
BAŞLANGIÇ
Dünyadaki her büyük mutfak, kendi ülkesi veya menşe bölgesi için benzersiz bir ekonomik itici 
güçtür. Bunlar arasında en etkili olan restoranlar, sokak gıda satıcılarına, gıda ve şarap 
perakendecilerine, gıda üreticilerine, pişirme ekipmanları üreticilerine, otellere, çiftliklere, balıkçılık 
işletmelerine, fırıncılara ve peynir üreticilerine, şarap imalathanelerine, lojistik ve ticaret şirketlerine, 
tur operatörlerine, araç kiralama şirketlerine, havayolu şirketlerine, kruvaziyer şirketlerine vb. gibi çok 
sayıda küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için önemli gelir sağladığı bilinmektedir.  

Büyük Mutfaklar, menşe yerine dünya çapında bir tanınırlık kazandırır, yerel yiyecek ve içeceklerin 
yurtdışına ihracatı ile GSYİH'yi artırır, gelen turistlerin sürdürülebilir olmalarını sağlarlar.

 Mutfak eşsiz bir ekonomik itici güçtür.
 Maddi gelir sağlar… GSYİH'yi artırır.

2016-2017 yıllarında uzmanlar tarafından yapılan araştırmada, Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin 
hiçbirinin mutfağının tek başına dünyanın en iyi 50 mutfağında ilk 30 a girememiştir. Bunun yanında 
araştırmalar, bir unvan olarak Karadeniz Mutfağının tüketicilerin zihinlerinin çoğunda bulunduğunu 
göstermiş fakat tam olarak hangi yemekleri içerdiğini ve temel özelliklerinin neler olduğunu 
söyleyememiştirler. 

Bununla birlikte Karadeniz’e kıyı ülke mutfaklarını kapsayan “Ortak Karadeniz Mutfağı Markası” 
konseptinde sadece uluslararası işbirliğinin ve çabaların pekiştirilmesinin bölgede ekonomik 
başarının anahtarı olabileceği açıktır.

 Bir konsept.
 Ortak Karadeniz Mutfağı Markası.

Farklı ve başarılı bir kategori statüsüne ulaşmak için Karadeniz Mutfağının tüketicilerin zihninde 
yeniden yapılandırılması ve kavramsal belgelerde dile getirilmesi gerekmektedir. Karadeniz Mutfağı 
Markası net bir şekilde konumlandırması ve tanıtımının stratejik olarak yapılması gerekiyordu. 
 
Bu sebepten dolayı, ilk adım olarak Karadeniz kıyısı ülkelerinin mutfaklarında yer alan ortak bir yemek 
ve ürün veri tabanı oluşturmaya yönelik “Karadeniz Mutfağı Geliştirme ve Tanıtım Programını” 
başlattık. 

 Ortak Veritabanı Oluşturma.
 Yemek ve ürünler.

Programın uygulanması için 2018 yılında Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'daki 
temsilcilikleri ile bir Uluslararası Kıyı Kıyıları Yürütme Komitesi oluşturulmuştur. Ekibimizin her 
yöneticisinin uluslararası iş becerileri ve üst düzey liderlik deneyimi vardır. Tüm uzmanlarımız, kültürel 
ve eğitsel geçmişlerin bir karışımını temsil etmektedir. 

STRATEJİ 
Misyonumuz, nihai tüketicilerin yanı sıra küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri farklı ve başarılı bir 
Marka olan Karadeniz Mutfağı – geliştirmek, sunmak ve dünya çapında tanınan ve takdir edilmesini 
sağlamaktır. 

 Geliştir ve öner
 Farklı ve başarılı marka

Markanın tahmini uluslararası potansiyel hedef kitlesi yaklaşık olarak 500 milyon son tüketiciden 
daha fazladır.   

Karadeniz Mutfağı Markalaşma stratejimiz; geniş bir yemek listesi toplamaya dayanmamaktadır, 
bunun tersine, uluslararası başarı şansı olan birkaç tane ürünü dikkatli bir şekilde pazarlamayı 
hedeflemektedir.

 Marka stratejisi.
 Dikkatli pazarlama seçimi.

Genel hedef, yoğun tanıtım faaliyetleri ile 2025 yılı sonuna kadar Karadeniz mutfağı markasının 
dünyada en çok tanınmış mutfaklar arasında ilk 12-15 arasına sokmaktır.  

2020 yılının sonuna kadar ki öncelikli amacımız, Karadeniz Mutfağı Markasının tartışmasız bir 
çekirdeği olarak Kısa Entegre Menü (SIM) oluşturmak için Ortak Veri tabanından yer alan ürünlerden 
en çok pazarlanabilir yemeklerin seçilmesidir. 

 Kısa Entegre Menü.
 Markasının tartışmasız bir çekirdeği.

Mart 2020'de tamamlanan geniş araştırmamız, tipik Karadeniz Kıyı Alanı yemeklerini ve bölgesel 
ürünlerini depolayan ortak veri tabanının bir araya getirilmesine yardımcı oldu. 650'den fazla ürünü 
içeren ve Karadeniz’e kıyı ülkeler mutfağını kapsayan veri tabanı; Bulgaristan, Rusya, Türkiye, 
Ukrayna, Gürcistan, Moldova ve Romanya kıyı ülkelerine odaklanmıştır.

 Veri tabanı, içeren 650'den fazla ürün.

Araştırma, tüketicilerin veri tabanında toplanan yüzlerce öğeyi tanımasının ve hatırlamasının imkânsız 
olacağını doğrulamıştır. Analizlerimize göre, oluşturulacak olan Karadeniz mutfağı markamız 25 
bölgesel ürün ve 50'den fazla yemek içermemelidir.

 Tüketicilerin fark etmesi ve hatırlaması imkânsız.
 En fazla 50 yemek ve 25 bölgesel ürün.

SONRAKİ ADIMLAR 
Karadeniz Mutfağı markalaşma sürecinin başarısı için hayati önem taşıyan önümüzdeki üç adımın 
uygulanacağı açıktır:

1. Kısa Entegre Menü (SIM) oluşturmak için Ortak Veri Tabanını en çok pazarlanabilir yemeklere 
daraltmak ve bunlar arasında Marka Sembollerini vurgulamak. Profesyonel aşçılar ve profesyonel 
olmayan meraklılar için ipuçları içeren bir “Karadeniz Mutfağı Yemek Tarifleri Dizini” oluşturmak. Bu 
erken aşamada bile Marka, Karadeniz Mutfağı Markalı restoranlar, sokak gıda satıcıları, gıda ve şarap 
üreticileri ve perakendeciler arasında franchising işlemleri de dahil olmak üzere bir dizi paydaşa 
fayda sağlayabilir.

 Kısa Entegre Menü oluştur.
 Marka Sembollerini vurgulama.

2. Geniş bir yelpazede ilgili pazar paydaşlarına sahip bir Uluslararası Karadeniz Mutfağı Kümesinin 
geliştirilmesi: (restoranlar, oteller, çiftlikler, bölgesel ürün üreticileri, balıkçılık işletmeleri, fırıncılar ve 
peynir üreticileri, şarap imalathaneleri, lojistik ve ticaret şirketleri, eğitim ve eğitim kurumları, tur 
operatörleri, hava şirketleri, araç kiralama şirketleri v.b.)

Küme üyeleri sadece Karadeniz Kıyı ülkelerinden - Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, 
Türkiye ve Ukrayna'dan değil, aynı zamanda ilgili Projenin felsefesini ve hedeflerini paylaşmaları 
şartıyla diğer devletler paydaşlara da açıktır. 

 Uluslararası Karadeniz Mutfağı Kümesi.
 Açık Üyelik.

3. Ortak Bir Etkinlik Oluşturma - bir tanıtım kampanyasının resmi olarak başlatılması ile Karadeniz’e 
Kıyı ülkelerdeki 100 restoran ve kıyı bölgelerindeki başkentlerde sosyal medya aracılığıyla çevrimiçi 
olarak yayınlanan “Karadeniz Mutfağı Gala Yemeği” planlanmaktadır. Festivaller ve fuarlar gibi 
aktivitelere katılım gerçekleştirmek. Gala yemekleri, ustalık sınıfları, tatma, vb. etkinlikler 
gerçekleştirmek.

 Ortak Etkinlik.
 Karadeniz Mutfağı Gala Yemeği tanıtım kampanyasının resmi başlangıcı.
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olmayan meraklılar için ipuçları içeren bir “Karadeniz Mutfağı Yemek Tarifleri Dizini” oluşturmak. Bu 
erken aşamada bile Marka, Karadeniz Mutfağı Markalı restoranlar, sokak gıda satıcıları, gıda ve şarap 
üreticileri ve perakendeciler arasında franchising işlemleri de dahil olmak üzere bir dizi paydaşa 
fayda sağlayabilir.

 Kısa Entegre Menü oluştur.
 Marka Sembollerini vurgulama.

2. Geniş bir yelpazede ilgili pazar paydaşlarına sahip bir Uluslararası Karadeniz Mutfağı Kümesinin 
geliştirilmesi: (restoranlar, oteller, çiftlikler, bölgesel ürün üreticileri, balıkçılık işletmeleri, fırıncılar ve 
peynir üreticileri, şarap imalathaneleri, lojistik ve ticaret şirketleri, eğitim ve eğitim kurumları, tur 
operatörleri, hava şirketleri, araç kiralama şirketleri v.b.)

Küme üyeleri sadece Karadeniz Kıyı ülkelerinden - Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, 
Türkiye ve Ukrayna'dan değil, aynı zamanda ilgili Projenin felsefesini ve hedeflerini paylaşmaları 
şartıyla diğer devletler paydaşlara da açıktır. 

 Uluslararası Karadeniz Mutfağı Kümesi.
 Açık Üyelik.

3. Ortak Bir Etkinlik Oluşturma - bir tanıtım kampanyasının resmi olarak başlatılması ile Karadeniz’e 
Kıyı ülkelerdeki 100 restoran ve kıyı bölgelerindeki başkentlerde sosyal medya aracılığıyla çevrimiçi 
olarak yayınlanan “Karadeniz Mutfağı Gala Yemeği” planlanmaktadır. Festivaller ve fuarlar gibi 
aktivitelere katılım gerçekleştirmek. Gala yemekleri, ustalık sınıfları, tatma, vb. etkinlikler 
gerçekleştirmek.

 Ortak Etkinlik.
 Karadeniz Mutfağı Gala Yemeği tanıtım kampanyasının resmi başlangıcı.
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