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1. YÖNETİCİ ÖZETİ
“Maraş Biberi HORECA (Oteller, restoranlar, hazır yemek şirketleri) Kanalları Tanıtım
Çalışmaları Rehberi ”AB ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği ile gerçekleştirilen Maraş
Biberi Kümelenmesi Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projenin B.2.8
no’lu faaliyeti kapsamında Maraş Biberi’nin Türkiye genelinde belirlenen HORECA
sektörü oyuncuları ile çiğ köfte ve sucuk üreticilerine tanıtılması, farkındalık yaratılması
ve kanal bilgilerinin toplanması amacıyla belirlenen illerde oteller, restoranlar, çiğ köfte
ve sucuk üreticileri ziyaret edilmiş; toplam 110 işletmeye yapılan ziyaretler esnasında
proje ve ürün tanıtımı yapılarak aynı zamanda ziyaret edilen kurumların biber
kullanımına ve projeye karşı olan tutumlarına yönelik bir saha araştırması da
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ayrıca, geliştirilen bir B2B formu kullanılmıştır.
Ziyaretlerde, işletmelerin biber tüketim durumları ve tüketim miktarları, markaları neye
göre tercih ettikleri, genel olarak, pul, toz kırmızıbiber ve isot tedarik ederken ürün
seçme kriterleri incelenmiştir. Görüşülen kişilere proje amacı ve kapsamı hakkında bilgi
verilmiş ve bu bilgilendirme sonunda kümelenmeye karşı tutumları analiz edilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda Maraş biberinin bilinirlik algısının ve coğrafi işaret
bilincinin düşük olduğu, biber sektöründe hileli ürünün çok yaygın olduğu kanısı ve
hijyen-güvenilirlik kaygıları öne çıkan unsurlar olmuş; ürün-lezzet standardizasyonunu ve
fiyatın muhtemel müşteri olabilecek işletmeleri için öncelikli tercih kriterleri olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Piyasanın hassasiyetleri göz önüne alınarak projenin üründe
standardizasyon ve kalite güvencesi sunabilmesi bir pazarlama unsuru olarak
değerlendirilmiş, görüşmelerde projenin bu yönüne sıklıkla dikkat çekilmiştir.
Hazırlanan bu rehber; elde edilen bulgular ışığında, Küme üyelerinin satış ve kanal açma
çabalarında yol gösterici olacaktır.
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2. GİRİŞ
Ülkemizde yoğun olarak Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu illerinde tarımı yapılan
Maraş biberi, sadece tüm bölge illerinin değil ülkemizin ortak değeridir. Dünya pazarında
bulunan diğer biber mamullerinin aksine, orta acılık seviyesinde olması ve bu sebeple
çocuklardan erişkinlere kadar çok geniş bir tüketim kitlesine ulaşabilmesi; pul biberin
egzotik bir ürün olması, antioksidan özelliği, fabrikasyon işlemlerden geçmemesi ya da
minimal derecede geçmesi ve dünyada hızlı büyüyen trendlere uygunluğu, Maraş
biberinin bir dünya markası olması için çok önemli avantajlar olarak öne çıkmaktadır.
Ülkemizde kırmızıbiber ekim alanının yaklaşık % 48’i ve üretimin ise % 65’i
Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde biber yetiştiriciliği,
çoğunlukla kuru kırmızıbiber üretimi amacıyla yapılmakta olup, elde edilen ürünler
baharat ürünü olarak pul ve toz biber üretiminde kullanılmaktadır. TÜİK 2016 yılı
verilerine göre Türkiye’deki kırmızıbiberin toplam ekim alanı 122 415 dekar, üretimi 228
531 ton olarak açıklanmıştır.
Proje kapsamında Maraş biberi için önemli bir satış kanalı olan HORECA sektörünün
tüketim alışkanlıklarını ve pazar ilişkilerini tespit etmeye yönelik olarak hazırlanan bu
rehber, Maraş biberinin önce ülke gastronomisine, ardından da dünyaya tanıtılması
adına atılan ilk ve temel adımlardır.
Sürdürülen bu tanıtım faaliyetleri ile Maraş biberi için planlanacak pazarlama stratejileri
ve ilgili politikaları için temel veri sağlanacak ve Maraş biberinin rekabet gücünü
artırmaya destek olunacaktır.
Bu kanal ile ilgili çalışmalara; Küme İletişim rehberinde önerilen Küme dışı iletişim
faaliyetleri, belirlenen stratejik hedefler ve Küme vizyonu doğrultusunda ışık tutacaktır.
Küme vizyonu: ‘’Maraş biber sektörünün önümüzdeki on yıllık süreçte teknoloji,
yenilikçilik ve gelişmiş insan kaynaklarıyla geliştirilen rekabet gücü sayesinde kullanım
alanlarının zenginleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve böylece uluslararası marka niteliği
kazandırılarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunması” şeklinde belirlenmiş
olup; HORECA kanalları için yapılacak her türlü çalışmanın bu vizyon dahilinde
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
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2.1 Maraş Biberi Kümelenmesi Projesi Hakkında
Maraş Biberi Kümelenme Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse ettiği, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında desteklenen bir programdır. Genel hedefi, bölge halkının
ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak olan projenin amacı, Maraş biber sektörünün
bölgedeki rekabet gücünü artırmak olarak belirlenmiştir. Maraş Biberi Kümelenme
Projesine, projenin ana faydalanıcısı olan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’nün yanı sıra, Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Kahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası da ana paydaşlar olarak destek vermektedirler. Projeyle birlikte; Maraş
Biber Kümelenmesinin temelinin güçlendirilmesi, Küme Koordinasyon Biriminin
kurulması ve Maraş Biberi Kümelenmesinin markalaşması ile Maraş Biberi Kümelenme
formasyonunun iyileştirilmesi ve Bölgedeki biber işletmelerinin ortak kullanımı için Ortak
bir Paketleme Tesisi ve Analiz Laboratuvarının devreye girmesi öngörülmektedir.
Maraş Biberi Kümelenme Projesi; çiftçileri, biber işletmelerini, bölgedeki sivil toplum
örgütlerini, ilgili devlet kuruluşlarını, üniversite ve enstitüleri bir araya getirerek, değer
zincirinde yer alan tüm aktörlerin katılımıyla araştırma geliştirme, sektörel tanıtım,
destekleyici tesislerin kurulması gibi pek çok faaliyete öncülük etmeyi öngörmektedir.
İşletmelerin ortak kullanımı için kurulacak olan analiz laboratuvarı ve paketleme tesisleri,
proje kapsamında hayata geçirilecek ilk yatırımlar olarak öne çıkmaktadır. Maraş Biberi
Kümelenme Projesi, biber üreten işletmelerin kapasitesini artıracak ve iş birliğini teşvik
eden bir çatı kimliğinde faaliyet gösterecektir. Bu iş birliğinin bir sonucu olarak
kümelenmede yer alan her bir üyenin üretim maliyetlerinin düşmesi, pazarlama ve
rekabet edebilirlikteki avantajlarını artırması hedeflenecektir. Kümelenme projesinin,
aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan finansman kaynaklarının yaratılması için,
işletmelere yol gösterici bir misyonla çalışmalarını yürütmesi planlanmaktadır. Bunlara
ek olarak, kümelenme inovatif fikirlerin hayata geçmesi için yol gösterici olacaktır.
2.2 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
“Maraş Biberi HORECA Kanalları Tanıtım Çalışmaları Rehberi ”, AB ve Türkiye
Cumhuriyeti mali iş birliği ile gerçekleştirilen Maraş Biberi Kümelenmesi Teknik Destek
Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projenin B.2.8 no’lu faaliyeti kapsamında Maraş
Biberi’nin Türkiye genelinde belirlenen HORECA sektörü oyuncularına tanıtılması ve
kanal hakkında bilgi toplamak amacıyla belirlenen illerde oteller, restoranlar, çiğ köfte ve
sucuk üreticileri ziyaret edilmiştir. İllere göre ziyaret edilen otel, restoran çiğ köfte ve
sucuk üreticisi sayıları Tablo 1’de belirtilmiştir. Proje Bölgesi illeri olarak belirtilen
Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa dışında, HORECA sektörünün en
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yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Antalya illerinde de belirlenen otel,
restoran ve üreticilere ziyaretler yapılmıştır.
Ürünün ve projenin tanıtılması amacıyla yapılan görüşmelerde aynı zamanda ziyaret
edilen kurumların biber kullanımına ve projeye karşı olan tutumlarına yönelik bir saha
araştırması da gerçekleştirilmiştir. Maraş biberi için önemli bir satış kanalı olan HORECA
sektörünün tüketim alışkanlıklarını ve pazar ilişkilerini tespit etmeye yönelik olarak
yapılan bu çalışmayla, Küme üyesi üreticilerin ve Maraş biberinin rekabet gücünü
artıracak pazarlama stratejilerinin ve ilgili politikaların belirlenmesi için temel veri
sağlanması amaçlanmıştır.
ADIYAMAN
ANKARA

ANTALYA
GAZİANTEP

İSTANBUL

İZMİR

KAHRAMANMARAŞ
KİLİS
KONYA

ŞANLIURFA

2 Otel
1 Çiğ köfte üreticisi
4 Otel
4 Restoran
1 Çiğ köfte üreticisi
4 Otel
4 Restoran
2 Otel
3 Restoran
1 Sucuk üreticisi
1 Çiğ köfte üreticisi
18 Otel
27 Restoran
5 Sucuk üreticisi
7 Çiğ köfte üreticisi
4 Otel
4 Restoran
1 Sucuk üreticisi
1 Çiğ köfte üreticisi
4 Otel
1 Otel
2 Otel
3 Restoran
1 Sucuk üreticisi
3 Otel
1 Sucuk üreticisi

Tablo 1: İllere göre ziyaret edilen otel, restoran çiğ köfte ve sucuk üreticisi sayıları
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2.3 Türkiye HORECA Sektörünün Güncel Durumu
HORECA sektörü (Oteller, restoranlar ve hazır yemek şirketleri) Türkiye’de, milli gelire ve
ülke tanıtımına olan katkıları ile hizmet ve turizm sektörünün önemli bir parçası olarak
kabul edilmektedir. Ülkemizde bu tür işletmelerin sayısı, çalışan sayıları ve sağladığı
istihdam olanakları her geçen gün artmaktadır. 40 milyon turisti ağırlama potansiyeline
sahip ülkemizde, çok sayıda otel işletmesi, restoran ve hazır yemek şirketi ve çalışanı
bulunmaktadır.
Ülkemizde, küreselleşmeyle beraber değişime uğrayan yaşam tarzının da etkisiyle
HORECA sektörü her yıl genişlemekte bununla beraber tedarikçiler için yeni fırsatlar
doğmaktadır. Dışarıda yemek, endüstriyelleşen dünya ile birlikte Türkiye’de de bir
alışkanlık haline dönüşmüş ve Türk mutfağı ve yemek alışkanlıklarının önemli bir parçası
haline gelmiştir. Bu durum genellikle aile ve arkadaşların evlerde toplanarak ev
yemekleri yemeleri şeklinde gerçekleşse de, giderek artan gelir seviyesinden de
anlaşılacağı üzere artık hiç olmadıkları kadar meşgul olan Türk halkı bu toplantılar için
zaman bulmakta zorlanmakta; restoranlar da insanların sevdikleriyle beraber iyi bir
yemek için talep ettiği alan ihtiyacını gidermeye yardımcı olmaktadır.
Mevcut durumda Türkiye 3.800’den fazla otele, 150.000’den fazla restorana, kafeye ve
sayıları giderek artan fast food dükkânlarına ev sahipliği yapmaktadır. Ancak Türkiye’de
kişi başına dışarıda yemeğe yapılan harcama, Avrupa ortalamasından daha düşük olarak
kaydedilmektedir. TURYID’in 2018 yılında gerçekleştirilen Global Gastroekonomi
Zirvesi’nde yapılan açıklamaya göre ülkemizde dışarıda yemek için kişi başı ortalama
yıllık 245 dolar harcanırken Avrupa’da bu sayı ortalama 843 dolar olarak ifade
edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Avrupa’dan geride kaldığı düşünülebilir
ancak Türkiye’deki yıllık harcamada otel, restoranların ve kafelerin hâkim olabileceği
geniş bir pazar payı mevcuttur ve bu trend Türkiye’deki demografik değişikliklerle de
artış göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı sektörün 2019 yılında %5 oranında
büyümesi ve bu büyümenin önümüzdeki on yıl boyunca da devam etmesi
beklenmektedir.
Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) “Türkiye’de Yeme İçme
Sektörünün Yapısı Gastroekonomisinin Boyutları Nasıl Gelişiyor?” konulu 2018 Ara
Raporu’na göre otel, restoran ve kafeler, Türkiye’nin tüm gıda sektörünün 13,4 milyar
dolarlık kısmına tekabül etmektedir. Türkiye’de otellerde, kafelerde, restoranlarda ve ev
dışındaki diğer mekanlarda yapılan harcamalar her yıl milyarlarca dolara ulaşmaktadır.
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Ipsos Foodservice Monitor Araştırması kapsamında 7 büyük ilde gerçekleştirilen ev dışı
tüketim noktalarının sayım çalışmasına göre 2017 yılında doğrudan yeme içme noktaları
(Restoran, Kafe, Fastfood, Pastane, Bar-Pub vb.) 2013 yılına göre %9 büyümüştür.
Restoran ve kafeler, nokta sayısı anlamında en fazla artış gösteren kanal tiplerinden
olmuştur. Restoran ve Kafe sayısı 3 yıl öncesine kıyasla %23 büyürken; fast food kanalına
dahil olan bazı tipolojilerde büyümeler olmuş; örneğin çiğ köftecilerin ve dönercidürümcülerin sayısı artmıştır. 2018’de de 40 milyon turistin Türkiye’ye 30 milyar dolarlık
gelir sağlayarak sektörün genişlemesine katkıda bulunması beklenmektedir.
Sektördeki para akışının büyük bir kısmını tatil yerleri ve turistik şehirler domine etmekte
ve toplam gelirin %43’ü doğrudan İstanbul’dan gelirken, Bodrum, Antalya, İzmir, Bursa
ve Ankara da pazarın %30’una hâkim olmaktadır. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi
turist merkezlerinde dışarıda yiyen tatilcilerin sayısındaki artış göz önünde
bulundurulduğunda Türkiye’deki restoranların önümüzdeki yıllarda canlanacağını
söylemek mümkündür.
Hem yerel tatlara hem de turistlerin damak tadına hitap eden HORECA segmenti, doğası
gereği hem yerel hem de ithal ürünlere de kapılarını sonuna kadar açmakta ve bu
ürünler için de cazip bir pazar haline gelmektedir. Öte yandan son dönemlerde yerel
mutfakların ve gastronomi turizminin trend haline gelmesiyle birlikte, yöresel ürünler de
büyük önem kazanmış ve işletmeler için birer pazarlama unsuruna dönüşmüştür. Ayrıca
BESFİN Finansal Hizmetler Danışmanlık Şirketi’nin 2018 tarihli Yiyecek ve İçecek Sektörü
2020 Trendleri raporunda tüketicilerin sürdürülebilir, doğal, katkısız, yüksek kaliteli ve
duyulara hitap eden ürünlere yöneleceği belirtilmektedir. Maraş Biberi Kümelenmesi
Projesi ile bu niteliklere sahip bir ürün olarak yeniden yaratılan Maraş Biberi, bu tüketici
trendlerine uygun bir üründür.
Bu bağlamda Maraş Biberi’nin coğrafi işaretli ve nitelikli bir yöresel ürün olarak HORECA
kanallarına tanıtılması ürün için önemli bir stratejik pazarlama hamlesi olarak
değerlendirilmelidir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmanın ana materyalini İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kahramanmaraş,
Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da faaliyet gösteren bazı oteller, restoranlar, çiğ
köfte üreticileri ve sucuk imalatçıları ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde
edilen bilgiler oluşturmaktadır. Çalışma, Nisan-Temmuz 2018 döneminde
gerçekleştirilmiştir. Örnek hacmini toplam 110 işletme oluşturmuştur. Bulguları
değerlendirmek için frekans tablolarından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında Tablo
1’de gösterilen ve illere göre dağılımı verilen otel, restoran ve sucuk – çiğ köfte
üreticilerine ziyaretler yapılmıştır. Ziyaret edilecek otel, restoran ve üreticilerin
belirlenirken, bulundukları ilin önde gelen işletmelerinden olmasına özen gösterilmiş,
daha önceden iletişime geçilerek ilgili kişilerden randevular alınarak, işyerleri ziyaret
edilmiş ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Yapılan ziyaretlerde, ziyaret edilen işletmenin uygunluk durumlarına göre satın alma
yetkilileri, restoran şefleri, işletme sahibi ve müdürleri ile yüz yüze görüşme tekniği
uygulanmıştır. Görüşmeler sırasında, hizmet sektörünün kendi dinamiklerinden
kaynaklanan bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır. Özellikle yetkililerin işletmede servis devam
ederken sorumluluklarına ara vermelerinde yaşadığı güçlüğün önüne geçmek için
görüşmelerin mümkün olduğunca müşteri akışının yoğun olmadığı saatlerde yapılmasına
dikkat edilmiştir. İki uzman tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde öncelikle ziyaret
nedeni detaylı olarak açıklanmış ve proje hakkında detaylı bilgi verilmiştir. İşletme
yetkililerinin birçoğunun ilk etapta ziyaretleri bir denetim faaliyeti olarak algıladıkları
gözlemlenmiştir. Görüşmenin en başında, yetkililerin ziyaret nedenini ve proje kapsamını
eksiksiz anlamalarına azami dikkat gösterilmiştir.
Görüşülen kişiye proje kapsamında üretilen ipek biber numunesi ile birlikte proje ile ilgili
bilgilerin yer aldığı proje tanıtım broşürü ve daha sonra piyasaya çıkacak biber
ambalajlarının üzerinde yer alacak logoyu içeren proje magnetleri teslim edilmiştir.
Ayrıca yapılan saha araştırması için görüşme yapılan kişilerden daha önce hazırlanan
ziyaret formunda(B2B formu) yer alan soruları sözlü olarak cevaplandırmaları istenmiş,
cevaplar not olarak ziyaret formuna işlenmiştir. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmeler
sonunda, proje ekibiyle paylaşmak üzere görüşülen kişinin iletişim bilgileri alınmıştır.
Görüşmeler esnasında ziyareti gerçekleştiren uzmanlar tarafından;
-

Formda yer alan soruların anlaşılır biçimde sorulması,
Soruların ağır ağır ve önemli noktalar vurgulanarak yönlendirilmesi,
Sorudan soruya geçerken yanıtlar için elverişli zaman aralıklarının bırakılması,
İstenen yanıt alınınca hemen yeni bir soruya geçilmemesi,
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-

Görüşülen kişinin açıklamasını bitirmesinin beklenmesi ve gerekirse
detaylandırılması,
Son yanıt alındıktan sonra bile görüşmenin hemen bitirilmemesi hususlarına dikkat
edilmiştir.
Ayrıca Proje kapsamında numune stick biber gönderilmesi amacıyla bir adres listesi
oluşturulmuştur.

4. BULGULAR
Biber; başta tencere yemekleri olmak üzere, kebap çeşitleri, köfte, et yemekleri ve çiğ
köfte yapımında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Oteller, restoranlar ve çiğ köftesucuk üreticilerinde satın alma kararını veren yetkililerle yapılan görüşmelerde satın
almaya ilişkin tercihleri ile ilgili kriterler üzerine görüşülmüştür. İşletmelerin biber
tüketim durumları ve tüketim miktarları, markaları neye göre tercih ettikleri, genel
olarak, pul, toz kırmızıbiber ve isot tedarik ederken ürün seçme kriterleri incelenmiştir.
Görüşülen kişilere proje amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiş ve bu bilgilendirme
sonunda kümelenmeye karşı tutumları analiz edilmiştir.
4.1 Biber Kullanımı ve Miktar Analizi
4.1.1 Oteller
Otellerin mutfaklarında biber kullanım durum incelendiğinde, ziyaret edilen otellerin
tümünde biber kullanıldığı tespit edilmiştir. Otellerin %48’inde sadece pul biber
tercih edildiği görülmektedir. Pul biber kullanım oranının son derece yüksek olması
otellerin Maraş Biberi açısından ciddi bir potansiyel teşkil ettiğini göstermektedir.
Özellikle otellerin farklı kültürlerden misafirleri ağırladığı göz önüne alındığında orta
derece acılık seviyesi ile Maraş Biberinin önemli bir pazarlama avantajına sahip
olduğu görülmektedir.

Kullanmıyor
0%

KULLANIYOR
100%

ŞEKİL 1: İŞLETMEDE BİBER KULLANIMI - OTELLER
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20%
Pul biber - İsot Toz Biber

11%
Pul Biber - Toz
Biber

48%
Pul Biber

14%
Pul Biber - İsot

7%
İsot

ŞEKİL 2: KULLANILAN BİBER TÜRLERİ – OTELLER

4%
15,1 kg - 20 kg

2%
20 kg üzeri

2%
0,1 kg - 2 kg

20%
2,1kg - 5 kg

36%
10,1 kg - 15 kg

36%
5,1 kg - 10 kg

ŞEKİL 3: AYLIK ORTALAMA PUL BİBER TÜKETİM MİKTARI - OTELLER *
* Görüşülen 44 otelden 31'inden alınan cevaplar doğrultusunda

Aylık pul biber tüketim oranı otellerin %36’sında 10-15kg, %36’sında 5-10 kg
aralığında olduğu görülmektedir. %2 oranında 20 kg ve üstü ve %2 oranında 15-20kg
aralığında pul biber tüketildiği tespit edilmiştir. Öğlen ve akşam servisi yoğun
olmayan ve hatta yemek servisi kahvaltı ile sınırlı otellerde ise pul biber tüketimin 1-2
kg aralığında olduğu görülmektedir (%2).
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4.1.2 Restoranlar
Restoranlarda biber kullanım durum incelendiğinde, ziyaret edilen restoranların
tümünde biber kullanıldığı tespit edilmiştir. Kebapçı sınıfındaki restoran yetkilileri
daha yüksek acılık oranı tercih ettiklerini belirtirken, diğer tüm restoranlarda genel
eğilimin orta derecede acı biber tüketmek yönünde olduğu gözlemlenmiştir.
Restoranların yüksek bir bölümünün (%76) sadece pul biber tedarik ettikleri
görülmüştür.
Kullanmıyor
0%

KULLANIYOR
100%

ŞEKİL 4: İŞLETMEDE BİBER KULLANIMI - RESTORANLAR
Restoranların aylık pul biber tüketimi incelendiğinde ise %21 oranında restoranın
20kg ve üzeri tüketim yaptıkları görülmüştür.1-2 kg aralığında pul biber tüketen
restoranların oranı ise %33’dür.

9%
Pul Biber - Toz
Biber

2%
Pul Biber - İsot Toz Biber

13%
Pul Biber - İsot

76%
Pul Biber

ŞEKİL 5: KULLANILAN BİBER TÜRLERİ – RESTORANLAR
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0%
15,1 kg - 20 kg

21%
20 kg üzeri

33%
0,1 kg - 2 kg

10%
10,1 kg - 15 kg

8%
5,1 kg - 10 kg

28%
2,1kg - 5 kg

ŞEKİL 6: AYLIK ORTALAMA PULBİBER TÜKETİM MİKTARLARI - RESTORANLAR *
* Görüşülen 45 restorandan 39'undan alınan cevaplar doğrultusunda

4.1.3 HORECA Geneli
Görüşme yapılan oteller ve restoranlar birlikte değerlendirildiğinde, işletmelerin
büyük bir bölümünün (%68) biber tercihlerini pul biberden yana kullandıkları
görülmektedir. Yapılan görüşmelerde satın almadan sorumlu yetkililerin genel olarak
Maraş biberi konusunda farkındalıklarının oldukça düşük olduğu ve ürünün sektör
genelinde “pul biber olarak” nitelendirildiği gözlemlenmiştir. Görüşülen çoğu
yetkilinin Maraş Biberi’ni sadece Kahramanmaraş’ta yetişen bir tür olarak algıladıkları
görülmüştür.
11%
Pul biber - İsotToz Biber

10%
Pul Biber
- Toz Biber

14%
Pul Biber - İsot

62%
Pul Biber

3%
İsot

ŞEKİL 7: KULLANILAN BİBER TÜRLERİ- TOTAL (RESTORANLAR & OTELLER)
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10%
20 kg üzeri

16%
0,1 kg - 2 kg

2%
15,1 kg - 20 kg

25%
10,1 kg - 15 kg

23%
2,1kg - 5 kg

24%
5,1 kg - 10 kg

ŞEKİL 8: AYLIK PULBİBER TÜKETİM MİKTARLARI- TOTAL (RESTORANLAR & OTELLER)
4.1.4 Çiğ Köfte Üreticileri
Görüşülen çiğ köfte üreticilerin tamamının üretimde biber kullandıkları tespit
edilmiştir. Kullanılan biber türlerine bakıldığında çiğ köfte üreticilerinin çok büyük bir
oranın (%91) isot cinsi biber kullandıkları görülmektedir.

Kullanmıyor
0%

KULLANIYOR
100%

ŞEKİL 9: ÇİĞ KÖFTE ÜRETİMİNDE BİBER KULLANIMI
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9%
PUL BİBER

91%
İSOT

ŞEKİL 10: ÇİĞKÖFTE ÜRETİMİNDE KULLANILAN BİBER CİNSİ

Ömer Aybak Çiğköfte

1 ton

Arsamiea Çiğköfte

5 ton
30 ton

Battabey Çiğköfte
Derviş Yaşar Adıyaman Köftecisi
Kral Çiğköfte
Ziyafet Çiğköfte

1.2 ton
1 ton
0.5 ton

ŞEKİL 11: ÇİĞ KÖFTE ÜRETİMİNDE KULLANILAN AYLIK İSOT MİKTARI
* Görüşülen 11 üreticinin 6’ alınan cevaplar doğrultusunda

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere çiğ köfte üreticilerinin aylık isot
tüketiminin diğer işletme gruplarına oranla oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.

4.1.5 Sucuk Üreticileri
Sucuk üreticilerinin çok büyük bir bölümünün (%64) üretimde hazır sucuk baharatı
karışımı kullandıkları ve ayrıca biber kullanmadıkları görülmektedir. Görüşülen
üreticileri sucuk baharatı dışında biber kullandığını bildiren bölümünün (%36), %50’si
sucuk imalatında kırmızı toz biber, %37’si pul biber, %13’ü ise isot cinsi biber
kullandığını iletti. Görüşmeler sırasında pul biber ve isot kullanan 4 üreticinin sadece
1 tanesi kullanım miktarını paylaştı. Bu üretici 10kg/aylık pul biber tüketmektedir.

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

www.marasbiber.com

18

Kullanmıyor
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Kullanıyor
64%

ŞEKİL 12: SUCUK ÜRETİMİNDE BİBER KULLANIMI

TOZ KIRMIZI
BİBER
50%

PUL BİBER
37%

İSOT
13%

ŞEKİL 13: SUCUK ÜRETİMİNDE KULLANILAN BİBER TÜRLERİ

4.2 Marka Analizi
4.2.1 Oteller
Görüşülen otellerin %22’si biber alımını toptancı firmalardan yapıldığını bildirmiştir.
Toptancı firmadan alım yapılmasının maliyet anlamında avantaj sağladığının yetkililer
tarafından sıklıkla ifade edilmiştir. Malatya Pazarı ise %20’lik tercih oranı ile en çok
tercih edilen marka olarak öne çıkmaktadır. Malatya Pazarı’nı %13’lük bir oran ile
Bağdat markası takip etmektedir. Diğer markaların ise %2 ve %7 arasında değişen
oranlarda tercih edildiği görülmektedir. Otel yetkilileri ile yapılan görüşmelerde
Malatya Pazarı ve Bağdat markalarının ürün kalitesi ve devamlılığı anlamında güven
veren markalar olarak öne çıktığı gözlemlenmiştir.
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GÖZNURU

HAKSAL

METRO

KALAYCIZADE

ARİFOĞLU

BAĞDAT

MALATYA PAZARI

0

ŞEKİL 14: BİBER SATIN ALIMINDA MARKA TERCİHLERİ - OTELLER
4.2.2 Restoranlar
Görüşülen restoranların %35’i biberi toptancı firmalardan tedarik ettiğini bildirmiştir.
Yapılan görüşmelerde yetkililer bu tercihlerinde toptancıların fiyatlarının daha uygun
olduğunu sıklıkla dile getirmişlerdir.
Malatya Pazarı restoranlar arasında da %17’lik tercih oranı ile en çok tercih edilen marka
olarak öne çıkmaktadır. Yetkililer bu markaya güven duyduklarını ve kalite anlamında da
sıkıntı yaşamadıklarını sıklıkla dile getirmişlerdir. Görüşmelerimizde yetkililer zaman
zaman biberin içinde yabancı maddelerin çıktığına şahit olduklarını belirtmiş, kimi
yetkililer bunu analiz sonuçları ile kanıtladıklarından bahsetmişlerdir. Bu yetkililer
tercihlerini olumsuz tecrübelerden sonra büyük markalarla çalışmaktan yana
kullandıklarını belirtmişlerdir. Özel üretim biber tedarik eden restoranların oranı ise %15
olarak tespit edilmiştir. Özel üretim tercih eden yetkililer bu tercihlerinin arkasında yatan
en önemli sebebin aynı lezzeti yakalamak konusundaki hassasiyetleri olduğunu
belirtmişlerdir.
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ŞEKİL 15: BİBER SATIN ALIMINDA MARKA TERCİHLERİ - RESTORANLAR
4.2.3 HORECA Geneli
Sektör genelinin marka tercihleri incelendiğinde Malatya Pazarı’nın en çok tercih dilen
marka olarak öne çıktığı görülmektedir. İşletmelerin tedarikçi firma seçerken çok sayıda
ürün çeşidini aynı tedarikçiden temin edebilmeye de dikkat ettikleri gözlemlenmiştir.

Diğer *
ÖZEL ÜRETİM
METRO
AYFER KAVUR
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HALİLOĞLU
ARİFOĞLU
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ŞEKİL 16: BİBER SATIN ALIMINDA MARKA TERCİHLERİ - TOTAL
(RESTORANLAR & OTELLER)
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Diğer Markalar;
 Ayla
 Bağcıoğlu
 Çavuşoğlu
 Dedeoğlu
 Erbay
 Göznuru
 Haksal
 İpek
 Kalaycızade
 Karayağlı
 Marbi
 Nil
 Öncü
 Öztürkler
 Şekerci Sıtkı
 Seymen
4.2.4 Çiğ Köfte Üreticileri
Çiğ köfte üreticilerinin en çok tercih ettiği markanın Çavuşoğlu olduğu tespit
edilmiştir (%82). Yapılan görüşmelerde üreticiler biberin çiğ köfteye lezzet veren en
önemli malzeme olduğuna sıklıkla vurgu yaparak lezzet standardını korumak amacıyla
biberi mümkün olduğunca aynı tedarikçiden temin etme eğiliminde olduklarını
aktarmışlardır.
9%
TOPTANCI
FİRMA
9%
BULDUMLAR

82%
ÇAVUŞOĞLU

ŞEKİL 17: BİBER SATIN ALIMINDA MARKA TERCİHLERİ – ÇİĞ KÖFTE ÜRETİCİLERİ
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4.2.5 Sucuk Üreticileri
11 sucuk üreticisiyle yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler doğrultusunda,
üreticilerin sıklıkla hazır sucuk baharatı kullandıkları tespit edilmiştir. Toptancı firma
dışında üreticiler tarafından verilen markalar birbirinden farklı olduğu için
yüzdelendirme yapılmamış, aşağıda tabloda ayrıntılarıyla sunulmuştur.

ÜRETİCİ
Yalçınsoy Et Sucuk
As Kasap Et Sucuk
Polonez Et Sucuk
Ceylan Et ve Et Ürünleri
Coşkun Et Sucuk
Ulubey Kasap - Sucuk
Altınay Et Sucuk
Özçiflik Et Sucuk
Hidayet Sucuk Çiğ Köfte
Davgana Et Sucuk

MARKA
Özel Üretim
Toptancı Firma
Toptancı Firma
Ayfer Kavur, Selay
Bağdat
Toptancı Firma
Selay Baharat
Toptancı Firma
Çınar Baharat

Mesac Et Sucuk

-

Tablo 2: Sucuk Üreticilerinin Baharat Satın alımındaki Marka Tercihleri
4.3 Tercih Kriterleri Analizi
4.3.1 Oteller
Otellerin biber alımı için çalıştıkları markaları seçerken ne gibi kriterlere dikkat ettikleri
incelendiğinde markanın lojistik avantajlar sağlaması (%24), kurumsallık (%24), fiyat
(%23) ve güvenilirlik (%21) en önde gelen unsurlar olarak dikkat çekiyor. Yapılan
görüşmelerde otellerin çalıştıkları tedarikçiler ile uzun yıllar iş birliğini sürdürme
eğiliminde oldukları da gözlemlenmiştir.
Otellerin kullandıkları biberi tercih etme kriterleri incelendiğinde ürünün kalitesi %42’lik
bir oran ile en fazla önemsenen kriter olarak öne çıkıyor. Yapılan görüşmelerde biberin
yağ ve tuz oranının kaliteyi en çok etkileyen unsurlar olduğu sıklıkla ifade edildi. Kalitenin
hemen ardından öne çıkan diğer bir kriter ise ürünün lezzeti (%20). Biberin acılık oranı
ise lezzeti etkileyen faktörlerin başında geliyor. Otellerin biber satın alırken dikkate ettiği
diğer bir kriter ise hijyen (%24). Biberin hijyenik koşullarda üretilmesinin yanı sıra
ambalajlı olması, boyasız ve katkı maddesiz olmasının da sıklıkla bu başlıkla altında
değerlendirildiği gözlemlendi. Restoranı ile bir iddia ortaya koyan ve çoğunlukla
uluslararası zincir olan 5 yıldızlı otellerde söz konusu satın almada mutfak şeflerinin söz
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sahibi olduğu, diğer otellerde ise sürecin satın alma yetkilileri tarafından yönetildiği
anlaşılmaktadır.

4%
Aynı Noktadan
Farklı Ürün
Tedarik İmkanı

3%
Ürün
Standardizasyonu

1%
Müşteri Beğenisi
23%
Fiyat

21%
Güvenilirlik

24%
Kurumsallık

24%
Lojistik Avantaj

ŞEKİL 18: BİBER MARKASI SEÇİM KRİTERLERİ- OTELLER
6%
Lezzet
Standardizasyonu

1%
Menşe

42%
Kalite

27%
Lezzet

24%
Hijyen

ŞEKİL 19: BİBER SEÇİM KRİTERLERİ** – OTELLER
4.3.2 Restoranlar
Restoran yetkililerinin biber tedarik ettikleri markaları seçerken en önem verdikleri
kriterlerin güvenilirlik (%30), kurumsallık (%25) ve fiyat (%19) olduğu görülmektedir.
Görüşülen restoran yetkililerinin büyük bir çoğunluğunun hileli ürünler konusunda
yüksek farkındalığa sahip olduğu gözlemlenmiş, yaşanan olumsuz tecrübelerin
sonucunda güvenilirlik kavramının tedarikçi seçiminde öne çıktığı anlaşılmaktadır.
Aynı tedarikçiden başka ürünlerin de tedarik edilebilmesi ve ürün standardizasyonu
diğer dikkat edilen kriterler olarak öne çıkmaktadır.
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11%
Ürün
Standardizasyonu

12%
Aynı Noktadan
Farkı Ürün
Tedarik İmkanı

19%
Fiyat

30%
Güvenilirlik

25%
Kurumsallık

3%
Lojistik Avantaj

ŞEKİL 20: BİBER MARKASI SEÇİM KRİTERLERİ- RESTORANLAR
5%
Lezzet
Standardizasyonu

MENŞE
0%

31%
Kalite
44%
Lezzet
20%
Hijyen

ŞEKİL 21: BİBER SEÇİM KRİTERLERİ** – RESTORANLAR
Restoranların kullandıkları biber tercih etme kriterleri incelendiğinde ürünün
lezzeti %44’lük bir oran ile en fazla önemsenen kriter olarak öne çıkıyor. Biberin acılık
oranı ise lezzeti etkileyen faktörlerin başında geliyor. Lezzetin hemen ardından öne
çıkan diğer bir kriter ise ürünün kalitesi (%31). Restoranların biber satın alırken
dikkate ettiği diğer bir kriter ise hijyen (%20).
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* * Biber seçim kriterlerinin alt kriterleri;
Hijyen Kriterleri:
Kalite Kriterleri:
 Katkısız

Kokusu
 Boyasız

Parlaklığı
 Hijyenik

Rengi
üretim

Yaprak Büyüklüğü
 Ambalajlı ürün

Tohum oranı

Lezzet Kriterleri
 Acı oranı
 Tuz oranı
 Yağ oranı

4.3.3 Çiğ köfte Üreticileri
Çiğ köfte üreticilerinin biber markası seçerken en öncelikli kriterinin ürün standardı
olduğu anlaşılıyor (%39). Üreticiler müşterinin lezzetteki en ufak değişime bile duyarlı
olduklarını bu sebepler tedarik edilen biberin hep aynı lezzette olmasının kendileri
için çok kritik öneme sahip olduğuna sıklıkla vurgu yapmışlardır.
6%
Fiyat

39%
Ürün
Standardizasyonu

22%
Kurumsallık

11%
Lojistik Avantaj

22%
Güvenilirlik

ŞEKİL 22: BİBER MARKASI SEÇİM KRİTERLERİ – ÇİĞ KÖFTE ÜRETİCİLERİ

27%
Kalite
60%
Lezzet

13%
Hijyen

ŞEKİL 23: BİBER SEÇİM KRİTERLERİ – ÇİĞ KÖFTE ÜRETİCİLERİ
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4.3.4 Sucuk Üreticileri
Sucuk üreticileri ile yapılan görüşmelerde marka tercihlerinde geleneksel ilişkilerin ön
planda olduğu gözlemlenmiştir. Üreticiler sıklıkla, uzun sürelerdir tanıdıkları, kimi
zaman da hemşerilik ve arkadaşlık ilişkileri olan kişilerle çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
8%
Aynı Noktadan
Farkı Ürün
Tedarik İmkanı

8%
Fiyat

25%
Kurumsallık
59%
Güvenilirlik

ŞEKİL 24: BİBER MARKASI SEÇİM KRİTERLERİ – SUCUK ÜRETİCİLERİ

14%
Hijyen

57%
Kalite

ŞEKİL 25: BİBER SEÇİM KRİTERLERİ – SUCUK ÜRETİCİLERİ
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4.4

Kümelenmeye Karşı Tutum Analizi
4.4.1 Oteller
Otellerle yapılan görüşmelerde yetkililerin genel olarak projeye ilgi duydukları
gözlemlendi. Görüşmeler sırasında birçok yetkili proje kapsamı ile ilgili detaylı sorular
sorarak kendi görüşlerini paylaştılar. Birçok yetkili gıda güvenliğine ilişkin sorunlara
değinerek projenin gıda güvenliği konusunda ciddi bir ihtiyacı karşılayacağı
konusunda görüş bildirdiler. Yetkililer sıklıkla hileli ürün tedariki konusundaki geçmiş
tecrübelerini paylaşarak, projenin tüm bu sorunların önüne geçmek için son derece
faydalı olacağına inandıklarını ifade etmişlerdir.
Otel yetkililerin %59’u proje kapsamında ürün tedarik edeceğini bildirirken %36’lık bir
grup ise şartlar uygun olursa düşünebileceğini bildirmiştir. Görüşülen otellerin %5’lik
bir bölümü ise proje ile ilgilenmediklerini iletmişlerdir.
5%
Hayır

36%
Şartlar uygun
olursa belki

59%
Evet

ŞEKİL 26: KÜMELENMEDEN SATINALMA TERCİHLERİ – OTELLER
4.4.2 Restoranlar
Yapılan görüşmelerde, restoran yetkililerinin proje kapsamı hakkındaki bilgilendirmeyi
son derece ilgi ile takip ettiği ve olumlu karşıladığı gözlemlendi. Birçok yetkili fiyat
konusunda bilgilendirilmeyi talep etti. Özellikle “aflatoksin” sorunu konusunda
farkındalığın oldukça yüksek olduğu tespit edildi. Projenin, güvenli ürüne ulaşma
açısından son derece faydalı olacağı görüşü sıklıkla paylaşıldı. Görüşülen restoran
yetkililerinin %36’sı proje kapsamında satılacak üründen satın alma yapmak istediğini
belirtti. %50’lik bir grup ise şartlar uygun olursa belki satın alabileceklerini iletirken,
görüşülen yetkililerin %14’ü ise proje kapsamında Maraş biberi tedarik etmeyeceğini
bildirdi. Özellikle Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da yapılan görüşmelerde,
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bölgesel rekabetin bir sonucu olarak ürünün Kahramanmaraş ilinin adını
taşımasından ötürü tepki duyulduğu da gözlemlendi.

14%
Hayır
36%
Evet
50%
Şartlar uygun
olursa belki

ŞEKİL 27: KÜMELENMEDEN SATINALMA TERCİHLERİ – RESTORANLAR
4.4.3 Çiğ Köfte Üreticileri
Yapılan görüşmelerde, çiğ köfte üreticilerinin %37si proje kapsamında satılacak
üründen satın alma yapmak istediğini belirtti. Üreticilerin %36’sı ise proje
kapsamında satılacak üründen satın alma yapmayacağını bildirdi. Yapılan
görüşmelerde çiğ köftenin lezzet standardizasyonu için kullanılan isotun son derece
önemli olduğu sıklıkla ifade edildi. Çiğ köfte üreticilerinin büyük bir bölümünün
müşterinin alışık olduğu lezzeti yakalamakta zorlanacakları gerekçesi ile isot tedarik
ettiği markayı değiştirmekte çekimser davrandıkları gözlemlendi. Özellikle zincir çiğ
köfte markalarının isot tüketimlerinin çok yüksek miktarda olması bu firmaların
kümelenme için ciddi bir müşteri potansiyeli olduğunu ortaya koymakta.

36%
Hayır

37%
Evet

27%
Şartlar uygun
olursa belki

ŞEKİL 28: KÜMELENMEDEN SATINALMA TERCİHLERİ – ÇİĞ KÖFTE ÜRETİCİLERİ
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Her ne kadar firmalar tedarikçi değişimi hakkında çekimser bir tavır sergileseler de
yüksek tüketim oranları sebebi ile bire bir görüşmeler ile satış faaliyetlerinin yoğun
olarak yürütülmesinde fayda olacağı öngörülmektedir.
4.4.4 Sucuk Üreticileri
Görüşülen sucuk üreticilerinin büyük bir oranı (%64) proje kapsamında sunulacak
ürünlerden kullanmayacağını bildirdi. Bu oranın yüksek olması üreticilerin sıklıkla
hazır sucuk baharatı kullanmaları ve mevcut tedarikçilerini değiştirmek konusunda
oldukça muhafazakâr bir tavır içinde olmalarından kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır.
Üreticilerin %27’si proje kapsamındaki ürünlerden satın almayı düşüneceğini iletti.
Sucuk üreticileri, görüşmeler kapsamındaki diğer gruplar ile karşılaştırıldığında proje
amacı ve kapsamı hakkında aktarılan bilgilere karşı ilgisiz oldukları gözlemlenmiştir.

27%
Evet
64%
Hayır

9%
Şartlar uygun
olursa belki

ŞEKİL 29: KÜMELENMEDEN SATINALMA TERCİHLERİ – SUCUK ÜRETİCİLERİ
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5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Maraş Biberi Kümelenmesi Projesi B.2.8 aktivitesi kapsamında Maraş biberinin
ülkemizdeki gastronomi sektörüne tanıtılması amacıyla, Maraş biberi için çok önemli bir
pazar teşkil eden HORECA sektörüne yönelik yapılan tanıtım çalışmalarında ülke
genelinde toplam 110 işletme ziyaret edilmiştir. Yapılan tanıtım çalışmalarıyla eş
zamanlı olarak yürütülen ve Maraş biberi için bir pazarlama stratejisi geliştirilmesi
hususunda yol gösterici olması hedeflenen saha araştırmasında elde edilen bulgular
ışığında aşağıdaki noktalara vurgu yapılabileceği gözlemlenmiştir.
Hileli ürünün çok yaygın olduğu kanısı ve güvenilirlik
Yapılan görüşmeler sırasında tüm gruplardaki yetkililer sıklıkla piyasadaki hileli ürünlerin
çokluğuna dikkat çekmiş, birçoğu bu konudaki olumsuz tecrübelerini anekdotlar ile
desteklemiştir. Biberin içine yabancı maddelerin karıştırılması, tuz ve yağ oranının olması
gerekenden yüksek tutulması sıklıkla dile getirilmektedir. Bu olumsuz deneyimler güven
kavramını işletmeciler nezdinde oldukça önemli kılmaktadır. Görüşme yapılan firmaların
hemen hepsinde güven duyulan tedarikçiyi değiştirmeme gibi bir eğilim olduğu
gözlemlenmiştir. Bu durumun proje kapsamında yürütülecek satış çalışmalarında bir
engel teşkil edeceği düşünülse de proje kapsamındaki ürünlerin gıda güvenliği açısından
eksiksiz olmasının pazarlama unsuru olarak çalışmalara güç katacağı öngörülmektedir.
Özellikle batı illerindeki otel ve restoranlarda gerekli kalite belgeli ve sertifikalı
firmalardan alım yapmayı tercih ettikleri ifade edilmektedir.
Maraş biberinin bilinirlik seviyesi düşük
Görüşmeler sırasında gözlemlenen diğer bir önemli nokta da Maraş biberinin bilinirliğinin
oldukça düşük olmasıdır. Ürünün kullanım alanı çok geniş ve işletmelerce kullanım oranı
oldukça yüksek olmasına rağmen daha çok “pul biber” olarak tanımlandığı
gözlemlenmiştir. Maraş biberinin marka değerinin artırılması için Maraş biberi hakkında
farkındalığın yükseltilmesine dönük çalışmaların sürdürülmesi büyük önem teşkil
etmektedir.
Coğrafi işaret hakkındaki farkındalık düşük
Yapılan görüşmelerde sektör aktörlerinin birçoğunun coğrafi işaretin tam olarak ne
olduğu konusunda farkındalıklarının oldukça düşük olduğu gözlemlendi. Proje
kapsamında yapılacak pazarlama çalışmaların bu noktaya önem verilirse sektör
aktörlerinin Maraş biberinin coğrafi işaretli ürün olmasını kendi pazarlama avantajları
olarak değerlendirmeleri sağlanabilecektir.

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

www.marasbiber.com

31

Ürün standardizasyonu sektör için çok önemli
Görüşme yapılan tüm işletmeler kendileri için lezzetin devamlılığının müşteri
memnuniyeti açısından vazgeçilmez olduğunu aktarmışlardır. Özellikle çiğ köfte, kebap,
lahmacun gibi ürünlerde biberin lezzet üzerindeki etkisi çok fazla olduğundan
işletmelerin biber tedarik ettikleri firmalardan en büyük beklentilerinden birinin ürün
standardizasyonu olduğu anlaşılmaktadır. Görüşmeler sırasında proje kapsamındaki
ürünlerin gıda güvenliğinin yansıra bu açıdan da avantaj sağlayacağı vurgulanmıştır.
Yapılan tanıtım çalışmaları ve saha araştırması sonucunda HORECA sektörünün Maraş
biberi için cazip bir pazar olduğu, ancak ürünün pazarın beklentilerini mutlaka
karşılaması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Kaliteli, sertifikalı, güvenilir ve ürün
devamlılığı / standardizasyon gibi kavramlar ürünün tercih edilmesi için en önemli
kriterler olarak öne çıkmaktadır. Maraş biberinin sürdürülen kümelenme projesi ile bu
standartlara kavuşturulması da ürün adına önemli bir rekabet gücü oluşturmaktadır. Öte
yandan işletmelerin biber temin ettikleri mevcut firmaları değiştirmek konusundaki
muhafazakâr olabilecek tutumları da dikkate alınmalıdır. Ayrıca Proje kapsamında
piyasaya sürülecek ürünlerin fiyat avantajı sağlaması durumunda rakipleri arasında öne
çıkabilmesinin kolaylaşacağı göz ardı edilmemelidir. İşletmeler he ne kadar fiyatı en
öncelikli kriter olarak ortaya koymasa da reel şartlar göz önüne alındığında satın alma
süreçlerinde, fiyat birçok işletme için öncelikli unsur olarak önemini korumaktadır.
Ayrıca proje kapsamında satılacak ürünlerin güvenilir ve sorunsuz bir satın alım süreci
sağlanarak işletmelerle buluşturulması da önemle üzerinde durulması gereken
unsurlardır.
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6. SATIŞ VE PAZARLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Bu bölümde Maraş Biberi Kümelenme Projesi çatısı altında toplanan üreticilere, Maraş
biberi için önemli bir satış kanalı oluşturan HORECA kanalı ile çiğ köfte ve sucuk
üreticilerine yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerine katkı sağlayacak önerilerinde
bulunulması amaçlanmaktadır.


Çalışma sonucunda, HORECA kanalındaki otel, restoran işletmeleri ile sucuk ve
çiğ köfte üreticilerinin biber satın alma ve tüketme alışkanlıklarında anlamlı
farklılıklar bulunduğu gözlenmiştir. Bu noktadan hareketle, her bir satın alıcı
segment için farklı özellikler taşıyan ürün üretilmesi ve Maraş biberi ürün
çeşitliliğinin bu farklı işletmelerin farklı ve kendilerine özel beklentilerini
karşılayacak şekilde tasarlanması önerilmektedir. Pazarlama faaliyetleri
yürütülürken her grubun önem gösterdiği kriterler dikkate alınarak bunların
pazarlama unsuru olarak öne çıkarılması gerekmektedir.



Hızla değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte turizmde kültürel ve geleneksel
değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Yerel ürün ve lezzetlerin korunup
geliştirilmesi turizm sektörüne ve ülke tanıtımına önemli katkı sunmakta;
günümüzde turistik tercihlerin, yerel değerlerine sahip çıkan ve koruyan ülke ve
bölgelere yöneldiği görülmektedir. Turizm pazarında yaşanan bu değişim yerel
değerleri ön plana çıkartma eğilimini de beraberinde getirmektedir. Yöresel ve
nitelikli ürünlerin üretilmesi, depolanması, kullanımı ve tanıtılması, yalnızca
menülerde kullanılabilecek birer gıda ürünü olmaları nedeniyle değil, aynı
zamanda gastronomi turizm bağlamında değerlendirildiğinde, yöreye
gastronomik destinasyon pazarlama açısından avantaj kazandırmasıyla büyük
önem arz etmektedir. Yöresel ürünlerin otel restoranları menülerinde kullanımı,
o bölgenin diğer turistik destinasyonlarla kıyaslandığında, farklılıklarını ortaya
koymada önemli bir avantajı olarak göze çarpmaktadır. Bu açılardan
değerlendirildiğinde, Maraş biberinin nitelikli ve yöresel bir gıda ürünü olarak,
ürünü kullanan HORECA kanalındaki işletmelere bir prestij ve pazarlama avantajı
katacağı mutlaka vurgulanması önerilmektedir. Maraş biberi genellikle “coğrafi
işaret”e sahip bir ürün olarak sektördeki aktörler tarafından bile
bilinmemektedir. Oysaki bu özelliği ürünün özellikle üst segmentteki işletmeler
için en önemli pazarlama avantajlarından biri olabilir. Bu bakış açısı ile tanıtım
faaliyetlerine bu konudaki bir bilinçlendirme kampanyası dahil edilmelidir.



Gastronomi turizminin dünyada giderek yöresel ve nitelikli gıda ürünlerini öne
çıkartması, ünlü şeflerin menülerinde yöresel ve nitelikli ürünlere yer vererek
bunları bir prestij ve farklılık olarak sunmasıyla birlikte bu tür ürünler dünyada ve
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ülkemizde yeniden değer kazanmış ve kitlelerin peşinde koştuğu bir turistik ürün
haline dönüşmüştür. Gastronomi turistleri, bu tür nitelikli ve yöresel gıda
ürünlerinin peşinde kilometrelerce yol kat etmeyi göze almakta ve bu ürünleri
menülerinde kullanan şefler de aynı şekilde, ürünün kalitesini ve yöreselliğini
vurgulamaktadır. Bu yaklaşımla bakıldığında, Maraş biberinin özellikle yukarıda
bahsedilen gastronomi turizmi için değer yaratabilmesi ve kalitesiyle gastronomi
camiasında söz sahibi olmuş, mutfağında kaliteye önem veren lider restoran
işletmelerinde tercih edilen bir ürün olabilmesi için bu işletmelere ve isim yapmış
şeflere yönelik özel, en üst seviye kalite üründen oluşan “Özel üretim-Premium”
Maraş biberi üretilmesi uygun olacaktır. Üretilen bu “Premium” Maraş biberinin
ambalajı ve pazarlama stratejisi de gastronomi sektörünün en üst segmentini
oluşturan bu tarz restoranlara ve şeflere özel olarak hazırlanmalıdır. Burada
dikkat edilmesi gerek bir husus ise, üst segmentte yer alan restoranların da kendi
aralarında gruplara ayrılmasıdır. Örneğin “fine dining” bir restoran ve kalitesi ile
öne çıkan bir kebap salonu, gastronomik açıdan üst segmentte yer alsalar da
sundukları menülerinin farklı olması açısından Maraş biberini “Premium” kalitede
ancak farklı özelliklerde talep edecekleridir. Üretilecek “Premium” Maraş biberi
ürün grubu bu farklı beklentilere cevap verecek nitelikte farklılaştırılabilir.
 Bu segmentte yar alan restoran işletmelerinde, kullanılan nitelikli gıda ürünleri
aynı zamanda bir prestij ve müşteriye karşı çekici bir pazarlama unsuru
olduğundan, çoğu işletmede bu ürünlerin sergilenmesine ve dekor olarak
kullanılmasına da rastlanmaktadır. Hatta kimi işletmelerde oluşturulan özel satış
köşelerinde, menülerinde kullanılan nitelikli ve yöresel gıda ürünlerinin özel
tasarımlı ambalajlar ve gramajlar halinde satışı da yapılmaktadır. Bu satış
noktaları da Maraş biberi için bir pazar olarak değerlendirilmeli ve bu pazara
yönelik de ürün geliştirilmelidir. Söz konusu özel ürünlerin ambalajlarını bu
kalibredeki işletmelerce tercih edilebilecek tasarım standardında olmasına dikkat
edilmelidir.


HORECA kanalında yer alan otellere bakıldığında ise daha çok fiyat ve hijyengüvenilirlik unsurlarına dikkat edildiği ortaya koyulmuştur. Otellerin kapasitesinin
büyük olması, aynı anda çok sayda müşteriye hizmet verilmesi ve birçok farklı
ürünün satın alma operasyonun aynı anda yürütülmesi gibi nedenlerden dolayı
genelde oteller restoranları için özel ve nitelikli gıda ürünü tedarik etme yönünde
eğilim göstermemektedirler. Restoranı ayrı bir kimlikle kurgulanmış ve ortaya
gastronomik bir iddia koyma hedefindeki otel restoranları ise yukarıda
bahsedilen üst segment restoranlar kategorisinde değerlendirilmelidir. Oteller
için üretilecek Maraş biberinin otellerin beklentilerine yönelik olarak fiyat

Menderes Mah. Trabzon Bulvarı Mis Apt. No:74 Kat 1 Daire:3 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

T +90 535 961 99 93

www.marasbiber.com

34

avantajı, hijyen ve lojistik kolaylık sağlayacak şekilde planlanması büyük önem
taşımaktadır. Oteller bu iki kriter nedeniyle genellikle toptancı firmalar ile
çalışmakta, biber dışındaki diğer tüm ihtiyaçlarını da aynı firmadan toplu olarak
tedarik etme eğilimi göstermektedirler. Bu nedenle oteller için üretilecek Maraş
biberinin toptancı firmalarda satılabilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.


Çiğ köfte sektörü son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılım ile dikkat çekmektedir.
2018 yılı itibari ile Türkiye’de yaklaşık 20.000 çiğ köfte dükkânı olduğu tahmin
edilmektedir. Franchasing sistemi sektörde oldukça yaygın olup, önde gelen çiğ
köfte üreticilerinin bini aşan sayılarda bayii veya franchise şubesi olduğu
bilinmektedir. Bu durum çiğ köfte üreticilerinin Proje için son derece önemli bir
potansiyel teşkil ettiğini göstermektedir. Çiğ köfte üreticileri için en önem taşıyan
kriter standardizasyon olarak öne çıkmaktadır. Biberin çiğ köftenin lezzetini
belirleyen unsurların başında geldiği görüşmelerde sıklıkla ifade edilmiştir.
Çoğunluğu fabrikasyon üretime geçmiş olan çiğ köfte firmaları için mevcut çiğ
köfte formüllerinde yakaladıkları tadı devam ettirecek, tat, tuz ve yağ oranı, renk,
koku gibi unsurlarda standardize edilmiş Maraş biberi ürünleri hazırlanmalıdır. Bu
grubun ihtiyaçlarına cevap verecek ürün özel bir pazarlama stratejisi ile pazara
sunulmalıdır.



Sucuk üreticilerinin çok büyük bir bölümünün üretimde hazır sucuk baharatı
karışımı kullandıkları ve ayrıca biber kullanmadıkları görülmektedir. Proje
kapsamında salt biber sunulduğu takdirde sucuk üreticilerini önemli bir
potansiyel grup olarak değerlendirmenin mümkün olamayacağı görülmektedir.
Bu nedenle sucuk üreticilerine ulaşabilmek amacıyla farklı bir yaklaşım
geliştirilmelidir. Maraş biberi ihtiva eden ve bu unsuru ile öne çıkacak özel bir
sucuk baharatı üretilmesi seçeneği de değerlendirmeye alınabilir.



Görüşülen tüm gruplarda hileli biber ve aflatoksin sorunu hakkında farkındalığın
oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Hemen hemen her yetkili biber
alımlarında karşılaştıkları benzer sorunlarla ilgili bilgi vermiş ve kendi yaşadıkları
olumsuz tecrübeleri aktarmışlardır. Ayrıca, tuz ve yağ oranının yüksek tutularak
ürünün kalitesinin düşürülmesi de sık sık karşılaşılan bir sorun olarak dile
getirilmektedir. Bu sorunların oldukça yoğun ve yaygın olarak yaşanıyor olması
güvenilir tedarikçi kavramını son derece önemli kılmaktadır. HORECA kanalı ile
çiğ köfte ve sucuk üreticilerine yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerine proje
kapsamındaki ürünlerin kalite standardı ve güven unsuru bir pazarlama unsuru
olarak öne çıkarılmalıdır. Bu konuda Küme logosunun etkin kullanımı oldukça
büyük önem arz etmektedir.
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