mümkündür (m. 36/2). 
 

Bildirilen değerler, duruma göre aşağıdaki yer alan bilgiler uyarınca 

ortalama değerler olarak verilir. Bu durumda ambalaj üzerinde de 

“ortalama değer” olarak belirtilir (m. 36/3). Söz konusu bilgiler: 
 

a) Üreticinin gıda analizleri. 

b) Kullanılan bileşenlerin gerçek ya da bilinen ortalama değerleri 

üzerinden yapılan hesaplama. 

c) Genel olarak saptanan ve kabul gören veriler üzerinden yapılan 

hesaplama. 
 

3.8.2. Beslenme bildiriminin gösterim şekli 

35’inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki zorunlu bildirmeye 

dair bilgilerin hepsi aynı görüş alanında olacak şekilde, açık bir format 

üzerinden, tablo formunda hizalanmış sayılarla ve Ek-11’de gösterilen 

biçimde ve sıralamada verilir (m. 41/1). Eğer etiket yüzeyi bunun için 

uygun değilse, bilgiler lineer formda verilir (m. 41/2). 
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35 inci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması halinde bu fıkrada yer 

verilen bilgilere, temel görüş alanda ve 16’ncı maddenin ikinci fıkrasına 

uygun punto büyüklüğüyle yer verilir. Bu bilgiler ve isteğe bağlı 

bildirimlerde verilen bilgiler, tablo formunda hizalanmış sayılarla 

verilmek zorunda değildir (m. 41/3, 4). 
 

SONUÇ 

Gıdaların etiketlenmesi, AB mevzuatı ile uyumlaştırma çabaları ve 

dünyada ticareti uluslararası standartlarda etiketleme gerekliliklerini 

gözetilerek; yıllardır edinilmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak; gelişen 

teknoloji ve tüketicilerin değişen ihtiyaçları gözetilerek benimsenmiş 

belirli ilkelere göre yapılmaktadır. TGK Gıda Etiketleme ve 

Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (2017) ve TGK Beslenme ve 

Sağlık Beyanları Yönetmeliği (2017)’nin standartları taşıdıkları ya da 

yaklaştıkları görülmektedir. Yine de, tüketicilerin etiketleme 

konusundaki ihtiyaçları iyi anlaşılmalı, beslenme bilgileri artırılmalı, 

etiket bilgileri okuma alışkanlıkları geliştirilmelidir. Bu amaçla, ‘Gıda 

etiket yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ 

çalışmaları devam etmektedir.  Söz konusu yönetmeliğin taslağı 

25/11/2021 tarihinde hazırlanmıştır. Taslak görüşlere açılmış, bir aylık 

görüş bildirimi süresi bildirimi, 26.12.2021 tarihinde son bulmuştur. 

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre gıda etiketlerinde7; 

 
7 https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5149/Tarim-Ve-Orman-Bakanligi-Gida-
Etiket-Yonetmeliginde-Degisiklige-Gidiyor Erişim tarihi: 01.08.2022. 

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5149/Tarim-Ve-Orman-Bakanligi-Gida-Etiket-Yonetmeliginde-Degisiklige-Gidiyor
https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/5149/Tarim-Ve-Orman-Bakanligi-Gida-Etiket-Yonetmeliginde-Degisiklige-Gidiyor


TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ | 144 

 

• Yanıltıcı ifadeler, yanıltıcı isimler, yanıltıcı görseller 

kullanılmayacak. 

• Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut 

düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2,5 kat 

daha büyük yazılacak. 

• Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı 

alan ‘Temel Görüş Alanı’ olarak belirlenmış ve gıdanın adının 

temel görüş alanında yazılması zorunlu tutulacak. 

• Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla 

karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve 

ifadeler kullanılmayacak. 

• Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen 

gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her 

yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın 

markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılacak. 

• Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici 

kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel 

bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu "…. Aromalı" 

ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 

mm olacak şekilde yer alacak. 

• Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen 

gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, 

"….tadında", "… lezzeti", ….keyfi vb. ifadeler 

kullanılamayacak. 

• Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer 

alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının 
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yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak 

şekilde yer alacak. 

• Tatlandırıcı içeren gıdalarda ‘Tatlandırıcı içerir’ veya 

‘Tatlandırıcılı’ ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının 

yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak. 
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https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/136334
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1. GİRİŞ  
 

Turizm, son yıllarda deniz-deniz-kum üçlüsünün dışına çıkma 

arayışları içerisindedir. Kültür, spor, doğa, ekoloji, inanç, eğitim, 

kongre, gastronomi ve kırsal turizm çeşitleri bu arayışın sonucunda 

popülerleşen alternatif turizm faaliyetleridir (Tuna, 2018). Alternatif 

turizm türlerinin yapılabilmesi için o yörenin o turizm türüne uygun 

doğal ve/veya beşeri olanaklara sahip olması gerekmektedir (Köroğlu 

ve Kahraman, 2014). Kırsal turizm, şehir sakinlerine kır deneyimi 

sağlayan sıra dışı alternatif turizm çeşididir. Kırsal turizm kapsamında; 

tarım ürünlerin hasadı, kuş gözlemciliği, at biniciliği, arı yetiştiriciliği, 

mutfak faaliyetleri, bağcılık gibi hayvan yetiştiriciliği ve çiftlik bakımı 

faaliyetleri içermektedir (Yapıcı, 2021). Kırsal turizm faaliyetleri, 

çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayalı olduğundan diğer turizm 

faaliyetlerine göre nispeten kırsal nüfusun ekonomisine daha çok katkı 

sağlamaktadır. 

Ülke nüfusun %35’lik oranı yaşadığı kırsal kesimin kişi başına 

ortalama yıllık gelir ortalaması kentte yaşayan bir kişinin yalnızca 

%40’ı kadar olması (Kiper ve Yılmaz, 2008) kırsal kalkınmanın 

önemini artırmaktadır. Kırsal kalkınmanın gelir kaynakları şehir 

imkanlarına göre oldukça kısıtlıdır. Söz konusu dezavantajı turizm gibi 

katma değeri yüksek gelir kaynakların kazandırılması kırsal 

kalkınmaya doğrudan etki edecektir. Bunun yanında yerel ürün ve 

yemeklerin turizmde direkt yer almalarının yanında turizm unsurların 

kazandırdığı popülarite ile katma değerleri artırmaktadır (Mankan, 

2017a; Torun, 2013). Nitekim yerel ürün ve yemeklerin müze ve 
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festival gibi turizm unsurları esnasında satışlarında daha yüksek bir 

değerlerle kazanmakta olduğu belirlenmiştir (Şengül ve Genç, 2016).  

Yerel ürün ve yemekler, turistler için sıra dışı gastronomik unsur 

olmanın yanında rekreasyon faaliyeti olarak da eşsiz deneyimler 

sağlamaktadır. Bunun yanında somut bir kültürel varlık olarak 

gastronomi müzeleri niteliğinde turizm faaliyetine katılabilmektedir. 

Yerel ürün ve yemekler bir bütüncül olarak gastronomi müzeleri, 

gastronomi festivalleri, fuar, yarışma, çiftlik ve gastronomi rotalarıyla 

spesifik bir destinasyon oluşturabilmektedir (Gövce vd., 2018; Yılmaz, 

2017). Ayrıca yerel ürün ve yemekler oluşturduğu bu öğelerle diğer 

destinasyonları tamamlamakta ve zenginleştirmektedir. Turizm 

faaliyetleri; insan hareketleri ile ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler 

oluşturarak sınırlı süreli kalınan yerde yerel ve bölgesel kalkınmaya 

katkı sağlamaktadır (Mesci ve Dönmez, 2016). 

Bu kitap bölümündeki amaç, yerel ürün ve yemeklerin turizm 

ekonomisine dahil olma durumlarını derleyerek bu alana ilgi 

uyandırmaktadır. Bu konudaki kısıtlı literatüre kayda değer katkı 

sağlamak çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır. Çalışmada 

kırsal turizm kapsamında; gastronomi müzeleri, hobi çiftlikleri, 

bağcılık turizm, gastronomi festivalleri, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve 

gastronomi rotaları ele alınmıştır.  
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2. KIRSAL TURİZM VE KIRSAL KALKINMA İLİŞKİSİ 

2.1.  Kırsal kalkınmanın anlaşılması ve beklentiler 

 

Kırsal kalkınma, kırsal kesimde yaşayan insanlarında ülkenin 

gelişmişliğinden pay alması eşitlik ve hakkaniyet temelli, refah ve 

gelirin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını, ülkenin tüm kesimlerine 

dengeli paylaşılmasını hesaplayan, kırsal alanların günün ihtiyaçlarına 

göre yenilenmesi amaçlayan kültürel, toplumsal ve ekonomik unsurlara 

dayalı bir kavramdır (DPT, 2000). Kırsal kalkınmanın temelinde, kırsal 

alanlarda yaşayan insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de de gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi nüfusun 

önemli bir kısmı kırsal kesimde yaşamaktadır. Bu rakam, ulusal strateji 

belgelerindeki kırsal alan tanımlarına göre, %35-40 arasında kabul 

edilmektedir. Buna karşın kırsal alanlarda yaşayan kesimlerin 

ekseriyeti katma değeri düşük tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi geçim 

kaynaklarıyla geçimlerini devam ettirmektedirler. Bundan dolayı kırsal 

kesimin gelir ve yaşam seviyeleri kentsel nüfusa oranla oldukça 

düşüktür. Kırsal kesimde, ekonomik faaliyetlerinin getirisinin düşük 

olması, sosyal imkanlarının dışardan müdahale olmazsa giderek kötüye 

gitmesi, bu alanların cazibesinin azalması gibi nedenler, kırsal alanların 

ve kırsal kesimin desteklenmesi ihtiyacını oluşturmaktadır.  

Kırsal alanlara müdahale ve kırsal kesimin desteklenmesi konusunda, 

nasıl çalışmalar yapılabileceği ile ilgili dünyada birçok ülkede gerek 

sosyal gerek ekonomik politikalar oluşturulup uygulanmaktadır. Kırsal 
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kalkınma politikaları; kırsal kesimin ekonomik, toplumsal ve kültürel 

olanaklarını geliştirmeyi amaçlayan uygulamalardan oluşmaktadır. Bu 

amaçlar doğrultusunda, doğal ve beşerî niteliklere mutabık kırsal 

kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve bu politikaların etkin bir 

şekilde hayata geçirilmesi önem ifa etmektedir.    

Kırsal kalkınma çalışmaları, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 

yapılmaktadır. Ancak, kentleşmenin olumsuz etkilerinin fazlaca 

görülmeye başlaması ile önemi daha iyi anlaşılır olmuştur. Ulusal 

kalkınma çabalarını kırsal kalkınmayı kapsayıcı şekilde planlamak 

ulusal kalkınma başarısını artıracağı gibi kır-kent gelir orantısızlığını 

azaltma avantajını sağlayacaktır.  Yerel, bölgesel ve ulusal bazda 

kalkınma çabalarına rağmen kırdan kente göçün artması, kırsal kesimin 

eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısının yetersizliği, tarım alanlarının ve 

çiftçi sayısının azalması gibi sorunları çözmede istenilen seviyeye 

henüz ulaştırılamamıştır. Bu durum, Türkiye’de kırsal kalkınma 

politika ve uygulamalarının, kırsal kesimde ekonomik, sosyal ve 

çevresel etkinliği artırmaya yönelik, daha planlı yapılması gerektiğini 

ortaya koymaktadır.  

Kırsal kalkınma; kırsal alanların ekonomik, sosyal ve çevresel yönden 

ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi, kırsal alanların altyapı 

imkanlarının iyileştirilmesi, kırsal kesinde yaşayan insanların en 

azından eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel hizmetleri zamanında 

alabilmeleri, kırsal kesimin kentlere olan ihtiyacının azaltılması, yerel 

kaynakların değerlendirilmesi ile yerelde kalkınmanın sağlanması, 
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kaynakların etkin kullanımı ve gelişmeden kırsal kesimin fayda 

sağlamasını hedef alan çalışmaları kapsamaktadır. 

Kırsal kalkınma çalışmalarından; kırsal alanların özendirilmesi, kır-

kent dengesinin kurulması, kırsal kesimde yaşayan insanların refahının 

artırılması, kırsal ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasına hizmet etmeleri ve kırsalda gelişimi arttırarak ülkelerin 

güçlü bir ekonomiye sahip olmalarına ve gelişmelerine katkı 

sağlamaları hedeflenmektedir.  

2.2.  Kırsal alanda faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal 

turizmin bunun içindeki önemi 

 

Kırsal alanda en önemli ekonomik faaliyet tarım ve tarıma bağlı 

faaliyetler görülmektedir. Ancak, kırsal üretim faaliyetlerinde tarımsal 

üretim faaliyetlerine olan bu bağlılığın fazla olması, hatta bazen tek bir 

ürüne olan bağlılık, tüm yıl o üründen gelecek gelire bağlı kalmak 

kırsalda geçimini sürdüren haneleri ekonomik açıdan olumsuz 

etkilemektedir. Kırsalda, tek bir faaliyete bağlı bir işletme hava 

koşullarından, ulusal ekonomik yapıdan vb. çok fazla 

etkilenebilmektedir. Bunun yerine, birkaç yoldan gelir sağlayabilen bir 

işletme bu bağımlılığın getirdiği riskleri azaltabilmektedir. Bu anlamda, 

her bölgesi turizm için çeşitli imkanlara sahip olan Türkiye’nin, kırsal 

turizm için potansiyelinin iyi bir planlama, koordinasyon ve uygulama 

ile değerlendirilmesi; yerel ekonomiye, kültüre ve çevreye katkısının 

artırılmasının yolları aranmalıdır.  
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Kırsal kalkınmada gelirlerin çeşitlendirilmesi, istenen ve önemi gittikçe 

anlaşılan bir durumdur. Bu konuda, politika belgelerinde son 

dönemlerde önemli düzenlemeler ve çalışmalar yapılmıştır. Kırsalda 

ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerde, gelirlerin farklılaştırması 

konusunda desteklemeler artırılmaktadır. Bunun yanında kırsal kesimin 

gelirlerin çeşitlendirilmesinin gereği yasal mevzuatlara da konu 

edinilmiştir. Nitekim 5488 Sayılı 18/04/2006 tarihli ‘Tarım 

Kanununda, tarım politikasının amaçları içerisinde (mad. 4) ve tarım 

politikasının öncelikleri (mad. 6) arasında kırsal kesim gelir çeşitliği 

ifade edilmiştir. Kanunun kırsal kalkınmaya yönelik özel 

düzenlemesinde (mad. 15); T. C. Tarım ve Orman Bakanlığının 

görevleri arasında, ‘’kırsal alanlarda tarım ve tarım dışı istihdamın 

geliştirilmesi, gelirlerin artırılması ve farklılaştırılması, kadın ve genç 

nüfusun eğitim ve girişimcilik düzeyinin yükseltilmesine yönelik 

tedbirleri alır. Kırsal kalkınma program, proje ve faaliyetlerine ilişkin 

düzenlemeleri yapar ve kamu kuruluşları arasında koordinasyonu 

sağlar’’ ifadesi yer almıştır. 

 

Kırsal alanların çekiciliğinin artırılması faaliyetlerden birisi, buralarda 

turizmin geliştirilmesidir. Kırsal turizm, doğal yaşam ve tarımsal 

değerlere duyulan ilgi nedeniyle gelişmiş (Ekiztepe, 2012), kırsalda 

gelir farklılaştırılmasının için önemli yöntemlerden birisi olmuştur. 

Kırsalın coğrafi yapısından, ekolojik özelliklerinden, doğal 

güzelliklerinden, yemeklerinden, yöresel ürünlerinden, kültürel 

zenginliklerinden, düşük nüfus yoğunluğundan, sakinliğinden 

faydalanmak; yurtiçinden ve yurt dışından gelecek turistlere tanıtarak 



157 | TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ 

 

faydalanmak; kırsal kesimin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel 

kazanç elde etmesini sağlayacaktır.   

Avrupa Birliği (AB)’de özellikle 1994 yılı sonrasında kırsal turizmin 

desteklenmesi öncelikli konular arasında belirlenmiştir. AB’nin 

kırsalında, kırsal turizm gibi tarım dışı faaliyetlerin söz konusu 

çeşitlendirilmede önem bir öğe olacağı belirlenmiştir. Böylece üye 

ülkelerinde sağlanan hızlı sanayileşme, köyden şehre kitlesel göçlerin 

kırsal kesimlerde oluşturmuş olduğu ekonomik kayıpları azaltacağı 

önemsenmiştir. Bu süreçte, AB içirişinde başta Almanya, İtalya, 

İspanya gibi güçlü ülkelerde ve üyelerin tamamına yakınında kırsal 

turizm yatırımları desteklenmiştir. Gündem 2000 raporunda da tarım 

dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve kırsalda alternatif gelir 

sağlanması önemli bir konu olmuştur. Aynı şekilde Avrupa Birliği söz 

konusu politikaları aday ülkelere de aynı amaçlar doğrultusunda ilave 

yardımlarla sağladıkları fonlar ile sağlamaya çalışmışlardır. Bu 

program kapsamında Türkiye’de IPA (katılım öncesi yardım aracı)’nın 

beşinci bileşeni olan IPARD (kırsal kalkınma) başlığında belirtilen 

kırsal turizmin kırsal alanların gelir çeşitlendirilmesinde önemi örnek 

olarak gösterilebilir. Programda, kırsal turizm başlığında kırsal 

alanlarda turizm konusunda yeni yatırım ya da modernizasyon 

projelerine hibe şeklinde desteklemeler yapılmaktadır.  

2.3.  Kırsal turizm kavramı 
 

Kırsal turizm, kentlerin yoğun nüfusundan ve hareketli yaşamından 

uzaklaşmak, dinlenmek ve kırsal yaşamı tanımak isteyenlerin kısa 

süreliğine, ülke yüzölçümünde çok daha büyük bir alanı kaplayan 
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düşük nüfus yoğunluklu kırsal alanlara hareketlerdir. Kısaca, kırsal 

alanların cazibesini kullanarak, turizm amaçlarının kırsal alana 

taşınması ve kırsalda geliştirilme potansiyeli olan hizmet 

sektörlerindendir. Özkan’a (2007) göre ise kırsal turizm; “turistlerin, 

doğal ortamlarda tatillerini geçirmek ve değişik kültürlerle bir arada 

olmak amacıyla kırsal bir yerleşmeye giderek, konaklamaları ve o 

kırsal yerleşmeye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmaları” olarak 

bahsedilmiştir.  

Kırsal kesimde, en önemli tarım dışı ya da alternatif faaliyet 

alanlarından biri olarak kırsal turizm yer almaktadır. Doğal ve kültürel 

zenginliklerin, tarihi hatıraların, yöresel yemeklerin ve değerler gibi 

soyut ve/veya soyut varlıkların tanınması ve tanıtılması hem yörenin 

ekonomik fayda sağlamasına hem de yörenin kültürel ve sosyal 

kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Bunun yanında, bu değerlerin 

korunması ve gelecek nesillere aktarılması faydası da bulunmaktadır. 

Bir kırsal hizmet sektörü olarak, kırsal turizmin geliştirilmesi, 

Türkiye’de iç ve dış turizmin gelişmesinde ve dünyaya açılmasında en 

önemli faktörlerden olacaktır (Gürel vd., 2019).  

Kırsal turizmin kapsamı her ne kadar tam bir şekilde açık olmasa da sıra 

dışı doğa, macera, yaban hayatı gözlemciliği, kuş gözlemciliği, botanik 

ve flora varlıklar, spesifik kültür, köy yaşantısı, dağ aktiviteleri, doğa 

aktiviteleri, mağara aktiviteleri, av faaliyetleri, akarsu aktiviteleri, 

sportif olta balıkçılığı, su altı dalış etkinlikleri, hava sporları, ipek yolu 

etkinlikleri, yayla faaliyetleri, orienteering, bisiklet turları, atlı doğa 

yürüyüşleri, karavan turları, yerel gastronomik unsurlar, rekreasyon 
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aktiviteleri, yabani hayvan, tarım, çiftlik, kır ve orman aktiviteleri gibi 

kırsal alanlarda gerçekleşen pek çok konu, kırsal turizm faaliyetleri 

içerisinde değerlendirilebilmektedir (Haberal, 2015). Kırsal turizm 

içerisinde sayılan bu konulara bakıldığında; kırsal turizmin gelişmesi 

hem bu konuların bilinirliğinin artırılmasına hem de bu konulardan yöre 

halkının fayda sağlamasına imkân sağlamaktadır. 

Türkiye’de kırsal turizmin; tatuta çiftlikleri, Gökçeada Beypazarı, 

Fethiye, Şirince, Safranbolu ve Saros Körfezi gibi iyi örnekleri 

bulunmaktadır. Kırsal turizm, bu yerlerde bölge halkının ekonomik, 

sosyo-kültürel ve çevresel desteklenmesiyle yerel kalkınmaya, yerel 

ürünlerin ilgi görmesi ile yerel ve kültürel mirasın korunmasına ve 

bölgenin geliştirilerek ülkenin kalkınmasında etkili olmasında önemli 

olmaktadır.  

 

Fotoğraf 1: Vama Konukevi’nden Görünüm; Kaleköy, Gökçeada. 
 

Kırsal turizm, Türkiye’de kentlere göre çok daha büyük bir alanı 

kaplayan kırsal alanlarda yapılmaktadır. Kapsadığı (cezbettiği) konular 

bakımından; korunması ya da yaşatılması gereken aktiviteler, kültürler, 

farklı türde miraslar barındırmaktadır. Bunun yanında, kırsal turizmde 
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işletmeler çoğunlukla küçük yapıda, aile işletmesi şeklinde, kadınların 

ve gençlerin daha katılımcı olduğu işler, iş konusu ek faaliyet ya da 

ikinci bir iş olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktalar hesap 

edildiğinde, kırsal kesimin kalkınmasının hedeflenmesi, gelirin adil 

dağıtımı, sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması, çevrenin, tarihin ve 

kültürel mirasın korunması, kadınların ve gençlerin katılımcılığı 

konuları üzerinde durularak daha kapsamlı bakılması gerektiği açıktır. 

 

Kırsal turizm, kırsal alanda özellikle küçük girişimler için bir alternatif 

yatırım alanı ve gelir elde etme biçimidir. Kırsal kalkınma politika 

belgelerinde, kırsalda gelirleri farklılaştırmaya ve arttırmaya yönelik 

tarım ve tarım dışı faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğinden çokça 

bahsedilmiştir. Karar vericiler açısından, konunun öneminin anlaşıldığı 

ve destekler yönde politikaların, artacağı hesap edilmektedir (Şanlıoğlu 

ve Özcan, 2017). Kırsal turizm politika belgelerinin hedefleri ile 

uyumlu olarak; yerel halk, yerel yönetimler, yörenin eğitim kurumları, 

yörenin idari yöneticilerinin görüşünün alındığı, çalışmalara etkin dahil 

edildikleri, izlenebilir ve geliştirilebilir uygulamalar; merkez ve yerel 

yönetimlerin koordinasyonu ile yörenin kırsal turizm çalışmalarının 

etkinliği artırılmalıdır.  

2.4. Kırsal turizmin kırsal alanlara kazandırdıkları 
 

Kırsal turizm faaliyetlerinin kırsal alanlara doğrudan katkıları sağladığı 

gibi, dolaylı olarak da birçok katkılar sağlamaktadır. Mesci ve Dönmez 

(2016) söz konusu bu turizm çeşidinin kırsal kesime etkilerini 

ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç kategoride 

incelemektedir.  
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2.4.1. Ekonomik katkıları 

 

Kırsal turizm faaliyetleri, farklı başlıklarda yöre halkına gelir kaynağı 

oluşturmaktadır (Soykan, 1999); Tarım ürünlerine ilave talep 

oluşturması ile tarım üreticileri için daha fazla ürün satılmasını 

sağlaması, yöredeki turistik faaliyetlerin artması kamu hizmetlerinin 

çoğalmasını getireceğinden gerek bireysel gerek kamusal gelir 

niceliğini arttırmaktadır. Kırsal yörelere turizm faaliyetlerin dahil 

edilmesi dolaylı aşağıdaki gibi katkıları sağlamaktadır; 

• El ve ev sanatlarının gelişmesi ve buna bağlı esnaf ve sanatkâr 

sayısının artırılması, 

• Seyahat, konaklama, dinlenme, yeme ve içme gibi turistik 

tesislerinin sayı, istihdam ve çalışan ücret gelirlerinin 

artırılması,  

• İnşaat sektörünün gelişimi ile inşaata bağlı yan sektörler ve 

gelirlerin artmasını sağlaması. 

En önemli etkileri, ekonomik faaliyetlerin fazlalığının artırılması olarak 

düşünülmektedir (Hall vd. 2005). 

2.4.2. Sosyo-kültürel katkıları 

 

Kırsal turizmle meydana gelen hareketlilik, kırsal alanlara getirdiği 

değişimle ve yeni bağlantıların oluşturulması ile yerel/bölgesel yapıları 

güçlendirme fonksiyonuna sahiptir (Hall vd. 2005). Bunun yanında 

turizm faaliyetlerinin aşağıdaki gibi dolaylı etkileri mevcuttur; 

• Sosyal değerler,  
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• Kişisel ve toplumsal davranışlar,  

• Aile içi ilişkiler,  

• Güvenlik kavramın,  

• Ahlaki kurallar,  

• Zanaatsal faaliyetler,  

• Geleneksel gösteriler. 

Kısacası toplumun sosyal yapısında doğrudan veya dolaylı olarak 

meydana gelen (Gürbüz, 2002). Kırsal turizm işletmelerinde çalışmak 

için, kırsal alanlardaki kadınların ve gençlerin daha istekli oldukları, 

bunun ise kadınların ve gençlerin emeğinin değerlendirilmesi için 

önemli olduğu bilinmektedir.  

2.4.3. Çevresel katkıları 

 

Kırsal turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilirken, kırsal alanların 

korunmuşluğunun dikkate alınması hesap edilmelidir. Kırsal turizmin, 

nispeten küçük yatırımcıları çekebilecek potansiyelinin 

değerlendirilmesi, bir yandan kırsalda turizm devam ederken sağlık, 

ulaşım, konaklama gibi fiziksel altyapının iyileştirilmesi yerel 

kalkınmaya olumlu katkı sağlayacaktır. Yöre için kırsal turizm planlı 

gerçekleştirilmesi hem çevrenin iyi korunmasını sağlayacak hem de 

uzun yıllara yayılan olumlu çıktılarıyla bölge insanına ve turistlere 

memnuniyet verecektir.  
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2.5. Türkiye’de kırsal turizmin desteklenmesinin politika 

belgelerindeki yeri 

Kırsal turizm, politika belgelerinde daha çok potansiyelinin harekete 

geçirilmesi üzerinde çalışılması gereken, kırsalda tarımın yanında 

desteklenecek alternatif bir faaliyet türü olarak görülmekte iken, 

önemine dair yaklaşımlar son yıllar politika belgelerinde öncelikli 

konulardan olmuştur. Buradan, kırsal turizmin daha çok araştırılması 

gereken, etkilerinin görüldükçe büyüyecek bir konu olduğu 

anlaşılmalıdır. 

Turizm Eylem Planı’nda (2007) Türkiye’nin 2023 yılı iç ve dış 

turizminin potansiyeli hedeflenmiştir. Bu plandan yola çıkılarak, 

ülkede turizm alternatiflerinin çeşitlendirilmesi gerekliliği 

belirtilmiştir. Bu amaçla, iç turiste yönelik planlamalar yapılması 

gerekliliği özenle vurgulanmıştır. Kırsal turizm, bu yöntemlerden biri 

olabileceği; doğadan önemli bilgiler öğretmesi gibi sosyal, kırsal 

alanların gelir elde edebilmesi gibi ekonomik ve ülkenin varlıklarının 

gelecek nesillere taşınması gibi beşerî taraflarının, kır ve kentli 

insanların karşılıklı etkileşimleri ile kazandırılması sebebiyle önemi 

açıklanmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2364 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 

7. maddesi uyarınca Turizm Merkezleri (TM) ve Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (KTKGB) çeşitli düzeyde turizm 

planlama onaylama ve yetkilendirme çalışmaları yürütmektedir. Bu 

yetki gereği kültür turizmi, kent turizmi, inanç turizmi, kıyı turizmi, 

doğa turizmi, termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi, motor sporları 
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turizmi, golf turizmi gibi çeşitli turizm konseptler oluşturma çalışmalar 

yürütülmektedir. Bunun yanında, söz konusu bu turizm alanların 

kendilerine has niteliklerine temalarda kırsal ve eko-turizm teşvikleri 

sağlamaktadır. 

Türkiye kırsala yönelik alternatif turizm kaynaklarını harekete 

geçirmek için aşağıdaki gibi birçok program ve politika geliştirip 

uygulamaya çalışmaktadır; 

• Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi,  

• Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018), 

• IPARD programı sonrası uygulamalar,  

• Güncel Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları,  

• Turizm Stratejileri. 

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 

2007-2013 yılları Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesi’nde kırsal 

ekonominin çeşitlendirilmesi konusu, stratejik amaçlar ve öncelikler 

başlığında incelenmiştir. İlgili bölümde temel kırsal faaliyetlerin 

artırılması ve geliştirilmesinin yanında lokal şart ve olanaklara esas 

mikro girişimciliğin desteklenmesi, turistlerin taleplerine uygun kırsal 

turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli 

atılımların oluşturulacağına yer verilmiştir. 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Kırsal 

Kalkınma Stratejisi’nde (2021-2023) kırsal turizm potansiyelinin 

yüksek olduğu vurgulanmıştır. Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi 

stratejisi geliştirilmesi, bu stratejinin geliştirilmesinde kırsal turizmin 
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geliştirilmesine öncelik verilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu belgede 

kırsal turizme yönelik destinasyonların oluşturulması, tanıtılması ve 

cazibesinin artırılması amacıyla Kalkınma Ajansları tarafından Kırsal 

Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programların varlığı ifade 

edilmiştir. Kırsal Kalkınma Plan’ın 2010-2013 yıllarını kapsayan 

sürümünde ise kırsal ekonominin geliştirilmesi ilave iş olanakların 

artırılmasına yönelik çalışmalar alt başlıkta ifade edilmiştir. Söz konusu 

bu planın alt başlığında kırsal ekonomiye alternatif kaynakların 

oluşturulması hedeflenmiştir. Alternatif kaynaklar kapsamında; agro-

turizm altyapısının geliştirilmesi, konaklama işletmeciliğinin 

geliştirilmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi, kültür köyü modelinin 

oluşturulması, ilçe turizm bilgi paketinin hazırlanması gibi maddelere 

öncelik verilmesi amaçlanmıştır. Kırsal Kalkınma Eylem Planı’n 2015-

2018 yıllarını kapsayan versiyonunda aynı şekilde kırsal kalkınmada 

ekonomi çeşitlendirilmesi konusuna aynı şekilde başlık ayrılmıştır. 

Planın söz konusu bu başlığında aşağıdaki huşular sırlanmıştır; 

• Kırsal turizmin geliştirilmesi, 

• Tarım ve tarım dışı yöresel ürünlerde katma değerinin 

artırılması, 

• Tarım dışı sektörlerdeki ticari işletmelerin modernize 

edilmesi, 

• Mikro işletmecilik temelinde girişimciliğin teşvik edilmesi,  

• Su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi. 

T.C. Kalkınma Bakanlığın hazırladığı 11. Kalkınma Planı (2019-2023) 

Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporunun ‘kırsal alanda 
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ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve girişimcilik’ konularını 

ilgilendiren alt başlığında kırsal alanda tarım dışı faaliyetlerin kesinlikle 

desteklenmesi gerektiği ve desteklemenin yapıldığı programlar 

açıklanmıştır.  

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı 2018-2022 yıllarını 

çevreleyen Stratejik Plan’da tarımsal alt yapı ve kırsal kalkınma 

başlığında; kırsalda gelir ve istihdam imkânları artırmak ve kırsal 

ekonomiyi çeşitlendirmek önemsenmiştir. Yerel ürünlerin coğrafi 

işaretlenmeleri, el sanatları, kadınlara yönelik programlar, tarıma dayalı 

sanayi işletmelerinin iyileştirilmesi vb. konusunda çalışmalar yapılması 

kırsal turizm dahil edilebilecek unsurlar olması açısından önem ifade 

etmektedirler.  

 

Aynı gerekçelerle Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 

Kırsal Kalkınma Destek Programı (IPARD) kapsamında da kırsal 

ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi desteklenmektedir. IPARD 1 

(2007-2013 yıllarını kapsayan) ve IPARD 2 (2014-2020 yıllarını 

kapsayan) programlarında çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iş 

geliştirme konusu kapsamında, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri 

ile ilgili alanlarda desteklemeler yapılmaktadır. 

 

Etkili bir tanıtımla kırsal turizme olan ihtiyaçların, ön plana çıkarılarak, 

imkân dahilinde birden çok cazip unsurun bir rotada birleştirilmesinin 

yolu açılarak, turistlerin kırsal alandan dinlenme, kültürlenme, gezme 

gibi amaç her ne ise maksimum verim elde etmesini sağlamak ve kırsal 

turizmi yöre için sürekli bir ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyet 
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konusu haline getirip, kırsal kalkınmanın önemli ögelerinden birisi 

yapmak gerekmektedir. 

3. GASTRONOMİ VE REKREASYON FAALİYETİ YÖRESEL 

ÜRÜN VE YEMEKLER  
 

Her geçen gün deniz-kum-güneş üçlüsünü barındıran eğlence turizmi 

toplam turizmdeki payını alternatif turizm lehine kaybetmektedir. 

Yeknesaklığın monotonluğu ötesinde tadım ve deneyimler sunan kırsal 

turizm alternatif turizm türlerinden ön plana çıkanıdır. Kırsal turizm 

birçok çeşidi içerinde barındırmasına rağmen yerel ürün ve yemeklerin 

odağında geliştirilen gastronomi ve rekreasyon faaliyetleri kırsal 

ekonomiye en fazla temas edenidir. Nitekim söz konusu bu turizm türü 

ana geçim kaynağı olan tarımla ilintili yapılabilmektedir. Kırsalın bu 

konudaki tarihten gelen derin tecrübeyle birleşmesinde müthiş bir 

sinerji kaçınılmaz olmaktadır (Albeni ve Ongun, 2005; Civelek vd., 

2014; Gökalp ve Yazgan, 2013; Pezikoğlu, 2012).  

Kırsal turizm; tarım, kültür, turizm ve ekonomi saç ayaklarıyla 

şekillenmektedir. Gastronomi ve rekreasyon faaliyeti olarak yerel ürün 

ve yemeklerin turizmde yaygın olarak kullanımı aşağıdaki gibidir 

(Ataberk, 2017; Özer ve Çavuşoğlu, 2014; Yapıcı, 2021); 

• Tarım ürünlerin hasadı (çay hasadı ve bağbozumu gibi),  

• Hayvan yetiştiriciliği (arı yetiştiriciliği gibi.),  

• Çiftlik bakımı (inek sağımı gibi),  

• Kuş gözlemciliği, 

• At biniciliği, 
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• Gastronomi müzeleri, 

• Gastronomi rotaları, 

• Yerel ürün ve yemek festival ve fuarları, 

• Gıda işleme atölyeleri (zeytin yağı üretim fabrikası, sirke 

üretimi gibi), 

• Yerel mutfak ve restoranlar (kendin pişir kendin ye gibi). 

 

Bu tür yapı ve aktiviteler kent sakinlerin köy meraklarını 

deneyimlemelerine olanak sağlamaktadır. Başka gelir kaynağı, inanç ve 

kültürel bilinirliliği ve denize kıyısı olmayan yörelerin turizm 

rekabetine dahil olabilmeleri için önemli fırsat tanımaktadır. 

3.1.  Ürün ve yemek müzeleri  

 

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na (1990) göre “kültür varlıklarını 

tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, 

koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve 

tabiat varlıkları konusundaki eğitimini, bedii zevkini yükselten, dünya 

görüşünü geliştirmede tesirli olan daimi kuruluş” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Müzeleri birçok farklı kategoriye göre sınıflandıran 

Kervankiran’a (2014) göre ziyaretçisine göre genel toplum müzeleri, 

uzmanlaşmış müzeler ve eğitici müzeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Yerel ürün ve yemek müzeleri bu kapsamda uzmanlaşmış müzeler 

sınıfına girmektedir. Bu tür müzeleri yörenin mutfak kültürü, tarım, 

rekreasyonun turizmle birleşmesiyle oluşmaktadır. Bu bütünleşmeyle 

gerek ülkemizde gerek dünyada çok çeşitli konseptlerde müzeler 

kurulmuştur. Arı müzeleri, yerel mutfak müzeleri, kahve müzeleri, çay 
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müzeleri, peynir müzeleri, çikolata müzeleri ve zeytin müzeleri 

bunlardan bazılarıdır. Bu konsepte müzelere zamanla apiterapi 

kapsamdaki sağlıklama gibi ilginç amaçlarda ilave edilmiştir (Bekar 

vd., 2017; Chepurda ve Tomiuk, 2020; Mankan, 2017a). Bu tür müzeler 

yöresel hafıza oluşturarak mutfak kültürünü ve çeşitliliği korumak ve 

aktarmak gibi işlevlerde üstlenmektedir (Altınbaş ve Etikan, 2021). 

Ayrıca bu tür müzelerin, yerel unsurları ihtiva etmeleri ve bu 

elementleri gündemde tutmalarıyla tanıtım, markalaşma ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli katkıları vardır (Can ve 

Ağcakaya, 2019). Yörenin ekonomisi kadar rekabeti kızışan turizm 

sektörünün destinasyonlarını çeşitlendirme ve çekiciliğini artırmada da 

görev üstlenmektedir. Dünyada bu işlevde müzeler giderek artmaktadır 

(Mankan, 2017a). Bu bağlamada yöresel unsurların korunması, gelecek 

kuşaklara aktarılması, turizm yoluyla ekonomiye kazandırılması 

çerçevesinde özellikle kırsal kalkınma için stratejik bir yaklaşımdır 

(Mankan, 2017a; Şalvarcı ve Sarı-Gök, 2020).  

Bu tür müzelere, yerel bir ürün veya bir yöreye ait bütün mutfak temalı 

olmak üzere, iki kategoride rastlanmaktadır (Mankan, 2017b). 

Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi, İstanbul Gastronomi Müzesi, 

Şanlıurfa Hacıbanlar Evi Mutfak Müzesi ve Tarihi Erzurum Evleri gibi 

müzeler yerel bir mutfağı bütüncül sergileyen müzelere örnektir. 

Safranbolu Kahve Müzesi, Güze (Gül Müzesi), Çikolata Müzesi, Fıstık 

Müzesi, Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi gibi müzeler ise bir yerel ürene 

özgü unsurları ihtiva eden ürün müzelerine örnektir. Yerel ürün ve 

yemek müzeleri bu temalarla yöresel öğelerin tanıtılması, markalaşması 
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ve turizm vasıtasıyla alternatif gelir kaynağı olarak katılmalarını 

sağlayabilmektedir. Bunun yanında gastronomi müzeleri içerdikleri 

unsurlarla alakalı ürün ve yemeklerin diğer turizm faaliyetleriyle bir 

destinasyon parçası olma niteliğindedirler. Nitekim gastronomi 

festivallerin bazı etkinlikleri o ürün müzelerinde yapılmaktadır. Aynı 

şekilde gastronomi rotalarında için gastronomi müzeleri önemli durak 

ve odaklar olarak görülmektedir (Üzülmez ve Akdağ, 2020).  

 
 

Fotoğraf 2: Türkiye’den Ürün ve Yemek Müzeleri Örnekleri (Soldaki Fotoğraf: 

Erzurum Tarihi Evleri, Sağdaki Fotoğraf: Pelit Çikolata Müzesi) 

 

3.2.  Ürün ve yemek festivalleri 

Festival; gerçekleştirme zaman daha evvelden tayin edilmiş, bir 

kereliğine mahsus veya geleneksel olarak devamlılığı sağlanan ve 

yörenin simgesel etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır (Olcay ve Yavuz, 

2020). Yerel ürün ve/veya yemekleri ön plana alarak organize edilen bu 

tür etkinlikler, yöresel yemek kültür mirasının korunması ve 

yaşatılmasını sağlaması açısından işlevler üstlenmektedirler. Bu 

fonksiyonlarıyla son dönemlerde yerel ürün ve yemek festivalleri 

turizm pazarlama vasıtası olarak ön plana çıkmaktadırlar (Çetin vd., 

2019). Turist çekicilik unsuru olarak festivaller, destinasyonların 
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kendilerini tanıtarak markalaşmasını sağlamanın yanında kırsal 

ekonomiye alternatif gelir sağlamada da önemli rol oynamaktadırlar 

(Keskin, 2021). Bu tür festivaller turizmin sürdürülebilirliğe, yerel 

yiyecek işletmeleri güçlendirmekte, gıda ve biyolojik çeşitliliği 

muhafaza ederek fayda oluşturmaktadır (Cömert ve Çetin, 2017). 

 

Fotoğraf 3: Türkiye’den Yemek Festivali Örneği: Adana Lezzet Festivali 

(Kaynak:  https://festivall.com.tr/festival/6758/uluslararasi-adana-lezzet-festivali/) 

 

3.3.  Hobi çiftlikleri 
 

Hızlı şehirleşen dünya, insanları doğa ve kırdan uzaklaştırmıştır. Bu 

hızlı uzaklaştırma, insanlarda kır yaşamına karşı bir özlemi de 

beraberinde getirmiştir (Kan vd., 2012). Nitekim son zamanlarda rağbet 

gören turizm türlerinden biri, hobi amaçlı hayvan ve tarım 

yetiştiriciliğidir (Soykan, 1999). Agroturizm olarak isimlendirilen tarım 

ve hayvancılığa dayalı kırsala ait birçok unsur ve aktivite kullanılmaya 

başlanmıştır. Kent sakinlerin köy meraklarını deneyimlemelerine 

imkân tanıyan agro turizm faaliyetlerin bazıları; arı bakımı, at biniciliği, 

çiftlik bakımı, kuş gözlemciliği, bağcılık, tarım ürünlerin hasadı, 

hayvan yetiştiriciliği gibi aktiviteler bunlardan bazılarıdır (Yapıcı, 

2021). Bu tür unsurların turizmde kullanılması kültür, tarım (veya 
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hayvancılık) ile entegrasyonun neticesi olduğu gibi kırsal ekonomiyi 

çeşitlendirmektedir. Her bir çiftlik ve ürüne ait çok çeşitli aktiviteler ve 

uygulamalar geliştirilmiştir. Bağcılık turizmi kapsamında; asma 

yaprağı toplama, bağ bozumu, ürün işleme (kuru üzüm yapımı, üzüm 

yaprak salamurası, üzüm suyu, üzüm şırası, şarap, sirke, pekmez, ceviz 

sucuğu, pestil, palüze, köfter vb.) gibi rekreasyon aktiviteler buna örnek 

bir durumdur (Yapıcı, 2021). 

Kırsal ürünleri ihtiva etmesi mahiyetiyle diğer turizm çeşitlerine 

nispeten daha çok katkı sağlamaktadır. Bu rekreasyon faaliyetler 

“kendin pişir kendin ye”, “kendin yetiştir” gibi slogan ve temalarla 

ürünlerin pazarlama olanakları artırılmaktadır (Dursun, vd., 2017). 

Bunun yanında hobi çiftlik ve yetiştiricilik fuar, festival ve gastronomi 

rotalarıyla bütüncül bir destinasyonun tamamlayıcı unsuru olmaktadır. 

Bu turizm etkinlik ve faaliyetler yöre halkına sağlayıcıyı ekonomik 

kazanç yanında halk için moral, motivasyon ve eğlendirici görevler 

sağlamaktadır. 

3.4.  Gastronomi rotaları 
 

Gastronomi rotası; yerel mutfağını yansıtan birbirine fiziki açıdan yakın 

ürün ve yemeklerin bir bütüncül destinasyon olarak paket tur şeklinde 

sunulan gastronomi gezileri olarak tanımlanmaktadır (Kızılırmak, vd., 

2016). Ülkemizde yerel gastronomi unsurları yoğun olarak barındıran 

birçok gastronomi rotası geliştirilmiştir. Gökçeada (Çavuşoğlu ve 

Çavuşoğlu, 2018, Gaziantep (Köseler vd., 2019), İzmir (Erşen, 2017) 

bunlardan bazılarıdır. Gastronomi rotaları içeriğinde bir alana ait ürün 

ve yemekleri yerinde tadımlama, yöresel pazarları ziyaret etme ve lokal 
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dükkânlardan satın alma gibi etkinliklerin barındırmaktadır. Bu tür 

faaliyetlerde temel motivasyon belirlenen bir rota boyunca karşılaşılan 

yiyecek-içecek, gastronomi etkinliği ve bu ürünleri satın alma 

oluşturmaktadır (Belber ve Kamış, 2022). Bu rotaları günübirlik ve 

seyahat boyunca yemek odaklı spesifik konseptli (Gurmebüs gibi) 

turlarda geliştirilmiştir. Deniz ve eğlence gibi turizm türlerinden 

yoksun olan yöreler için alternatif turizm kapsamında önemli imkanlar 

sağlamaktadır.  

 

Fotoğraf 4: Türkiye’nin Bazı Gastronomi Rotaları (Sol Üst Fotoğraf: Gaziantep 

Usulü Etli Dolma, Sağ Üst Fotoğraf: Hatay Usulü Sac Oruğu,  Sol Alt Fotoğraf: 

Konya Etli Ekmeği, Sağ Alt Fotoğraf: Trabzon Mıhlaması). 

(Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/turkiyede-gorulmesi-gereken-gastro-turizm-

duraklari/) 

 

Yerel ürün ve yemeklerin, turistlerden ilgi görmeleri yöre insanlarının 

bu ürünleri korumaya ve tanıtmaya olan istekliliğini arttıracaktır. 

Turistlerin yöresel ürünlere olan ilgileri ile bunları yerinde denemeye 

olan isteklilikleri bölgeye getirdiği değişimin yanında, gelecek 

kuşaklara, kültürün taşınmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan, yerel 

ürün ve yemeklerin bir kırsal turizm unsuru olarak kullanılmasının 
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turistlere ve yörenin kalkınmasına sağladığı faydalar yanında, kültürel 

mirasın korunması ve gelecek kuşaklara taşınması anlamında 

sürdürülebilir kalkınma için de desteklenmelidir.  

11. Kalkınma Planı (2019-2023) Turizm Özel İhtisas Komisyon 

Raporunda; turizmin geliştirilmesine yönelik tanıtım ve pazarlama 

alanında yapılması gerekenler ana başlığının, ürün çeşitlendirmeye 

yönelik yapılması gereken düzenlemeler alt başlığında, turizm 

faaliyetlerinde çeşitliliğin artırılması öncelikli amaçlardan 

sıralanmıştır. Bunun içinde, ana turizm ürününü besleyebilecek, yeme-

içme gibi, yereldeki diğer unsurların turizme kazandırılması 

hedeflenmiştir.  Komisyonun toplantılarında konuyla ilişki olarak 

Yöresel Yemek Kültürü Projesi ve Anadolu Lezzet Merkezleri Projesi 

başlıklı iki projenin geliştirilmesi önerilmiştir; 

 Yöresel Yemek Kültürü Projesi: Gastronomi Turizmine yönelimin 

artması ile Türkiye’deki bütün illerde gastronomi turizmi envanterinin 

çıkarılmasını, bunlardan turistik ürüne dönüştürebileceklerin 

saptanmasını, eşleşenlerin elenmesi, bir gastronomi tur rotasının 

oluşturabilmesi için yakın illerin iş birliği yapmalarını önermiştir. 

Ülkemize ait lezzetlerin haritası ve bu lezzetleri bir güzergâh şeklinde 

kapsayacak gastronomi rotalarının Anadolu Lezzet Merkezleri Projesi 

ile oluşturulması da önerilmiştir. 

Yerel ürün ve yemeklerin, kırsalda turizm unsuru olarak kullanılmasını 

geliştirebilecek projelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik 

çalışmalar artırılmalıdır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Sanayileşmeyle beraber kentleşme artmış nüfus kayması sürekli kırsal 

aleyhine gerçekleşmiştir. Bu göçün en büyük sebepleri hiç şüphesiz 

kırsalın sınırlı sayıda geçim kaynağıdır. Kırsal nüfus temel geçim 

kaynağını tarım faaliyetleri oluşturmaktadır. Nitekim kırsal kalkınma 

bu geçim kaynakları üzerinde şekillenmektedir. Kırsal kalkınmanın 

önündeki en büyük handikap gelir kaynakların sınırlı olmasıdır. Lakin 

kent sakini gözünde kırsal yaşam doğallık, sadelik, emek, nostalji ve 

sıra dışı deneyimler barındıran bir algıya sahiptir. Kırsal çağrışımları 

üst seviyede barındıran yerel ürün ve yemeklerin turizm faaliyetine 

dahil edilerek kent nüfusa sunulması bu bağlamda karşılık fayda 

sağlaması açısından büyük bir fırsattır. 

Yöresel ürün ve yemekler alternatif turizm faaliyetleri kapsamında hem 

gastronomik unsur olarak hem de rekreasyon öğe olarak yer almaktadır. 

Monoton hegemon mutfağın dışında spesifik tadımlar sağlamanın 

yanında yörelerin gastronomik kimlik gelişim aşamalarındaki diğer 

unsurlarla bütünleşmektedir. Gastronomi müzeleri, gastronomi 

festivalleri, tadım yarışmaları, gastronomi rotaları gastronomik kimlik 

aşamaların bazı unsurlarıdır. Rekreasyon elementi olarak ise yerel ürün 

ve yemekler son zamanlarda hobi çiftlikler, hayvan bakım ve 

yetiştiriciliği, gıda işleme atölyeleri ve yerel mutfak gibi faaliyetlerle 

katılmaktadır.  

Kırsal kesimin bu denli çok unsur ile turizm faaliyetinden pay alması 

hiç şüphesiz kırsal gelirine direkt önemi derecede katkı sağlayacaktır. 

Bunun yanında yerel ürün ve yemekler bu turizm unsurlarıyla beraber 
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pazarlamada daha yüksek bir paha kazanacak dolaylı bir kazanç artırımı 

oluşturacaktır. Ayrıca söz konusu turizm faaliyetlerin geleneksel ve 

sosyal medyada yer alma durumu göz önünde bulundurulduğuna 

ürünlere maliyetsiz bir tanıtım ve reklam oluşturacaktır. Tanıtım ve 

markalaşma sürecine bu bağlamda oluşacak katkı ile kırsal öğelerin 

katma değerinde artışta ön görülmektedir.   
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1. GİRİŞ 

2019 yılı aralık ayında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuham şehrinde 

ilk kez görülen Koronavirüs, Covid 19 adı ile salgın hastalık olarak tıp 

kayıtlarına geçmiştir. Beklenmedik bir şekilde bütün dünyayı çok kısa 

sürede etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütü Covid-19’u 2020 yılı 30 

Ocak itibariyle pandemi süreci olarak kabul etmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü bu tarihten itibaren salgını engelleye bilmek adına bütün 

dünyaya salgın hakkında bildirimlerde bulunmuştur. Türkiye’de covid 

19 virüs salgını mart ayının ortalarında ilk olarak tıbben test edilmiş 

ve o tarihten itibaren enfekte birey sayısında hızla artış gözlenmiştir 

(Anonim, 2020; Aydın ve Güner, 2020).  

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuham şehrinde ilk kez görülen Covid 

19 süreci en başta sağlık sektörünü etkilediği asıl ekonomik etkilerini 

çok kısa zamanda bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Çoğu ülke 

salgını etkileye bilmek adına başta sıkı tedbirler almakla başlayıp 

karantinalar uygulamışlardır. Ölümcül etkisi olan salgın tedbirlerle 

bulaşıcılığı azaltılması planlanmıştır ancak ekonomik boyutta çoğu 

ülkeye büyük zararı olmuştur (Bandyopadhyay, 2020; Del Rio-

Chanona ve ark., 2020; Hepburn ve ark., 2020; Kouam, 2020). 

Dünya ekonomisini olumsuz etkisi altına alan covid 19 sağlık sektörü 

yanında tarım sektörünü dolayısıyla gıda sektöründe olumsuz yönde 

etkilemiştir. Pandemi süresinde salgını etkisini azaltmak için alınan 

tedbirler tarımsal ürünlerin pazarlanmasında hatta hasatında sıkıntılara 

neden olmuştur. Dolayısıyla hammaddesi tarımsal ürünler olan gıda 

sektörünün arzını inelastik boyuta indirmiştir. Gıda sektöründe oluşan 



TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ | 186 

 

bu aksaklık tarladan ürünün işlenmesine, işlenen ürünün ticaretinden, 

ulusal ve uluslararası lojistik sistemlerine, ara ve nihai talebe kadar 

olan gıda zincirinin tüm alanlarını olumsuz boyutta etkilemiştir. 

(OECD, 2020; Varshney ve ark., 2020; Schmidhuber ve ark., 2020). 

Ayrıca gıdanın bulunabilirliğinde %10 oranında bir düşüş olduğu hatta 

bazı illerde ise sebze ve meyve arzında yaklaşık %20 düşüşler 

yaşandığı literatürler göstermiştir (Aydın ve Güner, 2020). Bu 

düşüşlerin ise büyük ölçüde tedarik zincirindeki kesintilerle ilgili 

olduğunu belirtmişlerdir (Mahajan ve Tomar, 2020). Tarım 

sektöründeki hem arz hem de talep yönlü ortaya çıkan bu kayıplar, 

gelirleri azalan bireylerin, gıda güvenliliğini de olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir (Bhusal, 2020). 

Tarım sektörü emek arzı ile dönen bir yapı olmasından dolayı 

çalışmalardaki aksaklık tarım sektörünün ürünlerinde kayba dolaylı 

olarak gıda sektörüne sağlanan stoklarda azalmaya doğrudan neden 

olmuştur. Gıda sektöründeki stok azlığı var olan hatta artan talebi 

karşılamadığı durumlarda arz açığı meydana geldi. Bu durum 

bireylerde tedirginlik yarattı ve gıda yönünden talebi beklenmedik 

şekilde artırdı. Bireyler yağmacı diye tabir edilen rafları boşaltma 

eylemine gitti. Bireylerdeki tedirginlik ve endişe gıda stoklamasına 

yöneltti. Bireylerin bu davranışı perakendeciler tarafından pozitif bir 

yöne çekilerek gıda fiyatlarında (yapay) bir artışa neden oldu (Aydın 

ve Güner, 2020; OECD, 2020; Reardon ve ark., 2020). 

Her olağanüstü durumda olduğu gibi salgın haberlerinin yayılması 

sonucu da insanları en çok kaygılandıran konulardan biri temel 
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tüketim mallarına, özellikle de gıdaya erişim oldu. Resmî 

açıklamaların ve kısıtlama haberlerinin ardından market rafları 

boşaltıldı, kuru gıda stoku yapanlar oldu. Bu gıda maddelerinin 

başında makarna, un, dondurulmuş gıdalar ve ekmek başlıca yerini 

aldı. 

Farklı yöntemlerle evde pişirmeyi yönelme oldu ya da ekmek yapma 

makinelerinin daha sık kullanılmaya başlandığı bu dönemde ekmeğin 

önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Tarih boyunca insanoğlunun en 

çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünü olan ekmek, temel besin 

kaynaklarımızdan biridir. Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle 

vücudun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerlerinin birçoğunu 

ekmekten karşılanır (Ertürk ve ark., 2015; Taşçı ve ark., 2017). 

Ekmeğin Türkiye'de beslenme açısından önemli yer tutması; beslenme 

alışkanlığı, kolay ulaşılabilir ve ucuz bir gıda olması, besin değeri 

yüksek olduğu için tok tutması, nötr bir tat ve aromaya sahip olduğu 

için birçok yiyecekle birlikte tüketilebilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bugün dünyada kişi başına yıllık ekmek tüketimi; Avustralya'da 44 

kg, Mısır'da 180 kg, İran'da 150 kg, İtalya'da 73 kg, Kuveyt'te 98 kg, 

Suriye'de 130 kg, ABD'de 34 kg iken Türkiye'de bu değer 180-210 kg 

düzeylerindedir. Türkiye'de 2012 yılı itibariyle kişi başına günlük 

ekmek tüketiminin 1.28 adet (250 g üzerinden) veya 319 g (hane ve 

kurumsal nüfus bir arada) olduğu belirtilmektedir (FAO, 2020). 

Toprak Mahsuller Ofisinin (TMO) yaptığı bilimsel bir araştırmaya 

göre; 2012 yılı itibariyle Türkiye’de; günde 25.295 ton, yılda 9.2 

milyon ton ekmek üretilmektedir. Bu miktar, standart 250 gr ekmek 
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baz alınarak adete dönüştürüldüğünde, üretilen ekmek miktarı günlük 

101 milyon, yıllık 37 milyar adete karşılık gelmektedir. 

250 gr’lık ekmeği baz alarak adet cinsinden ifade edecek olursak 

günlük neredeyse 6 milyon, yıllık ise 2 milyar adetten fazla ekmek 

israf edilmektedir. İsrafın Türkiye’de ekonomik yükü ise ekmeğin kg 

fiyatından (2.80 TL) hareketle yıllık 1.546 milyar TL’ye denk 

gelmektedir. 

İnsanoğlu hayatını devam ettire bilmesi için zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılamak zorundadır. Temel ihtiyaçların başında beslenmek 

gelmektedir. Beslenme tarımsal ürünlerin yarı ya da tam işlenmiş 

haliyle tüketilen gıda maddeleri ile gerçekleşebilir. Gerek alışkanlık 

olsun gerek ekonomik boyutu ile doyuruculuğu ile ekmek beslenmede 

önde olan bir gıda maddesidir. Bu çalışmada, ekmek vazgeçilmez bir 

besin öğesiyken Dünyada ve Türkiye’de son zamanlarda görülmeye 

başlanan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 

salgın hastalığının, gıda beslenmesinde önemli bir yeri olan; ekmek 

tüketimi üzerindeki etkilerini belirlenmek amaçlanmıştır. Özellikle 

bütün dünyanın savaş verdiği salgında israf konusu da artmış ve 

ekmek de bu konuda yerini almıştır. Böylelikle salgın boyunca 

bireylerin ekmek tüketimi konusu yanında ekmek tüketimindeki 

değişimi ve israf konuları da incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın materyalini, Tokat ili Merkez ilçe kentsel alanda 

ikametgâh eden 290 bireyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmış ve 

toplanan anket verileri oluşturulmuştur. Araştırmanın ana materyalini 
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anketler oluşturmaktadır. Anket hazırlanırken literatür incelenmiştir. 

Anket üç ana bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde bireyleri tanıta 

bileceği bazı sosyo-demografik özelliklere yer verilmiştir. İkinci 

bölümde bireylerin ve hanesinin ekmek tüketimi ve tüketime yönelik 

tutumu, ekmek israfı gibi konuları açıklayıcı temel sorulara yer 

verilmiştir. Son bölümde Covid 19 pandemi sürecinin ekmek 

tüketimine etkisini belirleyici sorular sorulmuştur. Toplanan veriler 

excel programı ile sanal ortama aktarılmıştır. Toplanan veriler frekans 

ve yüzdelik şeklinde değerlendirilerek çizelgeler oluşturulmuştur. 

Elde edilen anket sonuçları frekans ve oranları ile dikkate alınarak 

yorumlanmaya çalışılmıştır.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bireylerin bazı sosyo-demografik yapıları 

Bireylerin sosyo demografik bilgilerini bilme bireylerin davranışlarını 

anlamada kılavuzluk yapacağı için öncelikle bireylerin sosyo-

demografik yapıları incelenir. Araştırma kapsamında görüşülen 

bireylerin ortalama yaşının 38 (37.94 yıl) olarak hesaplanmıştır. 

Bireylerin %47.24’ünü erkekler, %52.76’sını kadınlar oluşturmaktadır 

(Çizelge 1). Hanede yaşayan birey sayısı incelendiğinde ortalama 4 

bireyin (4.29) yaşadığı belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Bireylerin Cinsiyet Dağılımı 

 Frekans % 

Erkek 137 47.24 

Kadın 153 52.76 

TOPLAM 290 100.00 
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Çizelge 2’de bireylerin eğitim durumu incelenmiştir. Tokat kentsel 

alanda yapılan araştırma da bireylerin genç nüfus aralığında 

olmasından kaynaklı olacağından okur yazarlık oranı yüksek 

çıkmıştır. Bireylerin yarısı (%54.14) lisans ya da ön lisan mezunu 

olduğu gözlenirken %26’sı lise mezunu olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 2. Bireylerin Öğrenim Durumu Düzeyleri  

 Frekans % 

Okuryazar 3 1.03 

İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) 41 14.14 

Lise 74 25.52 

Üniversite 157 54.14 

Lisansüstü 15 5.17 

TOPLAM 290 100.00 

 

Bireylerin sosyo ekonomik yapısını meslekleri de belirleyeceğinden 

Çizelge 3’te bireylerin fiilen yaptıkları faaliyet alanları incelenmiştir.  

Bireylerin meslek dağılımını incelendiğinde, en yüksek oranını 

%31.72 ile memur oluşturmaktadır. Bu oranı %15.52 ile işçi grubu 

takip etmektedir. Yani genel olarak meslek dağılımı incelendiğinde 

bireylerin genç nüfus ve eğitim seviyesinin yüksek olmasından 

kaynaklı olacak ki fiilen çalışılan meslek grupları yoğunluktadır. 

Bireylerin aylık olarak ortalama 6.160 TL gelirleri olduğu 

belirlenmiştir. 
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Çizelge 3. Bireylerin Meslek Dağılımı  

 Frekans % 

Memur 92 31.72 

İşçi 45 15.52 

Emekli 37 12.76 

Ev Hanımı 35 12.07 

Serbest Meslek 27 9.31 

İşsiz  25 8.62 

Esnaf 20 6.9 

Öğrenci 9 3.1 

TOPLAM 290     100.00  

 

Bireylerin ve hanesinin ekmek tüketimi ve tüketime yönelik 

tutumu 

Bireylerin günlük ekmek tüketim miktarına bakıldığında, hane başına 

en yüksek oranın %23.10 ile ortalama günlük 2 ekmek tüketildiği 

Çizelge 4’de görülmektedir. Ortalama günlük ekmek tüketim 

miktarının ise 3 ekmek olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin günlük 

olarak satın aldığı ekmeğin ortalama birim fiyatı 2.02 TL olarak 

hesaplanmıştır. Yani hane başına hesaplanırsa ortalama günlük ekmek 

masrafı 4.04 TL’dir. Bireylerin aylık masrafı ortalama 121.2 TL 

olarak söylene bilinir. Bireylerin aylık olarak geliri içindeki ekmek 

masrafı oransal olarak incelendiğinde; bireylerin aylık ortalama 

gelirinin yaklaşık %2’sini (%1.97) ekmek satın almaya ayırdığı 

sonucu ortaya çıkmaktadır.  
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Çizelge 4. Bireylerin Hanelerine Bir Günde Alınan Ekmek Miktarı 

(Adet)  

 Frekans % 

1 adet ekmek 59 20.34 

2 adet ekmek 67 23.10 

3 adet ekmek 66 22.76 

4 adet ekmek 46 15.86 

5 ve üzeri adet ekmek 52 17.93 

TOPLAM 290 100.00 

 

Bireylerin hangi sıklıkla ekmek aldığı Çizelge 5’te incelenmiştir. 

Bireylerin yarısı günde bir kere ekmek satın aldığını beyan ederken, 

%18’si birkaç gün arayla satın aldığını bildirmiştir. Araştırma 

kapsamında bekar tek yaşayanların olduğu düşünülürse satın almayıp, 

ihtiyaç oldukça satın alan kısmın olduğu da (%2) gözlenmiştir.   

Çizelge 5. Bireylerin Ekmek Satın Alım Sıklığı 

 Frekans % 

Her öğün 20        6.90  

Günde bir kez 145      50.00  

Günde iki kez 34      11.72  

Birkaç gün arayla 51      17.59  

Haftada bir 19        6.55  

Kendi yapan (satın almayan) 15        5.17  

Diğer* 6        2.07  

TOPLAM 290    100.00  

*Diğer: tüketmeyi tercih etmeyip, ihtiyaç olundukça satın alan 

Bireylerin ekmeği en çok satın almayı tercih ettikleri yerler Çizelge 

6’da incelenmiştir. Bireylerin en çok alışveriş sırasın ekmek aldıkları 

yani marketler (%32) en çok tercih edilen yer olmuştur. Klasik 

düzenin devam ettiği yani bakkallardan (%30) ekmek alma oranında 
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ikinci sırada yer almıştır. Tabi burada pandemi sürecinde yasakların 

etkisi de söz konusu olup bireylerin evde ekmek yapmayı tercih etme 

oranında (%4) çok düşük olmadığı çizelgeden anlaşılmaktadır.  

Çizelge 6. Bireylerin Ekmeği Daha Çok Nereden Satın Almayı Tercih 

Ettiği Yer 

 Frekans % 

Market 94 32.41 

Bakkal 88 30.34 

Fırın 73 25.17 

Evde kendinin hazırladığı 15 5.17 

Büfe 11 3.79 

Diğer 9 3.1 

TOPLAM 290 100.00 

 

Çizelge 7’de bireylerin ekmek satın aldıkları yerleri tercih nedenleri 

incelenmiştir. Bireylerin %31’i yakın olduğu için satın almayı tercih 

ettiğini söylemiştir. Ekmek alım sıklığı göz önünde bulundurulursa bir 

de pandemi sürecindeki yasaklı dönemli düşünülürse bireylerin yakın 

yerleri tercih etmesi en çok tercih edilme nedeni olması beklenilen bir 

sonuçtur. Taze ve sıcak etmek tercih edilmesinden dolayı satılan 

yerlerde bu özelliğin olması talebi artırmakta olduğu söylenebilir. 
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Çizelge 7. Bireylerin Ekmek Satın Alım Yerinin Tercihindeki 

Nedenleri*  

 Frekans % 

Yakın olduğu için 179 30.55 

Taze ve sıcak olduğu için 99 16.89 

Temiz olduğu için 89 15.19 

Alışkanlık 78 13.31 

Kaliteli ekmek bulabildi için 67 11.43 

Çok çeşitli ekmekleri bir arada bulabildi için 54 9.22 

Ucuz olduğu için 20 3.41 

*Birden fazla cevap verildiği için %100'ü aşmaktadır 

Bireylerin en çok tercih ettiği ekmek çeşidi incelendiğinde yarısından 

fazlası (%61) yaygın/her gün kullanılan ekmek (Beyaz-Somun 

Ekmek) tercih ettikleri ardından ise %18 ile köy ekmeğini tercih 

ettikleri gözlemlenmiştir (Çizelge 8). 

Çizelge 8. Bireylerin en çok satın almayı tercih ettiği ekmek çeşidi 

 Frekan

s 
% 

Yaygın/her gün kullanılan ekmek (Beyaz-Somun 

Ekmek) 
176 

     

60.69  

Köy ekmeği 53 
     

18.28  

Kepekli/Tam tahıllı ekmek 42 
     

14.48  

Trabzon ekmeği 8 
       

2.76  

Pide 5 
       

1.72  

Çiçek ekmek 4 
       

1.38  

Diğer 2 
       

0.69  

TOPLAM 290 100.00 
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Bireylerin ekmek satın alırken dikkat ettiği özelliklere bakıldığında en 

fazla %62 ile hijyenik şartlarda üretilip üretilmediğine, ardından ise 

%57 sıcak ve taze olması şartı ile tercih ettikleri gözlemlenmiştir. 

Bura da dikkat edilmesi gereken pandemi süresinde olunmasına karşın 

bireylerin %16’si özellikle dikkat ettiği bir şey olmadığı 

söylemişlerdir (Çizelge 9).  

Çizelge 9. Bireylerin Ekmek Satın Alırken Dikkat Ettiği Özellikler  

 Frekans % 

Hijyenik şartlarda üretilip üretilmediğine 179      61.72  

Sıcak ve taze olmasına 164      56.55  

İyi pişmiş olmasına 118      40.69  

Görünümüne 97      33.45  

Özellikle dikkat ettiği bir şey yok 46      15.86  

Markasına ve kalitesine 42      14.48  

Besleyici olmasına 40      13.79  

Ucuz olmasına 29      10.00  

*Birden fazla cevap verildiği için %100'ü aşmaktadır 

 

Bireylere ekmeğin kalitesini yeterli bulma durumu Çizelge 10’da 

incelenmiştir. Bireylerin satın aldıkları ekmeğin kalitesini yeterli 

bulma oranı %60 iken %29’u yeterli bulmadığını söylemişlerdir.  

Çizelge 10. Bireylerin Aldığı Ekmeğin Kalitesini Yeterli Bulma 

Durumu 

 Frekans % 

Evet yeterli buluyor 175 60.34 

Hayır yeterli bulmuyor 84 28.97 

Fikri yok 31 10.69 

TOPLAM 290 100.00 
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Ekmek israfı 

Dünyanın çeşitli yerlerinde kıtlık ve açlık çok önemli bir problem 

haline gelmiştir. Özellikle en temel gıdaların başında olan ekmek 

konusunda israf ve önüne geçilmesi gerek bir sorun olmaktadır. 

Özellikle pandemi sürecinde israf konusunun arttığı düşünülürse 

ekmek israfı konusu bu bölümde incelenmek istenmiştir. Pandemi 

sürecinde araştırma kapsamında incelenen bireylerin satın aldıkları 

ekmeklerin hepsinin tüketilip tüketilmediğini incelenmiş, tüketilen 

kısmının ne kadar olduğu incelenmek istenmiş ve tüketilmeyen kısmın 

ne yapıldığı araştırılmıştır. Böylelikle ekmek israfında bireylerin 

bilinci ve tutumu incelenmiştir.  

Araştırma kapsamında görüşülen bireylerin satın aldıkları ekmeklerin 

tamamını tüketme durumu Çizelge 11’de incelenmiştir. Bireylerin 

%36’sı satın aldıkları ekmeklerin tamamını tükettiğini söylerken, 

%50’si tamamen tüketmeye dikkat ettikleri ama genellikle tamamen 

tükettiklerini beyan etmişlerdir. Bireylerin %14’ü ise tamamen 

tüketmedikleri belirlenmiştir.  

Çizelge 11. Bireylerin Satın Aldıkları Ekmeğin Tamamının Tüketilme 

Durumu  

 Frekans % 

Evet 103 35.52 

Genellikle 146 50.34 

Hayır 41 14.14 

TOPLAM 290 100.00 
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Satın alınan 1 adet ekmeğin ağırlığı ortalama olarak 250 gram kabul 

edilmiştir. Araştırma kapsamında görüşülen bireylerin satın aldıkları 

ekmeğin miktar olarak ne kadarını tükettiğini belirlemek için bireylere 

“1 adet ekmeğin ağırlığını 250 gr kabul edilirse; aldığınız ekmeğin ne 

kadarını tüketemiyorsunuz?” diye soru soruldu. Alınan cevaplar 

Çizelge 12’de incelendi.  Bireylerin %36’sı (%35.52) satın aldıkları 

ekmekleri tamamen tükettiği yani israf boyutunun olmadığı 

söylenebilir. Ancak bireylerin %36’sı (%35.86) satın alınan 

ekmeklerin bir tanesinin yaklaşık dörtte birini tüketemediklerini beyan 

etmişlerdir. Bireylerin yaklaşık %3’ü alınan ekmeğin bir tane gibi 

büyük bir oranda israfın olduğu söylenebilir.  Yani bir ekmeğin 250 gr 

kabul edilirse ve her bireyi bir hane kabul edilirse günlük hane başına 

56.47 gr ekmek tüketilmiyor. Başka bir ifade ile satın alınan bir 

ekmeğin yaklaşık dörtte biri (%23) tüketilmiyor denilebilir. 

Çizelge 12. Bireylerin Satın Aldıkları Ekmeğin Ne Kadarını Tüketiyor  

 Frekans % 

Bir ekmeğin dörtte biri tüketilmiyor 104      35.86  

Bir ekmeğin yarısı tüketilmiyor 31      10.69  

Bir ekmeğin üçte biri tüketilmiyor 42      14.48  

Alınan ekmeğin bir tanesi tüketilmiyor 10        3.45  

Tamamen tüketiliyor 103      35.52  

TOPLAM 290 100.00 

Araştırma kapsamında görüşülen bireylerin hanelerine giren 

ekmeklerin ortalama bir ekmeğin günlük dörtte biri tüketilmediği 

belirlendi. Ancak tüketilmeyen ekmeklerin bireylerin değerlendirme 

şekli merak edilip, Çizelge 13’te değerlendirilme şekli incelenmiştir. 

Bireylerin hanelerinde tüketilmeyen ekmeklerin değerlendirilme şekli 
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incelendiğinde; bireylerin %22’si kurutarak tekrar çeşitli nedenlerle 

kullandığını, %22’si köfte harcına katarak değerlendirdiğini ve %21’i 

ise hayvanlara yem olarak verdiğini söylemiştir. Çizelge 13 detaylı 

olarak incelendiğinde bireylerin sadece %4’lük kısmında israflı çok 

önemli düzeyde olduğu görülmüştür. 

Çizelge 13. Bireylerin Tamamını Tüketemediğiniz Ekmekleri 

Değerlendirme Şekli 

 Frekans % 

Kurutarak kullanım 158 22.28 

Köfte harcı olarak yemekte kullanım 153 21.58 

Hayvanlara yem olarak verme 150 21.16 

Isıtıp/kızartıp tekrar tüketim 124 17.49 

Belediyenin koymuş olduğu ekmek dönüşüm kutularına 

bırakma 
77 10.86 

Çöpe atma 30 4.23 

İhtiyacı olanlara verme 17 2.4 
*Birden fazla cevap verildiği için %100'ü aşmaktadır 

Covid 19 pandemi sürecinin ekmek tüketimine etkisi 

Bütün dünyada yaşanan ve çok ciddi boyuta ulaşan covid 19 salgın 

virüsü insanlığa çeşitli boyutlarda zarar vermektedir. Bu araştırma 

kapsamında görüşülen bireylerin anket sırasına kadar covid 19 virüsü 

salgını yaşayıp yaşamadığı belirlenmek istenmiş ve Çizelge 14’te 

incelenmiştir. Bireylerin %71’nin Covid -19 salgın hastalığına 

yakalanmadığı belirtilirken, %30’nun ise Covid -19 salgın hastalığına 

yakalandıklarına ulaşılmıştır. Burada oranın biraz hasta olmayanlarda 

fazla çıkılmasının nedeni test verip pozitif çıkmayı baz alındığı için 

olabilir.  
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Çizelge 14. Bireylerin Covid -19 Virüsünün Neden Olduğu 

Rahatsızlığı Yaşama Durumu 

 Frekans % 

Rahatsızlığı yaşayan 85 29.31 

Rahatsızlığı yaşamayan 205 70.69 

TOPLAM 290 100.00 

Bireylerin Covid -19 küresel salgın döneminde ekmek tüketim 

miktarındaki değişimi sorulmuş ve cevaplar Çizelge 15’te 

incelenmiştir. Çizelgeye göre bireylerin %53’ünde covid-19 pandemi 

sürecinde ekmek tüketiminde bir değişme yapmadığı ancak %35’lik 

bir kısmın ekmek tüketiminde artış olduğu sonucuna varılmıştır.  

Çizelge 15. Bireylerin Covid -19 Küresel Salgını Ekmek Tüketimini 

Etkileme Boyutu 

 Frekans % 

Ekmek tüketimini artırdı 101 34.83 

Ekmek tüketimini azalttı 36 12.41 

Herhangi bir değişiklik olmadı 153 52.76 

TOPLAM 290 100.00 

Bireylerin Covid -19 küresel salgını sonrası aylık ekmek tüketim 

harcamasındaki değişimi incelendiğinde, yarısından fazlasında 

(%52.07) değişiklik olmadığı belirlenirken, %40’ında ekmek tüketim 

harcamasının arttığı görülmüştür (Çizelge 16). 

Çizelge 16. Bireylerin Salgın Sonrası Aylık Ekmek Tüketim 

Harcamalarındaki Değişim 

 Frekans % 

Arttı 115 39.66 

Azaldı 24 8.28 

Değişiklik olmadı 151 52.07 

TOPLAM 290 100.00 
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Bireylerin salgın süresince ekmek aldığı yerlerin değişim durumu 

Çizelge 17’de incelenmiştir. Bireylerin %79’unun ekmek aldığı yer 

değişmezken, %21’inin ise ekmek aldığı yerin değiştiği görülmüştür. 

Çizelge 17.  Bireylerin Salgın Süresince Ekmek Almayı Tercih Ettiği 

Yerde Değişiklik Yapma Durumu 

 Frekans % 

Evet değişti 62 21.38 

Hayır değişmedi 228 78.62 

TOPLAM 290 100.00 

Pandemi sürecinde bireylerin bir kısmı satın alım yerlerini çeşitli 

nedenlerden dolayı değiştirmiştir. Değişim yapan bireylerin yönelim 

gösterdiği yerlerin başında kendilerine yakın bakkal ya da market 

olurken %32’side kendi evinde ekmek yapmaya başlamıştır (Çizelge 

18).  

Çizelge 18. Bireylerin Ekmek Almayı Tercih Ettiği Yani Değişim İle 

Yönelilen Yer 

 Frekans % 

En yakın bakkal/marketten alım 33 53.23 

En yakın fırından alım 9 14.52 

Evde kendim yapmaya başla 20 32.26 

TOPLAM 62 100.00 
*Birden fazla cevap verilmediği için %100'e ulaşmamaktadır. 

Covid 19 salgın hastalığı nedeniyle gıda ürünlerinde önemli olan 

ambalaj hijyen konusu daha fazla önem kazanmıştır. Direk olarak 

tüketilen ekmek de gerek bireysel gerek ulusal boyutta hijyen 

konusundan dolayı ambalajlanmaya (poşetlenme) gidilmiştir. Bireysel 

olarak talep konusu incelendiğinde bireylerin yarısından fazlasının 

(%58) ambalajlı olarak satın almayı tercih etmektedir (Çizelge 19). 
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Bireylerin %42’si ambalaja dikkat etmemekte ancak pandemiden 

dolayı bireylerin %7’si kendi evlerinde ekmek yapmaya yönelmiş 

onun için ambalajlamaya pek de dikkat etmemektedir. Yani bireylerin 

%38’i satın aldıkları ekmeklerde ambalajlamaya önem vermediği 

söylenirse daha doğru bir sonuç olabilir.  

Çizelge 19.  Bireylerin Covid -19 Salgını Süresince Satın Aldığı 

Ekmeği Ambalajlı Tercih Etme Durumu 

 Frekans % 

Ambalajlı tercih edenler 167 57.59 

Ambalajsız tercih edenler 123 42.41 

TOPLAM 290 100.00 
 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada covid -19 küresel salgını döneminde bireylerin ekmek 

tüketimi alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikleri incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşılan sonuçlara geçmeden 

bireylerin sosyo demografik sonuçlarının genel değerlendirilmesi 

yapılırsa: Araştırma kapsamında görüşülen bireylerin aktif çalışabilir 

genç nüfus aralığında olup bireylerin %90’na yakını fiilen çalışandır. 

Görüşülen bireylerin eğitim durumları incelendiğinde yarısının 

üniversite mezunu olduğu gözlenmiştir.  

Temel gıda olarak görülen ekmek tüketimi incelendiğinde bireylerin 

hanelerine günlük ortalama üç ekmeğin girdiği belirlenmiştir. 

Bireylerin hanelerinde ortalama dört birey yaşadığı göz önüne alınırsa 

birey başına günlük ¾ ekmek düştüğü söylenebilir. Bireylerin aylık 
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olarak ekmek masrafları incelendiğinde gelirlerinin yaklaşık %2’sini 

ekmek gideri olduğu söylenebilir. 

Bireylerin yarısı hanelerine günlük olarak ekmek almayı tercih 

etmektelerdir. Ekmek satın alınan yerin yakın ve güvenilir olmasına 

dikkat ettikleri belirlenmiştir. Satın alınan ekmekte en önem verdikleri 

özellik hijyenik şartlarda üretilmiş olmasıdır. Bunun içinde aldıkları 

yere güvendikleri sonucu doğru çıkmaktadır. Tabiki pandemi 

koşullarında gıda ürünlerinde hijyen konusuna daha da önemli hale 

getirdiği söylenebilir.  

Pandemi süreci israf konusunda daha da öne çıkardı. Ekmek israfı 

zaten önemli bir konu iken, pandemi sürecinde hangi boyutta olduğu 

bu araştırma ile incelenmek istenmiştir. Araştırma bulguları 

sonucunda; bireylerin %64’ü yani yarısından fazlası satın aldıkları 

ekmeklerin hepsini tüketmediklerini belirtmişlerdir. Satın alınan 

ekmeğin yaklaşık %25’i tüketilmediği belirlenmiştir. Tabi bunları 

direk israf olarak kabul etmek pek doğru sonuç olmayabilir. 

Tüketilmeyen ekmeğin değerlendirilmesi incelendiğinde tüketilmeyen 

ekmeğin %4’ü çöpe yani israf olduğu sonucuna varılmıştır.  

Pandeminin ekmek tüketimi üzerine etkisinin olup olmadığı 

araştırmada incelenmiştir. Bireylerin %35’inde pandeminin etkisi ile 

ekmek tüketiminin arttığı belirlenmiştir. Pandemi sürecinde bireylerin 

yaklaşık %80’ni ekmek satın alım yerini değiştirmediğini çünkü satın 

aldıkları yerlere güvendikleri için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Zaten değişimin en önemli nedeni olarak ikame edilen yere yakın olan 
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ekmek satış yerleri tercih edilmiştir. Kısacası ciddi boyutta ekmek 

tüketimi ya da alınımı mevcut olup, israf boyutunda göz yumulacak 

boyutta olmadığı gözlenmiştir. Pandemi sonucunda ekmek tüketimi 

arttığı gibi israfı da tetiklemiştir. Araştırma sonucuna göre ekmek 

gramajları düşürülüp ambalajlamaya daha önem verilmesi önerilebilir.  
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1.GİRİŞ 

İnsan beslenmesinin temel kaynağı, tarımsal üretimden gelen tarımsal 

ürünler ve bu tarımsal ürünlerin işlenmesiyle ortaya çıkan gıdalardır. 

Modern dünya artık şehirlidir. Nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde 

yaşamaktadır. Tarımda yaşanan dönüşümler başta çiftçileri 

ilgilendirdiği gibi çiftçilerin ürettiği tarımsal ürünleri ve tarımsal ürün 

kaynaklı işlenmiş gıdaları tüketen şehirdeki büyük çoğunluğu yani 

tüketicileri de doğrudan ilgilendirmektedir. 

Türkiye ve dünya yadsınamayacak bir gıda krizinin içinden 

geçmektedir. Bu gıda krizinin bir boyutu açlık diğer boyutu obezitedir 

(Kocagöz ve Özden, 2022). Bununla birlikte bu ikisinin ortak boyutu 

olan yani hem yeterince tüketemeyerek aç kalanların hem de aşırı 

tüketerek obez olanların tükettikleri tarımsal ürünlerin-gıdaların çevre 

ve insan sağlığı açısından ne kadar güvenilir-sağlıklı üretildiği de bir 

diğer sorun alanıdır. 

Üretilen ve tüketilen tarımsal ürünlerin-gıdaların çevre ve insan sağlığı 

açısından zararlı olması kapitalizmin gelişimiyle ortaya çıkan tarımdaki 

dönüşümün arkasında yatan dinamiklerde gizlidir. 1940’larda Yeşil 

Devrimle birlikte yeni bir sürece giren kapitalizm tarımsal üretim 

tekniğinde dönüşüm yaratmıştır. Bu dönüşüm ortaya endüstriyel tarım, 

şirket tarım rejimi gibi kavramları ortaya çıkarmıştır (Kocagöz ve 

Özden, 2022). 

Dünya ticaretinin serbestleşmesi ile birlikte endüstriyel tarımla 

üretilmiş tarım ürünlerinin çok daha kolay bir şekilde meta zincirlerine 
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dâhil olması ve ülkelerin endüstriyel tarım ürünleri zemininde 

birbirlerine entegre olması sağlanmıştır.      

Ancak geçen zaman zarfı içerisinde endüstriyel tarımın çevre ve insan 

sağlığı açısından zararları ortaya çıkmıştır. Bu durum endüstriyel 

tarıma dayalı tarımsal üretimin dönüşmesi ve bu şekilde üretilen 

tarımsal ürünlerin tüketiminden vazgeçilmesi gerektiğine dair 

tartışmaları beraberinde getirmiştir. 

Bu çalışmanın amacı tarımsal ürünlerin üretimi ve tüketimi konusunda 

yaşanan dönüşümü eleştirel bir şekilde ele almak ve dönüşümün 

arkasındaki sistemsel ve sınıfsal dinamikleri ortaya koymaktır.  

Köylülüğün Piyasalar İçin Meta Üreticisine Dönüşümü 

Marx (1976), Kapital'in birinci cildinin ilkel birikimle ilgili bölümünde, 

tarımda kapitalizmin gelişimi ile tarımsal üretimle ilgili her türlü 

olanaktan kopan ve emek gücünü kapitaliste satmaktan başka seçeneği 

olmayan işçi sınıfının oluşumu arasında doğrudan bir neden-sonuç 

ilişkisi kurar (Gürel, 2015). İlkel birikimden sonra, zaman içinde 

kapitalizm, tüm köylülerin mülksüzleştirilmesi yerine, köylülerin bir 

miktar toprağa sahip olmasını sağlamıştır. Bu konuda, Kautsky (1988: 

165-167) kapitalizmin köylülerin az miktarda da olsa toprağa sahip 

olmasını sağlamayı amaçladığını vurgulamıştır. Kapitalizm bunu 

yaparak köylülerin tamamen mülksüzleştirilmesini ve yok edilmesini 

engellemeye çalışmıştır (Gürel, 2015).  
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Chayanov'dan (1966) gelen bir başka bakış açısı, yukarıda çizilen 

çerçeveyi köylülerin kapitalizme direnişi olarak yorumlamıştır. 

Chayanov, köylülüğün benzersiz bir ekonomi tarzına sahip olduğunu 

düşünmüş; dolayısıyla köylü ekonomisini diğerleri (feodalizm, 

kapitalizm) gibi bir üretim tarzı olarak görmüştür. Bu yaklaşım 

kapsamında, analizinde aile birimini (aile işletmesi, ekonomisi, emeği) 

merkeze almıştır. Burada savunmaya çalıştığı fikir, aile işletmelerinin 

ortalama kar oranını elde etmek yerine onları yeniden üreten bir gelire 

rıza göstermeleri olmuş, bu da köylünün kendi kendini sömürmesini 

(aile emeğinin angaryasını artırmak veya tüketimi azaltmak) mümkün 

kılmıştır. Bu “rekabet avantajı” onların varlıklarını sürdürmelerinin 

açıklaması olmuştur (Aydın, 2016; Bernstein, 2009; Mann ve 

Dickinson, 1978). Ancak, Mann ve Dickinson (1978: 470) 

Chayanov’un aile emeğine dayalı işletmelerin ekonomik davranışını, 

aile işletmelerinin tümüyle bir parçası oldukları ve onları bu yüzden de 

kuşatan sosyal ve ekonomik ilişkiler bütününden soyutlanmış ve izole 

edilmiş olarak ele aldığı için eleştirmiştir. Aslında Chayanov (1966: 

262) kapitalizmin tarıma girişine dikkat çekse de, yine de kapitalizmin 

tarımdaki işleyişi yerine aile işletmesi üzerinde durmuştur. Bu konuda 

benzer bir gözlem Bernstein tarafından yapılmıştır (2009: 59-60):  

“Chayanov, köylü işletmesinin kapitalizasyonu ve emek gücünün satışı 

(ve satın alınması) konuları da dahil olmak üzere çeşitli karmaşık faktör 

ve süreçlere değinerek, köylü hanelerinin kapitalist meta piyasalarına 

entegrasyonuna büyük önem verdi. Söylediklerinin çoğu, bu tür 
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süreçlerin toplumsal ilişkilerini kuramlaştırmada başarısız olsa bile, 

büyük ilgi ve fayda sağlamaya devam ediyor.” 

Öte yandan, Mann ve Dickinson (1978: 470) Chayanov’un teorisine 

yönelik eleştirilerini şu şekilde sürdürmüşlerdir:  

“Dolayısıyla bu tür teori, kırsal küçük meta üretimi ile hakim bir 

kapitalist üretim tarzı arasındaki dinamik karşılıklı ilişkileri göz ardı 

eden ikili bir ekonomi yaklaşımını savunduğu için eleştirilebilir.” 

Chayanov'un aksine kapitalizmin tarımda izlediği yol şu şekilde 

açıklanabilir. Kapitalizmin köylülerin tamamen mülksüzleştirmesi, 

emek gücünün yeniden üretiminin tüm maliyetini kapitaliste yüklemesi 

ve sınıf mücadelesini keskinleştirmesi gibi bir durum ortaya çıkartır 

(Gürel, 2015). Köylülerin tamamının mülksüzleştirilmesi nedeniyle 

kırsal alanlardan şehirlere kontrolsüz göç, büyük tarım işletmeleri için 

işgücü sıkıntısı yaratabilmektedir3 (Kautsky, 1988: 159; Gürel, 2015). 

Ayrıca, tarımsal üretimin mevsimselliği yani, ilerleyen satırlarda 

değineceğimiz, üretim ile çalışma süresi arasındaki farktan dolayı 

(Mann ve Dickinson, 1978; Marx, 1978) belirli dönemlerde ve işgücü 

sıkıntısı durumlarında işgücü ihtiyacını artırmaktadır. Bu yüzden yeterli 

sayıda tarım işçisi bulmak için ücretler yükseltilir ve sonuç olarak 

üretim maliyeti yükselir. Bu nedenle, köylülüğün hepsinin 

mülksüzleştirilmesi yerine küçük araziye ve istikrarlı bir ucuz emek 

arzına sahip kitlelerin varlığı, yalnızca büyük toprak sahiplerinin değil, 

 
3 Küçük araziye sahip olan ancak bu küçük arazideki üretimden kazandığı gelirle 
yaşamına devam edemeyen küçük çiftçiler başkalarının arazilerine giderek tarım 
işçiliği yapmakta ve bu şekilde hayata tutunmaya çalışmaktadır. 
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aynı zamanda kırsal alanların yakınında bulunan fabrikalara ve irili 

ufaklı üretim tesislerine sahip olan burjuvazinin de çıkarınadır (Gürel, 

2015). Dolayısıyla köylülüğün küçük de olsa araziye sahip olarak 

kırsalda tutulması kapitalizm açısından hayati derecede önemlidir. 

Ayrıca daha da önemlisi, Marx'ın (1978) altını çizdiği gibi, üretim ile 

çalışma süresi arasındaki fark tarımda daha belirgindir. Bu farklılık4, 

kar oranı üzerinde doğrudan bir etkisi olan sermaye devir hızını kısıtlar 

(Mann ve Dickinson, 1978; Marx, 1978). Tarımsal üretimin doğaya 

bağlı yapısı sermaye devir zamanını yavaşlatmakta ve tarımı sanayiden 

farklı olarak belirlenemez-kontrol edilemez ve dolayısıyla riskli hale 

getirmektedir (Mann ve Dickinson, 1978; Marx 1978; Bernstein, 2001: 

27-28). Tarımın bu özelliği ve tüm köylülerin mülksüzleştirilmesiyle 

ortaya çıkabilecek sınıf savaşı tehlikesi, kapitalizmi daha fazla 

köylünün mülksüzleştirilmesine izin vermek yerine, tarımda köylülerin 

sermaye ile ilişkilerini (meta ilişkileri, piyasa) artırmaya yöneltmiştir. 

Böylece kapitalizm, tarımda sermaye ilişkilerini artırarak, üretimin 

risklerini çiftçilere bırakmış (Bernstein, 2001: 28), Chayanov (1966: 

262) ve Alavi ve Shanin (1988: xxxiii, Kautsky, 1988)  bahsettiği gibi 

tarımsal girdi-çıktı piyasalarını kontrol etmeyi tercih etmiştir. Tarımın 

girdi ve çıktı piyasalarındaki sermaye ilişkileri, köylüleri küçük meta 

üreticilerine dönüştürmüş, dolayısıyla köylüler “kapitalist meta üretimi 

ilişkileri ve süreçleri dışında kendilerini yeniden üretemez” hale 

gelmişlerdir (Bernstein, 2001). Köylü meta satın alıp meta ürettiğinde 

 
4 Mann ve Dickinson, (1978), bu farklılığı, Marx'ın ikinci sermaye cildine atıfta 
bulunarak, kırsal küçük meta üretimi ile kapitalist üretim tarzının bir arada varlığını 
açıklamak için kullanmışlardır. 
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ve ürettiği metayı satıp diğer metaları satın aldığında meta ilişkilerine 

dahil olur. Böylece meta ilişkileri köylü hane halkının yeniden üretim 

döngüsünün olmazsa olmaz bir parçası haline gelir. Başka bir ifadeyle 

söylersek, köylü hanesi için meta üretimi, meta ilişkileri bir 

mecburiyete dönüşür (Aydın, 2018). Bilindiği gibi çiftçiler gelir elde 

etmek için tarımsal metalarını-ürünlerini satarlar. Gelirlerini hem 

tarımsal üretim için girdi (tohum, gübre, ilaç, makine, teçhizat vb.) hem 

de kendileri ve aileleri için gıda satın almak için kullanırlar. Bu 

kapsamda gelirleri iki faktörden olumsuz etkilenir. Bunlardan biri doğa 

kaynaklı sorunlardan (kuraklık, don, fırtına, dolu vb.) dolayı kötü 

hasattır. Diğeri ise tarım piyasalarında sermaye gücünün artmasıdır. 

Tarımsal girdi (tohum, gübre, pestisit vb.) ve çıktı (işleme, toptan satış, 

perakende vb.) piyasalarının sermaye tarafından kontrol edilmesi, 

çiftçilerin girdi ve çıktı piyasalarına daha fazla entegrasyonunu 

beraberinde getirir (Bernstein, 2001). Özuğurlu  (2011: 116-117) küçük 

köylülüğü incelediği çalışmasında köylülerin bu entegrasyonunu veya 

meta ilişkilerinin mecburiyetini “sermaye kapanı veya küçük meta 

üretimi kapanı” olarak tanımlar. Bu kapan kapsamında köylüler 

işçileşme ve yeniden köylüleşme devirlerine açık olup; içine 

barındırdığı farklılaşmış küçük köylülük kategorilerinin kendi içindeki 

geçişlere açıktır. Diğer bir ifadeyle, mevcut sosyo-ekonomik 

konjüktüre göre bir yandan tarımsal faaliyetlerine devam ederken bir 

yandan da ücretli emek istihdamına başvurarak küçük meta üreticisi 

kimlikleri korurlar. Özellikle Anadolu köylüsü bağlamında 

Chayanov’gil bir köylülük kategorisi aramak artık beyhudedir 

(Özuğurlu, 2011). 
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Tarımsal Üretim Tekniğinin Dönüşümü  

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi kapitalizm köylülüğün bütününü 

mülksüzleştirmek yerine tarımsal üretimin riskini çiftçilere bırakarak 

tarımsal girdi ve çıktı piyasalarını kontrol etmeyi tercih etmiş ve 

tarımsal üretimi de bu yönde şekillendirmiştir. 

20. yüzyılın ikinci yarısına girildiğinde yeşil devrim olarak ortaya çıkan 

olgu tarımsal üretim tekniğinde köklü bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. 

Petrol alanında vaktiyle Standart Oil Company ile tekelleşen 

Rockefeller öncülüğünde Yeşil Devrim 1940 sonrasında Meksika’da 

başlamış, 1960’larla yaygınlaşmış ve tarımsal üretim tekniği farklı bir 

evreye girmiştir. Bu tarımsal üretim tekniğinde aşırı fosil yakıt 

tüketimine dayalı makineleşme, kimyasal gübre, ilaç ve hibrit (melez) 

tohum kullanımı ile uzmanlaşma gibi endüstriyel özellikler ön plana 

çıkmıştır. Bu yönüyle de bu üretim tekniği “Endüstriyel Tarım” olarak 

da anılmaktadır. Bu sürecin en belirgin özelliklerinden bir tanesi 

çiftçilerin üretimde kullandıkları girdiler açısından işletme dışına yani 

girdi piyasasına bağımlı haline gelmiş-getirilmiş olmalarıdır (Özalp, 

2014; Özden 2017). 

Tarımsal üretim tekniğinin şirketlerin kontrolünde olan endüstriyel 

tarım tarzına dönüşmesiyle de ilgili olarak “Gıda Rejimi” (GR) 

kavramına kısaca bakmakta fayda vardır. GR kavramı, “gıdanın 

küresel ekonomi-politiğinde tarihsel olarak sınırlı ve birbirini izleyen 

bir dinamizme işaret eder. GR, coğrafi ve tarihsel özgüllüğü olan 

uluslararası gıda üretim ve tüketimine ilişkin birbirini tamamlayan 
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kurumsal yapılar, yazısız kurallar ve normlardan oluşur” (Aydın, 

2018:122). Birbirini takip eden üç gıda rejimi vardır (Aydın, 2018). 

Fakat çalışma kapsamında ikinci ve üçüncü gıda rejimi5 hakkında bilgi 

vereceğiz. 

İkinci Gıda Rejimi, 1947 ile 1970'ler arasındaki dönemi kapsamaktadır. 

Bu dönemde ikinci gıda rejimi tarımsal üretimi yeniden 

şekillendirmiştir. İkinci gıda rejiminin en dikkat çeken özelliklerinden 

biri, tarımın giderek sanayileşmesi ve uluslararası tarım şirketlerinin 

ortaya çıkması olmuştur. Gelişen teknolojiler ile birlikte bu şirketler 

tarım kimyasalları, hibrit-melez tohumlar ve modern girdiler yoluyla 

ulusal tarımı kontrol altına almışlardır (Aydın, 2018).   

Üçüncü Gıda Rejimi, 1980’lerin sonlarında ve 1990’ların başında 

ortaya çıkmış ve günümüzde devam etmektedir. Üçüncü gıda rejiminde 

temel olarak göze çarpan ikinci gıda rejimiyle gelen tarımsal üretim 

tekniğinin yerleşiklik kazanması ve yaygınlaşmasıdır. Bu anlamda 

tarımın uluslararasılaşması, yani küresel meta zincirlerinde kritik rol 

oynayan çokuluslu şirketlerin üretici ülkelere sertifikalı ve GDO’lu 

tohumlar ve kimyasal girdiler satması, tarımsal ürünleri işlemesi ve 

bunları dağıtması ve ticaretini yapması gerçekleştirmesi genel bir hal 

almıştır (Aydın, 2018). 

 
5 Gıda Rejimleri ile ilgili olarak detaylı bir inceleme için şu çalışmaya 

bakılabilir: McMichael, P. (2009). A food regime genealogy. The Journal of Peasant 

Studies, 36(1), 139–69. 
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Bitkisel üretim açısından dünya tohum pazarının % 75.3’ünün, bitki 

koruma ilaçları pazarının % 94.5’inin, kimyevi gübre pazarının da % 

41’inin bu alanlarda söz sahibi 10 firma tarafından kontrol edilmesi 

(ETC Group, 2013), dolayısıyla tohum ve tarım kimyasalları 

fiyatlarının bu firmalar tarafından belirlenmesi, girdi maliyetlerinin 

çiftçiler aleyhine gelişmesine neden olmaktadır. 2016 yılında Bayer’in 

tohumculuk alanında ön planda gelen Monsanto’yu satın alması, ayrıca 

2017 yılında Dow Chemical Company ve DuPont firmalarının 

birleşmesi tohumculuk alanında tekelleşme olgusunu ön plana 

çıkarmaktadır.  

Bu anlamda baktığımızda, ikinci ve üçüncü (şirket) gıda rejimleri, 

tarımsal üretim tekniklerini değiştirmiş ve tarımsal üretimi şirketlerin 

ürettiği tohum, gübre, ilaç, makine gibi dış girdilere bağımlı hale 

getirmiştir. Böylece şirketler girdi piyasalarının tedarikçisi ve 

belirleyicisi olmuşlardır (Bernstein, 2016; Friedman & McMichael 

1989; McMicheal, 2009). Aslında bu süreç, tarımda kapitalist meta 

ilişkilerinin gelişmesiyle ilgilidir. Ancak, çiftçiler arasındaki sınıf 

farklılaşması nedeniyle tüm çiftçilerin yeni tarımsal girdileri satın 

alması kolay olmadığından, meta ilişkileri her ülkede her zaman 

otomatik olarak kendiliğinden gelişmez. Bu kapsamda farklı sosyo-

ekonomik statülere sahip köylüler/çiftçiler için farklı dönüşümler söz 

konusu olacaktır. Nitekim Keyder’e (1996:109)  göre Türkiye’de, 

Anadolu ve Trakya köylüleri kapitalist pazarla bütünleşip ürünlerini 

pazarda kolayca satabilecekken; Güneydoğu Anadolu’nun topraksız 

köylüsü ise kapitalist pazarla bütünleşmenin tek yolunu ancak göç ile 
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deneyimleyebilecek ve işgücü pazarına en alttan girerek bunu 

gerçekleştirecektir. Dolayısıyla tarımda çiftçi bazında farklılık gösteren 

ve kendiliğinden gelişmeyen kapitalist meta ilişkileri söz konusu 

olduğunda devlet müdahalesi devreye girecektir. Devletler, meta 

ilişkilerini sermayenin yararına uygun şekilde genişletmek ve 

yoğunlaştırmak için özel sermayenin olmaması veya yetersiz olması 

durumunda kamu yatırımları yoluyla tarımsal üretimi şekillendirir. Bu 

nedenle devlet, altyapı desteği sağlamaya, sulama kaynaklarını 

artırmaya, tarım makine, ekipman, tohum (yüksek verim) ve gübre 

(kimyasal) kullanımlarını artırmaya çalışır (Bernstein, 1977; Oya, 

2010: 8-10). İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ikinci gıda rejimi ve 

Keynesyen Uzlaşıya paralel olarak, birçok ülke tarımda kamu 

yatırımlarına odaklanmış ve tohum, gübre, makine, ekipman türleri ve 

tarım ürünleri gibi girdilerin kullanımını ve yeni teknikle üretilmiş 

tarım ürünlerinin satın alınımını yaygınlaştırmak için harekete 

geçmiştir. Amaç, tarımı "modernleştirmek" ya da başka bir deyişle, 

tarımdaki meta ilişkilerini genişletmek ve yoğunlaştırmak olmuştur. 

Bugün Dünya Bankası (WB) ve diğer uluslararası kuruluşların tarımda 

"modernizasyon" politikaları hedeflenmesinin arkasında olduğu bilinen 

bir gerçektir. Nihai amaçları, tarımsal girdi üreten tarım işletmelerinin 

pazarlarını büyütmektir (Aydın, 2010). Tam da bu süreçte, yani ikinci 

gıda rejimi sürecinde, Türkiye’de başlayan planlı kalkınma çalışmaları 

da özünde bu amaçları taşımaktadır. Milor’un (2022) ifadesiyle 

“planlama ve serbest piyasa ekonomisinin ironisi de bu kapsamda 

oldukça anlamlıdır. Buna göre planlama, serbest piyasaya karşı 

olmayıp, gerektiğinde yön verme ve düzenleme amacı taşımaktadır. Bu 
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bağlamda Türkiye’deki planlama hareketi, ekonomik açıdan, Milor’a 

(2022: 37) göre başarısız olmuştur. Bu ekonomik başarısızlıktan tarım 

da şüphesiz payını almıştır. Nihayetinde planlama için kurulan Devlet 

Planlama Teşkilatı ve sonrasında isim değişikliği ile Kalkınma 

Bakanlığı olan yapı şu anda mevcut değildir. Daha sonra ikinci ve 

üçüncü gıda rejimi kapsamında yoğun dış girdilerle gerçekleştirilen 

tarımsal üretim yaygınlaştığında, tarıma ucuz girdi sağlayan ve tarım 

ürünlerinin fiyatlarını garanti altına alan devlet işletmelerine ihtiyaç 

kalmamıştır. Böylece özelleştirmelerin yolu açılmıştır. 

Tarımsal Ürünlerin Tüketiminin Dönüşümü 

Günümüzde endüstriyel tarımla üretilen tarımsal ürünlerin insan çevre-

sağlığı açısından sorunlara neden olduğu artık sır değildir. Bundan 

dolayı da tüketiciler insan sağlığı açısından zararlı olmayan tarımsal 

ürünleri ve gıdaları talep etmeye başlamış, bu süreçte tarımsal üretim 

yeniden şekillenmeye başlamıştır. Bu anlamda tarımsal ürünlerin 

üretimi ve tüketimi arasında birbirini etkileyen diyalektik bir ilişki 

vardır. Dolayısıyla tarımsal ürünlerin üretimi dönüştükçe tarımsal 

ürünlerin tüketimi de yani tüketim alışkanlığı da dönüşmektedir. Bu 

süreç üretilen tarımsal ürün tüketilmeye, satın alınmaya devam ettikçe 

sürer. Çünkü en nihayetinde, bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi, 

tarımsal ürün bir metadır. Metaların tüketicilere fayda sağlayan bir 

kullanım değeri, bir de tüketicilerce satın alınmasını sağlayan değişim 

değeri vardır. Tüketiciler metaların bu kullanım değerinin kendilerine 

fayda sağladığına inandığı sürece bu metaları satın almaya yani değişim 

değerini ödemeye razı olurlar. Ancak kullanım değerinin faydasız 
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olduğu düşünülürse satın alınma gerçekleşmez. Meta, meta olma 

özelliğini yitirir. Bu nedenle üretimine gerek kalmaz ve üretim yeniden 

şekillenir.  

Kapitalizm tarımsal üretimi doğayla barışık, çevre ve insan sağlığı 

açısından zararlı olmayan üretim tekniğini sermaye ve piyasalarla 

ilişkisini artıracak şekilde endüstriyel tarza ve endüstriyel tarzla ilişkili 

olacak hale dönüştürmüştür. Fakat endüstriyel tarımın yarattığı 

sorunların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte endüstriyel tarıma alternatif 

arama girişimleri de ortaya çıkmıştır. Kapitalizm ortaya çıkan bu süreci 

de kendi lehine kullanmaya çalışmıştır. Bu anlamda yaşanan bu sürece 

biraz daha yakından bakmakta fayda vardır.               

Endüstriyel tarımın hakim üretim tekniği haline gelmesiyle birlikte 

tarımsal üretim verim-kar ikilisine indirgenmiştir. Daha önce de 

söylediğimiz gibi, kapitalizm köylülüğü piyasa için meta üreticisine 

dönüştürmüş ve ürettiği metaları satan köylülük buradan elde ettiği 

gelirle hem tarımsal üretim için girdi hem de kendisini ve ailesinin 

yaşamını devam ettirmek için ihtiyaçlarını satın almaya devam 

etmektedir. Böylelikle hem tarımsal üretimin hem de kendisinin ve 

ailesinin yeniden üretimini gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla piyasa 

ilişkilerine bağımlı hale gelen çiftçiler endüstriyel tarımın yüksek verim 

yüksek kar vaadini önemli bir fırsat olarak görüp endüstriyel tarımın 

üretim tekniğini benimseme yoluna girmişlerdir.  

Tarımda yüksek verimlilik ve toplam üretimde artışı elde etmek için de 

yüksek verimli tohumlar kullanılmıştır. Bu tohumlardan yüksek verim 
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elde edilmesinde ise kimyasal ilaç ve kimyasal gübreler önemli 

faktörler haline gelmiştir. Endüstriyel tarım ile tarımsal verimliliğin ve 

toplam üretimin artmasına karşın sosyal, ekonomik, çevresel ve 

ekolojik sorunlar da beraberinde gelmiştir. 1930’lu yıllarda ABD’de 

melez mısırlarla, 1960’larda yeşil devrimle, 1970’lerden sonra da 

ulusötesi tohum firmalarının çeşitleriyle ve 1980’lerden sonra ise 

GDO’lu çeşitlerin üretimi ile başlayan süreç hızlanarak dünyada 

biyoçeşitliliği yok etmektedir (Özkaya, 2014). Örnek vermek gerekirse, 

ABD’de lahana çeşitlerinin %95’i, mısır çeşitlerinin %91’i, bezelye 

çeşitlerinin %94’ü, domates çeşitlerinin %81’i kaybolmuştur. FAO’nun 

150 ülke raporuna dayanarak yayınladığı çalışma incelendiğinde son 

yüzyılda dünya biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık %75’inin kaybolduğu 

görülmektedir (FAO, 1996’dan aktaran Özkaya, 2014). Endüstriyel 

tarımın toprak, su, tarım ürünlerinde önemli bir kirlenme yarattığı artık 

inkar edilemeyen bir gerçekliktir. Ayrıca yine günümüzün önemli bir 

problemi olan küresel ısınma göz önüne alındığında, tarımın dünyadaki 

sera gazlarının %20–30 arasını üretmesi önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu oranın metan emisyonunda %44, 

karbondioksit emisyonunda ise %20 olduğu belirtilmektedir (FAO, 

2000’den aktaran Özkaya, 2014). İnsan beslenmesi açısından ele 

alındığında, endüstriyel tarımda kullanılan hibrit tohumlardan elde 

edilen ürünlerin besleyicilik özellikleri yerel çeşitlere göre daha 

düşüktür (Özkaya, 2014). Öte yandan endüstriyel tarım ile tohum, bitki 

koruma ilacı ve kimyevi gübre alanındaki yoğunlaşma ya da tekelleşme 

piyasaya tek tip ürünlerin sunulmasının zeminini hazırlamaktadır. 
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Süper ve hiper marketlerin de bu ürünleri talep etmesi durumun 

yerleşiklik kazanmasını sağlamaktadır. 

1990’lı yıllarla birlikte çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olan 

tarımsal ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesi endüstriyel tarıma karşı 

itirazları yükseltmiştir. Bununla birlikte endüstriyel tarımda yoğun dış 

girdili üretim ve bu girdilerin çiftçilere şirketlerce sağlanması tarımsal 

üretim maliyetlerini de ciddi şekilde yukarı çekmiş ve bu durum da 

endüstriyel tarıma alternatif arama girişimlerini artırmıştır (Reganold 

ve ark., 1990). 1990’lı yıllarla başlayan eleştiriler son bulmamış ve 

2000’li yıllarla birlikte yükselerek devam etmiştir. Özellikle endüstriyel 

tarımın doğal dengenin bozulmasına olan etkileri ve besin zinciri 

yoluyla insanın yanı sıra tüm canlılara ulaşabilen yaşamsal tehlike 

yaratma özellikleri ile sanayi ya da kentsel kirlilikler üzerinde 

durulmuştur (Turhan, 2005). Tüm bu gelişmeler “Sürdürülebilir Tarım” 

kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sürdürülebilir tarım 

endüstriyel tarım modeline bir alternatif olarak gösterilmektedir. 

Sürdürülebilir tarım, tarımsal üretimde agronomik, çevresel, sosyal ve 

ekonomik boyutların birbirleriyle dengeli olmasını sağlamaya 

çalışmaktadır. Sürdürülebilir tarım, tarımda verimliliği korumanın 

yanında çevreye verilen zararı azaltmayı, kısa ve uzun dönemde 

ekonomiyi canlı tutmayı, tarımla uğraşanların yaşam kalitesini 

yükseltmeyi, bu yönde uygulamaları geliştirmeyi ve böylece 

tüketicilere sağlıklı tarımsal ürünler sunmayı amaçlar. Bunu 

gerçekleştirmek için sürdürülebilir tarım monokültür tarım ve kimyasal 

gübre kullanımı yerine ürün rotasyonu ve toprağın geliştirilmesine 
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yönelik uygulamaları; kimyasal ilaç kullanımı yerine biyolojik 

mücadele gibi negatif dışsallıklar yaratmayan üretim tekniklerini 

kullanır. Yani endüstriyel tarım sadece verim ve üretim artışını 

amaçlayan üretim yöntemlerine odaklanırken, sürdürülebilir tarım  

doğal girdilerin kapasitelerinin artışına odaklanır (Reganold ve ark., 

1990; Turhan, 2005; Khan, 2011). 

Hem çevre ve doğayla barışık hem de tüketicilere daha sağlıklı tarımsal 

ürünler sağlayan sürdürülebilir tarımın endüstriyel tarıma bir alternatif 

olarak ortaya çıkmasına karşın, endüstriyel tarımdan bütünüyle 

vazgeçilmediği için, üretilen tarımsal ürünün endüstriyel tarım 

teknikleriyle mi yoksa sürdürülebilir tarım teknikleriyle mi 

üretildiğinin tüketici nezdinde ispatlanma durumu ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle de “sertifikalandırma” sistemi devreye girmektedir. 

Sertifikalandırma sistemi de İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikası 

ve Organik Tarım (OT) sertifikası olmak üzere iki şekilde 

yapılmaktadır. 

İTU “tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik 

açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve 

refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması 

gereken işlemler olarak” tanımlanmaktadır (Anonim, 2022). İTU’da 

kimyasal kullanımı tamamen ortadan kaldırılmamakla birlikte buna bir 

sınırlama getirilmektedir. Kimyasal gübrelemenin toprak analizine göre 

yapılması ve kimyasal ilaç kullanımından kaynaklı kalıntı testlerinin 

yapılması gerekmektedir. Yani İTU endüstriyel tarımda verimi artırmak 

için ve sonuçta çevre-insan sağlığı açısından zararlı tarımsal ürünlerin 
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ortaya çıkmasına neden olan kimyasalların bilinçsizce kullanımını 

kontrol altına almaya çalışmaktadır. Diğer uygulamalarla birlikte İTU 

ile tarladan sofraya kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim yapılarak 

izlenebilirlik tesis edilmektedir (Anonim, 2022). Bu anlamda 

baktığımızda, İTU endüstriyel tarımı dışlamaz, onu ehlileştirmeye 

çalışır. İTU’nun aksine OT ise “üretimde kimyasal girdi ve ilaç 

kullanmadan yönetmelikler çerçevesinde izin verilen girdilerin 

kullanımı ile yapılan bir üretim modelidir” (Anonim, 2022). 

Avrupa'daki süpermarket zincirlerinin birçoğu, ürün kalitesini garanti 

altına almak amacıyla yaş meyve ve sebze tedarikçilerinden EUREP-

GAP6 (Avrupa Perakendeciler Tarım Ürünleri Çalışma Grubu-İyi 

Tarım Uygulamaları) sertifikasına sahip olmalarım şart koşmuşlardır.  

Türk ihracatçıları ise bu konuda Avrupa pazarlarında sorunlar 

yaşamışlardır. Bu nedenle Türkiye'de İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 

sertifikası sistemi 2000'li yıllarda gündeme gelmiştir. Sonuç olarak, o 

zaman ki Tarım Bakanlığı 2004 yılında yeni kurulan bir kamu kuruluşu 

vasıtasıyla tarım uygulamalarının denetlenmesinde ve 

sertifikasyonunda aktif olarak çalışan firmaların etkinliklerini 

düzenlemek ve koordine etmek için bir kararname çıkarmıştır (Keyder 

ve Yenal, 2015). 

 
6“EUREP-GAP kalite standardı, 2007'de İyi Tarım Uygulamaları için Küresel Ortaklık'a 
(GLOBALGAP) dönüşmüştür. İlk başlarda Royal Ahold, Safeway, Tesco, 
Marks&Spencer ve Sainsbury's gibi Avrupa'nın önde gelen perakende zincirlerinin de 
dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından kurulan GLOBALGAP şu anda dünyanın en 
yaygın ve önde gelen sertifikasyon standartlarından biridir” (Keyder ve Yenal, 2015). 
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OT açısından baktığımızda, 1987 yılından itibaren Türkiye’nin başta 

Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine organik sebze ve 

meyve ihraç etmeye başladığı görülmektedir. l990'ların ortalarında, 

özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde organik tarım yapan çiftçi 

sayısının yaklaşık 3.000'e kadar çıktığı görülmüştür. Aynı dönemde 

başta incir, üzüm, fındık ve pamuk gibi ürünler olmak üzere organik 

ürün ihracatının 1 milyon dolardan 6,5 milyon dolara yükseldiği 

belirtilmektedir. Türkiye'de organik tarımın başlamasında Hollandalı 

Good Food ve Alman Rapunzel gibi uluslararası gıda şirketlerin etkisi 

olduğu düşünülmektedir (Keyder ve Yenal, 2015).   

Avrupa Birliği (AB), 1991 yılında AB ülkelerine organik ürün ihracatı 

yapan ülkelere, kendi organik tarım mevzuatını uygulama zorunluluğu 

getirmiştir. Türkiye de organik tarımla ilgili olarak kendini bu 

uluslararası standartlara uydurmaya çalışmıştır. Bu kapsamda 1994, 

2002, 2004, 2005, 2010 yıllarında kanun ve yönetmelikler çıkarmıştır. 

Türkiye’de 2020 yılı için 2,546,985 dekar alanda İTU; 3,812,770 dekar 

alanda da OT faaliyeti yürütülmektedir (TOB, 2022). Bu ikisinin 

toplam alanının Türkiye tarım alanı içerisindeki payı %2.77 gibi çok 

küçük bir yüzdedir. Bu anlamda bakıldığında, İTU ve OT faaliyetlerinin 

bahse konu olan çevre-insan sağlığına yönelik kaygıları gidermeye 

yönelik düşünceleri-durumları bertaraf etmekten ziyade, sağlıklı ve 

güvenilir tarımsal ürüne-gıdaya ulaşmak isteyen ve bunun fiyatını 

ödemeye hazır, gelir düzeyi iyi olan orta ve üst sınıfların taleplerini 

gidermeye yönelik bir eğilim olduğu görülmektedir. Bir yanda 

endüstriyel tarımla üretilmiş tarımsal ürünlerin çevre-insan sağlığı 
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açısından zararlı olduğunun bilincinde olan ve bunun değişmesini 

isteyen geniş bir kitle, diğer yanda bu geniş kitle içerisinde ekonomik 

durumu iyi olanlara yönelik güvenilir-sağlıklı tarımsal ürün-gıda 

üretimi ve bunu destekleyen politika tercihi.  Yani bir yandan 

endüstriyel tarım devam etmekte, öte yandan ise genel olarak sanki 

çevre ve insan sağlığına duyarlıymış ve buna önem veriyormuş gibi 

görünerek ancak aslında ekonomik durumu iyi olanlara yönelik İTU ve 

OT ile tarımsal ürünler-gıdalar üretilmektedir. Bu nedenle de ortada 

aslında tüketicilerin dönüştürmek istediği fakat sistemin buna engel 

olduğu bir tarımsal ürün-gıda alışkanlığı durumu vardır. Tüketiciler 

çevre-insan sağlığı açısından güvenilir ve sağlıklı olmadıklarının 

bilincinde oldukları endüstriyel tarımla üretilmiş bu tarımsal ürünlere-

gıdalara İTU ve OT ile üretilmiş tarımsal ürünlerin-gıdaların 

fiyatlarının çok daha yüksek olması dolayısıyla bile bile mecburen razı 

olmaktadırlar. Bu durumun böyle seyretmesinde endüstriyel tarıma 

girdi üreten uluslararası-ulusal büyük tarım şirketlerinin ayrıca 

endüstriyel tarım ile üretilmiş tarımsal ürünleri-gıdaları ve bununla 

birlikte İTU-OT ile üretilmiş tarımsal ürünleri-gıdaları bir arada satan 

uluslararası-ulusal güçlü perakende firmalarının hükümetlerle 

geliştirdikleri ilişkilerin önemi yadsınamayacak düzeydedir. 

Sertifikalandırma sistemi endüstriyel tarımı felsefik ve kategorik olarak 

karşısına almaz sadece üreticinin endüstriyel tarımı mı yoksa 

sürdürülebilir tarımı mı tercih ettiğini belgelerle ortaya koyar. 

Dolayısıyla endüstriyel tarımın varlığını ideolojik olarak beslemeye 

devam eder. Dolayısıyla sertifikasyon sisteminin hem küçük çiftçiler 
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için maliyetli olması hem de endüstriyel tarım karşısında pasif bir 

konum alması endüstriyel tarıma karşı başka bir kavramı ön plana 

çıkarmıştır. Bu kavram da sertifikasyon sisteminin yapamadığını yapan 

yani endüstriyel tarımı felsefik ve kategorik olarak karşısına alan 

“Agroekoloji” dir.  

Agroekoloji, “agro-ekosistemlerin (tarımsal ekosistemlerin) işleyişini 

araştıran ve açıklamaya çalışan; öncelikle biyolojik, biyofiziksel, 

ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik mekanizmalar, işlevler, 

ilişkiler ve tasarımla ilgilenen bir bilim; tehlikeli kimyasallar 

kullanmadan sürdürülebilir bir şekilde çiftçiliğe izin veren bir dizi 

uygulama; ve çiftçiliği ekolojik olarak daha sürdürülebilir ve sosyal 

olarak daha adil hale getirmeyi amaçlayan bir hareket olarak 

bilinir”(Rosset ve Altieri, 2022). 

Tarımsal ürünlerin tüketimi bağlamında, agroekoloji dışında, 

endüstriyel tarıma karşı olan ve konuya felsefi açıdan yaklaşan bir diğer 

kavram ise Slow Food olarak tanımlanan yavaş yemek hareketidir.  

Slow Food Hareketi; yerel yemek kültürlerinin ve geleneklerinin 

ortadan kalkmasını önlemek, hızlı yaşamın yükselişine karşı koymak 

ve bu hızlı yaşamın etkisiyle düzensiz beslenmeyi, insanların yedikleri 

yiyeceklere ve yiyecek seçimlerinin dünyayı nasıl etkilediğine dair 

azalan ilgileri, duyarsızlıkları ile mücadele etmek amacıyla kurulmuş 

bir yapıdır. Ayrıca Slow Food Hareketi tüm insanların ulaşabileceği ve 

tat alabileceği, kendileri için, yetiştirenler, tüketenler ve gezegenimiz 

için iyi gıdayı hayal etmektedir. Lezzetin ve kültürün 
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standardizasyonuna ve çok uluslu ve sanayiye dayalı tarımın 

dizginlenemeyen gücüne karşı ortaya çıkan bir hareket olarak 

tanımlanmaktadır (Slow Food 2020). 

Bu hareket birbiri ile ilişkili üç prensiple (iyi, temiz, adil) ifade edilir. 

“İyi” kavramı, yerel kültürün bir parçası olan ve duyuları tatmin eden 

taze kokulu mevsimsel diyeti; “Temiz” kavramı, çevreyi, hayvanları ve 

insan sağlığını tehlikeye atmayan gıda üretimi ve tüketimini; “Adil” 

kavramı ise tüketiciler için ulaşılabilir fiyatlar ve üreticiler için adil 

şartlar ve ücretleri (Paksoy ve Özdemir, 2014) ifade etmektedir. Bu üç 

koşul, birini diğerine yeğlemek yerine, bilimsel ve geleneksel bilgi 

arasında diyalog oluşturmaya ve bir ahenk içerisinde davranışa yardım 

etmektedir. Yavaş Yemek savunucuları, hem bilimin hem de geleneğin 

yemek ve düşünmek için iyi olan yiyeceği koruma hakkının olduğuna 

vurgu yapmaktadır (Özgürel ve Avcıkurt 2018). Şu anda çok yaygın 

olmayan slow food hareketi, özellikle sağlıklı ve temiz gıda ile ilgili 

belirli bir bilince sahip kişi ve kurumlar tarafından desteklenmekte ve 

gelişmektedir. Türkiye’de özellikle belediyelerin de desteğiyle açılan 

slow food pazarları yakın gelecekte tüketiciler üzerinde olumlu ve 

sürdürülebilir etki yaratabilecektir. 

2. SONUÇ 

Bu çalışmada tarımsal ürünlerin üretiminin ve tüketiminin yaşadığı 

dönüşüm ele alınmıştır. Bu kapsamda önce köylülük ve kapitalizm 

ilişkisi ele alınmış; sonrasında buna bağlı olarak tarımsal ürünlerin 

üretiminin ve tüketiminin dönüşümü üzerine tartışılmıştır.  
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Geride bıraktığımız son 60-80 yıl incelendiğinde dünyanın tarımsal 

ürünlerin üretimi ve tüketimi konusunda çok hızlı bir dönüşüm 

geçirdiği ve günümüzde yeni bir dönüşümün eşiğinde olduğu 

görülmektedir. Bu dönüşümde ilk önce köylülük, piyasa için meta 

üreticisi konumuna geçmiştir. Bu bağlamda kapitalizm, köylülüğün 

bütününü mülksüzleştirmek yerine tarımsal üretimin riskini çiftçilere 

bırakarak tarımsal girdi ve çıktı piyasalarını kontrol etmeyi tercih etmiş 

ve tarımsal üretimi de bu yönde şekillendirmiştir. Buna bağlı olarak 

çevreye zarar vermeyen üretimden çevreyi dikkate almayan kar odaklı 

üretime dönüşen endüstriyel tarım gelişmiş ve sonucunda tüketici 

açısından sağlık ve sürdürülebilirlik tartışmaları ortaya çıkmıştır. Bu 

süreçte gelişen organik tarım, iyi tarım uygulamaları, agroekoloji, slow 

food vb. hareketler ise sağlıklı ve sürdürülebilir tarımsal üretim ve 

tüketim açısından bir farkındalık yaratmış ve bütüne kıyasla çok baskın 

olmasa da,  tarımsal üretim ve tüketim sürecinin dönüşümüne dâhil 

olmuştur.   

Bu dönüşüme dair doğumun sancılı olması endüstriyel tarımın girdi ve 

çıktı piyasasını kontrol edenlerin ve bu piyasalarla ilişkili olan diğer 

aktörlerin var olan konumlarını kaybetmek istememelerinden 

kaynaklandığı açıkça söylenebilir. 

Gelişen sürece ve tartışmalara bakıldığında tarımsal ürünlerin-gıdaların 

üretiminin ve tüketiminin köklü dönüşümü konusunda dünyanın 

aslında bir yol ayrımında olduğu ancak sistem içindeki güç ilişkilerinin 

ve mücadelelerinin bu hususta bir gecikmeye neden olduğu 

görülmektedir. 
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1.GİRİŞ  

Tahıl ürünleri, insan beslenme öğünlerinde az miktarda protein ve 

ağırlıklı olarak karbonhidrat içeren besinlerden oluşmaktadır. Tahıl 

ürünleri; pirinç, yulaf, arpa, buğday, çavdar ve mısırdan oluşmaktadır. 

Bu tahıl ürünlerinden elde edilen,  un ve unlu mamuller, ekmek ve 

ekmek çeşitleri, makarna, nişasta, erişte, kahvaltılık tahıllar vb. ürünler, 

günlük beslenme rutininde ağırlıklı olarak tüketilmektedir. Bu nedenle 

tahıl ürünleri dünyada ve Türkiye’de en önemli besin kaynağını 

oluşturmaktadır. Günlük enerji ihtiyacının %55-65’i, kalori sağlamada 

bitkisel gıda maddeleri günlük diyetin %90’ını ve protein ihtiyacının 

bitkisel gıda maddelerinin %77’lik kısmı tahıl ve tahıl ürünleri 

tarafından karşılanmaktadır (Şanlıer, 2013). 

Dünyada 4,7 milyar ha tarım arazisi bulunmaktadır (Anonymus, 2021). 

Tarım arazilerinin %15,1’i, ekilebilir arazilerin ise %52,1’i tahıl üretimi 

için kullanılmaktadır. Dünyada 2020 yılında yaklaşık 3 milyar ton tahıl 

üretilmiş, bu üretimin %1,2’si de Türkiye tarafından sağlanmıştır 

(Anonymus, 2021). Dünyada en fazla tahıl üretim alanına sahip olan 

ülkeler; Hindistan, Çin ve ABD iken, en fazla tahıl üreten ülkeler ise 

Çin, ABD ve Hindistan’dır. Ayrıca dünyada en fazla üretimi yapılan 

tahıl ürünleri ise mısır, buğday ve pirinç iken, dış ticarete en fazla konu 

olan ürünler ise mısır ve buğdaydır  

Türkiye 37,7 milyon ha tarım arazisi bulunmaktadır (Anonymus, 2021). 

Türkiye tarım arazilerinin %28,5’ini, ekilebilir arazi içerisinde ise 

%54,9’unu tahıl üretimi için ayırmaktadır. Ülkede en fazla üretilen tahıl 
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ürünü buğday, arpa ve mısırdır. Ülkede dış ticarete en fazla konu olan 

ürünler ise buğday, pirinç ve mısırdır.  

Ekilebilir arazi içerisinde tahıl üretimine ayrılan kısmı hem dünyada 

hem Türkiye için değerlendirildiğinde, hububatın ne kadar önemli 

olduğu anlaşılmaktadır. Tahıl ürünlerini bu kadar değerli yapan ise, 

temel besin maddesi olan ekmek, bulgur, makarna ve pirinç gibi 

gıdaların bu ürünlerde elde edilmesi, mısır ve arpa gibi ürünlerin 

hayvan beslenmesine kullanılması ve dolayısıyla insan beslenmesinde 

yerini almasıdır. Bu ürünlerin ikamesinin olmaması da hem üretimde 

hem de tüketimde ne kadar değerli olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca 

nüfustaki artış beslenmeyi ve yeterli beslenmeyi ön plana 

çıkarmaktadır. Üretim kaynakları, talepler ve beslenmeye yönelik 

politikalar stratejik bir konu haline gelmektedir (Güneş ve 

Turmuş,2020). 

Tahıl ürünleri ülkeler için stratejik ürün niteliğindedir ve dünya nüfusu 

içinde temel besin kaynağıdır (Mckevith, 2004). Bu nedenle tahıl 

ürünlerinin üretimi ve tüketimi hem ekonomik, hem politik hem de 

stratejik bir üründür. Bu nedenle çalışmada tahıl ürünlerinin tüketimi ve 

tahıl ürünlerinin gıda/gıda dışı kullanım alanlarına odaklanılmıştır.   

2.DÜNYA’DA TAHIL ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI 

VE TÜKETİM DURUMU 

Tahıl ürünlerinin insan beslemesinde önemli biri olmasının yanı sıra 

birçok alanda da hammadde olarak da kullanılmaktadır. Tahıl 

ürünlerinin yaklaşık %70’i beslenmede, %20’si hayvan yemi, %9’u 
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tohumluk ve %1’i de endüstriyel olarak tüketilmektedir (Anonim, 

2017).  

 

Şekil 1: Tahıl ürünleri (buğday, mısır, pirinç, arpa, çavdar ve yulaf) 

Tablo 1’de tahıl ürünlerinin genel kullanım durumları incelenmiştir. 

Dünyada tahıl ve ürünlerinin stok durumu yıllar içerisinde artış azalışlar 

göstermektedir. Ülkeler, herhangi bir savaş, salgın, doğal afet vb. 

durumlarda, tüketimin karşılanamaması halinde, ithal etmede 

yaşanabilecek olumsuz durumlarda, fiyatlardaki artış, devletin fiyatlara 

müdahalesi vb. gibi durumlara hazır olmak adına belli miktarlarda 

stoklama yapmaya gerek duymaktadır. Dünyada tahıl stok durumu artış 

azalışlar göstermektedir. Beslenme miktarı da dalgalı seyir izlese de en 

fazla artış 2017 yılındadır. Tahıl ve tahıl ürünlerinde yıllar içerisine 

kayıp miktarında artış görülmektedir. Tahılların 2019 yılında 112 bin 

tonu işlenmiş, 1,3 milyon tonu ise gıda dışı kullanım alanlarında 

değerlendirilmiştir. Dünyada yıllık kişi başı gıda arz miktar 1 kg’dır. 

Dünyada tahıl tüketimi yıllar içerinde artış göstermiştir. Dünyada 2019 

yılında tahıl tüketimi 2,190 milyon ton iken, 2021 yılında %0,3 oran ile 
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2,197 milyon tona ulaşmıştır (Anonymus, 2022). Dünyada yılda kişi 

başı tahıl tüketimi ise ortalama 286,32 kg’dır. 

Tablo 1.Dünyada Tahıl Ürünlerinin Kullanım ve Tüketim Durumu 

Tahıl 

ve 

ürünler

i 

Stok 

(100

0 

ton) 

Beslenm

e (1000 

ton) 

Kayıpla

r (1000 

ton) 

İşlenmi

ş (1000 

ton) 

Gıda 

dışı 

kullanı

m (1000 

ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl

) 

 

Tüketim

* 

(milyon 

ton) 

2010 329 17.242 1.083 157 657 0,9  

2015 502 19.804 1.295 95 1.259 0,93 2.013 

2016 4 19.404 1.336 105 1.263 0,95 2.126 

2017 389 20.050 1.367 89 1.374 0,96 2.152 

2018 869 16.652 1.268 99 1.109 0,97 2.164 

2019 616 18.225 1.311 112 1.341 1 2.190 

Kaynak: Anonymus, 2022b.*Anonim, 2020.

Tahıl ürünlerinde en fazla üretimi olan ürünler buğday, mısır, pirinç ve 

arpa olup, bu ürünlere ait kullanım alanları ve tüketim incelenecektir. 

Tahıl ürünleri içerisinde üretimi ve tüketimi en fazla olan buğday ilk 

incelenecek olan üründür. Buğdayın gıda sektöründe kullanım alanları 

oldukça geniştir. Gıda sektöründe makarna, ekmek, un ve unlu 

mamullerde, bisküvi gibi ürünlerle tüketilmektedir. Bu nedenle 

beslenme konusunda tüketimi en fazla üründür. Gıda sektörü dışında 

sanayi uygulamaları, kozmetik, hayvan yemi ve bioyakıt olarak da 

kullanılmaktadır. Küresel olarak, bioyakıt üretiminde yaklaşık 400 

milyon ton buğday samanı kullanılmaktadır (Passath and Sandgren, 

2019). Yaklaşık 100.2 milyon litre bioethonol buğday samanı 

kullanarak üretilmektedir (Busic ve ark., 2018). Bioethanol esas 

itibariyle şeker kamışı, mısır gibi ürünlerin sap, odun benzeri selülozik 
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ürünler olmak üzere üç kaynaktan elde edilmekte olup, şeker kamışı ve 

mısıra ilave olarak şeker pancarı, buğday ve arpa da ikincil düzeyde 

bitkilerde kullanılmaktadır (Topal ve ark, 2015). Buğday ve ürünlerinin 

kozmetik ürünler olan şampuan, dudak ürünlerinde, sabun, güneş 

kremleri, diş macunları vb ürünlerde, ayrıca çeşitli vitaminlerde, plastik 

eldiven, temizlik sıvıları, yapıştırıcı vb. gibi ürünlerde de 

kullanılmaktadır (Anonim, 2022).  

Buğday ve ürünlerinin dünyada belli dönemlerde stoklarında 

yetersizlikler yaşanmaktadır. Dünyada buğday ve ürünleri için 2019 

yılında 128 milyon ton ayrılmıştır. Son 5 yılda buğday ve ürünlerinde 

kayıp miktarı ortalama 27,4 milyon tondur. Buğday üretiminden hemen 

hemen her yıl ortalama 9 milyon ton işlenmek üzere ayrılmaktadır. Gıda 

dışı kullanım için son 5 yılda ortalama yıllık 22,9 milyon ton buğday ve 

ürünleri kullanılmaktadır. Dünyada buğday tüketimi artış azalışlar 

göstermektedir. 2019 yılı verilerine göre dünyada buğday tüketimi 743 

milyon tondur (Tablo 2). Dünyada buğday tüketimi 2021 yılı verilerine 

göre ise, 746 milyon tondur (Anonymus 2022). Dünyada yılda kişi başı 

buğday tüketimi ortalama 97,22 kg’dır. 

Tablo 2. Dünyada Buğday ve Ürünlerinin Kullanım Ve Tüketimi Durumu 

Buğday ve 

ürünleri 

Stok (1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Tüketim* 

(milyon 

ton) 

2010 -7.122 106.931 21.254 7.715 17.146 66  

2015 36.431 123.690 27.200 9.514 21.291 66 720 

2016 15.964 127.139 28.253 9.942 23.619 68 736 

2017 34.739 124.838 27.302 9.999 24.922 68 740 

2018 -1.156 123.047 26.670 10.354 22.611 66 738 

2019 31.696 128.675 27.790 9.741 22.458 66 743 

Kaynak: Anonymus,2022b. *Anonim, 2020 
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Dünyada üretilen arpanın yaklaşık %67’si yem, %21’i sanayi ve %5’i 

ise gıda amaçlı kullanılmaktadır. Hem dünyada hem de Türkiye’de 

ekonominin temelini oluşturan tahıllardan olan arpanın, insan 

beslenmesinde doğrudan kullanımı oldukça azdır.  Hayvansal üretim 

faaliyetinde ise yem rasyonlarına doğrudan katılarak tüketilebilme 

özelliğine sahiptir. Ayrıca arpa, malt sanayinin önemli hammaddesidir 

(Anonim, 2021). Türkiye’de üretilen arpanın %95’i çiftçi tarafından 

doğrudan hayvan yemi olarak kullanmaktadır. Geriye kalan %5’lik 

kısım ise malt sanayide malta dönüştürülmektedir. Bu nedenle yem ve 

malt sanayinin temelini arpa oluşturmaktadır. Ayrıca dünyada AB 

ülkelerinde biobenzin amaçlı arpa kullanılmakta ve % 40 ile Fransa ilk 

sırada yer alırken, bunu Almanya, Danimarka, İspanya ile İsveç 

izlemektedir (Topal, 2015).   

Dünyada arpa ve ürünleri stoku beslenme düzeyinde yıllar içerisinde 

oldukça dalgalı bir seyir izlemektedir. Özellikle son yıllarda 

beslenmeye ayrılan miktar ortalama 86,5 milyon tondur. Yıllık 

ortalama kayıp miktarı 4,8 milyon tondur ve işleme için ayrılan miktar 

yaklaşık 31 milyon tondur. Arpa ve ürünlerinin gıda dışı kullanım 2018-

2019 yılında artış göstermektedir. Yılda ortalama gıda arz miktarı ise 1 

kg’dır. Dünya tüketim miktarı 2019 yılında 151,7 milyon tondur ve kişi 

başına arpa tüketimi yıllık ortalama 19,7 kg’dır (Tablo 3).  
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Tablo 3. Arpa ve Ürünlerinin Kullanım ve Tüketimi Durumu 

Arpa ve 

ürünleri 

Stok 

(1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 

ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Tüketim* 

(milyon 

ton) 

2010 -12.140 84.508 4.319 27.579 1.352 1  

2015 5.689 84.089 4.821 30.991 1.872 1,06 147,4 

2016 -1.841 91.201 4.789 31.521 1.525 1,03 147,7 

2017 4.931 87.933 4.597 31.251 1.513 1,02 148,3 

2018 -24 79.964 4.841 31.033 2.959 1,04 140,4 

2019 8.587 89.380 4.867 31.719 2.787 1,01 151,7 

Kaynak: Anonymus,,2022b. *Anonim, 2020

Mısır ve ürünleri hem insan hem de hayvan beslenmesinde önemli 

olduğu kadar endüstriyel olarak da önemli bir yere sahiptir. Üretilen 

mısır miktarının yaklaşık %70’i yem sanayinde kullanılmaktadır. Yem 

sanayinde kullanılan mısırın büyük bir bölümü tavuk yemlerinde ve 

küçük ve büyükbaş hayvan yemlerinde kullanılmaktadır (Anonim, 

2011). Mısırın kuru öğütme ürünleri olan, mısır kırması, unu ve 

irmiğinin yanı sıra pek çok gıda maddesinin formülasyonunda ana 

unsur ya da minör bileşen olarak yer almaktadır. Ayrıca ekmek, çeşitli 

unlu mamullerde ve kahvaltılık tahıl olarak kullanılmaktadır.  Mısırın 

yaş öğütme ürünleri olan; mısır gluteni, mısır nişastası ve türevleri, 

mısır yağı gıda sektörünün önemli ürünleri arasında yer almaktadır. 

Yaklaşık 100 kg mısır danesinden 57 kg nişasta, 60 kg tatlandırıcı, 42 

litre etanol yakıtı veya 40 kg polimer elde edilirken, bunun yanında 24 

kg yem gluten (%20 protein), 4,8 kg yemeklik gluten ve 2,8 kg mısır 

yağı elde edilmektedir. Yaş öğütme ana ve yan ürünleri gıda, yem ve 

diğer sanayi dallarında kullanılmaktadır (Çevik, 2012).   



TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ | 242 

 

Dünyada mısır ve ürünleri stok durumu son yıllarda yetersiz olduğu 

görülmektedir. Dünyada beslenme miktarın yıllar itibariyle artış 

gösterirken, işlenmiş ürün miktarında azalış görülmektedir. Mısır ve 

ürünlerinde kayıp miktarı son 5 yıl içerisinde artış görülmektedir. 

Dünyada ürün kayıplarındaki artışın fazla olması olumsuz durum 

yaratmakta, bu kayıpların azaltılması gereken önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Mısır ve ürünlerinin yıllık gıda arz miktarı 19 kg’dır. 

Dünyada mısır tüketimi yıllar içerisinde artmış ve 2019 yılında 1,156 

milyon tondur.(Tablo 4). Dünyada 2021 yılı mısır tüketimi ise 1,156 

milyon tondur (Anonymus 2022) ve yılda kişi başı mısır tüketimi 

ortalama 97,22 kg’dır. 

Tablo 4. Mısır ve Ürünlerinin Kullanım ve Tüketimi Durumu 

Mısır ve 

ürünleri 

Stok 

(1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Tüketim* 

(milyon 

ton) 

2010 -23.492 481.856 31.251 69.126 185.309 17,04  

2015 25.827 574.216 57.560 50.219 204.343 18,05 1001 

2016 33.013 596.590 59.925 52.256 233.745 18,63 1092 

2017 24.685 620.787 63.660 50.881 226.709 18,58 1119 

2018 -1.023 649.280 61.008 52.141 202.834 18,95 1147 

2019 -6.299 673.934 61.304 50.502 214.131 19,02 1154 

Kaynak: Anonymus,,2022b. *Anonim, 2020 

Dünyada mısır tüketimine ait veriler Şekil 2’de sunulmaktadır. 2020 

yılına göre, en fazla mısır tüketimi olan ülke %27 ile ABD’dir. İkinci 

sırada ise %25 ile Çin, %7 ile AB ve %6 il de Brezilya gelmektedir. 

Türkiye ise bu sıralamada 10. sırada yer almaktadır.  
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Şekil .2: Dünya Mısır Tüketimi ve Önemli Tüketici Ülkelerin Payları (%)  

Kaynak: Anonymus, 2022; Anonim, 2019  

 

Pirinç, pirinç unu, evcil hayvan mamalarında, pirinç kepeği tahıllarda, 

karışımlarda ve vitamin konsantrelerinde, gıda da kullanılmayan 

kalitesi düşük olanlarda hayvan yemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca 

pirinç kepeğinden de yüksek kaliteli yemeklik yağ da yapılmaktadır. 

Son olarak, pirinç ve ürünleri aperatif yiyeceklerde ve kahvaltı amaçlı 

gevreklerde kullanılmaktadır.  

Dünyada 2019 yılında yaklaşık 13 milyon ton pirinç stoklanmıştır. 

Beslenmeye ayrılan pirinç ve pirinç ürünleri 32 milyon ton iken, her yıl 

31 milyon ton pirinç çeşitli nedenlerle kayıplar yaşanmaktadır. Pirinç 

üretiminin, 13,8 milyon tonu işlenmiş ürünler için ayrılırken, yaklaşık 

22,5 milyon tonu ise gıda dışı kullanım için ayrılmıştır. Dünyada 

ortalama gıda arz miktarı yıllık kişi başı 80,5 kg’dır. Pirinç tüketimi 

dünyada yıllar içinde artış göstermekte ve 2019 yılında 501 milyon tona 
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ulaşmıştır. Kişi başı yıllık ortalama pirinç tüketimi ise yaklaşık 65,3 

kg’dır (Tablo 5).  

Tablo 5: Pirinç ve Ürünlerinin Kullanım ve Tüketimi Durumu 

Pirinç 

ve 

ürünleri 

Stok 

(1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 

ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Tüketim* 

(milyon 

ton) 

2010 11.276 33.060 32.372 12.073 18.549 81,56  

2015 18.232 32.087 31.591 13.088 20.797 79,33 472,7 

2016 24.943 34.214 31.229 13.177 21.027 78,37 482,8 

2017 22.315 35.171 31.280 13.129 23.141 79,17 485,8 

2018 31.403 34.826 31.848 13.925 21.821 79,28 490 

2019 12.971 32.113 31.515 13.848 22.486 80,54 501 

Kaynak: Anonymus,,2022b. *Anonim, 2020 

Dünyada pirinç tüketimine ait veriler Şekil 3’de sunulmaktadır. 2020 

yılına göre, en fazla pirinç tüketimi olan ülke %29 ile Çin’dir. İkinci 

sırada ise %21 ile Hindistan, %8 ile Endonezya ve %7 il de Bangladeş 

gelmektedir.  

 

Şekil 3: Dünya Pirinç Tüketiminde Önemli Ülkeler ve Tüketimdeki Payları (%) 

Kaynak: Anonymus, 2022; Anonim, 2019  
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3. TÜRKİYE’DE TAHIL ÜRÜNLERİNİN KULLANIM 

ALANLARI VE TÜKETİM DURUMU 

Türkiye’de tahıl üretimi bitkisel ürünler içerisinde en fazla ekim alanına 

sahip ürün grubudur. 2020 yılında tahıl üretim alanı 11,1 milyon ha 

olup, bu alanın %62’sinde buğday, %27’sinde arpa ve %6’sında da 

mısır tarımı yapılmaktadır. Dünyada en önemli un ihracatçı 

ülkelerinden birinin Türkiye olması ve iç tüketimin yanı sıra sektördeki 

en önemli hububat talebi un fabrikalarından gelmektedir. Ayrıca yem 

sanayinin de hububat talebi olmaktadır (Anonim, 2020). 

Türkiye’de tahıl ürünlerinin stok durumunun yetersiz olduğu 

görülmektedir. Beslenme için ayrılan miktar yıllar itibariyle artış 

gösterse de, Türkiye’de tahıl üretim miktarından yaklaşık %1,1’i 

beslenme olarak kullanılmaktadır. Kişi başı gıda arz miktarına 

bakıldığında ise, 2019 yılı için yılda 30 gram olarak görülmektedir. Bu 

oran dünya ortalamasından oldukça düşüktür. Tahıl grubunda ürün 

kayıplarında 2,1 kat artış görülmektedir. Türkiye kişi başı yıllık tahıl 

tüketimi yıllar içerisinde artış görülmekle birlikte, 2019 yılı itibariyle 

yıllık kişi başı tüketimi 208,7 kg’dır(Tablo 6). 

Tablo 6. Türkiye’de Tahıl Ürünlerinin Kullanım Ve Tüketim Durumu 

Tahıl ve 

ürünleri 

Stok 

(1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 

ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Kişi başı 

tüketim* 

(kg) 

2010 12 97 5   0,03  

2015 -6 123 7   0,01 199,7 

2016 -7 124 6   0 204 

2017 -5 146 7   0,01 192,6 

2018 7 173 7   0 196,9 

2019 -2 203 11   0,03 208,7 

Kaynak: Anonymus,,2022b. * Anonim, 2021b
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Buğday üretimi, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde 

yapılmaktadır. Bu nedenle buğday en fazla ekilen ve talep edilen bir 

üründür. Ekmek, bulgur, makarna, irmik, bisküvi, nişasta ve diğer 

buğdaya dayalı unlu mamuller tüketimi de dikkate alındığında buğday 

tüketimi 19-19,5 milyon ton kadardır (Anonim, 2019). Kişi başı yıllık 

tüketim miktarı ise 231,2 kg.’dır. Buğday ve ürünlerinin Türkiye’de 

belli dönemlerde stoklarda yetersizlik yaşansa da ithalat ile bu durum 

giderilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin beslenme için buğday 

miktarının %38,7’sini ayırmaktadır. Gıda arz miktarının kişi başı 

buğday ve ürünleri yılda 169 kg’dır ve dünya ortalamasının oldukça 

üzerindedir. Bu durum Türkiye’de beslenmenin hamur ve hamur işleri, 

ekmek, makarna gibi ürünlerin tüketimine yönelik olduğu 

görülmektedir. Buğday ve ürün kayıpları yaklaşık 1,8 milyon tondur. 

Gıda dışı kullanım miktarı ise 915 bin tondur. Türkiye’de kişi başı 

buğday tüketimi 2019 yılında yaklaşık 193 kg’dır (Tablo 7).  

Tablo 7. Türkiye’de Buğday ve Ürünlerinin Kullanım ve Tüketimi Durumu 

Buğday ve 

ürünleri 

Stok 

(1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Kişi başı 

tüketim* 

(kg) 

2010 110 404 1.915 6 820 184  

2015 964 2.343 2.411 16 1.288 172 182,9 

2016 -1.952 2.305 2.197 16 1.000 174 182 

2017 -1 2.093 2.293 20 554 171 174,6 

2018 5 1.516 2.133 18 297 171 179,4 

2019 2.240 2.165 1.867 18 915 169 192,8 

Kaynak: Anonymus,2022b.* Anonim, 2021b 

Türkiye arpa ve ürünleri stoku yıllar içerisinde artış göstermektedir. 

Beslenme düzeyinde yıllar itibariyle azalış görülürken, ürünleri 
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işlenmiş ve gıda dışı kullanımlarında artış görülmektedir. Üretimde 

kayıplar 2010 yılına göre 2019 yılında %25 oranında azalmıştır. 

Türkiye’de arpa tüketimi oldukça az olup yıllık 1 kg’ın altındadır 

(Tablo 8). 

Tablo 8. Türkiye’de Arpa Ve Ürünlerinin Kullanım Ve Tüketimi Durumu 

Arpa ve 

ürünleri 

Stok 

(1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Kişi başı 

tüketim* 

(kg) 

2010 -299 5.270 1.088 196 35   

2015 433 6.151 853 187 41  1 

2016 340 5.052 715 172 34  1 

2017 453 5.608 757 176 38  0,8 

2018 473 5.000 1.130 598 38  0,8 

2019 1.144 5.000 811 655 43  0,9 

Kaynak Anonymus,2022b. * Anonim, 2021b. 

Türkiye mısır ve ürünleri stok durumu 2010 yılına göre yaklaşık 3 kat 

artış göstermektedir. Beslenme için ayrılan miktarda yıllar içerisinde 

artmakta ve 2019 yılında 5,2 milyon tona yükselmektedir. Kişi başı gıda 

arz miktarında ise son 5 yılda azalış görülmektedir. Ürün kayıplarındaki 

artışın fazla olması ve 5,2 milyon ton ürün kaybı hem mali hem de 

kullanım durumundaki yetersizlikler nedeniyle olumsuz durum 

yaratmaktadır. Ayrıca yıllar içerisinde Türkiye’nin işlenmek üzere 

ayrılan miktar son 5 yıl içerisinde artarken, gıda dışı kullanıma ayırdığı 

ürün miktarında da yıllar içerisinde dalgalı bir seyir görülmektedir. 

(Tablo 9). Türkiye’de mısır tüketimi 8,6 milyon ton olup (Anonim, 

2019), kişi başı yıllık tüketim miktarı ise 103,1 kg’dır. Mısır gıda ve 

türevleri dışında yem maddesi ve sanayide hammadde olarak 

kullanılmaktadır. 2018/2019 dönemi mısır tüketimi sektörel düzeyde 



TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ | 248 

 

incelendiğinde, %82’si yem maddesi, %14’ü nişasta sanayi, %2’si 

kayıplar ve tohumluk için kalan %2’si ise endüstriyel ve diğer 

tüketimlerde kullanılmaktadır. Yem maddesi olarak kullanımının 

%47’si broiler ve hindi, %36’sı yumurta tavukçuluğu ve damızlıkta ve 

%17’si ise büyük-küçükbaş ve diğer hayvanların beslenmesinde 

kullanılmaktadır. Türkiye’de kişi başı yıllık mısır tüketimi son 5 yılda 

azalış göstermekle birlikte, tüketim 20 kg’dan 13,8 kg’a kadar 

düşmüştür (Anonim, 2019). 

Tablo 9. Türkiye’de Mısır ve Ürünlerinin Kullanım ve Tüketimi Durumu 

Mısır 

ve 

ürünleri 

Stok 

(1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 ton) 

Kayıplar 

(1000 ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/yıl) 

Kişi başı 

tüketim* 

(kg) 

2010 -371 2.619 2.619 391 715 17,86  

2015 150 4.313 4.313 187 680 23,07 20 

2016 -58 3.804 3.804 165 599 19,64 14,9 

2017 -39 4.465 4.465 221 704 20,25 14,5 

2018 137 4.290 4.290 260 673 19,26 13,1 

2019 1.079 5.251 5.251 283 828 17,61 13,8 

Kaynak: Anonymus, 2022b.* Anonim, 2021b 

Türkiye’de pirinç üretimindeki yetersizlik, stok durumunu da 

etkilemektedir. Pirinç üretim miktarından her yıl ortalama kayıp miktarı 

30 bin tondur. Pirinç ve ürünlerinin gıda dışı kullanım alanı oldukça 

sınırlı olduğu için kullanım miktarı düşüktür. Gıda arz miktarı yıllık kişi 

başı 15,8 kg’dır. İşlenmiş ürün olarak pirinç unu, nişastası, kağıdı ve 

kepeği gibi ürünlerde kullanılmakta fakat işlenmiş ürün miktarına 

ulaşılamamaktadır. Türkiye’de kişi başı pirinç tüketimi son 5 yılda 9,4 

kg’dan 8,1 kg’a düşmüştür (Tablo 10). 
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Tablo 10.Türkiye’de Pirinç ve Ürünlerinin Kullanım ve Tüketimi Durumu 

Pirinç ve 

ürünleri 

Stok (1000 

ton) 

Beslenme 

(1000 ton) 

Kayıplar 

(1000 

ton) 

İşlenmiş 

(1000 ton) 

Gıda dışı 

kullanım 

(1000 ton) 

Gıda arz 

miktarı 

(Kg/kişi/y

ıl) 

Kişi başı 

tüketim* 

(kg) 

2010 256  34  3 14,95  

2015 24  29  2 15,22 9,4 

2016 -109  29  1 15,4 9,5 

2017 -87  29  1 15,98 9,4 

2018 -87  30  1 15,95 8,0 

2019 93  32  1 15,76 8,1 

Kaynak: Anonymus, 2022b.*Anonim, 2021b  

4.TÜKETİM VE BESLENME 

Buğday, yulaf, pirinç, mısır, arpa ve çavdar dünya çapında birçok 

ülkede yetiştirilen tahıl çeşitleridir. Gelişmekte olan ülkelerde tahıllar, 

günlük beslenmenin önemli bir kısmını karşılamaktadır. Bu nedenle 

tahıllar, içerdiği besin öğeleri nedeniyle öğünlerde alınması gereken 

temel maddelerdir. Tahıllar vitamin, mineral, nişasta, lif ve diğer makro 

besin maddeleri içermektedir. Ayrıca tahıllar E vitamini ve B grubu 

(B12 hariç) vitaminleri içermektedir. Bu vitaminler daha çok kepek ve 

özünde bulunmaktadır (Anonim, 2014). Tahıl tanelerinde bulunan 

kepek kısmı yüksek miktarda lif içermekte, vitamin ve mineral 

açısından da oldukça zengindir. Tanenin orta kısmı yoğun nişasta içerir. 

Tanenin iç kısmı ise yağ, protein, mineral ve vitamin açısından 

zengindir (McKevith, 2004).  

Tahıl grubu ürünlerin ucuz, temininin ve depolamanın kolay olması, 

geç bozulması, taşınabilir olması, enerji vermesi, doyurucu olması, 

protein içermesi ve nötr bir tada sahip olmaları tercih edilebilirliklerini 
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artırmaktadır (Erbaş ve ark. 2018).  Bu nedenle dünyada günlük enerji 

ihtiyacının %55-65’i, protein ihtiyacının ise %66’sı ise tahıl ve tahıl ve 

ürünlerinden temin edilmektedir (Şanlıer, 2013; Erbaş ve ark., 2018). 

Ayrıca tahıllı gıdaların yağ oranının düşük olmasına rağmen, 

yetişkinlerde ve çocuklarda ortalama günlük yağ alımına % 5-7 katkıda 

bulunmaktadır. Tahıllar, bisküvi ve çörekler içinde yağ içeren gruplara 

girerken, kekler ve hamur işleri şeker içeren gruba girmektedirler 

(McKevith, 2004). Türkiye’de ise tahıllar içerisinde en çok tüketilen 

buğdaydır ve ekmek ve diğer unlu mamullerin temel hammaddesidir. 

Ayrıca yufka, bazlama, erişte, pide, makarna vb. unlu mamuller 

buğdaydan elde edilen Türkiye’de tüketimi oldukça fazla olan 

ürünlerdir.  

Türkiye’de ekmek ürünlerinin çeşitlenmesi ile birlikte, yulaflı, chia 

tohumlu, çavdarlı vb. ürünler sofralarda yer almaktadır. Bu ekmek 

türlerine olan talepte günden güne artmakta ve sofralarda yerini 

almaktadır. İnsan beslenmesindeki önemini yitiren yulaf ve arpa 

sindirilebilir lif oranlarının yüksekliği ve beta-glukanın insan bağışıklık 

sistemindeki öneminin anlaşılmasından dolayı, ekmek ve makarnaya 

katılımı sağlanarak değerlendirilmektedir (Topal, 2015). Özellikle 

yulafın lifli bir gıda olması ve kas gelişimine katkıda bulunması 

sebebiyle yulaf içerikli barlar, yulaflı tatlılar ve farklı tüketim 

şekilleriyle son yıllarda talebi oldukça artan tahıl ürünü haline gelmiştir.  

Mısır ise, insan beslenmesindeki tüketimi hem hammadde hem de 

işlenmiş olarak tüketilebilmektedir. Özellikle tüketimde bitkisel yağ, 

kahvaltılık tahıl, mısır nişastası vb. şekillerde tüketimi sağlanabilir. 
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Mısır yüksek nişasta oranına ve yüksek enerji değerine sahiptir. Pirinç 

yüksek nişasta oranına, protein kalitesinin iyi olması ve sindirimi kolay 

olması nedeniyle insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Özellikle 

bebek beslenmesinde tahıl kaynağı olarak hem protein kalitesinin 

yüksek olması hem de sindiriminin kolay olması nedeniyle pirinç 

kullanılmaktadır (Köksal ve Gökmen Özel, 2008).  

5. SONUÇ 

Dünyada tahıl tüketimi gün geçtikçe önem kazanmakta ve kullanım 

alanları çeşitlenmektedir. Tahıllar sadece gıda olarak kullanılmamakta 

aynı zamanda yem sanayinde, bioyakıtta, kozmetikte, endüstri 

ürünlerinde hammadde ve tohumluk olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik için bioyakıt yapımında buğday ve 

mısır yan ürünü ve arpa değerlendirilmekte katma değer sağlamaktadır. 

Ayrıca insan beslenmesi için tahıl üretiminin %70’i ayrılmaktadır. 

Tahıllar ister işlenmiş olarak, ister katkı maddesi şeklinde ya da ham 

haliyle günlük öğünlerimize girmiş durumdadır. Özellikle enerji 

alımında, sağlıklı beslenmede ve kas kütlesi oluşumunda katkı 

sağlaması tercih edilebilirliğini artırmıştır. Bu sayede gerek sosyal 

medyada gerek marketlerde görünürlüğü ve farkındalığı artarak günlük 

beslenme düzenine yulaf, çavdar, yulaf unu, yulaf sütü ürünler 

eklenmiştir. 

Türkiye’de tahıl tüketimi daha çok un ve unlu mamuller şeklinde 

tüketilmektedir. Unlu mamuller, tahıl tüketiminin sağladığı enerji ve 

protein yerine, nişasta oranını artırmaktadır. Bu durum sindirimi 

zorlamakta ve glisemik endeksi artırmaktadır. Bu nedenle tahıl oranı 
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yüksek besinleri tüketmek sağlık açısından daha yararlı olacaktır. 

Özellikle son yıllarda çavdar, yulaf vb. ürünlerin çeşitli tüketim 

şekillerinde marketlerde yer alması ve tüketilmesi olumlu bir 

gelişmedir. Market ürünlerindeki çeşitlerin sınırlı olması ve rekabetin 

de az olması işletmeler için piyasa giriş daha kolay haline gelebilir. 

Tahıl ürünlerinin tüketimi konusunda restoran ve yemek yerlerinin 

çeşitli alternatiflerle menülerinde yer vererek desteklemesi yıllık kişi 

başı tahıl tüketimimizi artırabilir. Çünkü Türkiye’deki yıllık tahıl 

tüketim 208,7 kg olup, dünya yıllık kişi başı tahıl tüketimi ortalama 

286kg’dır ve dünya ortalamasının ise altındadır. Pirinç ve mısırdaki kişi 

başına tüketim azalırken, buğday tüketiminde artış görülmesinin en 

büyük sebebi ise fiyatlardaki artış olarak söylenebilir. Pirinç ve 

mısırdaki arz miktarının artışı sağlanarak, fiyat dengesinin oluşumu 

devlet müdahalesi ile istenilen düzeye çıkması sağlanabilir.  
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1.GİRİŞ 

Türkiye’de meyve kültürü çok uzun süredir devam etmekte ve bu 

meyve türleri arasında ceviz sert kabuklu meyve olarak önemli bir yer 

tutmaktadır. Türkiye cevizin anavatanı ve aynı zamanda bu meyvenin 

çeşitli nedenlerle batıya yayılmasında etkili olan bir coğrafyadır. 

Önceleri tohumla çoğaltılarak üretim yapılırken son yıllarda standart 

çeşitlerle bahçe tesisinde önemli bir artış olmuştur. Fakat üretim miktarı 

iç tüketimi karşılayamamakta ve ithalatçı bir ülke konumunda 

bulunmaktadır. Üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar devam 

etmekte hem bahçe tesisi hem de çeşitli desteklemelerle ceviz üretimi 

teşvik edilmektedir (Sesli, 2016). 

Ceviz diğer meyvelerden farklı olarak yeşil kabuğu, sert kabuğu, 

yaprağı, kerestesi kısacası her organı kullanılabilen bir meyve türüdür. 

Meyvesi sofralık olarak tüketilebildiği gibi kek, tatlı, reçel olarak ve 

diğer mutfak işlerinde de tüketilmektedir. Aynı zamanda yeşil kabuğu 

ve yaprakları sağlık ve kozmetik amaçlı olarak değerlendirilebil-

mektedir. Kerestesi mobilya sektörünün birçok alanında da tercih 

edilebilmektedir (Şen, 2006). 

Türkiye ceviz üretim potansiyeli yüksek bir bölge olmasına rağmen bu 

potansiyel yeterince karşılık bulamamaktadır. Üretimin ve geleceğin 

planlanarak ceviz bahçe tesisi ve dolayısıyla ceviz üretiminin gelişmesi 

önemli bir aşamadır. Bu amaçla arge çalışmalarına, veri tabanı 

oluşturmaya dolayısıyla üretim ve gelecek planlamasının yapılması 

önem arz etmektedir.  
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Şekil 1. Ceviz Bahçesinden Görünüm (orjinal) 

1.1. Dünyada ceviz üretim ve tüketimi 

 

Ceviz (Juglans regia L.), diğer sert kabuklu meyveler ile birlikte 

rekabete dahil olan bir üründür. Dünya ceviz ihracatında ön sırada yer 

alan ABD, aynı zamanda dünya badem dışsatımında da ilk sıradadır. 

Benzer şekilde Türkiye ise, sert kabuklu ve ürünleri açısından 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Ceviz üretiminde dünya lideri olan 

Çin ise, iç piyasa genişliği nedeniyle dünya ceviz ticaretinde henüz 

önemli bir yer bulamamıştır.  

 

Ceviz, aynı amaçla kullanılabilen sert kabuklu meyveler grubu içinde 

yer almakta ve dünya üretiminde bademin ardından ikinci sırada yer 

bulunmaktadır (Tablo,1). Dünyada 11.9 milyon ton toplam sert kabuklu 

meyveler üretimi içinde cevizin payı %28 civarındadır. Dünya 

ticaretinde parasal açıdan da badem tüm sert kabuklular içinde ön sırada 

yer almakta, ceviz ise onu takip etmektedir (Tablo, 2) (Anonim, 2022b) 
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Tablo 1. Dünya Sert Kabuklu Meyveler Üretimindeki Değişim 

 
Üretim (ton) 1998 2008 2018 2020 %pay 

Toplam Sert 

Kabuklu 

4.640.368 8.114.848 11.438.892 11.983.400 100.0 

Badem 1.310.894 2.482.861 3.182.902 4.140.043 34.6 

Ceviz 1.180.033 2.242.165 3.662.507 3.323.964 27.7 

Kestane 833.031 1.796.444 2.353.825 2.321.780 19.4 

Antepfıstığı 514.409 525.192 1.375.770 1.125.305 9.4 

Fındık 802.001 1.068.186 863.888 1.072.308 8.9 

Alan (ha) 1998 2008 2018 2020 %pay 

Toplam Sert 

Kabuklu 

3.341.265 4.081.834 5.977.797 5.612.241 100.0 

Badem 1.568.847 1.673.922 2.071.884 2.162.263 38.5 

Ceviz 561.977 833.944 1.159.484 1.021.391 18.2 

Fındık 498.984 590.820 966.196 1.015.216 18.1 

Antepfıstığı 386.062 480.671 1.167.356 830.826 14.8 

Kestane 325.395 502.477 612.877 582.545 10.4 

Kaynak: Anonim, 2022b 

 

Dünyada ceviz üretiminde lider ülke Çin’dir. Yaklaşık 1,1 milyon 

tonluk üretimi ile dünya toplam ceviz üretiminin %33’ünü 

karşılamaktadır. Onu %21 ile ABD takip etmektedir. Türkiye, İran’dan 

sonra ceviz üretiminde dördüncü sırada yer almaktadır (Tablo,3). 

Genel olarak dünyada kabuklu ceviz fiyatlarında az da olsa düşüş 

olduğu görülmektedir (Şekil, 2). Moldova, ABD ve Türkiye ceviz 

fiyatları, tonaj bazında 1000-2000 $ civarında seyretmektedir. En 

yüksek ceviz fiyatının ise Çin’de oluştuğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Sert Kabuklu Meyvelerin Dünya Ticaretindeki Değişimi 

 
Dünya İhracat (1000$) 1998 2008 2017 2020 %pay 

Toplam Sert Kabuklu 2.905.570 6.764.138 15.447.198 15.698.839 100,0 

Badem 938.490 2.214.101 6.433.503 6.824.022 43,5 

Ceviz 356.473 1.269.512 3.412.397 3.415.588 21,8 

Antepfıstığı 659.461 1.997.027 3.418.481 3.132.916 19,9 

Fındık 736.110 1.049.411 1.847.524 2.024.779 12,9 

Kestane 215.036 234.087 335.293 301.534 1,9 

Dünya İthalat(1000 $) 1998 2008 2017 2020 %pay 

Toplam Sert Kabuklu 2.759.872 6.907.563 13.293.849 14.964.334 100.0 

Badem 990.877 2.175.373 5.764.729 6.741.569 45.1 

Antepfıstığı 462.303 1.715.018 2.753.975 3.094.962 20.7 

Ceviz 348.953 1.324.744 2.617.419 2.756.354 18.4 

Fındık 786.078 1.438.879 1.815.961 2.061.697 13.8 

Kestane 171.661 253.549 341.765 309.752 2.0 

Kaynak: Anonim, 2022b 

 
 

Tablo 3. Dünya Ceviz Üretiminde Yıllara Göre Değişim (binton) 

 
Ülkeler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % pay 

Çin 900 1.000 1.060 1.000 850 1.000 1.100 33.09 

ABD 518 550 625 572 616 594 708 21.30 

İran 403 420 349 394 304 321 357 10.74 

Türkiye 181 190 195 210 215 225 287 8.63 

AB (27) 161 176 176 187 183 171 179 5.39 

Meksika 126 123 142 147 160 171 165 4.96 

Ukrayna 103 115 108 109 127 126 113 3.40 

Şili 70 90 90 100 152 125 158 4.75 

Toplam 2.462 2.664 2.745 2.719 2.607 2.733 3.067 92.27 

Diğer 

ülkeler  
257 283 264 245 257 253 257 7.73 

Dünya 

Toplam 
2.719 2.947 3.009 2.964 2.864 2.986 3.324 100.00 

Kaynak: Anonim, 2022b  
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Şekil 2. Dünya Kabuklu Ceviz Fiyatlarının Yıllara Göre Değişimi ($/ton)  

(Anonim, 2022b) 

 

2020 yılı dünya kabuklu ceviz ihracatı 412 bin ton ve 1.1 milyar $ 

olarak gerçekleşmiştir. İthalat ise 272 bin ton ve 987 milyon $ olmuştur. 

Aynı yıl iç ceviz ihracatı 336 bin ton ve 2.3 milyar $’dır. İç ceviz ithalatı 

ise 372 bin ton ve 1.8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir (Şekil, 2 ve 3). 

Son 25 yıl içinde özellikle 2005 yılından itibaren dünya ceviz 

ticaretinde önemli bir artış yaşandığı görülmektedir. 2010-15 yılları 

arasında iç ceviz ticaretinin kabukluya göre artış kaydetmesine rağmen, 

son yıllarda kabuklu ceviz ticareti öne geçmiştir. Bunda özellikle renk 

ve irilik açısından kalite sorunu olan ancak, ceviz yağı ve benzeri tam 

mamul ürünlerde kullanılması nedeniyle dünya ticaretine dahil olan 

ceviz artışı etkili olmaktadır. Tonaj olarak kabuklu ceviz ticareti artmış 

olsa da, parasal açıdan iç ceviz ticaret hacmi çok daha büyüktür. 

 

Dünyada ceviz tüketiminde, özellikle son yıllarda yaşanan sağlıklı 

yaşam trendi etkili olmaktadır. Tüketicilerin sert kabuklu meyveler 

hakkında sağlıklı beslenmeye yönelik beklentileri, ceviz için de 

geçerlidir. Ceviz taze olarak tüketilebildiği gibi, unlu mamuller, çeşitli 

atıştırmalık barlar, reçel ve benzeri kahvaltılıklar, ezme ve benzeri 

işlenmiş ürünler olarak işlenmiş gıda ve perakende sektöründe farklı 
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ürünlere hammadde oluşturmaktadır. Yine doğal ürünler kategorisinde 

kozmetik sanayinde ceviz yağı giderek artan bir talep görmektedir. 

 

 
Şekil 3. Dünya Ceviz Dış Ticaretindeki Değişim (bin ton) (Anonim, 2022b) 

 

 
Şekil 4. Dünya Ceviz Dış Ticaretinde Değişim (milyon $) (Anonim, 2022b ) 

 

2020 yılında, hem kabuklu hem de iç ceviz ihracatında ABD ilk sırada 

yer almıştır. Dünya kabuklu ceviz ihracatında ABD’nin payı %34, iç 

cevizde ise %39 civarındadır. Onu iç cevizde Meksika (%15)ve 

kabuklu cevizde ise Çin (%18) izlemektedir. Daha önceki yıllarda 

kabuklu cevizde ikinci sırada yer alan Şili ise, Çin’de uzun yıllardan bu 

yana devlet destekli ceviz alanlarının artması nedeniyle Çin’in dış 
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ticaretindeki artış sonucu, üçüncü sıraya gerilemiştir. Şili’nin kabuklu 

ceviz ihracatındaki payı %16, iç cevizdeki payı ise %9 olarak 

gerçekleşmiştir (Şekil, 4 ve 5).  

 

 
Şekil 5. Dünya Kabuklu Ceviz İhracatında Ülkelere Göre Değişim (ton) (Anonim, 

2022b) 

 

 
 

Şekil 6. Kuru Kabuklu Ceviz (orijinal) 
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Şekil 7. Dünya İç Ceviz İhracatında Ülkelere Göre Değişim (ton) (Anonim, 2022b) 

 

 

 

 

 
 

Şekil 8. Kabuklu ve İç Meyve Görünümü (orijinal) 
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Şekil 9.Yeşil Kabuklu Ceviz (orijinal) 

Dünya ceviz ithalatında, önemli üretici ülkeler de yer almaktadır. 2020 

yılı kabuklu ceviz ithalatında Türkiye dünya birincisi olmasına rağmen 

ithalatın sadece %17’sine sahiptir. Onu %11 pay ile Meksika ve İtalya 

izlemektedir. İç ceviz ithalatında Almanya %17 pay ile ilk sırada yer 

almaktadır. Japonya (%7) ve İspanya (%6) iç ceviz ithalatında diğer öne 

çıkan ülkelerdir. 

2021/22 sezonunda, Çin ceviz üretimi için 1.1 milyon tonluk bir rekolte 

beklenmektedir. Toplam ceviz üretimine yönelik tam bir istatistik 

olmamasına rağmen, ticari ceviz miktarından oldukça fazla olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu durum, iç talebin bir kısmının bu yolla 

karşılanabildiğini göstermektedir. Özellikle Yunnan ve Xinjiang 

bölgelerinde devlet destekleri ile birkaç on yıldan bu yana oluşturulan 

kapama bahçelerin mekanizasyona uygun olduğu ve bakım işlemlerinin 

diğer bölgelere göre çok daha iyi olduğu ifade edilmektedir. 
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 Xinjiang bölgesi ticari ceviz üretiminin %20’sini oluşturmaktadır. 

Bölgede önemli bir ceviz sektörü oluşmuştur. 50’den fazla ceviz çeşidi 

bulunmasına rağmen, çok az sayıda çeşit Chandler ve Hartley ile 

rekabet edebilecek kalitededir. Xinjiang bölgesindeki çeşitler ince 

kabuk, büyük boy ve yüksek iç randımanına sahip çeşitlerdir. Eylül 

2021 tarihinde çiftçi eline geçen ceviz fiyatının Yunnan bölgesinde 1.64 

$/kg, Xinjiang bölgesinde ise 2.55 $/kg olduğu ifade edilmektedir. Çin 

ABD’ye iç cevizde %35, kabuklu cevizde %40 gümrük tarifesi 

uygulamaktadır. Avustralya ve Şili’ye ise sıfır gümrük vergisi 

bulunmaktadır. 2021/22 sezonunda ceviz ihracatının artacağı tahmin 

edilmektedir. Renk ve aroma açısından avantajlı olmayan çeşitleri 

nedeniyle, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Pakistan’a kabuklu 

ceviz ihracatının %30 artacağı tahmin edilmektedir. Renk-aroma 

sorunu nedeniyle özellikle büyük pazarlara (örneğin Avrupa Birliği) 

ulaşılamadığı ifade edilmektedir (China ve Branson 2021).  

 
Şekil 10. Dünya Kabuklu Ceviz İthalatının Ülkelere Göre Değişimi (ton)  

(Anonim, 2022b) 
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Şekil 11. Dünya İç Ceviz İthalatının Ülkelere Göre Değişimi (ton) (Anonim, 2022b) 

 

Şili’nin ceviz üretimi düşük olsa da üretiminin %80’nini ihraç 

etmektedir. Türkiye’nin de en önemli ceviz ithalatçısı konumundadır. 

Şili ihraç ettiği kabuklu cevizin yaklaşık %24’ünü Türkiye’ye 

göndermektedir. İç ceviz ihracatında ilk sıradaki ülke ise Almanya’dır. 

Covid-19 nedeniyle ihracatta gecikmeler yaşandığı, stokların arttığı 

belirtilmektedir. 2021/22 sezonunda beklenen üretimin 152 bin ton 

olacağı, iç tüketimin ise 3300 ton civarında gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir (Gonzales ve Tate 2021). 

Ukrayna’da ceviz üretim alanlarının %95’inin küçük aile 

işletmelerinden oluştuğu ifade edilmektedir. Son yıllarda, belirli bir 

büyüklüğe sahip alanlar ceviz üretimi için müteşebbislere satılmaktadır. 

2021/22 sezonunda üretimin bir önceki yıla göre %17 artışla 133 bin 

ton olacağı öngörülmektedir. Ülkede 2009 yılından bu yana ticari 

amaçlı kapama ceviz bahçeleri kurulmuş olup, ortalama bahçe 

büyüklüğü 20 ila 50 hektar civarındadır. Orta ve güney Ukrayna’da 

sulama yapılmakta, kuzey bölgelerde soğuk hava üretimi olumsuz 

etkilemektedir. Mekanizasyona henüz geçilememiş olup, hala emek 
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gücü yoğun bir faaliyettir. İç tüketim yaklaşık 30-33 bin ton civarında 

gerçekleşmektedir. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta, 

ithalatçıların ceviz yağı taleplerinde artış yaşandığı belirtilmektedir. 

Son yıllarda kabuklu ceviz ihracatının yaklaşık %70’i Türkiye’ye 

yapılmaktadır. İç ceviz ihracatının ise %24’ü Türkiye’ye yapılmaktadır. 

İç ceviz ihracatında ikinci önemli ülke Fransa’dır (Sobolev ve 

Ahramjian, 2021). 

Önemli üretici ve tüketici ülkeleri içinde barındıran AB’nin en büyük 

ceviz üreticisi Romanya’dır. Fransa ikinci sırada yer almaktadır. İtalya 

yaklaşık 20-30 yıl öncesinde önemli bir ceviz üreticisi olmasına 

rağmen, artık ithalatçı konumundadır. AB’nin ceviz üretiminin 2/3’sini 

Romanya, Fransa, İspanya ve İtalya karşılamaktadır. İthalatın %50’si 

ABD’den, %20’si Şili’den, %12’si Ukrayna ve %8’i Moldova’dan 

yapılmaktadır (Medina ve Kuypers,2021). 

Dünya ceviz ticaretine son yıllarda dahil olan Moldova’da 2014-2018 

yılları arasında ceviz alan artışı yaklaşık iki katına çıkmış ve dış piyasa 

talepleri ile birlikte üretim de önemli ölçüde artmıştır. Ceviz üretiminin 

sürdürülebilirliği amacıyla, temel çeşitler için tozlayıcı çeşit 

seleksiyonu, mevcut çeşitlerde genetik iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç 

olduğu bildirilmektedir (Zbanca ve ark. 2020). 

1.2. Türkiye’de ceviz üretim ve tüketimi 

Bakım işlerinin kolaylığı ve yüksek piyasa fiyatı nedeniyle Türkiye’de 

verimli tarım alanları giderek ceviz üretimine dönüşmektedir. Bu 

durumun, son yıllarda tarım ürünlerinde yaşanan ve devam edeceği 
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öngörülen tarımsal kıtlık açısından gıda güvenliğini tehdit edecek bir 

boyuta ulaşmaması önem arz etmektedir. Türkiye ceviz üretiminin 

artırılmasında, alan artışı değil, mevcut bahçelerin agronomik açıdan 

verimli hale getirilmesi, verimli çeşitlerin gereken bakım faaliyetleri ile 

yönetilmesi ön plana çıkmalıdır. Sürdürülebilirliğin temelinde mevcut 

kaynakların adil dağıtımı yer almaktadır. Türkiye tarım alanları giderek 

daralmaktadır. Ülke nüfusunun beslenmesinde ilk sırada yer alan 

stratejik ürünler, ürünlerin piyasa fiyatları ile ölçümlenmez. Piyasa 

fiyatlarının yüksek olması ya da yeterlilik oranının düşük olması, 

işletmeciler açısından yeni yatırım alanları için önemli olsa da, ulusal 

tarım politikalarının buna göre düzenlenmesi beklenemez. 

Türkiye sert kabuklu meyveler üretimi içinde cevizin payı yıllara göre 

artış kaydetmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 1968 yılında 

96.000 ton olan ceviz üretimi, 1970-2002 yılları arasında 110.000-

120.000 ton (birkaç yıl hariç) civarında gerçekleşmiş, 2003 yılından 

ibaren sürekli bir artış yaşamıştır. 2021 yılında toplam ceviz üretimi 

TUİK tarafından 325.000 ton olarak açıklanmıştır. 2020 yılında yerli 

üretim 286.706 ton iken, iç tüketim 337.865 ton olarak kayıtlara 

geçmiştir (Anonim, 2022c) 

Türkiye ceviz üretimi özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

verilen desteklemeler ve farklı sektörlerin tarıma yaptığı yatırımlarla 

2021 yılında 325.000 tona yükselmiştir (Şekil, 12). 
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Şekil 12. Türkiye ceviz üretiminin yıllara göre değişimi (Anonim, 2022c) 

 

Ancak, bazı kaynaklarda Türkiye ceviz üretim ve tüketimi açısından 

farklı rakamlar görülmektedir. USDA tarafından yayınlanan raporlarda, 

Türkiye ceviz üretimi 2021/22 sezonu için 68.000 ton ve iç tüketimin 

150.000 ton olacağı belirtilmektedir. Perakende de  2021 yılı iç ceviz 

fiyatlarının 85-185 TL/kg, kabuklu cevizin 35-50 TL/kg olduğu 

belirtilen raporda,  fiyat ve sezon farklılığı nedeniyle ABD, Şili, 

Ukrayna, Çin, Özbekistan ve Moldova başta olmak üzere çok sayıda 

ülkeden ithalat yapıldığı ve iç tüketimin yaklaşık %30 ila 50’sinin yerli 

üretimle karşılandığı ifade edilmektedir (Erdoğan ve Conlon, 2021). 

Söz konusu raporda verilen Türkiye ceviz üretim ve tüketimi Tablo 

4’de görülmektedir. 
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Tablo 4. USDA Raporuna Göre Türkiye Ceviz Üretim ve Tüketimi   

 

 2019/2020 2020/21 2021/22 (*) 

Meyve veren ağaç sayısı 

 (x 1000 adet) 
9.875 11.250 12.400 

Meyve vermeyen ağaç sayısı 

 (x 1000 adet) 
8.897 10.000 11.500 

Toplam ağaç sayısı  

(x 1000 adet) 
18.772 21.250 23.900 

Başlangıç stokları (ton) 1.800 2.800 1.300 

Üretim (ton) 65.000 67.000 68.000 

İthalat (ton) 85.000 89.500 94.000 

Toplam arz (ton) 151.800 159.300 163.300 

İhracat (ton) 8.000 10.000 12.000 

İç tüketim (ton) 141.000 148.000 150.000 

Kapanış stokları (ton) 2.800 1.300 1.300 

Kaynak: USDA, 2021 (*) Tahmin 

 

Türkiye ceviz arzında yeterlilik derecesi yıllara göre dalgalanmalar 

göstermektedir. İç tüketimin de yıllara göre dalgalanmalar gösterdiği 

görülmektedir (Şekil, 13). Yeterlilik düzeyi 2001/02 sezonunda % 94.0 

iken, 2020/21 sezonunda %80.8 olarak gerçekleşmiştir.  

 

 
Şekil 13. Yıllara Göre Türkiye Ceviz Üretim ve Tüketimi (Anonim, 2022c) 
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Tablo 4’den görüleceği üzere toplam ceviz ağaç sayısı 21 milyon 

civarındadır. Meyve vermeyen yani yeni dikim ağaç sayıları da meyve 

veren ağaç sayısına ulaşmış durumdadır. Bu durum, çok geniş bir tarım 

alanının yeni ceviz bahçeleri haline geldiğini göstermektedir. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (Anonim 2022c) 2021 yılı üretim ve verim 

çağındaki ağaç varlığı hesaplarına göre verim yaklaşık 27 kg/ağaç 

olarak hesaplanabilir. Meyve vermeyen ağaçların yıllık olarak 

%10’unun verime geçmeleri ile birlikte meyve veren ağaç sayısının 

2030 yılında yaklaşık 32,7 milyon olabileceği ve 885 bin ton yıllık 

ceviz üretimine ulaşılabileceği tahmin edilebilir. İç ve dış piyasayı 

doyuracak ceviz arz miktarının günümüzde yaklaşık 400 bin ton olduğu 

bilinmektedir. Bu durumda ağaç başına 27 kg verim ile bu arz rakamına 

ulaşabilmek için yaklaşık olarak 15 milyon verim çağında ceviz ağacı 

yeterli gözükmektedir. Ancak, Şekil 14’ten de izlenebileceği gibi, 

Türkiye’de her yıl yaklaşık 1-1,5 milyon yeni fidanın üretime girdiği 

görülmektedir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Ceviz üretim alanları 

mevcut iç ve dış piyasa koşulları dikkate alındığında, alan artışının 

sınırına gelmiş durumdadır. Bundan sonra yapılması gereken, mevcut 

alanlarda verimli, ekolojiye uygun, kaliteli çeşitlere dönüşümün 

gerçekleştirilmesidir. 
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Şekil 14. Türkiye Ceviz Üretiminde Meyve Veren Ağaç Sayısında Yıllara Göre 

Artış Oranı (%) (Anonim, 2022c ) 
 

Türkiye’de hemen her ilde ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak, 

bunların çoğunluğu kapama bahçeler değildir ve ticari üretim açısından 

önem arz etmemektedir. En fazla üretim yapılan iller Tablo 5’de 

görülmektedir. Son yıllarda Çanakkale, Çorum ve İzmir illerindeki 

üretim rakamları da 10 bin ton üzerinde gerçekleşmiştir. 

 

Çiftçi eline geçen fiyatlar, yıllara göre artış göstermektedir (Şekil, 15). 

Dokuzlu (2020), tarafından ceviz değer zinciri ile ilgili olarak yapılan 

bir çalışmada, üreticinin doğrudan son tüketiciye ulaştırdığı kabuklu 

ceviz satış fiyatını 100 kabul ettiğimizde, perakendeciden kabuklu 

cevizin son tüketiciye %29.6, iç cevizin ise %270, pestil olarak %29.6, 

ceviz ezmesi olarak ise %140.7 fazla bir fiyatla ulaştığı ifade edilebilir. 

Ceviz değer zincirinde; fidan üreticileri, girdi sağlayıcılar, üreticiler, 

kurutma-işleme tesisleri, tüccar-aracılar, toptancılar, gıda işletmeleri ve 

perakendeciler sayılmıştır.  

 

 

 

 

14,92

2,55

11,91

5,69
3,03

6,84

3,78

8,43

11,25

8,84

10,70

8,37 7,55

12,45

13,75

10,68

11,09

0

5

10

15

20

25

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

% artış



TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ | 274 

 

Tablo 5. İllere Göre Ceviz Üretim Miktarındaki Değişim (ton) 

 

İller 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mersin 6.845 6.067 5.773 6.452 7.863 10.838 16.495 22.598 

Kahramanmaraş 6.106 10.631 10.451 10.902 10.515 11.436 13.036 19.237 

Bursa 5.096 6.154 6.434 7.409 8.828 10.837 19.319 18.991 

Denizli 7.866 3.275 6.391 7.962 8.537 8.941 12.054 13.595 

Antalya 9.354 6.861 6.983 8.101 6.396 5.285 7.567 10.255 

Sakarya 5.683 4.682 4.752 6.258 5.622 5.830 7.329 10.104 

Manisa 3.619 3.880 4.305 4.520 5.831 5.394 8.143 8.838 

Kaynak: Anonim, 2022c 
 

Üreticinin tüccar ya da komisyoncu yerine doğrudan son tüketiciye 

ulaşması durumunda %170 daha yüksek bir fiyat elde edilmektedir. 

Oluşan değer zincirinde yer alan aktörlerin kar marjları açısından 

bakıldığında, tüccar ve aracıların kabuklu cevizde %14, iç cevizde %25 

kar marjı ile toptancıya ulaştığı, toptancının kabuklu cevizde %8 ve iç 

cevizde %14 kar marjı ile perakendeciye ulaştığı belirtilebilir. 

Perakendecinin ise, kabuklu cevizde %29.6, iç cevizde %14 kar marjı 

ile son tüketiciye ulaştığı hesaplanmaktadır. Ceviz ezmesinde, gıda 

işletmecisi %25, perakendeci %30 kar marjına sahiptir. Ceviz değer 

zincirinde en fazla katma değer oluşturan grup iç cevizlerdir (Dokuzlu 

2020). 
 

 
Şekil 15. Kabuklu Cevizde Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar (Anonim, 2022c) 
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Ceviz farklı illerde ticaret borsalarında da işlem görmektedir. Cevizin 

en fazla işlem gördüğü İstanbul Ticaret Borsa’sında 2021 yılında 

toplam 4.879 ton iç ceviz ortalama 49,60 TL’den, 15.463 ton kabuklu 

ceviz 20,20 TL’den işlem görmüştür  (Anonim, 2022d). 

Türkiye ceviz ihracatı 2019 yılına kadar daha çok iç ceviz olarak 

gerçekleşmiş, 2020 ve 2021 yıllarında kabuklu ceviz ihracatı çok 

artmıştır (Şekil 14 ve 15). Bu artışta, 2020 yılında 22 kurucu üye 

tarafından kurulan “Ceviz Üreticileri Derneği”nin etkisi de 

olabilecektir. Dernek üyeleri tarafından yaklaşık 35.000 dekar alanda 

ceviz üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2022a). Ceviz ithalatında %10 

olan gümrük tarifelerinin 2020 yılı itibarı ile %4’e düşürüldüğü 

görülmektedir (Tablo, 6). Her ne kadar Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

anlaşmalarında gümrük tarife vergilerinin tarımsal ürünlerde de 

azaltılması kabul edilmiş olsa da, gelişmekte olan ülkeler kendi 

üretimlerini korumak amacıyla pek çok tarım ürünü için yüksek 

gümrük tarifleri kullanmaktadır. 

 Gümrük tarifelerinin düşürülmesi, yerli üreticinin gelirini düşürmekte 

ve ülke içinde artan arz ile birlikte üretimden çekilmeler 

yaşanabilmektedir. Şu an için ceviz üretiminde bu tip bir risk oluşmasa 

da, ticaret borsalarında işlem gören ithal ürünlerin fiyatlarının yurtiçi 

üretime göre daha düşük olması durumunda yerli üretim bundan 

olumsuz etkilenebilecektir. 
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Şekil 16. Türkiye Ceviz İhracatı (ton) (Anonim, 2022c) 

 

Türkiye’nin, 2021 yılında toplam ceviz ihracatı 79.4 milyon $ iken, 

ithalat 175.5 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Ancak, son iki yılda 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmiştir. 2019 ve öncesi yıllarda 

ihracatın ithalatı karşılama oranı %20’ler civarında iken, bu oran 2021 

yılında %45 olmuştur. 

 

 
Şekil 17. Türkiye Ceviz İhracatı (1000 $) (Anonim, 2022c) 

 

Türkiye dünyada ceviz ithalatında ilk sıralarda yer almaya devam 

etmektedir. 2008 yılından itibaren ithalatta bir artış trendi yakalanmıştır 

(Şekil, 20 ve 21) 
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Şekil 18. Türkiye Ceviz İthalatı (ton) (Anonim, 2022c) 

 

Türkiye’nin kabuklu ceviz ithalatında ilk sırada ABD yer almaktadır. 

Kabuklu ceviz ithalatının yaklaşık %45’i ABD’den yapılmaktadır. İç 

ceviz ithalatında ise Çin ve Ukrayna ilk sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de son iki yılda önemli oranda artış gösteren ceviz ihracatında 

ise, hedef ülkeler Ortadoğu ülkeleri ile Azerbaycan olarak belirtilebilir. 

Ancak, ihracat ve ithalat fiyatları ülkelere ve yıllara göre değişiklik 

göstermektedir. Örneğin 2021 yılında ABD’den yapılan ithalatta, 

kabuklu cevizin ortalama fiyatı 2.2$/kg iken, aynı yıl Irak’a yapılan 

ortalama kabuklu ceviz fiyatı 2.4$/kg olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 

2022 c, Anonim  2022 d). 

 

 
Şekil 19. Türkiye Ceviz İthalatı (1000 $) (Anonim, 2022c) 
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Tablo 6. Türkiye Ceviz İthalatında Gümrük Vergi Oranları (%) 

 
Yıllar AB, 

EFTA 
GÜR. B.HER. G.KORE MLZY SİNG. D8 DÜ 

2015 43,2 43,2 0 43,2 43,2 43,2 - 43,2 
(1) 

2016 43,2 43,2 0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

2017 43,2 43,2 0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

2018 15 15 0 15 15 15 15 15 

2019 10 0 0 10 10 10 10 10 
(2) 

2020 4 4 0 4 4 4 4 4 

(1) Ukrayna için söz konusu gümrük vergisi 14/04/2015 tarihine kadar %58,4, sonrası 

için %50,8 

(2) Şili için bu verginin %50’si uygulanır 

GÜR:Gürcistan; B.HER: Bosna-Hersek; MLZY: Malezya; SİNG: Singapur; D8: 

Endonezya, İran, Nijerya, Pakistan; DÜ: Diğer Ülkeler 

Kaynak: Anonim, 2021a 

 

Türkiye genelinde yapılan bir çalışmada, işletmelerin %58’i tahıl ve 

endüstri bitkileri, %7’si diğer meyveler ve %6’sı sebze alanlarının ceviz 

üretimine dönüştürüldüğünü bildirmişlerdir. Söz konusu işletmelerde 

ortalama ceviz arazisi 27 dekar olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin 

%57’si kuru-kabuklu, %15’i iç ceviz %2’si taze-kabuklu halde ceviz 

satışı yaptıklarını belirtmişlerdir. Cevizin satış yerleri ise %51 ile tüccar 

ve %13 ile yerel pazar şeklinde belirlenmiştir (Pezikoğlu ve ark. 2011).  

 

Dış pazarlarda son yıllarda iklim değişikliği, DTÖ anlaşmaları gibi 

çeşitli uluslar arası anlaşmalar nedeniyle ürün farklılaştırması önem 

kazanmıştır. Kalite tanımı içine farklı standartlar da dahil olmuştur. 

Bunlar içinde, organik tarım, GlobalGap (Türkiye’de İTU), HACCP, 

IPM, LCA (Life Cycle Assessment), CP (Cleaner Production), eko-

etiketleme gibi konular sayılabilir. Sert kabuklu meyvelerin “alerjen” 

niteliklerinin etiket bilgisi olarak verilmesi “eko-etiketleme”nin bir 
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türüdür. Bu tip etiketleme daha çok işlenmiş ürünler için önemlidir. 

Çevresel performans sağlayan standartlar ile üründe farklılaşma, daha 

yüksek fiyatlara ve farklı destinasyonlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. 

Sosyal konular da zorunlu olmayan ancak giderek talep gören 

standartlar içermektedir. Örneğin, SA8000 (Social Accountability) 

firmaların çalışanları için belirlenmiş bir standarttır ve işleme sanayi 

açısından önem taşımaktadır. Bu tip standartlar sadece son tüketici 

tarafından değil, aynı zamanda ülkelerin belirledikleri çeşitli politikalar 

açısından da ithalatçılar tarafından talep edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından deklare edilen “2030 

Sürdürülebilir Kalkınma” raporu, refahın artırılması, yoksulluğun 

azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelede küresel anlamda 

ekonomik ve sosyal kalkınma modellerinin oluşturulmasını 

öngörmektedir. Avrupa Birliği Aralık 2019 tarihinde tanımladığı 

“Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile 2030 yılında iklim-nötr kıta olma hedefi 

için strateji geliştirmiştir. Bu strateji AB’ye ihracatta önemli 

gereklilikleri de içermektedir. Bu amaçla Türkiye’de ilgili 

Bakanlıkların da katılımı ile Ticaret Bakanlığı tarafından “Yeşil 

Mutabakat Eylem Planı, 2021” hazırlanmıştır. 

Eylem planında ürün ve hizmetlere yönelik çevresel etkileri azaltan 

yenlikçi yaklaşımların artırılması belirtilirken, sadece üretimde değil 

tüketimde de sürdürülebilirlik vurgulanmaktadır. Planda tarımsal 

üretim de “sürdürülebilir tarım” başlığı altında ele alınmıştır. Bu 

kapsamda organik tarımın geliştirilmesi, sentetik kimyasal 

kullanımının azaltılması, biyolojik ve biyoteknik mücadele 
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yöntemlerinin yaygınlaştırılması, AB organik tarım mevzuatına uyum 

çalışmalarının tamamlanması vurgulanmaktadır (Anonim, 2021b) 

2. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’de ceviz üretim ve pazarlamasında sürdürülebilirlik açısından 

dikkate alınması gerektiği düşünülen konular aşağıda sıralanmıştır: 

 

• Uluslararası çeşitli anlaşmalar karşısında, ceviz dış ticaretinde 

“organik tarım”, “İTU”, “Global Gap” gibi standartların 

dikkate alınarak, üretimde yönlendirme, 

• Mamul ve yarı mamul üretime yönelik yatırımların artırılarak, 

hammadde ihracatından ziyade, katma değer artışı sağlayan 

işlenmiş ürünlerin (ceviz yağı, ezme, un vb) üretim ve 

ihracatının artırılması, 

• Alan artışı yerine, mevcut alanlarda verimli, ekolojiye uygun, 

kaliteli çeşitlerle çevirme aşılamalarının ya da bahçelerin 

yenilenmesi çalışmalarının hızlandırılması, 

• Kalite standartları yüksek yeni çeşitlere yönelik, Ar-Ge 

çalışmalarının artırılması ve hızlandırılması, 

• Yaşlı ve düşük verimli bahçelerin mekanizasyona uygun 

olarak yeniden tesis edilmesi (elde edilecek yan ürünler doğa 

koruma açısından da yararlı olacaktır), 

• Ulusal ölçekte “ceviz üreticileri”, “ceviz sanayicileri” 

birliklerinin oluşturulması, 

• Ceviz bahçelerinin verimli tarım alanlarına yayılmasının 

önlenmesi. 
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• Hassas ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

• Küresel İklim değişikliklerin dikkate alınarak üretim alan 

yönetimi ve ekolojik tanıların dikkate alınması, 

• Hastalık ve zararlılara karşı entegre mücadelenin 

yaygınlaştırılması, 

• Teknolojik imkanların kullanılması ve kalifiye işgücünün 

artırılması, 

• Sektörel alandaki araştırmacı, üretici ve özel sektör işbirliğinin 

geliştirilmesi ceviz üretimi ve sürdürülebilirliği açısından 

yararlı olabilecektir. 
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1.GİRİŞ  

Gıda, hayatımızın devamı için gerekli birincil fizyolojik gereksinimdir. 

Gıda ile ilgili ilk olarak ortaya çıkan sorun gıda güvenliği olarak 

bilinmektedir. Gıda güvenliği, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler 

bütünüdür. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun 

olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilmektedir (Anonim, 

2015). 

Artan dünya nüfusu ve ülke nüfusu daha fazla gıda ihtiyacı ve gıda 

sistemleri üzerinde baskı anlamına gelmektedir. Nüfus ile artan üretim 

baskısı gıda güvenliği konusunu da karmaşık hale getirmektedir. 

Üreticilerin çok üretme ve kar etme isteği, tüketicilerin gıdalarla ilgili 

endişelerini artırmaktadır.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son zamanlarda yaşanan gıda 

krizleri nedeniyle, gıda güvenliği ve bilinci insanlar arasında sürekli 

tartışılan bir konu haline geldiği bilinmektedir. İklim değişikliği, 

büyüyen nüfus, kentleşme, artan refah gibi küresel mega trendler 

önümüzdeki yıllarda daha fazla gıda güvenliği zorlukları oluşturacak ve 

üreticiler, tüketiciler, pazarlamacılar, perakendeciler ve düzenleyiciler 

üzerinde yeni talepler doğuracaktır.  

İnsanların sağlık ve gıda güvenliğine yönelik tutumları, gıda güvenliği 

konusundaki bilgilerine ve risklerle ilgili endişe düzeylerine bağlı 

olarak değişmektedir.  Tüketicilerin gıdayla ilişkili riski nasıl 

algıladıkları, tüketici tercihlerini ve satın alma istekliliğini etkiler.   
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Bu bağlamda, tüketicilere sağlanan gıdanın güvenliğini artırmak için 

çeşitli ülkelerde önemli önlemler alındığı bilinmektedir. Britanya'da 

1990 Gıda Güvenliği Yasası ve 1995 Genel Hijyen Yasası, gıda 

sektöründeki gıda güvenliği risk yönetimi uygulamalarını önemli 

ölçüde etkilemiş ve odağı dolandırıcılığın önlenmesinden proaktif 

bilimsel tabanlı bir gıda güvenliği yaklaşımına kaydırmıştır (Sockett, 

1991). Nisan 1997'de Birleşik Krallık komisyonu "Tüketici Sağlığı ve 

Gıda Güvenliği" konulu bir iletişimi onaylamış ve bu iletişimin en 

önemli özelliklerinden biri, topluluk mevzuatının hazırlanmasına 

yönelik potansiyel tehlikelerin değerlendirilmesinde bağımsız bilimsel 

araştırmacıların oynayacağı artan rol olmuştur (Tent, 1999). Yeni Gıda 

Standartları Ajansı, Nisan 2000'de Birleşik Krallık'ta kurulmuştur. 

Yetkisi, perakende mağazalardaki gıdanın gözetimini ve gıda güvenliği 

alanındaki araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu içermektedir 

(Tent, 1999). Mayıs 1997'de ABD Başkanı Clinton, gözetimi 

geliştirmek, risk değerlendirmesini, denetimi ve uyumluluğu 

iyileştirmek, tüketiciyi eğitmek ve önemli yeni araştırmalar yürütmek 

için bir Ulusal Gıda Güvenliği girişimi başlatmıştır. (Tent, 1999). 

Türkiye’de de ilk olarak 1930 yılında 1580 sayılı belediye yasası Gıda 

üretim, depolama ve satış yerlerinin denetimini belediyelere verilmiştir. 

Türkiye’de gıda mevzuatı konusunda AB ile entegrasyonun 

sağlanabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İlk olarak Türk 

gıda mevzuatında 1926 yılından bu yana geçerli olan Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu kaldırılarak bunun yerine 28 Haziran 1995 tarih ve 

22327 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname ile daha geçerli kurallar getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu Kararname ile gıda maddeleri üreten iş yerlerinin 

imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı’ndan gayri sıhhi müessese 

ruhsatı ile çalışma izni, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan ise gıda 

sicili ve üretim izni almaları şartı getirilmiştir (Artık vd., 2013). 

Şubat 2019'da Addis Ababa'da düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği 

Konferansı ve 2019'da Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Gıda 

Güvenliği ve Ticareti Forumu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 

ulaşmada gıda güvenliğinin önemini yinelenmiştir. Hükümetler, 

politikalar ve düzenleyici çerçeveler geliştirmede ve etkili gıda 

güvenliği sistemlerinin kurulmasında ve uygulanmasında önemli bir rol 

oynadıklarından, gıda güvenliğini halk sağlığı önceliği haline 

getirmişlerdir (Anonim, 2020). 

Bu bağlamda, gıdanın birçok açıdan ülkelerin gündemine oturduğu 

görülmekte ve son dönemlerde de bu konudaki çalışmaların yapılmasını 

önemli hale getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada gıdayla 

ilgili hızla değişen süreçte Tokat ilinde tüketicilerin gıda ile ilgili 

endişeleri, gıda güvenliği konusundaki bilinç düzeyleri ve düşünceleri 

araştırılmıştır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Tokat ili merkez ilçede 2020 yılında yürütülmüştür. Yüz yüze 

anket tekniği kullanılarak elde veriler çalışmanın veri setini 

oluşturmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürden 

de faydalanılmıştır.  
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Örnekleme hesaplamasında aşağıdaki formül kullanılmıştır (Akbulut ve 

Yıldız, 1999). 

 

Burada,  

P: Gıda güvenliği kavramını bilme durumu % 50 varsayıma dayalı 

olarak (0,5)  

Q:Gıda güvenliği kavramını bilmeme durumu % 50 varsayıma dayalı 

olarak (0,5) ifade etmektedir.                    

N: Tokat ili merkez ilçe nüfusu 

z:standart normal dağılım değeri (1,65)                      

d: örnekleme hatasını (0,05) 

nitelemektedir.  

Örnek hacminin oluşturulmasında %90 güven sınırı ve %5 hata payı ile 

çalışılmıştır. Böylece, bu çalışmada toplam 248 kişi ile tesadüfi olarak 

anket yapılmıştır. Veriler grafikler, tablolar hazırlanarak basit yüzde 

hesaplarla yorumlanmıştır 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmada hane halkı bireylerinin gıda güvenliği kavramına ilişkin 

bilinç düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan değişkenlerin tüketici 

özelliklerine göre nasıl değiştiğini inceleyebilmek ve üzerinde 

araştırma yapılan tüketici kitlesini daha iyi analiz edebilmek amacıyla 
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bazı demografik ve sosyo ekonomik bilgiler sorulmuştur. Tüketicilerin 

bu bilgilere göre dağılımları frekans analizi yardımıyla incelenmiş ve 

sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda sosyo-demografik özellikler incelenmiş ve hane halkı 

bireylerinin %41.94 ü kadın, %58.06’sı erkek ve yaş ortalamasının 

36,92 olduğu belirlenmiştir. Hane halkı fert sayılarına bakıldığında 

hanede ortalama birey sayısının 4 ve %83.87’sinin evli olduğu 

saptanmıştır. Evde yaşayan kişileri iki grupta incelediğimizde 18 yaş ve 

üzeri kişi sayısı 2,65 iken 18 yaş ve altındaki kişi sayısı 1,26 olarak 

tespit edilmiştir. Gıda güvenliği derneği tarafından Türkiye gıda 

güvenliği algı araştırmasında ise yaş artıkça gıda güvenliği bilincinin 

yükseldiği belirlenmiştir (Anonim, 2014). Bir diğer çalışmada, 

kadınların erkeklere göre gıda güvenliği konusunda daha fazla ilgi 

gösterdiğini, çünkü yiyecek satın alma ve hazırlama konusunda 

kadınların daha fazla sorumluluk aldıklarını belirtmişlerdir (Liu ve 

diğerleri, 2013).  

Ankete katılan kişilerin ailelerinin aylık gelir ortalaması 2 050 TL iken 

aylık gider ortalaması ise 1 637 TL’dir. Tüketicilerin aylık gıda 

giderleri ortalaması ise 768 TL olarak bulunmuştur. Kişilerin eğitim 

durumlarına bakıldığında %25,40’ı lise %25,40’ı, lisans, %17.74’ü 

önlisans, %12.10’u ilkokul, %9.68’i ise lisansüstü mezunu olduğu 

saptanmıştır 

Hane halkı bireylerinin içerisinde kadın erkek çalışma durumlarına 

bakıldığında erkeklerin tamamının çalıştığı fakat kadınların yarısından 

fazlasının (%64.92) çalışmadığı saptanmıştır. Kadınların %30.52’si 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713517301627?casa_token=EEfDjiDxkO4AAAAA:SufsqNrEf4zThYpfffX3Xr27m31tbg7daLdGsIkvviypddrS-xuzLhAidOF3miemZDi5buFyfkQ#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713517301627?casa_token=EEfDjiDxkO4AAAAA:SufsqNrEf4zThYpfffX3Xr27m31tbg7daLdGsIkvviypddrS-xuzLhAidOF3miemZDi5buFyfkQ#bib12
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çalışmakta ve %23.85’i tam zamanlı çalışmaktadır. Douglas (1976), her 

iki yetişkinin de ev dışında çalıştığı hanelerin, bir eşin evde çalıştığı 

hanelere göre gıda güvenliği konusunda nispeten daha az endişe 

duyduğunu tespit etmiştir.  Douglas, tam zamanlı ev çalışanlarının 

kendilerini doyurucu olarak algıladıkları rol ve gıda güvenliği hakkında 

bilgi toplama ve asimile etme fırsatlarının artması nedeniyle gıda 

güvenliği konusunda daha fazla endişe duyduklarını belirtmiştir 

(Douglas, 1976).  

Çalışmada ankete katılan kişilerin gıda alışverişlerini en sık 

süpermarketlerden (%43.15), semt pazarlarından (%33.06) ve yerel 

marketlerden (%23.79) yaptığı sonuçlar arasındadır. İstanbul’da 

yapılan bir araştırmada, tüketicilerin en fazla zincir marketleri 

(Azabağaoğlu ve Dursun, 2008), Çanakkale’de yapılan bir araştırmaya 

göre de, süt ve süt ürünleri satın alırken tüketicilerin %66.7’si 

süpermarketleri tercih ettiği belirtilmiştir (Zorba ve Kaptan, 2011). 

Bursa’da yürütülen bir çalışmada satış yerlerinin güvenirliği konusunda 

en yüksek oran süper markette bulunurken (%38), bakkal ve sokak 

satıcılarına olan güven oldukça düşük bulunmuştur (Salicik ve ark., 

2017).  

Çin'de yapılan çalışmada da, süpermarketler gıdayı satın almak için 

güvenli yerler olduğunu, çünkü tüketicilerin süpermarketlerde satılan 

gıdanın güvenliği ve kalitesine yüksek düzeyde güven duyduğunu ifade 

etmişlerdir (Liu ve ark., 2014). Yine Aydın Eryılmaz ve ark. 2018’de 

yaptığı çalışmada market ve süpermarketlerin daha fazla tercih 

edilmesinde, özellikle gıda satın almaya uzun zaman ayırmak 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713517301627?casa_token=EEfDjiDxkO4AAAAA:SufsqNrEf4zThYpfffX3Xr27m31tbg7daLdGsIkvviypddrS-xuzLhAidOF3miemZDi5buFyfkQ#bib11
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istemeyen tüketicilerin, çeşitli markalara ait çok sayıda alternatif ürünü 

bir arada bulabilmelerinin ve bazı dönemlerde yapılan promosyon ve 

indirimlerin etkili olduğunu ifade etmektedirler (Aydın Eryılmaz ve 

ark. 2018). 

Anket çalışmasına katılan tüketicilerin %28’i güvenilir gıda ile helal 

gıdanın aynı kavramlar olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmada yer 

alan kişilerin %68.95 inin gıda güvenli kavramını daha önce duyduğu 

%31.05’nin gıda güvenliği kavramını daha önce duymadığı 

saptanmıştır. Gıda güvenliği kavramından haberdar olma oranı 

erkeklerde %59.65, kadınlarda ise %40.35’dir. Aydın Eryılmaz ve ark. 

2018’de yaptığı çalışmada gıda güvenliği kavramından haberdar olma 

oranı erkeklerde %56.43, kadınlarda ise %54.92 olarak tespit etmiştir 

(Aydın Eryılmaz ve ark. 2018). 

Bu çalışmada yer alan kişilere her şeyi dikkate alarak gıda güvenliğinin 

son 3 yıldaki durumu sorulduğunda, %31,85’i biraz daha iyi olduğunu 

düşüncesini belirtmişlerdir. Bunun aksine %29.03’lük bir kısmı ise 

biraz daha kötüye gittiğini, %25.81’lik kısmı aynı olduğunu, %11.69’u 

çok daha iyi olduğunu ve %1.61’lik küçük bir kısım ise çok daha kötüye 

gittiğini ifade etmişlerdir. Salicik ve ark, 2017’de yapmış olduk benzer 

bir çalışmada tüketicilerin gıdaların güvenirliğini önemli düzeyde az 

veya orta (%76) olarak bulmuşlar ve gıda güvenirliğini geçmiş yıllara 

göre daha az olduğunu ifade etmişlerdir (Salicik ve ark, 2017). 
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Gıda güvenliğinden haberdar olan tüketicilerin güvenilir gıdayı, doğal 

(%43.55), %26.11’i organik (%26.11), hormonsuz (%11.69), sertifikalı 

(%11.29)  ve işlenmemiş (%7.26) olarak tanımladıklarını 

belirtmişlerdir. Samsun’da yapılan bir çalışmada ise %44.13’ü 

güvenilir gıdayı sağlıklı, %19.25’i sertifikalı, %16.43’ü son kullanma 

tarihi geçmemiş, %11.27’si katkı maddesi içermeyen, %4.69’u kaliteli, 

%4.23’ü ise hijyenik gıda olarak tanımlamışlardır (Aydın Eryılmaz ve 

ark., 2018). Denizli’de yapılan bir çalışmada tüketicilere “gıda 

güvenliği denilince aklınıza ne geliyor?” sorusu sorulmuş ve 

tüketicilerin büyük bir oranı (%68) “hijyen” cevabını vermiştir (Çelik 

ve Çelik, 2020). Gıda güvenliğinden endişe duyan tüketiciler, 

genellikle gıda üretimi ve işleme ile ilgili bir dizi özel konu ile 

ilgilenirler. Bu sorunlar, söz konusu ürüne ilişkin tüketici algısını 

etkiler ve gelecekteki tüketim kararlarını ve perakendeci ile üreticinin 

itibarını etkileyebileceğini ifade etmektedir. 

Bu çalışmada ankete katılan kişilerin günlük hayatta endişe duydukları 

olgular incelenmiş ve birçok etmen arasında %60.48 ile 

deprem/sel/çevre felaketleri ilk sırada gelirken  %45.97’lik büyük bir 

oran ile gıda güvenliği konusu gelmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Tüketicilerin Günlük Hayata Dair En Çok Endişe Duyduğu Konular 

Günlük hayata dair endişe duyulan olgular  Frekans Yüzde (%) 

Deprem /Sel / Çevre felaketleri  150 60.48 

Gıda güvenliği 114 45.97 

Eğitim Standartları  77 31.05 

Hava kirliliği /Çevre sorunları 58 23.39 

Ekonomi 56 22.58 

Kuraklık /su sıkıntısı  49 19.76 

Terörizm 47 18.95 

Suç seviyeleri 37 14.92 
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Konut fiyatları  37 14.92 

İlaçlar 28 11.29 

Trafik sıkışıklığı  27 10.89 

Sağlık sistemi  33 13.31 

Sağlıklı beslenme  19 7.66 

Göç  2 0.81 
*Birden Fazla Tercih Yapıldığı İçin % 100’ ü aşmaktadır. 

Çalışmaya katılan kişilerin büyük bir çoğunluğu (%86.29) tükettikleri 

gıdayı sağlıklı bulmadıklarını, gıdalar için endişe duyduklarını 

belirtmişlerdir. Bu da çizelge 3.1’i destekler niteliktedir. Kanada da 

yapılan benzer bir çalışmada genel sonuçlar değerlendirildiğinde 

katılımcıların gıda güvenliğini sağlamak için yetkililere güvendiğini 

ortaya koymaktadır. Katılımcıların dörtte üçünden biraz azı, diğer 

ülkelere kıyasla Kanada'nın yüksek gıda kalitesi standartlarına sahip 

olduğu ve gıda güvenliği tehlikelerinin ciddiye alındığı konusunda 

hemfikirdir (Sutherland ve ark., 2020). İstanbul’da yapılan bir 

çalışmada 50 yaş üzerindeki tüketicilerin, gıdanın en çok kolesterol 

veya yağ içeriği konusunda endişelendiklerini belirtmişlerdir (Bölek, 

2020). Tüketicilerin, karbonhidrat içeriğinden çok kolesterol ve yağ 

konusunda endişeli olduklarını belirtmiştir (Liu vd. (2017) Halihazırda 

obeziteye ve ilgili sağlık risklerine sağlık hizmetleri topluluğu 

tarafından ve kamu basınında gösterilen ilginin, kolesterol ve yağ ile 

ilgili endişeleri daha önce verilmiş olsaydı artırabileceği 

düşünülmektedir. 

Tükettikleri gıdaya endişe duyan %86.29’luk kısmın hangi gıdalar 

olduğu Tablo 2’de verilmiştir. Bu çalışmada yer alan kişilerin endişe 

duydukları gıdalar arasında %66.94 ü işlenmiş et/kümes hayvanları, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224419308477?casa_token=qHLa4CxxOaYAAAAA:H9ALBH5mBIWvGnI3vfHUiW1HmIrQIrk7_l6VxfwXvtA-N7O1d49WZYNHa7YTbI-grckJNj0AHA8#bib28
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%50.81’i genetiği değiştirilmiş maddeler içeren yiyecekler, %41.94’ü 

dondurulmuş gıdalar olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 2. Gıda İle İlgili Endişelerinin Gıdalara Göre Dağılımı 

Endişe olması durumunda hangi gıdaya ait olduğunun 

belirtilmesi  

Frekans Yüzde 

(%) 

İşlenmiş et /kümes hayvanları (örneğin sosis, sucuk, 

hamburger ) 
166 66.94 

Genetiği değiştirilmiş maddeler içeren yiyecekler  126 50.81 

Dondurulmuş gıdalar  104 41.94 

Tavuk   86 34.68 

Yağlar  73 29.44 

Gofret, bisküvi, çikolata  58 23.39 

Alkolsüz içecekler 55 22.18 

Konserve gıdalar  54 21.77 

Kırmızı et  50 20.16 

Süt ve süt ürünleri 50 20.16 

Hazır yemek 44 17.74 

Soslar 34 13.71 

Şişelenmiş sular 32 12.90 

Bebek mamaları  21 8.47 

Meyve  / sebze  20 8.06 

Kurutulmuş gıdalar  16 6.45 

Yumurta  13 5.24 

Organik meyve /sebze 9 3.63 

Balık   8 3.23 

Organik gıdalar  5 2.02 
*Birden fazla tercih yapıldığı için % 100’ü aşmaktadır 

Gıda ile ilgili endişelerini ölçmek amacı ile hane halkına bazı sorular 

yöneltilmiştir (Tablo 3). Hane halkının gıdaların içeriğindeki tuz (2.94) 

ve şeker (2.84) miktarından fazla olmasından dolayı endişe 

duyduklarını belirtmişlerdir. Bu doğrultuda çeşitli hayvansal bulaşıcı 

hastalıklar, hayvanların beslenme şekilleri ve yeterli miktarda gıda 

stokları ile ilgili endişeleri ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 3.  Tüketicilerin Gıda İle İlgili Endişeleri 
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Gıdalardaki tuz miktarı 15 95 27 81 30 2.94 

Gıdalardaki şeker miktarı 11 93 26 82 36 2.84 

Deli dana hastalığı 19 52 64 67 46 2.72 

Gıdalardaki yağ miktarı 8 75 26 79 60 2.56 

Kuş gribi 10 32 88 69 49 2.54 

Hayvancılıkta kullanılan 

yem 
4 54 43 109 38 2.50 

Et Üretiminde kullanılan 

yem 
6 50 36 108 48 2.43 

Gıda etiketleme 7 40 32 107 62 2.29 

Yeterli Gıda Maddesi Temini 4 31 35 94 84 2.10 

Günlük olarak satılan 

gıdaların saklama süreleri 
5 23 18 115 88 1.97 

İthal edilen gıdaların 

güvenliği 
5 22 20 99 102 1.91 

Gıdaların organik olup 

olmadığı 
7 30 9 83 119 1.88 

Meyve suyuna eklenen ilave 

besin katkı madde kullanımı 
1 29 17 86 115 1.85 

Genetiği değiştirilmiş gıdalar 5 30 7 83 123 1.83 

Çocuklara yönelik gıdalar 5 18 15 92 118 1.79 

Gıda güvenliği /hijyen 5 29 10 70 134 1.79 

Koruyucu madde ve 

renklendiriciler gibi katkı 

maddelerinin kullanımı 

2 21 7 88 130 1.70 

Hayvanları normalden hızlı 

büyütüp kesme 
1 11 17 55 164 1.51 

 

Bu çalışmada yer alan kişilere gıda güvenliği konusunda endişe 

duyduklarında hane halkı bireylerinin %57.2’si bu endişelerini kimseye 

bildirmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca %30.65’i ise bu endişelerini 

stand personeline ya da stand görevlilerine endişelerini bildirdiklerini 

belirtmişlerdir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusunda Endişe Duyduğunda Bunu Birine 

Bildirme Durumu  

Endişe edilen gıda hakkında bunu birine bildirme 

durumu  

Frekans Yüzde (%) 

Evet; Biyo güvenlik kurulu /Çevre Sağlık Memuru 

/Gıda Tarım Bakanlığı 
21 8.47 

Evet; stand personeli, görevlisi  76 30.65 

Eve;. Başkasına, Belirtiniz 9 3.63 

 Hayır  142 57.26 

Toplam 248 100.00 
  

Tablo 5. Görüşülen Bireylerin Bir Gıda Ürününü İlk Defa Alırken  

Etiketine Ne Sıklıkla Başvurduklarının Belirtilmesi 

 

Hane halkı bireylerinin gıda güvenliği hususunda etiketlere ne sıklıkla 

baktıkları araştırılmış ve %45.16’sının genellikle, %30.65’i de her 

zaman etikete başvurduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 5). Mitchel ve ark. 

1994, Kuzey Virjinya’da kadınlarla gerçekleştirdikleri çalışmada gıda 

ürünü satın alırken katılımcıların %31’inin “bazen”, %58.0’inin 

“hemen hemen her zaman” yiyeceklerin etiket bilgisini okudukları 

saptanmıştır (Mitchel ve ark. 1994). Şanlıer ve Şeren, (2005)  tarafından 

Ankara’daki değişik semtlerde bulunan süpermarketlerden alışveriş 

yapan 185 tüketici ile yapılan çalışmada, gıda ambalajı üzerindeki 

etiket bilgilerini tüketicilerin %39.4’ünün “bazen”, üretim tarihini ise 

tüketicilerin %60.0’ının “her zaman” okuduğu belirlenmiştir (Şanlıer 

ve Şeren, 2005). Akdevelioğlu ve ark.’nın çalışmasında üniversite 

Etikete Başvurma Sıklığı  Frekans Yüzde (%) 

Hiçbir Zaman    3 1.21 

Hiçbir Zaman    20 8.06 

Arada Bir    37 14.92 

Genellikle 112 45.16 

Her Zaman 76 30.65 

Toplam  248 100.00 
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öğrencilerinin %46.6’sının ambalajlı gıda satın alırken son kullanma 

tarihini “daima” okuduğu saptanmıştır (Akdevelioğlu ve ark., 2013). 

Oğur, 2020’de Bitlis’te yürüttüğü çalışmada “Satın aldığım gıda 

ürünlerinin etiket bilgilerini okurum.” ifadesine tüketicilerin %64.0’ü 

“kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. 

Hane halkı bireylerinin etiketlere ne amaçla bakıldığı araştırılmıştır 

(Tablo 6). Bunların  %74.60’ı son kullanma tarihine, %47.18’i gıdaların 

üretim tarihine, %41.94’ü katkı maddelerine (örneğin renklendiriciler 

ve koruyucular), %34.27’si bakmak için etiketlerine baktıkları ortaya 

çıkmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6.  Tüketiciler Bir Gıda Ürününü İlk Defa Alırken Etikette  

En Çok Baktığı Bilgi 

Hangi bilgi için etikete başvurulduğu  Frekans Yüzde (%) 

Son kullanım tarihi 185 74.60 

Üretim tarihi 117 47.18 

Katkı maddeleri (örneğin renklendiriciler ve 

koruyucular ) 
104 41.94 

Besin değerleri tablosu geneline  85 34.27 

Katkı maddeleri oran /miktarına 68 27.42 

Genetiği değiştirilmiş ürün olup olmadığı 64 25.81 

İçerik listesi geneline 51 20.56 

Ürünlerin organik olup olmadığı 47 18.95 

Kalori 42 16.94 

Yağ miktarına  36 14.52 

Gıdanın üretildiği ülke 27 10.89 

Üretici adı 21 8.47 

Pişirme tarifi  /saklama talimatı 19 7.66 

Olası alerjen uyarıları 17 6.85 

Tuz (sodyum )miktarına  15 6.05 

Karbonhidrat miktarına  15 6.05 

Kalsiyum kemiklere iyi gelir “ gibi sağlayacağı 

faydaya ilişkin iddialar 
15 6.05 
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Şeker miktarına  14 5.65 

Gıda’nın adı 13 5.24 

Az yağlı veya yüksek lif oranı” gibi besin içeri 

hakkında iddialar 
10 4.03 

Vitamin ve /veya mineral miktarına  8 3.23 

Protein miktarına  7 2.82 

Lif miktarına 3 1.21 

*Birden fazla tercih yapıldığı için % 100’ ü aşmaktadır 
 

Çalışmada yer alan kişilere ilk defa aldıkları bir üründe hangi bilgileri 

öğrenmek için etiketlerine baktıklarını araştırılmıştır.  Bu doğrultuda 

tüketicilerin büyük çoğunluğu (%85.08) genel olarak sağlık açısından 

dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. %17.34’ü gıda alerjisi olduğundan, 

%12.90’ı özel sağlık sorunlarından dolayı etiket bilgisine 

başvurduklarını belirtmişlerdir (Tablo 7). 

 

Tablo 7. Tüketicilerin İlk Defa Aldıkları Ürünlerde Özellikle  

Bu Bilgilere Neden Bakıyor Olduğu  

Bireylerin etiket üzerindeki bilgilere neden 

baktığının belirtilmesi  

Frekans Yüzde 

Genel olarak sağlığım için dikkat ederim 211 85.08 

Gıda alerjileri 43 17.34 

Özel sağlık sorunları (yüksek tansiyon,  kolesterol 

migren, astım, diyabet, kalp hastalığı gibi ) 32 12.90 

Genel olarak kiloma /muza dikkat ettiğim için 24 9.68 

Sindirim sorunları 20 8.06 

Dini / ahlaki inançlar 19 7.66 

Spor yaptığım için 8 3.23 

Belirli bir diyet nedeni ile 3 1.21 

Hamilelik ya da bebek emzirme 3 1.21 

Vejetaryen 1 0.40 

*Birden fazla tercih yapıldığı için % 100’ ü aşmaktadır. 
 

Çalışmada yer alan kişilere gıdaların besinsel içerikleri hakkında bilgi 

almak için hangi kaynakları kullandıkları sorulduğunda %56.45’i gıda 

paketlerindeki etiketlerden, %55.24’ü televizyondan, %43.95’inin de 
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internet den yararlandığı belirtilmiştir (Tablo 8). Rutsaert ve ark., 

bilginin üç madde ile operasyonel hale getirildiğini ifade etmektedirler. 

Kitle iletişim araçları (televizyon, radyo vb.), sosyal medya (Facebook, 

twitter, instagram vb.) ve ağızdan ağıza (akrabalar ve arkadaşlar) bunlar 

tüketicinin gıda güvenliği haberlerine erişmek için en sevdiği bilgi 

kanalları olduğu için dahil edildiğini belirtmişlerdir ( Rutsaert ve ark, 

2013). 

 

Tablo 8. Tüketicilerin Gıdaların İçerikleri Hakkında Bilgi Almak İçin Başvurduğu 

Ana Kaynaklar  

Gıdalardaki besinsel içerikleri  hakkında bilgi almak 

için kullanın kaynaklar  

Frekans Yüzde (%) 

Gıda paketlerinde ki etiketler 140 56.45 

Televizyon 137 55.24 

İnternet 109 43.95 

Aile üyesi veya arkadaş çevresi 92 37.10 

Bilgi notu / broşür 71 28.63 

Doktor /diğer personel sağlık yetkilileri 46 18.55 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE ) 31 12.50 

Süpermarket /perakende mağazası 18 7.26 

Dergi /yemek kitapları 14 5.65 

Eğitim kurumu örneğin okul .üniversite 9 3.63 

Diğer kamu kurum ya da kuruluşlar /devlet dışı 

örgütler 3 1.21 

Biyogüvenlik Kurulu 2 0.81 
*Birden fazla tercih yapıldığı için % 100’ ü aşmaktadır. 
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Tablo 9. Tüketicilerin Gıda Ürünleri Seçiminde Aşağıdaki Verilen Yargılarla İlgili 

Düşünceleri 

 

Bu çalışmada yer alan tüketicilere gıda etiketleri sayesinde bilinçli bir 

karar vermenin ne derece mümkün olduğu sorulduğunda %50.81’i 

bilinçli bir karar vermenin mümkün olduğunu belirtmiştir. 
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Aradığım bilgiyi etikette hep 

bulurum. 
18 131 16 171 5 4.18 

Meyve ve sebzelerin uzun süre taze 

kalmasını sağlayabilmek amacıyla 

genlerinin değiştirilmesine 

karşıyım. 

21 13 6 74 134 4.15 

Uluslar arası markaların ürünlerinin 

GDO içerme ihtimali daha yüksek. 
15 15 48 128 42 3.67 

GDO’ suz etiketli ürünler hakkında 

bilgi veren bir katalog satın almak 

isterim. 

15 27 58 94 54 3.61 

Etiket üzerindeki bilgilerin 

reklam/üretici tarafından koyulması 

zorunlu olduğunu söylemek zor. 

21 19 35 156 17 3.52 

Gıda etiketleri üzerindeki bilgileri 

gerçekten yararlı veya önemli 

buluyorum. 

14 44 22 150 17 3.43 

Gıda ürünlerindeki etiketlerinde bir 

ya da iki yere odaklanırım. 
9 93 30 107 9 3.05 

Gıda etiketlerinin okunabilir 

olduğunu düşünüyorum. 
17 125 35 64 8 2.69 

Alışveriş de ürünlerin etiketlerini 

okuyacak yeterli zamanım yok. 
17 145 14 55 17 2.63 

Etiketlerdeki bilgileri anlamak 

kullanmak çok kolay 24 144 21 51 9 2.51 

Gıda etiketleri üzerinde sağlanan 

bilgileri yeterli miktarda buluyorum. 
16 162 20 44 6 2.44 

Gıda etiketleri benim çok ilgimi 

çekmiyor. 
19 183 11 26 9 2.28 
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Hane halkı bireylerine mevcut kurum ya da kuruluşların aldıkları 

önlem, düzenleme ve denetlemelerin ne derece etkili olduğu 

sorulduğunda %35.89’u etkili olmadığını belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada yer alan kişilere gıda güvenliği ile mücadelede devletin 

ne derece rol alması gerektiği sorulduğunda %61.29 u son derece etkili 

olunması gerektiğini belirtmişlerdir. 

4. SONUÇ  

Bu çalışmada tüketici anketi kullanarak, tüketicilerin gıda güvenliği 

algısı ve bu konuya yönelik davranışları değerlendirilmiştir. Dünya ve 

Türkiye genelindeki tüketim yapan her birey için gıda riskleri oldukça 

önemlidir. Öyle ki doğal afetlerden sonra birincil endişe kaynağıdır. 

Gıda güvenliğiyle ilgili endişeye duyulan gıdaların başında işlenmiş et 

ürünleri ve GDO içerikli gıdalar gelmektedir. Tüketiciler 

alışverişlerinde gıda etiketlerine mümkün olduğu kadar dikkat 

etmektedirler. Ancak genel olarak son kullanma ve üretim tarihi ve 

gıdanın içerdiği katkı maddeleri konularında hassasiyet 

göstermektedirler. Tüketicilerin gıda ile ilgili bilgilendirmede sırasıyla 

en çok etiket, televizyon ve internetten faydalandığı görülmüştür. 

İnsanlar güvenli gıdaya ulaşımı önemsemektedirler. Gıda seçiminde, 

ürünlerin güvenilir gıda sertifikalarına sahip olmasına dikkat 

edilmektedir. Gıda güvenliğinde tüketicilerin beklentilerinin devlet 

denetiminin oldukça büyük önem arz ettiği yönündedir. Katılımcılar 

gıdalara güvenin artmasında ve tüketici endişelerinin azaltılabilmesinde 

devletin çok daha etkin olması gerektiğini düşünmektedir. Denetim 

sürecinin iyi yönetimi ve yaptırımların etkinliği tüketicinin gıdaya olan 
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güvensizliğini önemli ölçüde azaltacaktır. Tüketim noktasında, 

Tüketicilerin gıda güvenliği ve bu konuya yönelik sertifika ve 

etiketleme konularında bilgi düzeylerinin gerek yazılı gerekse görsel 

basın aracılığı ile arttırılması gereği öngörülebilir.  Medya, gıda riskiyle 

ilgili aşırı ve çelişkili bilgiler tüketicilerin kafa karışıklığı ve 

güvensizliğinden sorumlu olduğu söylenebilir. Bu nedenle, gıda 

güvenliğiyle ilgili endişeler artarken doğru, kanıta dayalı ve risk ile 

fayda arasında dengeli bilgi sağlamayı amaçlayan gıda riski iletişimini 

yönetmeye ihtiyaç vardır.  Tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki 

endişelerini ortadan kaldırmak için politika müdahaleleri, özellikle 

sebze, meyve ve et gibi riskli olduğu düşünülen ürünler olmak üzere 

yaygın gıda ürünlerinde algılanan riski azaltmaya odaklanmalıdır. Bunu 

yapmak için, bu ürünlerin güvenliğinin daha iyi kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Üretim noktasında, Türkiye’de gıda üretim 

merkezlerinin de denetimlerinin arttırılarak onların asgari koşullar 

altında bir standardizasyona kavuşturulmasının sağlıklı bir beslenme ve 

yaşam süreci için olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Bireylerin hayatta kalmak ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için 

biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamaları 

gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar içinde insanların yaşamak için 

karşılanması gereken en önemli ihtiyacı belki de beslenmedir. Yani 

yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması amacıyla, alınan 

besinlerin vücutta kullanılması beslenme olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, 

vücudun ihtiyacı olan besin öğelerinin yeterli miktarda ve uygun 

zamanda alınmasını hedefleyen bir davranıştır (Arı & Arslan, 2020). 

Biraz daha kapsamlı bir tanım olarak ise beslenme; yaşamın 

sürdürülmesi, büyüme ve gelişme, sağlığının iyileştirilmesi, korunması 

ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, üretkenliğin 

sağlanması için gerekli olan besin ögeleri ile biyoaktif bileşenleri 

sağlayan besinleri tüketerek vücutta kullanılması olarak tanımlanmıştır 

(TUBER , 2015). 

İnsanın gücünü fiziksel ve mental fonksiyonlar bakımından en üst 

düzeyde tutulabilmesi, beslenme durumu ile yakından ilgilidir (Hasipek 

& Sürücüoğlu, 1994). Bugün dünyada beslenme, nitelik ve nicelik başta 

olmak üzere pek çok açıdan üzerinde durulması gereken önemli 

konuların başında gelmektedir. Özellikle 2000-2022 yıllarında dünyada 

yaşanan Covid-19 pandemisi sonucunda beslenme ve ilgili olarak da 

gıda üretiminin önemi çok çarpıcı bir şekilde yeniden hatırlanmıştır. 

Salgın süreci boyunca sağlıklı bireylerde de özellikle bağışıklık 
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sistemin desteklenmesi için yeterli ve dengeli beslenme sağlanması 

vurgulanmıştır (Muslu & Ersü, 2020).  

Beslenme, hayatta kalmak için insanın en temel gereksinimi olan 

doyma gereksinimini yerine getirdikten sonra sağlığın korunması, 

hastalıklara karşı direnç kazanılması ve hatta hastalıkların tedavisi 

içinde de önemidir. Günümüzde kardiyovasküler hastalıklar, pek çok 

kanser türü, obezite, hipertansiyon, diyabet, alerjik hastalıklar, 

osteoporoz ve diş çürükleri gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde 

beslenmenin anahtar rol oynadığı bilinmektedir (Yılmaz & Özkan, 

2007). 

Salgınlar dünya tarihinde ekonomi, eğitim, yönetim ve yaşam 

değişikliklerine yol açan ve global etkileri olan sağlık olaylarıdır. 

Yaşanan örnekleriyle bu etkileri görmek mümkün olmuştur. Tarihteki 

salgınlara bakıldığında beslenmeden, mimariye ve devletlerin 

yıkılmasına kadar birçok konuda yeni gelişmelerin nedeni olmuştur 

(TÜBA, 2020). Son olarak Covid-19 pandemisinde de dünya 

ekonomisi, ülke ekonomileri, üretim ve tüketim tercihleri, eğitim, 

çalışma yöntemleri, iş yapma biçimleri, sosyal ilişkiler, beslenme 

alışkanlıkları ve insan yaşamıyla ilgili daha pek çok şeyin değişimine 

tanık oluk.  

Beslenme, büyüme ve gelişmenin sağlanmasıyla birlikte, hastalıklardan 

korunmada, özellikle ruhsal durumların korunmasında, fiziksel ve 

zihinsel fonksiyonların korunmasında ve immün sistemin 

düzenlenmesinde önemli rol oynar. İmmün sistem diğer adıyla 
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bağışıklık sistemi, vücudun doğal savunma sistemidir. Hücreler, 

dokular ve organlardan oluşan karmaşık bir yapıdır. Beslenme ile 

immün sistem ve enfeksiyonlar arasında doğru bir ilişki bulunmaktadır. 

Sağlıklı beslenme, immün cevabın geliştirilmesi ve enfeksiyonlardan 

korunma için çok önemlidir. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı, immün 

sistemi güçlendirmekte ve viral enfeksiyonları önlemektedir (TÜBA, 

2020). 

Güncel durumda, COVID-19 salgınını kesin olarak önleyebilen veya 

tedavi edebilen herhangi bir ilacın olmadığı bilinmektedir. Buna karşın, 

viral enfeksiyondan korunmada sağlıklı bir bağışıklık sistemi en önemli 

silahlardan birisidir. Bu noktada, yeterli ve dengeli beslenmenin rolü 

aşikârdır. Bağışıklık fonksiyonlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi 

için vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin ögelerinin yeterli 

miktarlarda karşılanması gerekmektedir. A, C, D ve E vitamini gibi 

vitaminler ile çinko, bakır, selenyum ve demir gibi minerallerin sağlıklı 

bir ümmin yanıtın sürdürülmesinde önemli rolleri olduğu 

bildirilmektedir. 

COVID-19 tanımlandığı 2020 ocak ayından itibaren pandemi olarak 

kabul edilmiş, ülkelerin sağlık sistemleri ve ekonomileri için önemli bir 

tehdit haline gelmiştir. İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 2019 Yılı 

Aralık ayının sonlarında solunum yolu rahatsızlıkları belirtileri (ateş, 

öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 

sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta 

bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit 

edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak 
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üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır (TC Sağlık 

Bakanlığı, 2022). 

Korona virüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden 

olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç korona virüsün 

soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli 

Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar 

solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni 

COVİD-19 virüs hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olduğu 

belirlenmiştir (TC Sağlık Bakanlığı, 2022). 

Hastalıktan korunmada ve salgının kontrol altına alınmasında sağlık 

çalışanları ve diğer insanlar tarafından covid-19 hastalığının bahsedilen 

belirtilerinin bilinmesi, seyrinin anlaşılması, önemli bir aşamadır. 

Belirtilerin bilinmesi ile erken tespit edilmesi ve erken dönemde 

izolasyon hastalığın o kişiden çevresine yayılmasının önüne geçilebilir. 

Hastalıktan korunmada zorunlu olmadıkça mobil olmamak, temastan 

kaçınmak, temizlik özellikle el temizliği ve maske kullanımının etkisi 

sıklıkla vurgulanmaktadır. Belirtilen korunma yöntemlerinin yanı sıra 

COVID-19 enfeksiyonuna karşı güçlü bir bağışıklık sistemine sahip 

olmak önemli bir koruma mekanizması olarak kabul edilmektedir. 

Dengeli ve sağlıklı bir diyet, bağışıklığı güçlendirme konusunda etkili 

bir rol oynamaktadır. 

Pandemi süresince DSÖ, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve FAO (Gıda 

ve Tarım Örgütü) COVID-19’a yönelik beslenme önerileri 
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yayınlamıştır. DSÖ, yeterli ve dengeli beslenme adına her gün meyve, 

sebze, baklagiller, tahıllar, patates gibi nişastalı yumrular, et, balık, 

yumurta, süt gibi hayvansal gıdaların, yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek 

gıdalar yerine taze meyve ve sebzelerin, doymuş yağlar yerine 

doymamış yağların, az yağlı süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye 

etmiştir. Ayrıca vitamin kaybını önlemek amacıyla; sebze ve 

meyvelerin fazla pişirilmemesini, günlük kafein tüketiminin 

sınırlandırılmasını, şekerli ve gazlı içecek ile trans yağ içeriği yüksek 

gıdaların tüketiminden kaçınılmasını önermiştir. Benzer şekilde 

Türkiye Diyetisyenler Derneği, COVID-19 için beslenme önerilerinin 

yer aldığı rehberde, “Sağlıklı Yemek Tabağına göre günlük beslenmede 

her ana öğünde tabağın bir çeyreğinin sebzelerden, diğer çeyreğinin tam 

tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, 

yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, 

yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) 

oluşmasının yeterli ve dengeli beslenme sağlamak adına önemli 

olduğunu bildirmiştir (TDD, 2022). 

Bu çalışma Tokat İli Merkez ilçede, 2021 yılı Mart ve Nisan aylarında 

yürütülmüştür. Çalışma ile pandemi sürecinde tüketicilerce tercih 

edilen gıda takviyesi ürünler, bu ürünlerin kullanım şekli, miktarı, 

kullanıcılarının bu ürünlerin COVİD-19 hastalığı üzerinde etkisi 

hakkındaki düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. 
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Bağışıklık Sistemi ve Gıdalar 

 

Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı 

savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini 

tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden 

koruyan karmaşık bir sistemdir. Kısacası vücudu hastalıklara karşı 

koruyan bir savunma kalkanıdır. Geçirdiğimiz bazı hastalıklar ve anne 

sütünden geçen antikorlar doğal bağışıklığı sağarlar  

Doğum ile aktif hale gelen, bağışıklık sistemi zayıfladığında insanın 

hastalığa yakalanma riski de aynı oranda artar. Vücudun hastalıklara 

yakalanma riskini en aza indirmek için bağışıklık sistemini 

güçlendirmek gerekir. Bu sayede vücut hastalıklara karşı tekrar direnç 

kazanır. Kandaki savunma hücreleri olan akyuvarlar, mikropları 

yutarak parçalar ve antikor üreterek zararsız hale getirirler. (Barazzoni  

et. Al, 2020).  

Pandemi sürecinde insanlar bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler, 

mineraller, antioksidanlar ve bunları içeren gıdalarla ilgili bilgi almaya 

ve bu gıdaları tüketmeye çalıştılar. Bunlardan bu süreçte özellikle öne 

çıkanlardan bahsedecek olursak; 

Çinko, insan vücudunda 1000’den fazla transkripsiyon faktörünün, 

300’den fazla enzimin fonksiyon gösterebilmesi için gerekli bir mikro 

besin ögesidir. Gen ekspresyonu, DNA sentezi, protein ve nükleik asit 

sentezi, nörotransmisyon, hormonların depolanması ve sekresyonu gibi 

pek çok metabolik olaya katılmaktadır. Çinko, yüksek proliferatif 
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kapasitesi olan bağışıklık sistemi hücreleri için oldukça önemlidir. 

Bağışıklık sistemi hücreleri, özellikle enfeksiyon sırasında çok daha 

hızlı çoğalmaktadır. Çinko yetersizliği, immün yanıtta bozulmalara 

neden olmakta, oksidatif stresi arttırmakta ve proinflamatuvar 

sitokinlerin artışına neden olmaktadır. Çinko yetersizliğinde viral 

enfeksiyonlara yakalanma riskinin arttığı bilinmektedir.  klinik 

çalışmanın dahil edildiği bir meta analizde çinko takviyesinin üst 

solunum yollarında meydan gelen hastalıkların semptom şiddetini ve 

süresini azalttığı ortaya konmuştur (TC Sağlık Bakanlığı, 2022). 

Omega 3; İnflamasyon, immün yanıtın anahtar bir komponentidir. 

İnflamasyon, spesifik negatif feedback mekanizmalar ile çoğu zaman 

hızlıca çözünür. Bu mekanizmalardan bir tanesi İnflamasyon 

bölgesinde bulunan omega-3 yağ asitlerinin (eikosapentaenoik asit 

(EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA)), enzimatik olarak, resolvin, 

protectin ve maresin gibi mediatörlere dönüşmesidir. Omega-3 yağ 

asitleri, bu yol ile antiinflamatuar etkilerini göstererek immün sistemi 

düzenlenmektedir. Özellikle, bu esansiyel yağ asitlerindeki diyetteki 

yetersizliğinin, inflamasyonun iyileşmesinde gecikmeye sebep olduğu 

bilinmektedir. Bu durumun COVID-19’da ortaya çıkan ARDS ile 

bağlantı kontrolsüz sitokin fırtınasında oldukça önemli olduğu 

belirtilmektedir (FAO, 2020). 

 

Prebiyotik, Probiyotikler Biyolojik değeri yüksek süt ve süt ürünleri 

probiyotik ve prebiyotik içeren gıdalar, sindirimi kolaylaştırır ve 

bağışıklık sistemini güçlendirirler. Bağışıklık sistemini güçlendiren 

dost bakterilere probiyotik adı verilir. Kefir probiyotik bir besindir ve 
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ayrıca B vitaminlerinin emilimini da artırır. 

 

Demir, eksikliğinde bağışıklık sistemini güçsüz düşürür ve 

enfeksiyonlara duyarlılığı artırır. Kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, 

kuru baklagiller ve yeşil sebzeler yanında C vitamini alınmalıdır. C 

vitamini demir emiliminin vücudumuzda artmasına yardımcı olur. 

 

Sirke Tüketimine bağlı olarak gözlemlenen olumlu sağlık etkileri 

yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İlk defa, tıbbın 

kurucusu olarak atfedilen Hipokrat tarafından sirkenin sağlığa faydalı 

olabileceği belirtilmiştir. Antik zamanlardan beri, sirke antiseptik bir 

ürün olarak yaraların iyileştirilmesinde ve enfeksiyonlarla mücadele 

amacı ile kullanılmıştır. Sebze-meyve dezenfektanı olarak da 

kullanılabilir. 

 

Sarımsak: Yemeklere lezzet verici olarak kullanılmasının yanında 

birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla da kullanılmaktadır. 

Kefir: Düzenli tüketildiğinde vücut direncini arttırma da çok önemlidir. 

Zencefil: Asya kökenli bir bitki olan zencefilin sağlığa yararı çok eski 

zamanlardan beri bilinmektedir, yüksek vitamin ve besin kaynağıdır. 

Kekik: Kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak 

kullanılmaktadır. Akciğer ve bronşlar başlıca kullanım alanlarındandır. 

Bal: Yıllardır medikal tedavide kullanılır, içerdiği vitamin mineral ve 

aminoasitlerle doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Sadece bakterilere 

karşı değil virüs, mantar, parazitlere karşı da anti mikrobiyal özellik 
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göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraların hızlı iyileşmesini 

sağlar. Ağız yoluyla alınan bal immün sistemi güçlendirir (Dilber & 

Dilber, 2020). 

C vitamini: C vitamini, biyosentez ve gen ekspresyonunun 

düzenlenmesinde yer alan çeşitli enzimler için bir kofaktör rolü 

üstlenen bir antioksidandır. C vitamini, epitelyal bariyer fonksiyonu, 

fagosit hücrelerinin kemotaksisi ve antimikrobiyal aktiviteleri, NK 

hücrelerinin fonksiyonu ve lenfosit proliferasyonu ve farklılaşması 

dahil olmak üzere hem doğal hem de edinsel bağışıklık sisteminin 

çeşitli yönlerini destekleyerek insan immün sisteminin işlevini 

düzenler. İnsanlarda C vitamini eksikliği, bağışıklık yanıtlarında 

bozulmalar, enfeksiyona karşı artan duyarlılık ile ilişkilendirilirken, C 

vitamini takviyesi enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için yararlı 

görünmektedir (Sağdıç vd., 2020). 

2.METODOLOJİ 

Bu çalışma Koronavirüs (Covıd-19) salgınında bireylerin salgından 

korunmak için gıda takviyesi kullanım durumlarına yönelik, online 

anket olarak gerçekleştirilen bir alan araştırmasıdır. Çalışmanın verileri 

Tokat ili merkez ilçede yaşayan tüketicilerle 2021 Yılı Mart ayında 

dijital anket metodu ile elde edilmiştir. Anket formu, 275 kişi tarafından 

online ortamda doldurulmuştur. Elde edilen veriler frekans tabloları 

oluşturularak yorumlanmıştır.  Katılımcıların pandemi ile ilgili 

endişeleri, buna karşı aldıkları önlemler, gıda alışkanlıklarındaki 

değişim, destekleyici gıda kullanımları ve tercihleri, bununla ilgili bilgi 
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kaynakları, gıda takviyelerinin covid’e etkisi ile ilgili düşünce ve 

bilgileriyle bu ürünler için ayırdıkları bütçe gibi başlıklarda konu 

incelenmiş ve tartışılmıştır. 

3.ARAŞTIRMA BULGULARI: 

Katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumlar, meslekleri, çalışma 

durumları ve aylık gelirleri gibi sosyo-demografik özellikleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo  1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

 

Cinsiyet 

Satır Etiketleri Frekans % 

Erkek 119 43,27 

Kadın 156 56,73 

Genel Toplam 275 100,00 
    

 

 

Eğitim 

Durumu 

Satır Etiketleri Frekans % 

İlkokul 8 2,91 

Lisans 145 52,73 

Lisansüstü 13 4,73 

Lise 65 23,64 

Ortaokul 9 3,27 

Ön lisans 35 12,73 

Genel Toplam 275 100,00 
    

 

 

 

 

 

 

Meslek 

Satır Etiketleri Frekans % 

Çalışmıyor 35 12,73 

Doktor 1 0,36 

Emekli 13 4,73 

Esnaf 2 0,73 

Ev hanımı 26 9,45 

Kamu personeli 98 35,64 

Öğrenci 63 22,91 

Öğretmen 1 0,36 

Özel sektör çalışanı 36 13,09 

Genel Toplam 275 100,00 
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Ailede 

Çalışan Kişi 

sayısı 

Satır Etiketleri Frekans % 

1 Kişi 128 46,55 

2 Kişi 123 44,73    

3 Kişi 22 8,0 

4 Kişi 2 0,73 

Genel Toplam 275 100,00 
    

 

 

 

Aylık Gelir 

Satır Etiketleri Frekans % 

10000-15000 TL 20 7,27 

7000-10000 TL 45 16,36 

5000-7000 TL 63 22,91 

3000-5000 TL 83 30,18 

1500-3000 TL 34 12,36 

15000 TL +  10 3,64 

1500 ve altı 20 7,27 

Genel Toplam 275 100,00 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %56,7’sini kadınlar, %43,3’ünü 

erkekler oluşturmaktadır. Eğitim düzeyinin dağılımı, ilkokul 2,91%,  

lisans 52,73%, lisansüstü 4,73%, lise 23,64%, ortaokul 3,27%, önlisans 

12,73% mezunu olduğu görülmekte.  

Tablo 2’de araştırmaya katılanların  pandemi sebebiyle işlerini 

kaybetmek gibi bir durum yaşayıp yaşamadıkları görülmektedir. 

 
 Tablo 2 . Pandemi Döneminde Ailesinden İşini Kaybedenlerin Durumu 

2 

Pandemide ailenizden işini kaybeden oldu mu? 

Satır Etiketleri Frekans % 

Evet 38 13,82 

Hayır 237 86,18 

Genel Toplam 275 100,00 

 

Pandemi döneminde ankete katılan 275 kişinin %13,8’inin ailesinden 

işini kaybeden olmuştur. 
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Tablo 3. Ankete Katılanların Yakınlarının COVİD-19’a Yakalanma Durumu 

 

Tablo 3’te ankete katılanların yakın çevrelerinde Covid-19’a  

yakalanma durumları görülmektedir 275 kişinin %82,5’inin yakını 

COVİD-19’a yakalanmıştır. Kendilerinin Covid-19’a yakalanıp 

yakalanmama durumları Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4. Ankete Katılanların Covid-19’a Yakalanma Durumu 

  

Ankete katılanların %24,4’ü COVİD-19’a yakalanmıştır. Tablo 5’te 

görüldüğü gibi katılımcıların %26,9’u covid-19 nedeni ile yakınını 

kaybetmiştir. 

Tablo 5. Ankete Katılanların COVİD-19 Sebebiyle Yakınlarını Kaybetme Durumu 

 

5 

Bu sebeple kaybettiğiniz yakınınız oldu mu? 

Satır Etiketleri Frekans % 

Evet 74 26,91 

Hayır 201 73,09 

Genel Toplam 275 100,00 

 

 

3 

 Yakınlarınızdan Covid-19'a yakalanan oldu mu? 

Satır Etiketleri Frekans % 

Evet 227 82,55 

Hayır 48 17,45 

Genel Toplam 275 100,00 

4 

Siz Covid-19'a yakalandınız mı? 

Satır Etiketleri Frekans % 

Evet 73 26,55 

Hayır 202 73,45 

Genel Toplam 275 100,00 
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Grafik 1. Ankete Katılanların Covid-19’dan Korunma Yöntemleri 

 

 
 

Grafik 1’deyakalanmayan katılımcıların bunda etkili olduğunu 

düşündükleri koruma yöntemleri verilmiştir. Grafik incelendiğinde, 

covid-19’a yakalanmayanların %32’si maske ve mesafe kurallarına 

uyduğu için, %18’i sosyal mesafesini koruduğu için, %13’si bulunduğu 

ortamların havalandırmasına dikkat ettiği için, %13’si toplu taşımayı 

mümkün olduğunca az kullanarak, %7’ si spor yapıp, yürüyerek,  

%2’lik kısmı düzenli olarak gıda takviyesi kullanarak hastalıktan 

korunduğunu düşündüğü belirlenmiştir. 

 

Grafik 2. Katılımcıların Pandemi İle İlgili Endişe Duyma Durumu 
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Grafik 2’de pandemi ile ilgili endişe puanlaması görülmektedir. 

Katılımcılardan hiç endişelenmiyorum= 1…5 =çok endişeleniyorum 

ölçeğinde Covid-19 ile ilgili endişelerini puanlamaları istenmiş, 

%36,4’ü orta seviyede endişelendiği, %11,27’sinin endişeli ve 

%15,3’ünün ise çok endişeli olduğu belirlenmiştir. 

Grafik 3’te ise ankete katılanların maske, mesafe, evde kalma gibi 

tedbirlere uyma durumları verilmiştir. Hiç dikkat etmiyorum= 1…5 

=çok dikkat ediyorum ölçeğinde katılımcıların önemli kısmının 

dikkatli veya çok dikkatli davrandığı görülmüştür 

Grafik 3. Pandemide katılımcıların tedbirlere uyma durumu 

 

 

Tablo 6’da katılımcıların pandemide beslenme alışkanlıklarında bir 

değişim olup olmadığı verilmiştir.  

 

Tablo 6. Pandemi Dönemi Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişim Oranı 

 Pandemi dönemi beslenme alışkanlıklarınızın değişmesine sebep oldu 

mu ?   

 

 

6 

Satır Etiketleri Frekans Toplam Yüzde 

Evet 158 57,45 

Hayır 117 42,55 

Genel Toplam 275 100,00 

3,27 1,45
12,00
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Grafik 3: Pandemide maske, mesafe gibi tedbirlere 
uymada

kendinize kaç puan verirsiniz
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Ankete katılanların %57,45’i beslenme alışkanlığında değişim 

olduğunu, %42,55’i değişim olmadığını belirtmiş. Beslenme 

alışkanlıklarını değiştirdiklerini belirten %57,45 oranındaki katılımcı 

sebze meyve ve sıvı tüketimlerini artırırken, hazır yemek, abur cubur 

ve hamur işi tüketimlerini azalttıklarını belirtmişlerdir. 

 

Tablo 7. Destekleyici Gıda Ürünlerinin Kullanım Durumu Ve Tercih Edilen Ürünler 

 Bu süreçte Corona virüsten korunmak için fabrikasyon (ilaç formunda) 

destekleyici gıda veya doğal gıda takviyeleri tükettiniz mi? 

Satır Etiketleri Frekans % 

Evet 185 67,27 

Hayır 90 32,73 

Genel Toplam 275 100,00 

 Bu ürünlerden hangilerini tüketmeyi tercih ettiniz? 

Satır Etiketleri Frekans % 

Doğal destekleyici gıdalar 116 62,70 

Fabrikasyon (İlaç formunda) 

destekleyici gıdalar 13 8,64 

Her ikisi de 56 30,27 

Genel Toplam 185 100,00 

 

Ankete katılanlardan %67,27’si pandemiden korunmak amacıyla gıda 

takviyesi kullandığını belirtmiştir. Takviye gıda ürünü kullanan 

%67,27’lik kısmın %62,70’i sadece doğal ürünler tercih ettiği, 

%8,64’lük kısmın sadece fabrikasyon gıda takviyesi kullandığını 

belirtirken, %30,27’lik kısmın ise her iki destekleyici gıda takviyesini 

de kullandıkları görülmüştür.  

Grafik 6’da pandemi sürecinde gıda takviyesi kullanan katılımcıların 

hangi gıda takviyelerini kullandıkları verilmiştir. Katılımcıların Covid-

19 Pandemisi sürecinde ilaç formundaki gıda takviyesi tercihlerinde En 

çok tercih edilen destekler %32,24’lük yüzde ile D vitamini %27,10 
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oranında da C Vitamini olmuştur.  

Grafik 6. Katılımcıların Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlaç Formundaki Gıda 

Takviyesi Tercihleri 

 
 

Bu ürünlerin temininde katılımcılar çoğunlukla marketleri (%37) daha 

sonra da eczaneleri (%30) tercih etmektedir. Aktarlar (%27) ve en son 

olarak online marketleri (%7) tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

Tüketicilerin ilaç formunda takviyeler dışında kullandığı doğal 

ürünlerle ilgili takviye tercihleri de grafik 7 de verilmiştir. Rastgele 

seçilen kişilerin doğal destekleyici olarak sırasıyla en çok turunçgiller, 

sarımsak, sirke ve arı ürünleri ile hastalığa karşı kendilerini 

gücendirmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. 
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Grafik 7. Katılımcıların Covid- 19 Pandemisi Sürecinde Doğal Destekleyici 

Gıda Tercihleri 

 

 

Satın alınan gıda takviyelerinde doğal gıda takviyelerini tercih etme 

sebepleri Grafik 8’de görülmektedir. Gıda takviyelerinde satın alınan 

yer tercihini etkileyen en önemli kriter % 60,34’lük oranla güvenilir 

olmasıdır, daha sonra %20,0  kolay ulaşılabilir olması  ve %19,66 ile 

ekonomik olmasıdır. 

Grafik 8. Katılımcıların Doğal Destekleyici Gıdaları Tercih Etme Sebepleri  

 
 

Piyasadaki çok çeşitli gıda takviyeleri arasından tüketicilerin hangi 

ürünü kullanacaklarına nasıl karar verdikleriyle ilgili Grafik 9 

hazırlanmıştır.  
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Grafik 9. Katılımcıların Hangi Gıda Takviyesini Kullanacakları Kararında Etkili 

Kriterler 

 

Katılımcıların %49,65’lik kısmı hangi gıda takviyesini kullanacağına 

sağlık bakanlığı onaylı ürünleri tercih ederek karar vermekte, %29,37 

oranında önemli bir kısmı da bu konuda tanınmış markaların 

ürünlerini tercih ederek gıda takviyesi kullanmaktadırlar. Tavsiye 

edilen ürünleri tercih ederek ve ucuz ürünleri almayarak kendileri için 

doğru ürünü kullanmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

 

Grafik 10. Katılımcılarının Gıda Takviyelerinin Covid-19’a Karşı Koruyuculuğu İle 

İlgili Düşünceleri 

 

Grafik 10’da katılımcıların gıda takviyeleri kullanımının covid-19’a 

karşı koruyuculuğu, bu konuda faydalı olup olmadığı ile ilgili 
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düşünceleri görülmektedir.  Verilen cevaplara göre destekleyici gıda 

takviyelerinin covid-19’a yakalanma riskini azalttığını ve Covid-19 a 

karşı korumada faydalı olduğunu düşünenlerin oranı %31,27, 

kararsızların oranı % 46,55 ve faydasına inanmayanların oranı 

24,18’dir. 

Tablo 8’ de katılımcıların gıda takviyelerinin kullanım alanlarını ve 

etkileri ile bilgileri biraz daha ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

Tablo 8: Katılımcıların gıda takviyelerinin covid-19’ etkileri ile ilgili düşünceleri 
Bu ürünler covid-19 hastalık belirtilerini (kuru öksürük, ateş, yorgunluk, baş ağrısı, tat ve koku 

almada kaybı vb.) azaltır.  

Satır Etiketleri Toplam Sayı Toplam % 

Fikrim yok 100 36,36 

Katılıyorum 110 40,00 

Katılmıyorum 65 23,64 

 

Bu ürünler Covid 19 tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltır. 

Satır Etiketleri Toplam Sayı Toplam % 

Fikrim yok 152 55,27 

Katılıyorum 56 20,36 

Katılmıyorum 67 24,36 

 

Bu ürünler tedavide kullanılan ilaçların etkisini azaltır. 

Satır Etiketleri Toplam Sayı Toplam % 

Fikrim yok 141 51,27 

Katılıyorum 33 12,00 

Katılmıyorum 101 36,73 

   

Bu ürünler covid 19 geçiren hastalarda enfeksiyonun tekrar etmesini önler. 

Satır Etiketleri Toplam Sayı Toplam% 

Fikrim yok 150 54,55 

Katılıyorum 60 21,82 

Katılmıyorum 65 23,64 

   

Bu ürünlerin Pandemi döneminin getirdiği anksiyete, uykusuzluk, kaygı bozukluğu gibi 

rahatsızlıklara iyi gelir. 

Satır Etiketleri Toplam Sayı Toplam % 

Fikrim yok 125 45,45 
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Katılıyorum 77 28,00 

Katılmıyorum 73 26,55 

   

Bu ürünleri bağışıklık sistemini güçlendirir. 

Satır Etiketleri Toplam Sayı Toplam % 

Fikrim yok 76 27,64 

Katılıyorum 153 55,64 

Katılmıyorum 46 16,73 

 

Katılımcıların%40,00’ı destekleyici gıda takviyelerinin covid-19 

hastalık belirtilerini azalttığı düşüncesine katılmaktadır. Destekleyici 

gıda takviyeleri bağışıklık sistemini güçlendirir düşüncesine de 

%55,64’lük kısım katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Gıda 

takviyelerinin covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerini 

azalttığı ile ilgili ise katılımcıların çoğunun (%55,27) fikri yoktur. 

Yine destekleyici gıda takviyelerinin covid-19 tedavisinde kullanılan 

ilaçların etkisini azaltıp azaltmadığı ile ilgilide pek fazla bilgi sahibi 

olmadıkları (%51.27) görülmüştür. Destekleyici gıda takviyeleri 

covid-19 geçiren hastalarda enfeksiyonun tekrar etmesini önleyip 

önlemediği konusunda da fikrim yok diyenlerin oranı %54,55’tir. 

Destekleyici gıda takviyeleri Pandemi döneminin getirdiği anksiyete, 

uykusuzluk, kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklara iyi gelir düşüncesine 

%45,45’lik kısmı fikrim yok, %28,00’lık kısmı katılıyorum, 

%26,55’lik kısmı ise katılmıyorum demiştir. 

Ankete katılanların kullandıkları gıda takviyelerinin kullanım alanları 

ve etkileri hakkındaki ne kadar bilgili oldukları ile ilgili düşünceleri 

Grafik 11’de verilmiştir. 

 



TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ | 329 

 

 

 

Grafik 11. Katılımcıların gıda takviyelerinin kullanım alanları ve etkileri hakkında 

bilgi durumu  

 

 

 

Ankete katılanların %15,22’si yeterince bilgili olduğunu, %25,57’si 

yeterince bilgili olmadığını, %59,21’i kısmen bilgili olduğunu 

belirtmiştir.  

 

Grafik 12. Katılımcıları Gıda Takviyesi Kullanımındaki Bilgi Kaynakları 

 
 

Grafi 12’ye göre ankete katılanların gıda takviyesi alırken başvurduğu 

en önemli bilgi kaynağı %50,18’lik oranla sağlık çalışanlarıdır. Daha 

sonra sırasıyla %30,91’i yazılı bilimsel kaynakları, %29,45’i eczacıları, 
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%25,45’i aile hekimlerini, %20,36’sı alternatif tıp uzmanlarını kaynak 

olarak seçmektedirler.  

 
Grafik 13. Katılımcıların Gıda Takviyelerine Aylık Harcama Miktarı 

 

 

Ankete katılanların gıda takviyeleri için %54,2’si aylık 1-50 lira arası, 

%25,8’i aylık 50-100 lira, %9,1’i aylık 100-150 lira, %10,9’u aylık 150 

lira üzeri para harcamaktadır. 

 

4. SONUÇ 

Gerek hastalık süreçlerinde gerekse normal yaşamda hastalıklardan 

korunmada beslenmenin önemi her zaman ve koşulda 

vurgulanmaktadır.  Yani beslenme sağlığın kilit parçalarından biridir. 

Akut, kronik ve bulaşıcı hastalıklarda dahil olmak üzere birçok 

hastalıkta beslenme tedavisi önerilmektedir. Bu nedenle karantina 

dönemlerinde ve normal zamanlarda sağlıklı beslenme ilkelerine uyum 

göstermek oldukça önemlidir (Kartal & ark., 2020).  
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CoronaVirus Disease-2019 (COVID-19), Çin’de ortaya çıkıp giderek 

tüm dünyaya yayılan, dünya genelinde 2.5 milyondan fazla kişinin 

yaşamını kaybetmesine neden olan bir salgındır. Şu ana kadar yapılan 

araştırmalarda herhangi bir diyetin, gıdanın veya besin ögesinin direkt 

olarak COVID-19’u önlediği veya tedavi ettiğine dair yeterli bir kanıt 

yoktur. Ancak literatürde, optimal beslenmenin ölümcül virüslere karşı 

önleyici bir “ön rehabilitasyon” şekli olabileceği düşünülmektedir 

(Kuru Yaşar ve Üstün Aytekin, 2021).  

Beslenmenin bağışıklık sistemini desteklemedeki rolü iyi 

bilinmektedir. Çok sayıda mekanik ve klinik veri, A, B 6 , 

B 12 vitaminleri de dahil olmak üzere vitaminlerin, C, D, E ve 

folat; çinko, demir, selenyum, magnezyum ve bakır dahil olmak üzere 

eser elementler; ve omega-3 yağ asitleri eikosapentaenoik asit ve 

dokosaheksaenoik asit, bağışıklık sistemini desteklemede önemli ve 

tamamlayıcı roller oynar. Bu besinlerin yetersiz alımı ve durumu 

yaygındır, bu da enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına ve bunun 

sonucunda hastalık yükünün artmasına neden olur (Calder et.al.,2020).  

Bu çalışma Covid-19 salgını sonrası bireylerin beslenme 

alışkanlıklarında görülen değişikliklerin ve gıda takviyesi 

kullanımlarının değerlendirilmesi adına güncel verilere sahiptir. 

Dünyanın yaşadığı son Covid-19 pandemisi sürecinde de insanlar 

bağışıklıklarını güçlendirmek ve hastalığın etkilerini hafifletebilmek 

amacıyla beslenmelerini düzenlenirken doğal destekleyici ürünler ve 

tüketiciler için yoğunlaştırılmış içerikte, ilaç formunda, günlük ihtiyaca 

göre hazırlanmış vitamin, mineral ve ekstraktlar gibi gıda desteklerine 
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de önemli oranda ilgi gösterdiler.  

Bu çalışmada da Tokat ili Merkez ilçede yaşayan yetişkin bireylerin 

pandemi döneminde gıda takviyelerine olan ilgileri araştırıldı. 

Katılımcıların %62,90’si salgınla ilgili endişe taşımaktadır ve 

%57,45’inin bu süreçte beslenme şekillerinde değişiklik olmuştur. 

Görüşülen tüketiciler doğal ve dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini 

güçlendirdiğini böylece ve Covid-19’a karşı vücut direncinin arttığı 

düşünmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmanın asıl hedefinde olan 

gıda takviyeleri pandemi sürecinde yaklaşık %67,27 gibi önemli 

kullanım oranı ile katılımcıların hayatına girmiştir. Katılımcılar gıda 

takviyelerinden daha çok (%62,70) doğal formunda (sarımsak, turnçgil, 

bal ve arı ürünleri) kullanmayı tercih etmişlerdir. Tüketicilerin 

%8,64’lük kısmı yalnızca ilaç formundaki gıda (C vitamini, D vitamini, 

çinko, ekstraktlar vb.) takviyeleri ile covid-19’a karşı kendini korumaya 

çalışırken hem doğal gıdalarla hem ilaç formundaki desteklerle 

kendilerini korumaya çalışanların oranı %30,27’dir. Tüketiciler bu 

ürünleri %55,64 oranında bağışıklığı güçlendirdiği, %40,00 oranında 

da hastalığı önlediği ve belirtilerini azalttığı düşüncesiyle 

kullanmaktadır. Bu ürünleri kullanırken en çok güvendikleri bilgi 

kaynaklarının sağlık çalışanları ve bilimsel araştırma sonuçları olduğu 

tespit edilmiştir. Destekleyici gıdaların ağırlıklı olarak eczaneler ile 

marketlerden temin edildiği ve katılımcının yaklaşık %80’inin gıda 

takviyesi için 100TL’ye kadar bütçe ayırdıkları görülmüştür. Kullanılan 

bu ürünleri alırken sağlık bakanlığı onaylı olması, bilinen markalar 

olması ürünleri tercihlerini belirleyen en önemli kriterlerdir. Ankete 
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katıla tüketiciler kullandıkları gıda takviyesi ürünler hakkında tam bilgi 

sahibi değillerdir kısmen bilgili olduklarını belirtmişlerdir ancak sağlık 

çalışanlarının bu ürünleri kullanıyor olması ve bilimsel çalışmaların 

sonuçlarına duydukları güvenle bu ürünleri kullanmaktadırlar. Bu 

ürünlerin bağışıklığı güçlendirdiği ve covid-19 enfeksiyonunun hastalık 

belirtilerinin azalttığını düşünmektedirler.  

Covid-19 pandemisinde hastalığa yakalananlar, hastalığı hafif 

semptomlarla veya belirtisiz atlatabilmek ile hayatını kaybetmek 

arasında çok çeşitli etki aldılar. 2022 yılı yazının yaşandığı bu günlere 

kadar hastalık yükselen ve yavaşlayan seyirlerle insanların hayatını 

etkilemeye devam etmektedir. Hastalığa karşı korunmada geliştirilmiş 

olan aşılar, mevcut ilaçlar, besin veya besin takviyesi gibi koruyucular, 

sosyal izolasyon ve hijyen her zaman için en önemli unsurlardır. Salgın 

süreci boyunca sağlıklı bireylerde de özellikle bağışıklık sistemin 

desteklenmesi için yeterli ve dengeli beslenme sağlanması gereği bilim 

insanlarınca vurgulanmaktadır. Çalışma kapsamında da katılımcılar 

pandemiye karşı koruyucu tüm diğer unsurlarla birlikte beslenme ve 

gıda takviyeleri ile ilgili önerilere uyarak kendilerini korumaya 

çalışmışlardır. 
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