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BEYPAZARI BELEDİYESİ     Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar  

dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı 

Beypazarı Belediyesi’ne aittir. 

Kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabiliir. 

 

www.beypazari-bld.gov.tr 

belediye@beypazari-bld.gov.tr 

  
 Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi No:20/68  

 Posta  Kodu: 06730  Beypazarı / ANKARA 

 Tel : (312) 762 25 10   

 Fax: (312) 763 13 58 

 

 

 

"Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının 

içeriği Ankara Kalkınma Ajansı ve/veya T.C. Kalkınma Bakanlığı ve/veya Beypazarı 

Belediyesinin görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk 

innoCentric'e aittir." 
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Tarihi “İpek Yolu” üzerinde, binlerce yıllık geçmişe sahip olan Beypazarı, ülkemizin 

kültürel zenginlikler ve doğal güzelliklerle dolu yerleşim merkezlerinden biridir. Resmi 

kayıtlara göre, daha 1573 yılında Beypazarı merkezinin nüfusunun 10.000 olması, 

ilçenin tarihsel süreç içindeki yerini ve önemini ortaya koyan önemli bir göstergedir. 

Günümüzde Beypazarı; Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzındaki tarihi eserleri ve evleri, 

el sanatları, saray mutfağına has yemekleri ve daha birçok özelliği ile Türk kültürünün 

güzelliğini, zevkini ve inceliğini yansıtan ender şehirlerden biridir. 

Atalarımız bizlere; 3000’i aşkın ahşap ev, 200 yıllık bir çarşı ve tarihi dokusu 

bozulmamış bir şehir görünümü bırakmışlar. Sadece 1800’lü yıllardan günümüze 

ulaşan Beypazarı evleri bile, atalarımıza duyduğumuz şükran ve minnet borcunun ne 

denli büyük olduğunu göstermeye yeter. 

Sahip olduğumuz eşsiz mirasın bilinciyle; Türk kültürünün mimari özelliklerini ve 

Türk insanının yaşam tarzını günümüze taşıyan evlerimizi koruyup restore ederek, 

geleceğe ulaştırmak için çalışmaktayız. 
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Tarihimizi ve kültürümüzü tamamlayan tüm değerlerimizi; yazmasıyla, çevresiyle, 

bindallısıyla giyim kuşamımızı; telkari işletmeciliğiyle, bakırcılığıyla, yemeniciliğiyle el 

sanatlarımızı; dolmasıyla, kurusuyla, güveciyle, kapamasıyla, höşmelimiyle Beypazarı 

saray mutfağını yaşamak ve yaşatmak çabasındayız. 

Hedefimiz; Beypazarı’nı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir “AÇIK HAVA MÜZESİ” 

haline getirmektir. Gerek Beypazarı halkı gerekse Beypazarı’nı ziyarete gelenler; 

havasıyla, suyuyla, gelenek görenekleriyle ve en önemlisi de sıcacık insan ilişkileriyle; 

150-200 yıl öncesinin hayat tarzını, 21. Yüzyılın Beypazarı’nda yaşama fırsatı buluyorlar. 

İşte bunun adına “GEÇMİŞE YOLCULUK” diyoruz. 

Proje paydaşlarımızla beraber bölgesel kalkınma için çıktığımız uzun yolda, 

“Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi Projesi” ile yolun devamını 

gösteren önemli bir rehbere kavuşmuş olduk. Bu kapsamda bu projede emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, sizleri; geleneklerimizden gelen konukseverliğimizle; tarihi ve 

doğal güzellikleriyle, el sanatlarıyla, saray mutfağı tarzındaki yöresel yemekleriyle, 

guşganalı evleri ve İnözü Vadisi ile eşsiz güzellikteki Beypazarı’mızda “Geçmişe 

Yolculuk”a bekliyoruz. 

Saygılarımla, 

 

M. Cengiz ÖZALP 

Beypazarı Belediye Başkanı
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Teşekkür  

Projenin araştırma, saha çalışmaları, sektör görüşmeleri ve paydaşlarla iletişim 

sürecinde özverili çalışmalarıyla kolaylaştırıcı ve yön gösterici olan proje sahibi 

Beypazarı Belediyesi’ne, saha organizasyonunu sağlayan proje ortakları Beypazarı 

Kültürünü ve Turizmini Geliştirme Koruma ve Yaşatma Derneği’ne ve Beypazarı 

Kaymakamlığı’na, projeyle ilgili işbirliklerini ortaya koyan Ankara Kalkınma Ajansı’na 

ve en son olarak da saha çalışması sürecinde sektörleriyle ilgili bilgi, deneyim ve 

beklentilerini en açık şekilde ifade eden, Beypazarı’nın yöresel ürünlerinin rekabet 

gücünün gelişmesi için tespit ettiği sorunları belirten ve öneriler sunan sektör 

firmalarının temsilcilerine ve uzmanlara teşekkür ederiz. 

innoCentric – İC Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.  
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Yönetici Özeti  

Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi Projesi, ülkemizde oldukça 

yaygın olan bir problem olan yerel ürünlerin katma değer düşüklüğü ve bölgesel 

ekonomiye, istihdam ve sosyal hayata katkı seviyesinin azalması gibi problemlerin 

üzerine geliştirilmiştir. Yerel ürünler ve coğrafi işaretler çoğunlukla geleneksel 

sektörlerce ortaya konulan ürün ve hizmetlerdir ve gelenekselleşmekten kaynaklanan 

tekdüzelik, değişim ve inovasyona kapalılık nedeniyle, değişen piyasa koşullarına ayak 

uydurmakta zorlanmakta, rekabet etme güçlerini yitirmekte, hatta bazı durumlarda 

katma değerinin aşırı şekilde düşmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. 

Bu durum sadece ülkemize özgü bir durum olmaktan öte, küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin hakim olduğu, yönetsel yeteneklerin kısıtlı olduğu, yeni işgücü girişinin 

azlığı nedeniyle iş niteliğinin gelişemediği ve ar-ge ve inovasyon yeteneğinin düşük 

olduğu tüm sektörlere ait bir sorundur. 

Ancak özellikle Avrupa başta olmak üzere, Hindistan, Meksika, Amerika gibi bazı 

ülkelerde yerel niteliğinden kaynaklanan kalite özelliklerine sahip, eşsiz-tek ve 

bilinirliği üretildiği bölge ile bağlantılı ürünlere yönelik özel stratejiler geliştirildiği, 

markalaşma sayesinde ürün ve üreticilerinin daha iyi ticari koşullarda faaliyet 

gösterdiği, bölgenin ve ürünün bölge ekonomisine yaptığı katkının oldukça artırıldığı 

örnekler olduğu gözlemlenmiştir. Bu örnekler, coğrafi işaretlerin bir strateji dahilinde 

markalaştırılması, kalite güvence sistemleri geliştirilmesi, izleme ve denetim sistemi 

getirilmesi, kapsamlı pazarlama ve tanıtım aktiviteleriyle marka kimliğinin sürekli 

olarak beslenmesi gibi uzun soluklu projeler yoluyla ortaya konulmuş başarılardır. Bu 

örnekler arasında Fransa – Champagne, Cognac içkileri, Roquefort peyniri; İtalya – 

Parmesan peyniri, Melinda Elması,  Meksika – Tekila içkisi, İsrail – Jaffa (yaffa 

portakalı) verilebilir. 

Beypazarı’nda da benzer bir çalışma başlatılması üzere hayata geçirilen proje, bölgede 

yöreye ait olarak bilinen, üretim, tarım ve el işçiliği gibi unsurlarıyla Beypazarı’yla 

özdeşleşmiş oldukça fazla ürün olması nedeniyle öncelikle bu ürünlerin ticarileştirilme 

potansiyellerinin ve mevcut durumdaki katma değerlerinin analiziyle sürdürülmüştür. 
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Öncelikli olarak ele alınmasına karar verilen 2 coğrafi işaret konusunda da detaylı 

analizler, değer zinciri analizleri, üretim ve istihdam yapısına ilişkin araştırmalar 

yoluyla da yukarıda bahsettiğimiz başarı hikayelerinden birinin de Beypazarı kaynaklı 

ortaya çıkarılabilmesi için strateji ve öncelikler belirlenmiştir. 

Bu aşamadan sonra ortaya konulması gereken, yol haritasının bölgesel ve gerektiğinde 

ulusal paydaşlar işbirliğiyle uygulamaya geçilmesi, bölge için coğrafi işaretlerle elde 

edilen katma değerin artırılması, sektörün sunum ve pazarlama inovasyonuyla 

tanıştırılması ve sürecin profesyonelce yönetilerek diğer bölgeler ve Beypazarı’na ait 

diğer ürünler için de kullanılabilecek bir sistem ortaya konulması beklenilmektedir. 
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Proje Zaman Çizelgesi  
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Proje Ekibi 

 

Nevzat UZUNOĞLU – Proje Koordinatörü 

1975 yılında doğdu. 1993-1997 yılları arasında Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita ve 

Madenlerde Ölçme Bölümünde eğitimini tamamladı. 

2000 senesi itibariyle Beypazarı Belediyesi’nde göreve 

başlamış ve halen Beypazarı Belediyesi Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görevine devam 

etmektedir. UZUNOĞLU, Beypazarı Kültürünü ve 

Turizmini Geliştirme, Koruma ve Yaşatma Derneği 

üyesidir. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. 

 

Arife YILMAZ – Danışman 

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Özel 

sektörde dış ticaret deneyiminin ardından Türk Patent 

Enstitüsü’nde 8 yıl Patent Uzmanı ve “KOBİ ve 

Girişimciler Sorumlusu” olarak çalışan YILMAZ, 

inovasyon, kümelenme, girişimcilik, sınai haklar 

yönetimi ve KOBİ hizmetleri konularında uzmandır. 

DPT 9. Kalkınma Planı KOBİ İhtisas Grubu’nda çalışmıştır. Hollanda’da KOBİ ve 

Girişimci Danışmanlığı, İngiltere’de İnovasyon Destek Projesi Tasarımı programlarına 

katılmıştır. IP BASE (CIP), ip4inno (FP6), KOBİler için İnovasyon Yönetimi: “Proje 

Hezarfen”, Girişimci Akademisi, Yenilikçi Teknik Eleman Yetiştirilmesi, Eğitimle 

Sinerji Yaratan KOBİler, Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörler Rekabet Analizi, 

KOBİler için Online Fikri Sınai Haklar Eğitimi Geliştirilmesi (patent4sme–LLP), 

Merzifon Ankastre Kümelenmesi gibi projelerde yer almıştır. İnovasyon Derneği ve 

Yenileşim Derneği yönetim kurulu üyesidir. 
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O. Arda MUTLU - Danışman 

Arda MUTLU, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi 

Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Satış, 

müşteri ilişkileri ve halka ilişkiler konularında dört, 

Kalite Güvence ve Kontrol Sistemleri ve Hijyenik Akış 

Sistemleri konularında da sekiz senelik deneyime 

sahiptir. 2007 senesinde, innoCentric - İC Danışmanlık 

ve Eğitim Hizmetleri şirketini kurmuş ve halen bu 

firmada inovasyon, girişimcilik, iş planı ve fikir 

yarışmaları için konsept geliştirme konularında çalışan MUTLU aynı zamanda Şirket 

Müdürü olarak görevine devam etmektedir. MUTLU birçok seminere konuşmacı 

olarak da katılmaktadır. Girişimci Akademisi, Yenilikçi Teknik Eleman Yetiştirilmesi, 

KOBİler için Online Fikri Sınai Haklar Eğitimi Geliştirilmesi, Eğitimle Sinerji Yaratan 

KOBİler, Samsun Ekonomisine Yön Veren Sektörler Rekabet Analizi, Merzifon 

Ankastre Kümelenmesi gibi projelerde yer almıştır. Arda MUTLU, TOBB ETÜ 

Girişimcilik ve Liderlik Programında İnovasyon ve Fikri Sınai Haklar konusunda eğitim 

vermiştir. Yenileşim Derneğinin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. 

 

Barış Cihan BAŞER - Danışman 

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 

mezun olan BAŞER, Eti Holding’de Mühendis ve Türk 

Patent Enstitüsü’nde Patent Uzmanı olarak toplam 8 

sene kamuda çalışmıştır. Her ülkede bir otorite 

yetiştirmeyi amaçlayan ve iki sene süren “İnovasyon 

Destek Eğitim Programı”na Türkiye adına katılmıştır. 

2005 yılında Avrupa Patent Akademisi’nin sözleşmeli 

eğitmeni olarak görev yapan BAŞER, 2005 yılından bu 

yana birçok projede görev almıştır. Patent, inovasyon, kümelenme, bölgesel kalkınma 

konularında 200’ün üzerinde eğitim vermiştir. Yenileşim Derneği ve Türkiye Küme 

Yöneticileri Kulübü’nün kurucuları arasındadır. Ostim Savunma ve Havacılık 
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Kümelenmesi’nde Koordinatör olarak 4 yıl görev yapmıştır. Halen innoCentric 

firmasında İnovasyon ve Kümelenme Uzmanı, Türkiye Küme Yöneticileri Kulübü 

Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Nilüfer ARIAK – Danışman 

Nilüfer Arıak, 1974 yılında Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Ekonomi-İstatistik bölümünden mezun 

olduktan sonra edindiği iş tecrübeleri ile Finans ve 

Dış ticaret konusunda uzman olmuştur. 2003 yılında 

pazarlama, uluslararası piyasalardan kredi temini, 

girişimci danışmanlığı konularında, 2004 yılında 

yatırım projelerinin değerlendirilmesi, dış ticaret ve 

girişimcilik alanlarında eğitimler vermiştir. AKDAN 

Danışmanlık Limited Şirketi’ni 1995 yılında 

kurmuştur ve halen Genel Müdür olarak görevine 

devam etmektedir. Sahibi olduğu firma özellikle Avrupa Birliği ve Dünya Bankası 

Teknik Yardım Projeleri, KOBİ Danışmanlığı ve Ar-Ge Danışmanlığı konularında 

faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, yönetim ve finans danışmanlığı hizmetlerinde 

bulunmuş, çok sayıda KOBİ’ye finansman, dış ticaret, pazarlama, projelendirme, 

yatırım ve fizibilite çalışması gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. 

Geleneksel El Sanatları Vakfı (GESAV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 

üstlenmiştir. ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı’nda saymanlık ve yönetim kurulu 

üyeliği görevlerini halen yürütmektedir. Bununla beraber, PARGE ve PARMAŞ 

firmalarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devam ettirmektedir. 
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YÖNTEM 

Amaç  

Projenin genel amacı, Beypazarı ekonomisinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün 

artırılması amacıyla yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve/veya katma değerinin 

artırılmasına yönelik strateji geliştirilmesidir.  

Coğrafi işaretler; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin 

bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren 

işaretlerdir. Dolayısıyla bölgelerin ekonomilerinin gelişmesi, yöresel üreticilerin yerel 

kaynakları daha iyi değerlendirmesi, yerel istihdamın artırılması ve hayat şartlarının 

gelişmesi, bölgenin marka kimliğinin desteklenmesi ve bilinirlik ve olumlu algının 

artmasıyla bu ekonomik iyileşmenin sürekliliğini sağlamak anlamında önemli 

avantajlar taşımaktadırlar.  

Yöresel ürünlerin ekonomik değerlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar 

coğrafi işaretlemeler açısından değerlendirildiğinde turizmde ve bölgesel pazarlamada 

önemli rolleri ortaya çıkmaktadır. Bu tarz ürünlere sahip olan bölgelerin ekonomik 

çıkarları dışında turizm ve tanıtım amacı taşıması doğru bir yaklaşımdır. Coğrafi işaret 

tescili yöresel ürünlerin turistik ve ekonomik değerlerinin geliştirilmesi için önemlidir.  

Bu bilgiler ışığında Beypazarı ekonomisinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün 

artırılması amacıyla yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve/veya katma değerinin 

artırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi için mevcut durumda başvurusu yapılmış 

ve Beypazarı için ekonomi, turizm ve marka yönünden katkıları olan ürünler 

incelenmiştir. Alternatifler arasından rekabetçi gücü en yüksek 2 adeti seçilmiş, 

ürünlerle ilgili saha çalışmaları yapılmış, mevcut durumları ile değer zinciri analizleri 

tamamlanmıştır. Tüm bu veriler ışığında Beypazarı’nın ekonomisine sağladığı 

katkıların artırılması ve rekabet yeteneklerinin güçlendirilmesi açısından stratejiler 

belirlenerek yerel paydaşlarla paylaşılmıştır.  
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Analiz Yöntemi  

Veri Toplama Yöntemi 

 
“Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi” Projesi gerçekleştirilirken 

araştırmanın temel amacına ulaşılabilmesi için hem literatür araştırması hem de 

yöresel ürünlerle ilgili en doğru bilgilerin alınabileceği yüz yüze görüşmeleri içeren 

saha çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda, hem birincil hem de ikincil veri toplama 

teknikleri kullanılmış, Ürün Seçim Çalıştayı ve bölgesel aktörlerle görüşmeler yapılarak 

belirlenen iki ürün analiz edilmiştir. 

Araştırmada birincil ve ikincil veri toplama yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Birincil 

veri toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme, derinlemesine mülakat yöntemleri 

kullanılmıştır. Bu görüşmeler Beypazarı’nda yerleşik kurum ve kuruluşların 

temsilcileri, sektör uzmanları ve yöresel ürünlerin durumu hakkında genel bilgi 

sunabilecek firma temsilcileri ile gerçekleştirilmiştir. Ürün Seçim Çalıştayı da birincil 

veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 

Bu yöntemler Beypazarı’nda farklı kurum ve kuruluşlarca özellikle son yıllarda 

üzerinde yoğunlaşılmış olan yöresel ürün ve coğrafi işaret konularında hazırlanmış 

olan araştırmalar ve yine aynı konuda çeşitli kurum ve kuruluşlarca hazırlanan 

envanter çalışmaları ile desteklenerek ikincil veriler elde edilmiştir.  

 

İKİNCİL VERİ TOPLAMA  YÖNTEMİ 

 
Proje sahibi, ortakları, Beypazarı’nda yerleşik kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk 

Patent Enstitüsü temsilcisi ve Ankara Kalkınma Ajansı ile Ürün Seçim Çalıştayı 

gerçekleştirilmiş, projenin tanıtım ve bilgilendirmesi yapılmış, katılımcılarla alternatif 

ürünler arasından rekabetçi gücü en yüksek 2 ürün seçilmiş ve ayrıca birincil veri 

toplama sürecinde yapılabilecek görüşmeler, bilgi kaynakları vb ortaya konulmuştur. 

Çalıştay ve toplantılardaki ön tespitler ve görüşler doğrultusunda ürünlerle ilgili olarak 

literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile ürünlerin çeşitleri, yöreden 
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kaynaklanan ürün özellikleri ve Dünyada benzer iyi uygulamaların varlığı gibi gerekli 

kaynaklar tespit edilerek değerlendirilmiştir. 

 

BİRİNCİL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 

 
İkincil veri toplama yöntemleriyle ürünlere ilişkin derlenen bilgiler, birincil veri 

toplama yöntemiyle derlenen verilerle desteklenmiştir. Bu aşamada paydaş 

görüşmeleri ve ürünlerin genel durumuna ilişkin veri-bilgi sunabilecek firma 

temsilcileriyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  

 

Paydaş Görüşmeleri 

 
“Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi” Projesinde mümkün olan en 

geniş yöresel ürün portföyünü oluşturmak amacı ile bölgedeki tüm ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile görüşme yapılmıştır. Beypazarı Belediyesi, Beypazarı Ticaret Odası, 

Beypazarı Kültürünü ve Turizmini Geliştirme Koruma ve Yaşatma Derneği, Beypazarı 

Kaymakamlığı, Beypazarı Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Tarım Müdürlüğü ve 

bölgedeki bankaların müdürleriyle görüşmeler yapılmıştır.   

Yukarıda belirtilen kurum/kuruluş yetkililer, projede seçilen ürünlerle ilgili bölgesel 

gerçeklere de hakim kişiler olduğundan, yöresel ürünlerin girdi koşulları, talep 

dağılımı, inovasyon ve bölgelerarasılaşma/uluslararasılaşma konularında ve bölge 

işletmelerinin yapısal gerçekleri ve rekabet güçleri hakkında bilgiler alınmıştır. 

Görüşmelerde Beypazarı’nın zayıf ve güçlü yönleri sorgulanmış, mevcut durum temel 

alınarak bölge için yaratılabilecek fırsatlarla, bölgeyi tehdit eden unsurlarda 

sorgulanmış ve Beypazarı’nın GTZF analizi yapılmıştır. 

 

Firmalarla Mülakatlar 

 

Uzmanlarla gerçekleştirilen mülakatlar, ikincil veri toplama yöntemleriyle derlenen 

veriler ışığında değerlendirilip firma temsilcilerince verilen saha verileriyle 
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desteklenmiştir. Firma temsilcileri mülakatlarda, ürünlerinin mevcut durumunu tespit 

etmeye yönelik veri seti sorularını değerlendirerek kendi firmalarının perspektifinden 

bölgedeki ilgili yöresel ürün faaliyetlerini ve bu faaliyetler içindeki kendi paylarını 

sunma imkanı bulmuşlardır. Firma görüşmelerinde ayrıca bölgeye sağladıkları 

ekonomik değer, ürünler için mevcut değer zinciri analizi ve Beypazarı’nda 

bulunmanın avantaj-dezavantajları sorgulanarak yöresel ürün üreticileri açısından da 

Beypazarı GTZF analizi yapılmıştır. 
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Ürün Seçim  Çalıştayı  

 

Beypazarı Belediyesi tarafından Beypazarı Kaymakamlığı ve Beypazarı Kültürünü ve 

Turizmini Geliştirme Koruma ve Yaşatma Derneği ortaklığıyla yürütülen ve Ankara 

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini 

Ticarileştirme Stratejisi” projesi kapsamında 26 Ocak 2012 tarihinde Beypazarı Ticaret 

Odası toplantı salonunda ürün seçim çalıştayı düzenlenmiştir. 

Ürün Seçim Çalıştayı, ticarileştirme stratejisi hazırlanacak olan mevcut durumdaki 

rekabet gücü ve potansiyeli en yüksek 2 (iki) yöresel ürünün seçilmesi amacıyla 

düzenlenmiştir. Çalıştaya ilçenin kanaat önderleri ve ilçedeki ilgili kurum ve 

kuruluşların temsilcileri, proje ortakları ve proje danışmanları katılmıştır.  

Öncelikle proje danışmanları tarafından projenin kapsamı ve çıktıları hakkında tüm 

katılımcılara bilgi verilmiştir. Proje danışmanları tarafından yöresel ürünlerin 

ticarileştirilmesi konusunda sunum yapılmış ve başarı hikâyeleri anlatılmıştır. Bundan 

sonraki bölümün moderasyonu Rekabet Analizi Uzmanı tarafından yapılmıştır. 

Öncelikle, Beypazarı ilçesinin daha önce yapılmış bir GZTF Analizi bulunmaması 

nedeniyle proje danışmanları tarafından paydaş görüşmeleri sonucunda derlenen 

GZTF Analizi tüm katılımcılarla paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır. Belirtilen görüşler 

doğrultusunda Beypazarı ilçesinin GZTF Analizi nihai halini almıştır. 

Daha sonra, tüm katılımcılara proje danışmanları tarafından hazırlanan mevcut 

durum/potansiyel analiz veri tablosunun içeriği hakkında bilgi verilerek ürünlerin 

değerlendirilmesi istenmiştir. 15 katılımcı tarafından doldurulan formlardan elde 

edilen veriler veritabanına aktarılarak analiz için gerekli grafikler ve veri setleri elde 

edilmiştir. Katılımcılarla yapılan değerlendirme sonucunda mevcut durumdaki rekabet 

gücü ve potansiyeli başlıklarında en yüksek puanı alan Beypazarı Kurusu ve Telkarisi 

için strateji geliştirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca çalıştayda proje 

danışmanları tarafından yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda dünyadan iyi 

uygulama örnekleri de anlatılmıştır.  
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Saha Çalışması Görüşmeleri  

 

Proje kapsamındaki birincil verilerin derlenmesi amacıyla gerçekleştirilen saha 

çalışmalarında görüşmeler yürütülen firma, uzman ve ilgili kurum/kuruluş temsilcileri 

aşağıdadır: 

TABLO 1: SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

Firma Yetkilisi /Sektör Uzmanı Firma / Kurum 

Adalet DEMİR BEYPAZARI EKMEK 

Adem ERTÜRK 
BEYPAZARI KÜLTÜRÜNÜ VE TURİZMİNİ 

GELİŞTİRME KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 

Alaattin PEKŞEN TAKISAN KUYUMCULUK 

Ali AKBAY AKBAY KUYUMCULUK 

Ali KARATAŞ ARABUL KURU FIRINI 

Altan DEĞİRMENCİOĞLU 
BEYPAZARI KÜLTÜRÜNÜ VE TURİZMİNİ 

GELİŞTİRME KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 

Beytullah ERTAN 
BEYPAZARI TARIM GIDA VE HAYVANCILIK İLÇE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Cihan ÇEVİK CİHAN KURU FIRINI 

Enver ERDOĞAN BEYZEN KURU FIRINI 

Fatih KARAKAŞ BAKARABUL KURU FIRINI 

Hüdai GÜRCAN TADIM KURU FIRINI 

Hüseyin EKEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 

Hüsnü ÜNLÜ BURCU GÜMÜŞ 

İlyas SARIMEN SARIMENLER KUYUMCULUK 
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Firma Yetkilisi /Sektör Uzmanı Firma / Kurum 

M. Cengiz ÖZALP BEYPAZARI BELEDİYESİ 

Mehmet SERT BEYHAZAR UNLU MAMULLERİ 

Mustafa KAYA BEYPAZARI KAYMAKAMLIĞI 

Nazım YÖNSEL YÖREMİZ UNLU MAMULLER 

Necdet ÇALIŞKAN BEYPAZARI TİCARET ODASI 

Okan AKÇE EMEK KURU FIRINI 

Ömer GÜRBÜZ AHİ GÜMÜŞ 

Seyfi TEMİZ GÜMÜŞ SARAYI 

Vedat YILMAZ  UĞUR GÜMÜŞ 

Volkan ÖZKAN AKBANK/BEYPAZARI ŞB. 

Yakup ATAK ATAK GÜMÜŞ 
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BEYPAZARI 
 

 

05.03.2012 
Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi 
Projesi Raporu 

 

 

Bir bölgedeki Yöresel Ürünlerin gelişimi, ticarileştirilmesi ve “coğrafi işaret” 

olarak konumlandırılması bölge ekonomisine tartışmasız bir güç getirecek ve 

ticari bir zafer sağlayacaktır. 
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Dünden Bugüne Beypazarı  

 

Beypazarı Ankara'nın 100 Km batısında, eski Ankara-İstanbul yolu üzerinde 

bulunmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Ayaş, Güdül, Nallıhan ve Kıbrıscık 

ilçelerinin ortasında sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğini 

korumaktadır.  

Anadolu'nun tarihi seyrine baktığımızda, Beypazarı ilçesine ilk çağda Hitit, Frig, Galat, 

Roma, Bizans daha sonra da Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar'ın egemen oldukları 

görülmektedir.  

Roma döneminde, İstanbul'u Ankara ve Bağdat'a bağlayan önemli büyük tarihi geçit 

yolları üzerinde bulunan Beypazarı’nın ilk adı LAGANİA'dır. Bilge UMAR‘ın 

Türkiye'deki “Tarihsel Adlar” adlı kitabında Lagania'nın anlatımı yapılmış ve ‘Kaya 

Doruğu Ülkesi' anlamına geldiği sonucuna varılmıştır.  

M.S. 6. yüzyıla kadar adı Lagania olan 

Beypazarı'nın adı bu tarihten sonra 

değişmiştir. M.S. 491-518 yılları arasında 

hüküm süren Doğu Roma (Bizans) 

imparatoru Anastasios'un o dönemlerde 

piskoposluk merkezi olan Lagania'yı 

ziyaretine atfen şehrin adı, “Lagania-

Anastasiopolis”(Anastasios Kenti) olarak 

değişmiştir.  

Türklerin Sultan Alparslan komutasında Anadolu'ya girmesinden kısa bir süre sonra 

Marmara'ya ulaşmaları ile Beypazarı da ilk Türk akıncıları ile karşılaşmıştır. Selçuklu 

yönetimindeki Beypazarı, konum itibarı ile sık sık göç eden Türkmen boylarına yurt 

olmuştur.  

Bu boylardan en önemlisi Kayı boyudur. Selçuklu Sultanlığı'nın kendilerine yurt olarak 

yer gösterdiği bu Türk boyu, Gazi Gündüzalp yönetiminde ilk önce Ankara civarına 

yerleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in dedesi Gazi 

Gündüzalp'in mezarının Beypazarı'nın Hırkatepe köyünde olduğu bilinmektedir.  
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Selçuklular döneminde Beypazarı, İstanbul-Bağdat yolu üzerinde önemli bir ticaret 

merkezi olmuştur. Beypazarı, Orhan Bey'in Ankara'yı alması ile Hüdavendigar (Bursa) 

Sancağı'na bağlanarak Osmanlı yönetimine geçmiştir.  

 

Beypazarı 1868 yılından itibaren siyasi yönetiminde yer değişikliği ile Ankara'ya bağlı 

bir kaza olarak önemini sürdürmüştür.  

Osmanlı Devleti'nin toprak rejimi ve askeri sisteminin bel kemiğini oluşturan Tımarlı 

(Anadolu) Sipahi Merkezleri'nden birisi olan Beypazarı; yöredeki Sipahi Beyi'ne ve 

ticari, ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden BEĞ BAZARI diye adlandırılmıştır. 

(Beypazarı Belediyesi Yayınları, 2011)  
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Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Beypazarı  

 

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde 

(Hicri 1058 Miladi 1638) 

Beypazarı'ndan şöyle bahseder:  

" İlk kurucusunu bilmiyorum. 

Fakat ilk fatihi Kütahya 

beylerinden Germiyanoğlu Yakup 

Şah'ın veziri Dinar Hezar'dır. 

Onun için şehre “Germiyan Hezar” 

da derler.  

Haftada bir gün güzel süslü bir pazar kurulup, bütün kıymetli eşyalar bulunur. 

Halkının uğraşları tiftik keçisi olduğundan, pazarında sof çok satılır. Müşterisi vardır. 

Senede bin kantar sof ipliği satılır. Sofu olmaz fakat güzel mümeyyizi olur. Pazarına 

her hafta etraf köylerinden 10 bin insan toplanır.  

Şehir Anadolu toprağından Engürü sancağı hududunda olup, İstanbul'da kim 

Şeyhülislam olursa ona has olur. Padişah hasından ayrılmadır. Müftü tarafından hakimi 

subaşısıdır. 150 akçelik kazadır. Senelik kadısına yedi kese gelir getirir. Damga emini, 

Sipahi Kethüda yeri ve Yeniçeri Serdarı vardır. Fakat kale ağası ve neferi yoktur. Kalesi 

bir dere içinde olup, iki tarafı balık sırtı gibi kaya üzerindedir.  

Genişliğini bilmiyorum. Aşağıda şehir iki geniş dere içinde olup 20 mahalle 41 

mihraptır. Fakat öyle mükellef camileri yoktur. Çarşı içinde cami güzeldir (Paşa Camii). 

Hepsi 3060 tane iki katlı evleri vardır. Duvarları kerpiçtendir. Yüzeyleri tahta ile 

kaplıdır. Medrese Darulhadis ve Darulkurrası vardır. Çünkü talebe bilginleri çoktur. 

Medreseleri kargir değildir. 70 adet çocuk mektebi vardır. Çocukları gayet temiz ve 

olgun olup, 700' ün üzerinde hafızı vardır.  

Bir Şeyhülislamı var ki; bütün bilginler onunla ilmi tartışmaya girmekten acizdirler. 

Nakibüleşrafı fadıl değil fakat, gayet cömert bir kimsedir.  
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Halkının çoğu bilginlerdir. Hepsi renk renk sof giyerler. Türk şehri olduğundan halkı 

Oğuz taifesidir. Yani Türk kavmi demenin güzel bir ifadesidir. Yedi tane hanı vardır. 

Çarşı içindeki güzel bir han yanmıştır. Hamamları, 600 dükkanı vardır. Çarşıda 

kasaplar içinden akan dere kenarında hafta pazarı olur. Dere burada şehrin aşağı 

tarafından akarak bir nehir vasıtası ile Sakarya'ya dökülür. Şehir yüksek yerde 

olduğundan caddeleri kumsalca ve kaldırımsızdır. Halkı garipsever ve cömert 

kişilerdir. Kadınları gayet edepli ve akıllı olurlar.  

Bağ ve bahçesi çoktur. Bostanlarından bir çeşit kavun olur ki lezzetinden adamın 

damağı yarılır. Misk ve hamamber gibi kokusu vardır. Şehir halkının çoğu bu kavundan 

zerde pişirir. İçine tarçın ve karanfil korlar. Muaviye'nin icat ettiği zerdeden tatlı bir 

zerde olur. Bir çeşit yeşil armudu olup, yuvarlak olduğu gibi dördü beşi de bir okka 

gelir. Gayet hoş ve suludur. İstanbul'a nice bin kutu armudu pamuklar içinde hediye 

gider. Bu armudun eşini acem diyarından başka yerde görmedim. Bir çeşit siyah arpası 

olur ki, gayet yağlıdır. Ata çok vermekten çekinilmelidir. Sahrasında pirinci olur ki, 

gayet pişkindir. Velhasıl etrafı geniş, eşyası ucuz ünlü bir şehirdir. Şeyh İvaz dede 

adında bir de türbesi vardır." 

(Beypazarı Belediyesi Yayınları, 2011) 
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21. Yüzyılın Beypazarı  

 

Eski ve yeni olmak üzere ikili bir yerleşme düzenine sahip olan Beypazarı’nda artan 

nüfusa paralel olarak yeni konutlar inşa edilmiştir. Ankara – İstanbul karayolunun 

kuzeyinde bulunan eski yerleşimin dokusu korunarak ilçenin batı kesimine yeni 

konutlar yapılmıştır. Yeni konutlar her ne kadar günümüzün modern mimarisiyle inşa 

edilseler de, Belediye konutlarda eski Beypazarı evlerinin karakteristik özelliklerine yer 

verilmesine özen göstermektedir. 

 

40 bin nüfusa sahip Beypazarı bütün köylerinde okul olan, Gazi ve Ankara 

Üniversiteleri bünyesinde iki Yüksek Okulu bulunan, eğitimde büyük yol kat etmiş, 

ekonomik ve kültürel yapısıyla 21. Yüzyılın gereksinimlerini yerine getirmiş modern bir 

ilçe olma özelliğiyle de göz doldurmaktadır. 

(Beypazarı Belediyesi Yayınları, 2011) 
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Beypazarı Ekonomisi  

 

Beypazarı ilçesinde ekonomi; tarım, ticaret, hayvancılık, sanayi ve el sanatlarına 

dayanmaktadır. Tarihte Beypazarı, bütün çevre kasaba ve köylerin alışveriş için 

geldikleri ve Ankara esnafının mal alıp sattığı bir ticaret merkezi durumundaydı. Bu 

önemli ticaret merkezi; Ankara'nın başkent oluşu, Eskişehir bağlantı yolunun 

kullanılmaması ve Beypazarı'ndan geçen Ankara-İstanbul yolunun Kızılcahamam'a 

yönlendirilmesi sonucunda eski önemini yitirmiştir.  

Son yıllarda ilçe nüfusunun artması, küçük esnaf ve sanayinin kalkınması, tavukçuluk, 

sebzecilik, arıcılık, sütçülük ve ticaretteki canlanma ve gelişimle birlikte gözle görülür 

bir ilerleme olmuştur. İlçe nüfusunun % 67'si tarımla uğraşmaktadır. Modern tarım 

araç ve teknikleri sayesinde daha fazla ürün alınmaya başlanmıştır. Küçük sanayi ve el 

sanatları da halkın geçim kaynağı haline gelmeye başlamıştır.  

 

Tarım 

Tarım alanlarının % 67'si kıraç % 13'ü suludur. 

Kıraç alanın 2/3'si her yıl ekilmekte, 1/3'i ise 

nadasa bırakılmaktadır. Sulu alanlarda yılda 

2, bazı durumlarda 3 mahsul alınmaktadır. 

Beypazarı’nda tarımla uğraşan köylülerin 

kalkınması ve üretiminin katma değerli bir 

şekilde değerlendirilmesi amacıyla ilçe 

sınırları içerisinde 6 adet Tarım Kredi, 3 adet Köy Kalkındırma Kooperatifi 

kurulmuştur. Beypazarı’ndaki tarla arazisinin büyük kısmında sebzecilik 

yapılmaktadır. Sebzecilikte ilk sırayı havuç almaktadır. Son yıllarda İlçe Tarım 

Müdürlüğü'nün kontrolünde gerçekleştirilen bilinçli tarım uygulamaları sonucunda 

üretim büyük miktarda artmış; Beypazarı, havuç üretiminde Türkiye genelinde söz 

sahibi olmuştur. Çeltik, ıspanak, turp ve soğan da ilçenin gözde tarım ürünlerindendir. 

Meyve olarak armut, elma, kavun ve karpuz bolca yetiştirilmektedir. Kırbaşı ve 

köylerinde; hububat, Aladağ, Kirmir, İlhan ve Süveri Çayları vadilerinde yeraltı suyu 
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kaynakları zengin olduğundan çeltik ve sebze üretimi yapılmaktadır. Karaşar Bucağı 

dağlık olduğundan mera arazisi olarak kullanılmaktadır. Merkez ilçe ve köylerde daha 

çok havuç, ıspanak, turp ekilir.  

 

Hayvancılık 

Büyük bir bölümü dağlık bölgelerde bulunan 

geniş meralara sahip köyler, Beypazarı’nı 

önemli bir hayvancılık merkezi haline 

getirmiştir. Özellikle tavukçuluk, arıcılık, 

Ankara Keçisi ve koyunculuk ve sığırcılık 

büyük oranda artmıştır. İlçe ve köylerinde 

sığır ıslah çalışmaları genel olarak suni 

tohumlama yöntemiyle yapılmaktadır. Beypazarı, kaliteli tiftik veren Ankara Keçisi ile 

ün yapmıştır. Kaliteli tiftik keçisinden sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için İlçe Tarım 

Müdürlüğü’nce çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda Dünya Bankası'nın 

yardımı ile kültür ırkı süt ineği temin edilmiş ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalara hız 

verilmiştir. Bu projeyle; süt üretiminde ve süt ürünlerinde artış görülmüştür.  

 

Sanayi 

Beypazarı ilçesinin sanayisi çevre ilçelere 

oranla daha gelişmiş durumdadır. 1992 

yılında Türkiye'de ilk 500 sanayi kuruluşu 

arasında yer alan ‘Beypi' (Beypazarı Tarımsal 

Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ilçemizin en 

büyük kuruluşlarından biridir. Beypi A.Ş. 

damızlık kümesleri, kuluçkahanesi ve 

kesimhanesi ile tam bir entegre kuruluş olarak faaliyetini sürdürmektedir. Şirket halka 

açık olup, Beypazarı ve Bolu'da yüzlerce işçi istihdam etmektedir. Saatte 20 ton 

kapasiteli, yılda 5000 tona yakın karma yem üreten Beyyem A.Ş.'ye ait karma yem 

fabrikası ise 1980 yılından beri faaliyettedir. Merkezi Ankara'da bulunan Özhen 
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A.Ş.'nin kesimhanesi de ilçemizde bulunmaktadır. Tarım ürünlerine dayalı olarak 1975 

yılında kurulan Güngör Çiftliği, 85 tonu aşkın günlük süt işleme kapasitesindedir. 

İlçemizde günde 100 ton buğday işleme kapasitesine sahip bir un fabrikası da 

bulunmaktadır. Yine ilçemizde bulunan 2 çeltik fabrikası yılda 400-600 ton çeltik 

işlemektedir. Beypazarı ilçesinde karoser sanayi Türkiye çapında üne sahip olup, çok 

ileri durumdadır. 1978 yılında karosercileri ve marangozları bir alana toplamak 

amacıyla kurulan "S.S. Beypazarı Marangozlar Sanayi Sitesi Kooperatifi", 120.000 m2’lik 

arsa üzerinde 1982 yılında 219 işyeri yapımına başlamış ve bu site 1988 yılında 

bitirilerek hizmete açılmıştır.  

 

Ticaret 

İlçe nüfusunun % 6'sı ticaretle uğraşmaktadır. 

Geçmişteki ticari hareketlilik, Ankara-

İstanbul Karayolunun Kızılcahamam'a 

yönlendirilmesiyle gerilemiş, son yıllarda 

yeniden canlanmaya başlamıştır. Nakliyeciler 

Derneği'ne kayıtlı 700 yük taşıma aracı ile ilçe 

genelinde üretilen tarımsal ürünler, başta 

Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlere götürülür. Ankara Beypazarı arasında 

4 firma ulaşım hizmeti vermektedir. İlce merkezinde 60 ticari taksi bulunmaktadır. 

Beypazarı ilçesinde gümüş işlemeciliğinin de önemli bir yeri vardır. Gümüşçüler, ulusal 

ve uluslararası etkinliklere ve çeşitli kurslara katılarak Beypazarı gümüşlerinin tanıtımı 

ve pazarlanması faaliyetlerinde etkin rol almışlardır. Gümüşler, başta Suudi Arabistan 

olmak üzere 18 ülkeye ihraç edilmektedir.  

(Beypazarı Rehberi - Ekonomi, 2012) 
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Geleneksel Lezzetleriyle Beypazarı  

 

Beypazarı, tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel yemekleriyle de ilgi odağı olmuştur. 

Anadolu'nun lezzetlerini barındıran yemekleri, sunumunun inceliği ve zarafetinden 

olsa gerek “İnce Takım” olarak adlandırılmıştır. El yapımı tarhana çorbası, taş fırınlarda 

pişirilerek yine özel güveç kaplarında ikram edilen etli güveci, parmak kalınlığında 

damarsız ve ince kara üzüm yaprağına sarılan etli dolması, 80 kat ince yufkadan 

hazırlanan baklavası ve yöresel tatlısı olan höşmelimiyle bu zengin mutfak, tarihi 

konaklarda ziyaretçilere sunulmaktadır. Taş fırınlarda yapılan, tazeliğini bir sene 

koruyan, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden Beypazarı Kurusu, Türkiye'de 

sadece Beypazarı'nda üretilmektedir.  

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Havuç ve Güveç Festivali'nde yöresel yemek 

yarışmaları düzenlenerek lezzetler ödüllendirilmektedir. Beypazarı'ndaki zengin 

yemek kültürünün en önemli nedenlerinden biri ilçenin tarım ürünlerinin 

zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Topraklarının verimli olması nedeniyle nüfusun 

%70'i tarımla uğraşır ve İstanbul, Ankara gibi merkezlerin domates, ıspanak, salatalık, 

marul, biber, havuç ihtiyacının büyük bir bölümü de yine Beypazarı'ndan 

karşılanmaktadır. Organik tarımla üretilen ürünlerin hızla arttığı Beypazarı'nda 

hedeflenen, gübresiz, hormonsuz tarımın yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye'deki havuç 

ihtiyacının %40'ını Beypazarı'nda yetiştirilen havuç karşılamaktadır. Havucun yan 

ürünleri olan; lokumu ve reçeli bu nedenle havuç suyu, lokumu ve reçeli Beypazarı'nın 

en değerli ürünlerindendir. Pekmezi ve cevizli sucukları da Beypazarı'nın yöresel 

ürünlerindendir ve bağlarda yetişen kaliteli üzümlerden yapılır.  
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MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 

Beypazarı GZTF Analizi 

Yapılan araştırmalarda Beypazarı bölgesinde daha önce herhangi bir GZTF çalışması 

yapılmadığı görülmüştür. Bunun üzerine Beypazarı Kanaat Önderleri ile yapılan 

görüşmelerde bölgenin GZTF analizinin taslağı oluşturulmuş, Ürün Seçim Çalıştayı ile 

de bölgede bulunan paydaşlarla Beypazarı’nın GZTF analizi Turizm ve Yöresel Ürünler 

odaklı aşağıdaki şekilde ortaya konmuştur. 

 

Güçlü Yönler 

Genel 

 Bölge halkının çalışkanlığı 

 Bölge halkının ticarete yatkınlığı 

 Beypazarı’nın lojistik açıdan merkezi konumu ve Ankara’ya yakınlığı 

 Bölgedeki kurumlar arası işbirliği 

 Termal ve yer altı kaynakları 

 Bölgenin gelir kaynaklarındaki çeşitlilik (Tarım, Turizm, Sanayi) 

 Bölge çiftçisinin kalifikasyonu 

Turizm ve Yöresel Ürünler 

 “Beypazarı” isminin ve yöresel ürünlerinin bilinirliği 

 Tarihi varlıklar ve kültürel zenginlik 

 Yöresel ürünlerin ve yemeklerin çeşitliliği 

 El sanatlarının varlığı (gümüşçülük, semercilik, bakırcılık, dokumacılık, 

yorgancılık, vb) 

 Halktaki turizm bilinci ve turizm sektörüne entegre olmuş destekleyici kayıtsız 

istihdam 

 Suç oranı düşüklüğü 

 Beypazarı’ndaki müzeler ve Turizm Bürosunun varlığı 
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Zayıf Yönler 

Genel 

 Bölgesel kalkınma için vizyon, misyon, strateji ve iş planı eksikliği 

 Temel ve ileri seviyede veri ve analiz eksikliği 

 İyi uygulama örneklerinin ve yeniliklerin takip edilmemesi 

 Bölgedeki nitelikli girişimci sayısının azlığı 

 Sadece karayolu ulaşımının olması 

 Doğalgazın bölgede olmayışı ve buna bağlı dönemsel hava kirliliği 

 Ortaklaşa rekabet kültürünün gelişmemiş olması 

Turizm ve Yöresel Ürünler 

 Turizm gelirlerinin süreksizliği 

 Kültürel ve tarihi zenginliklerin dokümantasyon eksikliği 

 Ürünlerin kalitesinin denetlenmemesi 

 Kalifiye ve yabancı dil bilen eleman azlığı (aşçı, rehber, protokol garsonu, vb) 

 Otopark yetersizliği 

 Konsept, animasyon, aktivite ve hikaye eksikliği 

 Organize ve sürdürülebilir tanıtımın yetersizliği 

 Uzun süreli turistler için alternatiflerin azlığı 

 Turizm işletmelerindeki profesyonelliğin yetersizliği 

 Rol model eksikliği 

 Turist ürünlerinin çeşitliliğinin yetersizliği  

 

Fırsatlar 

Genel 

 Ankara Kalkınma Ajansının faaliyete geçmiş olması ve sunduğu destekler 

 Ankara karayolunun çift şeritli duble yol haline dönüşecek olması 

 Yüksek öğrenim kapasitesinin gelişecek olması 
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Turizm ve Yöresel Ürünler 

 Alternatif Turizm (Köy, yayla, inanç, av, doğa, pazar, kış turizmleri gibi) 

 Tüketicilerin ürünlerin kaynağını bilerek alış veriş yapma kültürünün gelişiyor 

olması 

 

Tehditler 

Turizm ve Yöresel Ürünler 

 Rekabet ve ticarileştirme kaygısı ile yöresel ürünlerin özelliklerinin kayboluyor 

olması 

 Yöresel ürünlerdeki yoğun taklit 
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Beypazarı Yöresel Ürün Envanteri  

 

HAVUÇ 

 

Ülkemizdeki havuç üretiminin %40'nı karşılayan Beypazarı; 

havuçtan üretilen Havuç Lokumu ve Havuç Suyu gibi yan 

ürünlerin çeşitliliği ile de Türkiye'nin adeta havuç deposudur. 

 

YAPRAK 

Asma yaprağı çeşitli asma bitkilerinin yemeklerde kullanılmak 

üzere salamura edilmiş yapraklarına verilen addır. Genellikle 

bu amaçla kullanılan yapraklar üzüm bitkisinin yapraklarıdır. 

En yaygın kullanılma alanı dolma yemeğidir. 

 

YAPRAK SARMASI 

Beypazarı takım yemeklerinin orta direği olan Beypazarı 

Dolması'nın eşsiz lezzetinin sırrı, Beypazarı'nın taze asma 

yapraklarıyla sarılan özel dolma içi ve Beypazarılı hanımların 

hünerli ellerinde gizlidir. 

 

BAKLAVA 

Yöre sofrasının baş tacı Beypazarı Baklavası'nın en önemli 80 

kat ince yufkadan yapılmasına rağmen kalınlığının yalnızca 5-6 

cm. olmasıdır. Her beş yufkadan sonra araya konan ceviz içiyle 

birlikte 4 saat pişirilen ev baklavaları, damaklarda bıraktığı 

unutulmaz tadıyla meşhurdur. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Asma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Salamura
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cz%C3%BCm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dolma
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HÖŞMELİM 

Un, süt, kaymak, tuz, yağ ve şeker karışımından yapılan 

Höşmelim; oldukça zahmetli bir uğraş gerektiren ancak 

lezzetiyle bu zahmete değen sofraların diğer bir tatlısıdır. 

Höşmelim'in yanı sıra yufka ile cevizle yapılan ve yağda 

kızartılan Perçem tatlısı da Beypazarı'nın farklı lezzetlerindendir. 

 

GÜVEÇ 

Yöresel mutfağın en özel yemeklerinden olan Beypazarı 

Güveci; özenle hazırlandıktan sonra toprak kaplar içinde Taş 

fırınlarda pişirilerek yine toprak kaplarda servis edilir. 

 

 

TİRİT 

Beypazarı bazlaması ya da kara ekmeği küçük şekilde doğranır. 

Kemikli etin suyu kaynatılır ve ekmeklerin üzerine dökülür. 

İçerisine etler de ilave edilir. Yemeğin içine soğan, maydanoz, 

domates ve biber doğranır. Servis edilirken sarımsaklı yoğurt 

ilave edilir. 

 

CILBIR 

Kaynayan suya dikkatle kırılan ve dağılmaması sağlanan 

yumurta piştikten sonra sudan alınır ve üzerine sarımsaklı 

yoğurt ve tereyağında gezdirilmiş kırmızıbiberle servis edilir. 

Kuvvetli bir enerji kaynağıdır. 
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KURU 

İskoç bisküvisine rakip tereyağlı Beypazarı Kurusu çay 

saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Un, süt ve 

tereyağı ile yapılan Beypazarı Kurusu'nun en önemli özelliği ise 

dayanaklılığını bir yıl muhafaza edebilmesidir. 

 

MUMBAR 

Beypazarı’nda mumbar, Türkler arasında eskiden beri yaygın 

olarak “sucuk” adıyla bilinen yiyecektir. İsteğe göre bir ya da iki 

çekimle kıyma yapılan et, içine karabiber, kırmızıbiber, soğan, 

sarımsak, koku/köfte baharı ve tuz ile yoğurulup et teknesinin 

içinde yarım gün bekletilir, ardından (ince bağırsaktan) mumbar doldurulmak üzere 

hazırlanmış bağırsağa doldurulur. Aralıklı olarak çatalla delinir ve oklavayla üzerinden 

geçilerek yassıltılır. Kuruması için gölgelik serin yere asılır. Beypazarı mumbarı 

kuruduktan sonra iyice sertleşmiştir. Genellikle pişmeden yenir. Pişirilecekse bir gün 

önceden ıslatılır. İtina ile yapılıp kurutulan mumbar bir sene bozulmadan saklanabilir. 

 

HAVUÇ LOKUMU 

Havuç Lokumu ise havucun anavatanı olan Beypazarı’nın 

şekerleme ustalarının Türk Lokum çeşitlerine eşsiz bir 

katkısıdır. Havuç lokumu, haşlanıp inceltilerek çekilen havuca 

şeker, limon tuzu ve nişasta eklenmesiyle yapılır. Bu karışım 

kaynatılıp lokum tavalarında bir gün dinlendirilir. Kesilip bolca Hindistan cevizine 

batırılınca, hem besleyici hem lezzetli lokum, tüketilebilir hale gelir. 
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SIKMA PİŞMANİYE 

Suni katkı malzemesi kullanılmadan un, şeker ve yayık 

tereyağı kullanılarak tamamen doğal malzemelerle yapılan bir 

yiyecektir. Ağızda kolay erir ve güzel bir tat bırakır. Şekerci 

ustaları tarafından el ile yapılır. Havasız, güneşsiz, serin 

ortamda bir yıl saklanabilir. 

 

TATLI SUCUĞU 

Beypazarı'ndaki bağlarda yetiştirilen üzümler ile cevizin 

lezzetli karışımından ortaya çıkan Cevizli Sucuğun kalitesinin 

sırrı; özel bir kıvama getirilen üzüm suyuna su ve şeker 

katılmadan üretilmesidir. 

 

TARHANA 

Tarhana halkımız tarafından sevilerek yenen, vitamin ve besin 

değeri açısından oldukça yüksek bir yiyecek çeşididir. İçerisine 

katılan, Organik Domates, Biber, Soğan, Nane, Yoğurt, Un ve 

güneşten aldığı vitaminler gibi maddelerin, insan sağlığı ve 

yaşamındaki faydaları herkes tarafından bilinmektedir. Karışımından da anlaşılacağı 

gibi yiyecek olmasının yanında tarhana, sindirim sistemi dâhil birçok hastalığa şifa 

olarak gösterilmektedir. 

 

ERİŞTE 

Beypazarı yöremizde ev hanımlarının geçmişten bu yana süre 

gelen yöresel tatlardan biriside erişte yani el yapımı 

makarnadır. Beypazarı yöremizin en nadide lezzetlerinden olan 

erişte hem sağlıklı hem de besleyici bir ürünümüzdür. 
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CİMCİK 

Beypazarı makarna çeşidi diyebileceğimiz cimcik özellikle 

hanımların makarna kestikten sonra ki özel yorgunluk 

menüsüdür. Cimcik yemeği ise aynı makarna gibi haşlanır. 

Suyu tamamıyla süzdürülmez, kararınca bırakılır. Üzerine 

sarımsaklı süzme yoğurt boca edilir. Cimciğin lezzetine lezzet katan tadanların da 

kanaatidir ki sosudur. Sosunun malzemeleri ise kıyma, kuru soğan, domates veya biber 

salçası, tereyağı ve baharatlardır. 

 

TELKARİ 

Gümüş ve altını, ince teller haline getirip örerek yapılan 

kuyumculuk işlerine verilen isimdir. Telkari’de 30-65 mikron 

kalınlığında teller kullanılmaktadır. Telkari günümüzdeki 

popülerliğini Türk insanının engin zevkine, el emeğine ve göz 

nuruna bağlıdır. Tel kırma işinde makine ile işlenmesi mümkün olmayan nakış türleri 

gerçekleştirilebilmektedir. Telkari, gelenekleri sürdürmesi kadar gelir sağlaması 

bakımından da önem taşımaktadır. 

 

IĞNE OYASI 

Milli kültürümüzün kendine özgü niteliklerini yitirmeden, 

çağdaş boyutlar kazanması için kadın el sanatlarından olan 

oyaların, günlük yaşantımızda yerini alması, geçmişten gelen 

bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve zamanla 

kaybolmaması açısından son derece önemlidir. Oyacılığın örgü sanatı içerisinde 

önemli bir yeri vardır. Özellikle iğne oyası yapımında kullanılan ipek gibi pahalı, zor 

elde edilen malzeme ve zaman alan yapımı nedeniylede her zaman değerini 

korumuştur. 

  

http://modelleri.kadin.ca/igne-oyasi-havlu-kenari-modelleri-modeli-ornekleri/guzel-igne-oyasi-havlu-kenari-modelleri/
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Yöresel Ürün Envanteri Mevcut Durum/Potansiyel Analizi  

 

Ticarileştirme Stratejisi geliştirilecek olan iki yöresel ürünün belirlenmesi için 

“Beypazarı Yöresel Ürün Envanteri”nde belirlenen 18 ürünün mevcut durumdaki 

rekabet güçleri ve potansiyelleri değerlendirilmiştir. Ürünlerin mevcut durumdaki 

rekabet gücü ve potansiyeli değerlendirilirken aşağıdaki alt başlıklar dikkate alınmıştır. 

1. Mevcut Durum (M) 

 Yöresel ürünün mevcut durumda bilinirliği (M1) 

 Yöresel ürünün bölgeye sağladığı istihdam (M2) 

 Yöresel ürünün bölgeye sağladığı gelir (M3) 

 Yöresel ürünün bölge markasına ve diğer sektörlere sağladığı katkı (M4) 

 Yöresel ürünün bölgeden kaynaklanan özellikleri (M5) 

 

2. Potansiyel (P) 

 Korunabilirlik (P1) 

 Denetlenebilirlik (P2) 

 Geliştirilebilirlik ve katma değer artırılabilirlik (P3) 

 Yerel otoritelerden katkı gerekliliği (P4) 

 

Envanterdeki her yöresel ürün için Ticarileştirme Değeri - TD (Commercialization 

Value - CV) hesaplanmıştır. 
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TABLO 2: BEYPAZARI YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ TABLOSU (100 ÜZERİNDEN) 

  Yöresel Ürün  TD   Yöresel Ürün  TD  

 Havuç 64  Mumbar 0  

 Yaprak 7  Havuç Lokumu 17  

 Yaprak Sarması 20  Sıkma Pişmaniye 0  

 Baklava 27  Tatlı Sucuğu 3  

 Höşmelim 1  Tarhana 19  

 Güveç 7  Erişte 8  

 Tirit 0  Cimcik 0  
 Cılbır 0  Telkari 44  
 Kuru 70  İğne Oyası 1  
 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere Ticarileştirme Değeri en yüksek ürün “Beypazarı 

Kurusu”dur. Daha sonra sırasıyla Havuç, Telkari, Baklava, Yaprak Sarması, Tarhana, 

Havuç Lokumu, Erişte, Güveç, Yaprak, Tatlı Sucuğu, Höşmelim ve İğne Oyası 

gelmektedir. Tirit, Cılbır, Mumbar, Cimcik ve Sıkma Pişmaniye’nin ise Ticarileştirme 

Değeri “0” sıfır olarak tespit edilmiştir.  

Ticarileştirme Stratejisi geliştirilecek ürün sayısı iki ile sınırlı olduğundan daha detaylı 

analiz yapabilmek için Ticarileştirme Değeri Matrisi kullanılmıştır.        
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ŞEKİL 1: TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ MATRİSİ 

 

Mevcut durumdaki rekabet gücü ve potansiyeli bakımından yüksek puan alan ürünler 

Ticarileştirme Değeri Matrisi’nin 1. Bölgesinde yer almıştır. 1. Bölgede “4” dört yöresel 

ürün yer almaktadır. Bunlar Kuru, Telkari, Havuç ve Baklava’dır.  

Sonuç olarak; Beypazarı yöresel ürün envanterindeki ürünleri matristeki konumları 

açısından gruplandırdığımızda üç grup ortaya çıkmaktadır. 1. Grup’ta yer alan; Kuru, 

Havuç ve Telkari arasından ortak akıl çalıştayı ile potansiyelinin daha yüksek olması ve 

turizm sektörü ile yakın ilişkileri gerekçeleri ile ticarileştirme stratejisi oluşturulacak 

iki yöresel ürün: Kuru ve Telkari olarak belirlenmiştir.     
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ŞEKİL 2: HAVUCUN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 3: YAPRAĞIN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 4: YAPRAK SARMASININ TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 
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ŞEKİL 5: BAKLAVANIN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 6: HÖŞMELİMİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 7: GÜVECİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 
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ŞEKİL 8: TİRİTİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 9: CILBIRIN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 10: KURUNUN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 
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ŞEKİL 11: MUMBARIN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 12: HAVUÇ LOKUMUNUN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 13: SIKMA PİŞMANİYENİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 
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ŞEKİL 14: TATLI SUCUĞUNUN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 15: TARHANANIN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 16: ERİŞTENİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 



Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi Projesi Raporu 

Bu rapor innoCentric tarafından Beypazarı Belediyesi için “Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi” Projesi kapsamında hazırlanmıştır.©2012 

Sayfa 51 

 

ŞEKİL 17: CİMCİĞİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 18: TELKARİNİN TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 

 

ŞEKİL 19: İĞNE OYASININ TİCARİLEŞTİRME DEĞERİ (TD) BİLEŞENLERİ 
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Beypazarı’nın Mevcut Coğrafi İşaret  Başvuruları ve Durumları 

 

Başvurusu Yapılan Coğrafi İşaretler (Tescillenmemiş) 

Başvuru Numarası  Coğrafi İşaretin Adı 

C2001/014   Beypazarı Gümüş Telkari İşletmeciliği 

C2009/044   Beypazarı Havucu 

C2001/020   Beypazarı Havuç Lokumu 

C2001/021   Beypazarı Karasörü 

C2010/002   Beypazarı Kurusu 

C2001/019   Beypazarı Mumbarı 

C2001/017   Beypazarı Sıkma Pişmaniyesi 

C2001/018   Beypazarı Tatlı Sucuğu 

 

(Coğrafi İşaretler - Başvuru Aşamasındaki Coğrafi İşaretler, 2012) 
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DÜNYADAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 

Meksika- Jalmich Yöresi Cotija Peyniri 

1990’lı yılların sonlarında, 

otantik Cotija peynirinden 

elde edilen katma değeri 

artırmak ve koruma 

sağlamak üzere bir proje 

başlatıldığında ilk fark 

edilen bu ürünün son 

zamanlarda yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıya 

kaldığıydı. Jalmich’teki 

çiftlik sahipleri, 400 yılı 

aşkın bir süredir bölgedeki bir köyün adını alan Cotija peyniri üretmekteydiler. Bu tür 

üretimler her zaman bölgedeki çiftçilerin de bulunduğu sosyo-ekonomik sistemle 

oldukça bağlantılıdır. Dolayısıyla hayvancılıktaki gelişmeler, bölgede mısır üretimine 

yöneliş ve inek sütünden elde edilen ve olgunlaştırılan peynirin dönemsel 

üretilebilmesi gibi unsurlar Cotija peynirini de etkilemekteydi. 

Uzun bir süredir bu peynir bölgesel ekonomi için önemli bir unsur olmuştu ancak 

şehirleşme ve modernleşme nedeniyle birçok çiftliğin sahiplerince terkedildi. Aynı 

dönemde Cotija peynirinin ucuz endüstriyel taklitleri “Cotija tipi” adıyla satılmaya 

başlanması da satış koşullarının kötüleşmesine yol açmıştı. 20. Yüzyılın sonunda 

geleneksel hayvancılık metotlarıyla faaliyet gösteren çiftçi ailesi sayısı 200e kadar 

düşmüştü. 

Jalmich dağlık bölgesi, hem jeo-fiziksel yapı hem de ekonomik fırsatlar açısından 

oldukça zorlu bir bölgedir. Bölgede endüstriyel üretimin imkansızlığı nedeniyle 

Jalmich bölgesinde yaşayanlar bir ikilemde kalmışlardır; ya geleneksel yöntemleri 

sürdürecekler yada göç etmek zorunda kalınacaktı. Cotija peynirinin katma değerinin 

artırılması projesinde peynirin korunabilmesinin yolunun çiftlik kültürünün ve 
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tarihten gelen kültürel mirasın 

yaşatılması, otantik Cotija 

peynirinin değerini yitirmeye 

başladığı sürecin sona erdirilmesi ve 

üreticilerin de uygun göreceği bir 

fiyatla ekonomideki yerinin 

güçlendirilmesini hedeflediler. 

İlk çıkış yolu yöresel özellikleri olan 

ürünün coğrafi işaret korumasına 

kavuşturulması, endüstriyel taklitlerinden korumak olan proje daha kompleks bir 

problemi çözmek üzere yeniden şekillendirildi. Taze sütten üretilen peynirin tipik 

özelliklerinin korunması tek başına yeterli olmayacaktı. Pazarda rekabet edebilmesi 

için ürün kalitesinin sürdürülebilmesi ve kalitenin ve ürün güvenilirliğinin garanti 

altına da alınması gerekliydi. Bunu sağlamanın tek yolu “inovasyon”du. İnovasyonun 

işbirliği ve iletişim gerektiren özelliği nedeniyle, bölge çiftçilerinin izole bir hayat 

sürmesinin de önüne geçileceği gibi bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından da bu 

tür üreticilerin göz ardı edilmeleri önlenebilecek ve tüm kurum ve kuruluşlar Cotija 

peynirinin korunması için bir araya gelecekti.  

Proje, yaşam stilini korumaya istekli ve bölgeyi terk etmek istemeyen 8 çiftlik sahibi ile 

başlatıldı.  İlk amaç ürün spesifikasyonlarının çıkarılmasıydı. Çiftçilerle işbirliği içinde, 

tarihten gelen üretim tecrübeleri, yerel know how ve bilimsel bilgi ile bir araya 

getirilerek ürün yeniden keşfedildi. 2001’de, ilk üreticiler, Jalmich dağlık bölgesindeki 

gruplaşmayı formal bir yapı altında sürdürmeyi amaçlayarak Cotija Peyniri Üreticileri 

Derneği  (ARPQC) kurdular. Bu süreçten sonra Dernek kamu kurumları ile iletişimde 

arayüz hizmetinin yanında kolektif bir organizasyon olarak çiftçileri de temsil etmeye 

başlamıştır. ARPQC sonraki yıllarda hızla gelişti ve günümüzde bölgedeki 200 çiftlik 

sahibinin yarısı ARPQC’ye üyedir. 2002 yılından itibaren 25 komşu bölgede 

bilgilendirme platformları kurularak bölgedeki çiftlik sahiplerinin Cotija peyniri 

konusundaki sorunları dile getirebilmesi, bölgesel kalkınma için peynirin daha iyi 

pazarlanabilmesi konusundaki problemleri belirtebilmeleri sağlandı. Daha sonraki 

süreçte ise, peynir üretimi süreci ve hayvan çiftliği uygulamalarına odaklanmanın 
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yeterli olmayacağı, üretim teknolojilerinin geliştirilmesinin, kurumsal altyapının 

güçlendirilmesinin hayati önemi olduğu görülmüştür.  

Dernek geliştikçe bölgedeki bireyler ve kamu kuruluşları hatta bireyler de peynir 

üretim süreçlerinin geliştirilmesi çalışmalarına dahil olmaya başladılar. Bu aşamada 

farklı paydaşlarca sunulan teknik, finansal, idari ve ticari destek çalışmalarını koordine 

etmek zorunlu hale geldi.  Bu amaçla Cotija peynirinin değer zincirindeki tüm 

unsurların, pazarlamacılar, ARPQC, komşu gruplar, belediye, tarım, üretim ve ticari 

gelişmeden sorumlu kamu kuruluşları ve bölgesel kurumların dâhil olduğu “Pro Sierra 

de Jalmich” Derneği kuruldu.   

Aynı dönemde, Cotija adının korunması için ARPQC işbirliğiyle süreç başlatıldı. 

Coğrafi işaret başvurusu, geleneksel peynire verilen ismin artık jenerik hale gelmesi 

nedeniyle reddedildi. Bununla beraber, “Cotija region of origin – Cotija menşeili” ortak 

markası talebi uygun görüldü ve 2005 yılında tescil sağlandı.  Markanın 

gerekliliklerinin denetimine ilişkin sertifikasyon süreci başlangıçta kurulamadığından 

ticari faaliyette kullanılamadı ancak ürünün tanıtımı ve itibarının geliştirilmesine 

yardımcı oldu.  

Yıllar boyunca kalite iyileştirme çalışmaları sürdürüldü. Üreticilerin ve diğer 

paydaşların sahiplenmesiyle birlikte süt ve peynir üretim sürecinin iyileştirilmesi, 

hayvan çiftlikleri sağlık kontrol sisteminin kurulması, çiftliklerdeki üretim 

ekipmanlarının geliştirilmesi ve ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi sağlanabildi. Aynı 

dönemde Cotija peynirinin pazarlanması süreci de ihmal edilemezdi. Geleneksel gıda 

maddelerinin tanıtımıyla uğraşan pazarlama uzmanlarının yardımıyla yerel ve ulusal 

fuarlarda yer alınmaya başlandı.  Cotija peyniri için dönüm noktası 2006 yılında 

İtalya’da “en iyi yabancı peynir” uluslararası yarışmasını kazanmasıyla oldu. Tabii ki bu 

süreçte kalite gelişmesi, çiftlik sahiplerinin ürünlerinin gerçek değeri hakkında 

bilinçlenmesi sayesinde bölge üreticilerinin toptancılara karşı pazarlık güçleri de arttı. 

Ortak girişimin başlatılmasından sonraki birkaç yıl içinde peynirin toptancıya satış 

fiyatı %50 arttı. Bu artıştan Jalmich’teki tüm üreticiler faydalandı.  

2008 yılında ortak girişim bir başarıya daha imza attı. Meksika’daki en büyük mahzene 

sahip Cotija Peyniri Üretim Koordinasyon Merkezi kuruldu. Böylece çiftlik sahipleri 
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gıda maddelerinin en uygun hijyen koşullarında korunması, kesilmesi ve 

paketlenmesine uygun teknolojik ekipman ve merkeze kavuştu. 2009 yılı ortasında da, 

uzun yıllar süren formaliteler sonuçlandırılarak, “Dinlendirilmiş (eskitilmiş) Cotija 

Peyniri”ne ilişkin Meksika Standartları yayınlandı.  Bu aşamayı da önemli bir kilometre 

taşı olarak belirtebiliriz. Bu aşamadan sonra peynir üretiminde sadece pastörize süt 

kullanımı standardı geldi. Dolayısıyla çiğ sütten yapılan Cotija peyniri artık standartları 

karşılamıyordu. Bu gelişmelerle birlikte otantik Cotija peyniri artık sadece ulusal 

pazarda değil, uluslararası pazarda da hiçbir sorunla karşılaşmadan pazarlanmaya 

başlandı. Meksika’nın en büyük ticari zincirlerinden biriyle peynirin kilosu başına 

oldukça yüksek bir fiyata satış anlaşması imzalandı. Ülke dışında gerçekleştirilen 

tanıtım aktiviteleriyle ihraç edilen ürünlerde yerel satışın 2 katı satış fiyatı elde 

edilmesi bekleniyor.   

Standartların belirlenmiş olması nedeniyle, peynirin kendine özgü özellikleri 

netleştirilerek endüstriyel ürünlerden kaynaklanan haksız rekabetle savaşılması 

kolaylaşmıştır. Bu gelişmelerin yanında, ürünle ilgili bir diğer sınavı ise üreticiler ve 

ARPQC’nin vermesi gereklidir: bu projede hala projeyi başlatan kurumlar aktiftir ve 

onların üstlendiği rollerin artık ARPQC ve üreticiler tarafından üstlenilmesi gereklidir. 
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Italya - Val di Non Elması (Melinda) 
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Resimler: www.fruittoday.com 

Melinda, oldukça ünlü bir elma markasıdır ve marka aynı adı taşıyan İtalyan bir 

konsorsiyuma aittir. Konsorsiyumun tarihçesi bizlere coğrafi bölgeyle özdeşleşmiş 

geleneksel ürünlerde işbirlikçi yapı ve kurumların başarı için ne denli önemli olacağını 

sergilemektedir. Böyle bir konsorsiyum kurulmadan da önce, uzun yıllardır, İtalya’nın 

Val di Non bölgesinden gelen elmalar oldukça meşhurdu. Bölgedeki 5000’den fazla 

üretici 1950-60’lardan beri kullandığı üretim tekniklerini kullanmakta ve yerel zirai 

işbirliklerini de gerek üretim, paketleme ve satış konusunda kullanmaktaydılar. Bu 

üreticilerin ve kurumların güçlerini bir ittifak şemsiyesi altında birleştirmeleri fikri 

1980’lerin sonunda gelişti. O dönemde İtalya’da Val di Non elması olarak satılan 

elmaların sadece 3’te biri Val Di Non’da üretilmekteydi.  Üstelik globalleşmeyle 

eşzamanlı olarak taze meyve pazarındaki artan rekabet nedeniyle de pazarlama 

oldukça zordu. Böylece, 17 elma kooperatifinin yöneticileri bir araya gelmeye ve 

Melinda konsorsiyumu kurmaya kadar verdiler. Konsorsiyum yıllar boyunca oldukça 

gelişti ve fonksiyonel hale geldi.  Bu ittifakın gelişiminde demokratik, esnek, diyaloğa 

açıklık önemli rol oynadı. Yöneticilerin tansiyon düşürücü yetenekleri ve 

güvensizlikleri önleyici tutumları da ittifakı başarıya ulaştıran liderlik olarak altı 

çizilmesi gereken bir husustur. 
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 İttifak üyeleri aralarında bir anlaşma sağlayarak “Melinda – Val di Non” ortak markası 

altında üretim yapmayı hemen kabul ettiler. Daha önce kooperatifler tarafından 

sunulan ürünlerin kalitesinin de üstüne çıkılması hedeflendi.  Aslında “Melinda” adı 

tescillenirken sadece doğal biyolojik süreçlerin korunduğu ve entegre üretim 

gerekliliklerini taşıyan elma üreticilerinin bu haktan yararlanması sağlandı. 

Denetimleri geçemeyen üreticiler cezalandırıldı ve o sezon ürünlerini satmalarına izin 

verilmedi. Bu bağlamda kamu kurumları sundukları teknik destekler ve konsorsiyum 

üyelerine sağladıkları eğitimlerle, markalaşma sürecinde belirlenen yüksek kalite 

standartlarına adapte olunmasını kolaylaştırdılar.   

90ların başında, konsorsiyumun sorumlulukları hala oldukça kısıtlıydı. Melinda 

markasının tanıtımı, paketleme malzemelerinin satın alınması, üretimin %30’undan 

azına denk gelen ikincil dağıtım kanallarına ürün satılması, ihracat, İtalya bazında 

dağıtım ve diğer endüstrilere satış gibi konularla ilgilenilmekteydi. Kalan ürünler ise 

kendi fiyatlarını özgürce belirleyen bağımsız kooperatifler tarafından satılmaktaydı. 

Kooperatif yöneticileri iki ana rol yüklenmişti. Birincisi üye grupları için 

gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler, ikincisi ise konsorsiyumda operasyonel faaliyetler 

göstermek ve üst yönetime uzman desteği vermekti.   

İşbirliği stratejisi başarılı oldu ve “Melinda” elmaları pazarda oldukça kabul gördü. 

Ancak, iyi katmanlı kurumsal yapı daha sonra tutarsızlık göstermeye başladı. Farklı 

kooperatifler aynı kalite ve aynı marka ürün sunmalarına rağmen kendi aralarında fiyat 

rekabetini sürdürdüler. Bu tür yaklaşımlar Melinda ortak markasının itibarını da 

etkiledi. Bu nedenle 90ların ortalarında konsorsiyum kooperatifler tarafından tek fiyat 

uygulamasının yapılması kararını aldı. Bunun yanında kalite bazlı sınıflandırma ve 

ödeme sistemi getirildi.  Ayrıca “en iyi” uygulamaların ödüllendirilmesi sistemi 

getirildi. Ancak, tüm üreticiler konsorsiyumun finansmanına eşit katkı sağlamaları ve 

“Melinda” markasını en üst düzeyde temsil etmelerine rağmen “en iyi” için sunulan 

ödül oldukça düşüktü. Referans fiyatı konusunda da konsorsiyum bireysel zararlar ve 

ortak faydaları değerlendirerek referans fiyat için destek mekanizması kuruldu. 

Kooperatifler, konsorsiyum tarafından belirlenen fiyatı uygulamak zorunda değillerdi 

ama teşvik edilmekteydiler. Ürünlerini belirlenen fiyatın altında sattıklarında 

konsorsiyum tarafından kendilerine bir özeme yapılmazken, yüksek fiyatta satarlarsa, 
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sattıkları ürünün kalitesi ve diğer kooperatifler arasındaki satış farkları gibi unsurlar 

değerlendirilerek destek almaktaydılar. Tek fiyat prosedürü,  ortak karın artmasını 

sağlayan bir mekanizma geliştirdi. Uzun yıllar sonunda konsorsiyum üst yönetimi bu 

merkezileşme sürecinden daha fazla yararlanmaya karar verdi. Mevcut yapı ölçek 

ekonomisinden ve uzmanlaşmadan yararlanmayı engellemekteydi. Aynı zamanda fiyat 

rekabeti ve fırsatçılık da engellenmekteydi.   

“Melinda sistemi” yolunda gerçekleştirilen kurumsal değişim, Avrupa Birliği’nin tedarik 

ve lojistik yönetimini tek yapıda toplayan büyük üretici birliklerine sağladığı cömert 

finansal desteklerin de alımını sağladı. İlk adım pazarlama aktivitelerinin 

birleştirilmesi ve tamamen konsorsiyuma devredilmesiydi.  Kooperatifler finansal ve 

yasal bağımsızlıklarını sürdürdüler ve kalite, elmaların paketlenmesi konusunda izleme 

sorumluluklarını devam ettirdiler. Ancak pazarlama konusunda artık hiçbir görevleri 

yoktu. Bu inovatif değişimle birlikte kooperatiflerin kurumsal yapılarını 

sürdürebilmeleri de zorlaştı. Kısa bir süre sonra da lojistikte merkezileşme sağlandı. 

Kooperatif yöneticileri kosorsiyumun üst düzey üyeleri oldular ve çeşitli operasyonel 

roller üstlendiler. Bu süreçten sonra kalite izleme de konsorsiyumun sorumluluğuna 

geçti.  

Bu değişimle birlikte elmaların izleme ve denetimi konusunda standart bir yapıya 

geçildi. Kuralların ihlali gibi unsurlara artık rastlanmamaya başlanmıştı.  Üreticilerin 

entegre üretime adapte olmaları sağlanmıştı. Val di Non gibi kırsal bir bölgede 

üreticilerin sosyal itibarı katlanarak artmış ve toplumsal baskı nedeniyle her türlü 

bilinçli ihlal engellenmekteydi.   

90ların sonunda konsorsiyum artık şirket gibi çalışmaya başlamıştı, ama 

kooperatiflerin limitli sorumlulukları devam ediyordu. Melinda projesinin 

sürdürülebilirliği, 5000in üzerinde üreticiyle yürütülen diyaloğun devam ettirilmesi, bu 

çiftçilerin karar verme sürecine dâhil edilmeleri gibi hususlar liderlerin yeteneğiyle 

sağlandı.  “Melinda – Val di Non” şemsiyesi altında yeni üretim, teknoloji ve pazarlama 

tekniklerinin Val di Non kökenli olarak gelişmesi sağlandı. Melinda projesinin ana 

temelleri yerelliğe oldukça bağlıydı ve marka küçük, aile işletmeleri tarafından 

kullanılmaktaydı. Modernizasyon ve inovasyon süreci Val di Non’un sosyal 
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gerçekliğiyle ters düşmüyordu.  Val di Non elmalarının tarihi ve coğrafi kökeni 2003 

yılında konsorsiyum tarafından coğrafi işaret koruması alınarak resmi olarak 

tescillendi.  Ürünün kendine özgü özellikleri ve coğrafi işaret tescili konsorsiyumun 

eskiden olduğu gibi ortak marka üzerine şekillenen reklam stratejisini temelden 

değiştirmedi.  Uzun yıllardır sürdürülen marka iletişim çalışmalarının bir meyvesi 

olarak “Melinda” pazarda oldukça ünlendi ve son tüketicideki marka bilinirliği oldukça 

yükseldi.   

Son yıllarda Melinda projesi büyümeye devam etti. Konsorsiyum yeni sorumluluklar 

üstlendi ve faaliyet kapsamını genişletti. Günümüzde, Val di Non elmaları 27 ülkeye 

ihraç edilmektedir. Geleneksel meyve ürünleri yanında elmadan üretilen diğer ürünler 

de Melinda markası altında satılmaya başlandı.  

(Melinda Apple, 2012) 

(Caccamisi, 2012) 
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Hindistan - Darjeeling Çayı  

 

Hindistan Çay Üretim Bölgeleri Haritası 

 

Darjeeling Çayı üretimi 17,800 hektarlık bir alanda gerçekleştirilmektedir ve 8-9 milyon 

kg civarında yıllık üretim potansiyeline sahiptir.  Bölgede 87 çay üreticisi bulunmakta 

ve çay çoğunlukla kadınların oluşturduğu bir işgücü tarafından işlenmektedir. Çay 

üretimi bölgenin ana ekonomik aktivitesidir ve üretimin %70’inden fazlası ihraç 

edilmektedir.  

Darjeeling bölgesinde çay üreticiliği 1830’lu yıllara kadar dayanmaktadır. Ülkede Çay 

Konseyi 1953’te kurulmuştur ve çay hasadını, işlenmesi ve satışı bu Konsey tarafından 

denetlenmektedir.   

Darjeeling Çayı tüm Dünya’da yüzyıldan fazladır piyasada olan ve tüketicileri 

tarafından ayırt edici ve oldukça bilinen bir aroma ve kaliteye sahip olması, zirai ve 

iklimsel koşulların doğal, eşsiz ve yöreye özgü kombinasyonu sonucu ortaya çıkmış 

olması, karakteristik özelliğe sahip kalitesi, yüksek bilinirliği ve tüm bu özelliklerin 

coğrafi kaynağına bağımlı olması nedeniyle coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir. 

Coğrafi işaret başvurusu yapılmasının ana nedenleri:  

- “Darjeeling”in Dünyanın her yerinde satılan çaylarda yanlış ve haksız kullanımını 

engellemek,  

- Tüketiciye “doğru” ürünü sunmak,  

NILGIRI 

ASSAM 

DARJEELING 
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- Marka değerinin geliştirilerek bölgede üretim yapan çay üreticilerinin elde ettiği 

ticari kazancın artırılması isteği yer almaktadır. 

 

 

Bu çabalar kapsamında 1986 yılında “Darjeeling” logosu geliştirildi ve İngiltere, 

Amerika, Kanada, Japonya, Mısır ve Madrid Anlaşması yoluyla Almanya, Avusturya, 

İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, İsviçre’de de marka tescili gerçekleştirildi. 1999’da 

“Darjeeling Certified Trademark Protection Scheme – Darjeeling Tescilli Marka 

Koruma Programı” başlatıldı. Bu programla birlikte markanın haksız, sahte ve taklit 

kullanımlarına yönelik uluslararası bir savaş başlatıldı. 2004 yılında Darjeeling Çayı 

coğrafi işaret olarak tescillendi.  

Hindistan Çay Konseyi uluslararası bir marka izleme şirketiyle anlaşarak markaya 

yönelik ihlal ve haksız kullanımları ortaya çıkarmaya başladı. Örneğin Sri Lanka’da 4 

yıl içinde 15 ihlal veya haksız kullanım davası ortaya çıktı.  Bu çalışmalarda sadece ihraç 

gerçekleştirilen ülkeler değil çok daha geniş bir koruma kapsamı gözetildi. 

Bu çabalar sonucunda Amerika, İngiltere gibi ülkelerde de haksız kullanım ve taklit 

davaları açıldı ve davalar profesyonelce takip edilerek Darjeeling lehine sonuçlar elde 

edildi. 

Markalaşma çalışmalarına eşzamanlı olarak da tedarik zincirinde kaliye artırımı 

çabaları daha sistemli hale geldi. Bu süreçte Entegre Tedarik Zinciri İzleme Sistemi 

kuruldu. Bu sistemle günlük yeşil yaprak hasadı, günlük hasat kayıtları, günlük işgücü 

kayıtları, yeşil yaprak satışı/alımı kayıtları, günlük çay işleme kayıtları, fatura kayıtları, 

yükleme kayıtları gibi tüm bilgiler ortak bir sistemle izlenmeye başlandı. Bölgede 

tescilli 87 üreticinin tümü bu bilgileri düzenli ve sürekli vermek zorundadırlar.  
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Tedarik Zinciri İzleme Sistemiyle üreticilerin %33’ü her yıl tüm denetim süreçlerinden 

geçmektedir ve her 3 yılda bir de tüm üreticiler tüm denetim süreçlerini tamamlamak 

zorundadırlar. İşletmelerin %10’u plansız denetimlere tabi kalmaktadır. Bu çabaların 

sonucunda Hindistan’dan ihraç edilen Darjeeling Çaylarının %100’ünün Darjeeling 

bölgesi kökenli olduğu ispatlanabilir hale gelmiştir.  

Bu çabalara birlikte marka değerinin 

artırılmasına yönelik tanıtım ve 

pazarlama çalışmaları sürdürülmüştür. 

Bu kapsamda marka koruması ve sınai 

haklar konusunda bilgi seviyesinin 

geliştirilmiş, tüketicilerin kaliteyi 

değerlendirme konusunda eğitilmiş, 

Darjeeling konusunda üreticiler, 

tüccarlar ve tüketicilerin sürekli güncel 

bilgi alabileceği web bazlı uygulamalar geliştirilmiştir.  
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Web etkin kullanılarak online pazarlama analizleri gerçekleştirilmiş ve web de zaman 

harcayanların demografik dağılımı, müşteri potansiyeli ve bu potansiyele en doğru 

ulaşılabilecek kanallar tanımlanmıştır.  

 

 

 

(Darjeeling, 2012) 
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SEÇİLEN ÜRÜNLERİN DEĞER ZİNCİRİ VE GZTF ANALİZİ 

 

Beypazarı Kurusu GZTF Analizi  

Ürün Seçim Çalıştayı’nda ticarileştirme stratejisi geliştirilecek ürünlerden ilki olarak 

seçilen Beypazarı Kuru’sunun, bölgede gerçekleştirilen saha çalışmalarında görüşülen 

kurum/kuruluş ve uzman görüşleriyle hazırlanan GZTF analizi aşağıdaki şekilde ortaya 

konmuştur. 

 

Güçlü Yönler 

 Pazar büyüklüğü 

 Ürünün bilinirliği 

 Ürünün değişik amaçlı kullanılabilirliği 

 Ürünün uzun raf ömrü 

 Üretici markalarının bilinirliği 

 Ürünün sunum ve pazarlama konusunda yeniliklere açıklığı 

 Perakende fiyatındaki standart 

 Sektörün yerel otoritelerle sıkı işbirliği 

 

Zayıf Yönler 

 Koruma ve denetim mekanizmasının olmaması 

 Rekabet nedeni ile ürünün kalitesinin düşmesi ve kalitesi düşük ürünlerin 

oluşturduğu kötü imaj 

 Kalifiye eleman eksikliği 

 Yöreden kaynaklanan özelliklerin sınırlı olması nedeniyle kolaylıkla taklit 

edilebilmesi 

 Yetersiz tanıtım 

 Yetersiz pazar çeşitlendirmesi 

 Firmaların sektör içi rekabeti yönetememesi 
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Tehditler 

 Beypazarı dışındaki üreticilerin artması 

 Sektöre Beypazarı dışından girişler 

 Teknolojinin yoğun kullanımı sonucunda üründe el emeği ve yöreselliğin 

azalması 

 

Fırsatlar 

 Pazar potansiyeli 

 Türkiye’de kültür turizminin gelişiyor olması 

 Beypazarı’nın artan yaz turizmi 

 Ortak satınalma 

 Yeni sistemler sayesinde üretim süresinin kısalması 

 Organik, doğal ve yöresel ürünlere olan ilginin artması 

 Ankara Kalkınma Ajansı’nın faaliyete geçmesi 
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Beypazarı Kurusu Değer Zinciri Analizi  

 

 

TABLO 3: BEYPAZARI KURUSU DEĞER ZİNCİRİ 

 

Beypazarı Kurusu üretim sürecinin en önemli faktörleri hammadde, kuru ustaları ve 

taş fırınlardır. Ustaların yetişme süreci halk arasında bilinen tabiri ile çekirdekten 

yetişme olarak tanımlanabilir. Genellikle ustalık aile üyeleri arasında diğer nesillere 

aktarılmaktadır. Ayrıca üretim sürecinde yüksek oranda kadın istihdamı da söz 

konusudur.         

Üretim Beypazarı’ndaki kuru fırınlarında gerçekleşmektedir. Kuru fırınlarının en 

önemli özelliği pişirme işlemini meşe odunu ile taş fırınlarda gerçekleştirmeleridir. 

Eskiden kurutma işlemi de taş fırınlarda gerçekleşmesine rağmen artık üretim süresini 

kısaltması ve kullanım kolaylığı nedeni elektrikli fırınlarda gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan saha araştırması sonucunda Beypazarı’nda yıllık yaklaşık 2.000 ton Beypazarı 

Kurusu üretimi gerçekleştiği öngörülmektedir. Bu miktar yaklaşık 10.000.000 TL’lik bir 

ciroya denk gelmektedir. Beypazarı’ndaki Kuru Fırınları yaklaşık 90 kişiye direk 

istihdam sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan hammaddelerin bir kısmının (örn. Süt → 
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Beypazarı Köyleri) Beypazarı’ndan temin edilmesi nedeni ile dolaylı olarak da önemli 

bir kitlenin istihdamını sağlamaktadır.  

Beypazarı Kurusu’nun hammaddeleri; un, süt, tereyağı, margarin, yaş maya, tarçın, tuz 

ve mahleptir (mahlep tercihe göre kullanılır). Un, süt, yağ, tarçın, tuz, maya hamur 

yapılarak bir süre yoğrulup, 2 saat kadar hamurun gelmesi (mayalanması) beklenir. 

Yapı tablası veya mermer tezgah üzerinde boru şekline getirilen hamur çay bardağına 

girecek şekilde yan olarak küçük parçalar halinde kesilir. Kuru hamuru süte batırılarak 

dizilir. Ortalama 200 derece ısıtılmış taş fırında meşe odunu ile yarım saat pişirilir. 

Yarım saat sonra fırından alınarak havalandırılır. Daha sonra genellikle elektrikli 

fırınlarda kurutulur. Daha sonra tekrar havalandırılarak paketlenir ve müşteriye 

sunuma hazır hale getirilir.  

Un, tarçın, margarin, mahlep, tuz ve yaş maya Ankara Toptancılarından temin 

edilmektedir. Süt Beypazarı’nın köylerinden temin edilmektedir. Tereyağ ise genellikle 

Kars, Trabzon, Hatay vb bölgelerden temin edilmektedir. 

Mevcut durumda, Beypazarı Kurusu’nun üretim izni ve denetiminden Beypazarı Tarım 

Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Beypazarı Belediyesi sorumludur. Başta 

Beypazarı Belediyesi olmak üzere Beypazarı Kaymakamlığı ve Beypazarı Ticaret Odası 

da ürünün tanıtımı konusunda önemli katkılar sağlamaktadır.  

Beypazarı Kurusu’nun, kuru fırınlarındaki üretim süreci sonrasında müşteriye 

ulaşmasında 3 kanal söz konusudur: 

 Perakende satış: Beypazarı Kuru Fırınlarından yerli halka ve turistlere yapılan 

direk satışlardır. Özellikle Turizm sezonunda perakende satışlar önemli ölçüde 

artmaktadır. 

 Market zincirleri: Market zincirleri Beypazarı Kurusu’nun müşteriye 

ulaşımındaki en önemli kanaldır. Migros, Kiler, A101, Çağdaş vb büyük market 

zincirleri aracılığı ile yapılan satış önemli bir yekün oluşturmaktadır. Söz 

konusu market zincirlerine satış genellikle market zincirlerinin tedarikçileri 

aracılığı ile yapılmaktadır. Daha bölgesel market zincirlerine ise direk satış söz 

konusudur. 
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 Ekmek Bayileri: Ekmek bayilerine direk satış ve unlu mamül toptancıları 

aracılığı ile olmak üzere iki kanaldan satış yapılmaktadır. Birkaç kuru fırını 

Özellikle Ankara’daki ekmek bayilerine pazarlama ve dağıtım işini de kendileri 

gerçekleştirmektedir. 

Bunlara ek olarak ufak bir oranda, halk arasında sosyete pazarı şeklinde tabir edilen 

pazarlarda veya meyve/sebze pazarlarında satıştan da bahsedilebilir.   

Ürünün standartlarının belirlenmesi, koruma altına alınması ve denetimi konusunda 

da önemli bir adım atılmış ve Beypazarı Kurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne C 

2002/015 no ve 27/06/2002 tarihli coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. Başvuru süreci 

uzun sürmesine rağmen önümüzdeki dönemde sonuçlandırılması planlanmaktadır. 

Coğrafi işaret tescilinin alınması ile beraber ürünün standartlarının korunması ve 

taklitlerin önlenmesi konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır. 
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Beypazarı Telkarisi GZTF Analizi  

Ürün Seçim Çalıştayı’nda ticarileştirme stratejisi geliştirilecek ürünlerden ikincisi 

olarak seçilen Beypazarı Telkari’sinin, bölgede gerçekleştirilen saha çalışmalarında 

görüşülen kurum/kuruluş ve uzman görüşleriyle hazırlanan GZTF analizi aşağıdaki 

şekilde ortaya konmuştur. 

 

Güçlü Yönler 

 Yetişmiş usta gücü 

 Türkiye pazarında liderlik 

 Bilinirlik 

 Sektörün yerel otoritelerle işbirliği 

 

Zayıf Yönler 

 Müşteri bilincinin zayıf olması 

 Standart tasarımların dışına çıkılmaması 

 Ürün çeşitliliğinin azlığı 

 Üreticilerin markalaşamaması 

 Yetersiz tanıtım 

 Değişik müşteri kitlelerine hitap edecek özgün tasarımların olmaması 

 Katalog, web sayfası vb. eksikliği 

 Esnafın yabancı dil bilmemesi 

 Alıcının pazarı belirlemesi nedeni ile katma değer düşüklüğü 

 

Tehditler 

 El işçiliğinin değerinin azalması 

 Gümüş hammadde fiyatının artması 

 Uzakdoğu kökenli ürünler 

 Arap ülkelerindeki karışıklık nedeniyle bavul ticaretinin azalması 
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Fırsatlar 

 Bölgenin Turizm gücü ve potansiyeli 

 Altın hammadde fiyatının aşırı yükselmesi 

 E-ticaret 

 Hediyeleşme kültürünün gelişmesi 

 Kümelenme, kooperatifleşme 

 Kültür turizmine olan ilginin artması 

 Ankara Kalkınma Ajansı’nın faaliyete geçmesi 
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Beypazarı Telkarisi Değer Zinciri Analizi  

 

 

TABLO 4: BEYPAZARI TELKARİSİ DEĞER ZİNCİRİ 

 

Beypazarı Telkarisi’nin üretimi Beypazarı’ndaki üretim atölyeleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Üretim atölyelerinde yıllık yaklaşık 1700 kg telkari işlemektedir. 

Bu kapsamda yaklaşık 5.500.000 TL’lik bir ciro olduğu öngörülmektedir. Sektör 

yaklaşık 85 kişiye direk istihdam sağlanmaktadır. Ev üretimi konusunda yaklaşık bir 

veri olmamasına rağmen firmalar ile yapılan görüşmelerden 100’ün üzerinde bireysel 

üretim (evlerde üretim) yapan kişinin de dolaylı olarak istihdam edildiği söylenebilir.  

Üretim sürecinin en önemli unsuru “ustalık”tır. Ustalar çıraklık sistemi ile ehil 

ustaların yanında 5-10 yıllık süreçte yetişmektedir. Üretim atölyeleri kendi ustalarını 

kendi yetiştirmesinin yanı sıra Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü öğrencilerine de staj imkanı 

sağlamaktadır. Ayrıca Beypazarı Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
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tarafından da hem üretim gerçekleştirilmekte hem de telkari işlemeciliğinin eğitimi 

verilmektedir.   

Beypazarı’nda gerçekleşen üretimin sürecinin en önemli girdileri gümüş, altın, yarı 

değerli taş, mum, alçı ve kauçuktur. Girdiler İstanbul’da bulunan toptancılardan temin 

edilmektedir.  

Gerçekleştirilen üretimin nihai müşteriye ulaştırılmasında 4 kanal kullanılmaktadır: 

 Toptancılar: Beypazarı’ndaki üretim atölyeleri ürettikleri ürünleri genellikle 

İstanbul’da bulunan toptancılara satmaktadır. Ürünler toptancılar aracılığı ile 

kuyumculara, oradan da nihai müşteriye ulaşmaktadır. 

 Kuyumcular: Üretim atölyeleri ürünlerinin pazarlama ve satışını kendi 

imkanları ile telkari’nin talep gördüğü illerdeki kuyumculara yapmaktadır.  

 Bireysel Satıcılar: Küçük bir oran oluşturmakla birlikte, büyük ölçekli 

işyerlerinde çalışan bireysel satıcılar üretim atölyelerinden aldıkları ürünleri 

işyeri arkadaşlarına ve kendi çevrelerine satmaktadır. 

 Perakende: Üretim atölyeleri Beypazarı’nda bulunan satış mağazalarında 

ürettikleri ürünleri yerli halka ve özellikle bölgeye gelen turistlere satmaktadır. 

Ürünün tanıtımı konusunda bölgesel otoriteler çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Özellikle üreticiler açısından daha katma değerli olan perakende satışın artırılması 

amacı ile Beypazarı’na gelen turist sayısının artırılması için bölgesel otoritelerin turizm 

potansiyelini artırmak için uyguladığı stratejiler ve yapacağı faaliyetler kritik önem arz 

etmektedir.  

Telkari üretimi Mardin ve Trabzon illerinde de yapılmasına rağmen, üretim miktarı 

bakımından Beypazarı’nda yapılan üretime rakip olabilecek miktarda değildir. 

Takılarda tasarım konusunun ön plana çıkması ve ustalık dışında bölgeden 

kaynaklanan özelliği bulunmaması nedeni ile standartlarının belirlenmesi ve koruma 

altına alınması oldukça zordur. C 2002/013 no ve 27/06/2002 tarihinde Türk Patent 

Enstitüsü’ne yapılmış bir coğrafi işaret başvurusu söz konusudur.   
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SEÇİLEN ÜRÜNLERİN TİCARİLEŞTİRMESİ STRATEJİ VE 
EYLEM PLANI 
 

Beypazarı Kurusu ve Beypazarı Gümüş Telkarisi için ticarileştirme stratejisi 

geliştirilmesi ve buna bağlı eylem planı hazırlanması sürecinde aşağıdaki “Yöresel Ürün 

Ticarileştirme Sisteminin Unsurları” Tablosunda belirtilen 4 ana unsur dikkate 

alınmıştır.  

 

 

TABLO 5: YÖRESEL ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME SİSTEMİNİN UNSURLARI 

 

1. Koruma ve Denetim 

“Koruma ve Denetim” yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi için kurulacak olan 

sistemin bel kemiğini oluşturmaktadır. Yöresel ürünler genellikle coğrafi işaret 

tescili ile koruma altına alınmaktadır. Tescil makamı olan Türk Patent 

Enstitüsü’nün veritabanında 150 adet tescil edilmiş 172 adet başvuru aşamasında 

•Ulusal/Uluslararası Tescil 

•Taklitle Mücadele 

•Denetim 

1. Koruma ve 
Denetim 

• Eğitim 

• İnovasyon (ürün standartlarının dışında kalan alanlarda) 

2. Rekabetçilik 
ve İnovasyon 

•Marka Yönetimi 

•Tanıtım 

•Bölgelerarasılaştırma 

•Uluslararasılaştırma 

3. Tanıtım ve 
Pazar Geliştirme 

•Ekip 

•Finansman 

•İşbirliği  

•Proje Geliştirme ve Uygulama 

4. Sistem 
Yönetimi 
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coğrafi işaret bulunmaktadır. Bunlardan Aydın İnciri ve Antep Baklavası dışında 

hiçbiri için uluslararası tescil girişimi söz konusu değildir.  

Koruma ve denetim bir bütündür. Bunlardan biri olmadan diğerinin bir değeri 

kalmamaktadır. Ayrıca aşağıda belirtilen diğer ana unsurlarla entegre 

edilmelidir. Koruma ve denetimin, diğer ana unsurlar olmadan oluşturacağı 

katma değer sınırlıdır.    

 

2. Rekabetçilik ve İnovasyon 

Yöresel ürünlerin özelliklerinin coğrafi işaret tescili ile standartlaştırılması, 

üreticileri inovasyona kapalı hale getirmemelidir. Ürünün coğrafi işaret tescili 

ile belirtilen özellikleri korunmakla birlikte, iş modeli, ürünün paketlenmesi, 

ürünün sunumu, ürünün kullanımı vb konular halen inovasyona açıktır. 

Yöresel ürünlerde rekabetçilik de en az inovasyon kadar önemlidir. 

Rekabetçilik, ürünlerin daha kaliteli ve daha düşük maliyetlerle müşteriye 

sunulabilmesini sağlar. Ayrıca rakip ürünlerin pazarda mevcudiyeti söz konusu 

olduğunda rekabetçiliğin önemi saha da artar.    

 

3. Tanıtım ve Pazar Geliştirme 

Yöresel ürünleri pazarı genellikle bölge ve yakın çevresinden oluşmaktadır. Bu 

nedenle uygun şekilde tanıtıldığında hızla büyüyen ve yayılan bir pazar 

oluşturmaktadır.  Özellikle tanıtım konusunda sadece üreticilere değil, 

bölgedeki otoritelere de önemli görevler düşmektedir.  

 

4. Sistem Yönetimi 

Tüm unsurları bir araya getirilmesi ve faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesi 

için uygun bir mekanizma ve ekip gerekmektedir. Önemli bir potansiyelin 

uygun bir yönetim mekanizması ve uygulayıcı bir ekip olmaksızın kendi 

kendine oluşacağı düşünülemez. Bu nedenle nitelikli bir ekibin oluşturulması 

diğer unsurların zamanında ve düzgün şekilde hayata geçmesini sağlar. 

Sistemsiz bir çalışma ve ekipsiz bir sistem ile başarıya ulaşılamaz.   
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Söz konusu unsurların ve alt unsurların Beypazarı Kurusu ve Beypazarı Gümüş 

Telkarisi için mevcudiyet seviyesi sorgulanmış, unsurun mevcudiyet seviyesine göre 

gerekli tedbirler ve bunlara bağlı eylemler oluşturulmuştur. Ayrıca belirtilen eylemlerin 

önceliklendirmesi yapılmış olup; yüksek öncelikli eylemler , orta öncelikli 

eylemler , düşük öncelikli eylemler ise  şeklinde belirtilmiştir.

 

Strateji ve Eylem Planı Tablosunun okunması, kullanımı ve metin ile entegrasyonunu 

kolaylaştırmak amacı ile aşağıda belirtilen kodlama sitemi kullanılmıştır. 

TABLO 6: KODLANDIRMA TABLOSU 1 

Kod Temsil Ettiği Başlık 

1. Ana Unsur 

1.1. Alt Unsur 

1.1.1. Tedbir 

1.1.1.1. Eylem 

 

TABLO 7: KODLANDIRMA TABLOSU 2 

Renk Temsil Ettiği Ürün 

Siyah Ortak Rekabet Alanı 

Kırmızı Kuru 

Mavi Telkari 

 

 

Unsur Alt Unsur Tedbir Eylem Öncelik 
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Strateji ve Eylem Tablosu 

TABLO 8: STRATEJİ VE EYLEM TABLOSU 

Ana Unsur Alt Unsur Tedbir Eylem Öncelik 

1. Koruma 

ve Denetim 

1.1. Ulusal / 

Uluslararası 

Tescil 

1.1.1. Ulusal tescil 

1.1.1.1. Beypazarı Kurusu 

için coğrafi işaret 

başvurusunun 

sonuçlandırılması 

 

1.1.1.2. Beypazarı Gümüş 

Telkarisi için coğrafi işaret 

başvurusunun 

sonuçlandırılması 

 

1.1.2. Uluslararası 

tescil 

1.1.2.1. Beypazarı Kurusu 

için Avrupa Birliğine 

uluslararası tescil 

başvurusu yapılması 

 

1.2. Taklitle 

Mücadele 

1.2.1. Taklitle 

mücadele ve 

benzerlerden 

ayrışma 

sisteminin 

kurulması 

1.2.1.1. Piyasa araştırması  

1.2.1.2. Taklitle mücadele 

için alternatif sistemlerin 

incelenmesi  

 

1.2.1.3. Taklitle mücadele 

sisteminin tasarımı 
 

1.2.1.4. Taklitle mücadele 

uygulaması 
 

1.3. Denetim 

1.3.1. Denetim 

sisteminin 

kurulması ve 

işletilmesi 

1.3.1.1. Denetim sistemi 

konusunda iyi uygulama 

örneklerinin incelenmesi 

 

1.3.1.2. Denetim sisteminin  
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Ana Unsur Alt Unsur Tedbir Eylem Öncelik 

tasarımı 

1.3.1.3. Denetim sisteminin 

işletilmesi 
 

2. 

Rekabetçilik 

ve 

İnovasyon 

2.1. Eğitim 

2.1.1. Eğitim 

ihtiyacı analizi 

2.1.1.1. Eğitim ihtiyacı 

konusunda derinlemesine 

analiz yapılması 

 

2.1.2. Eğitim 

programı 

tasarımı ve 

projelendirme ve 

uygulama 

2.1.2.1. Mevcut işgücünün 

kalifikasyonlarının 

artırılması, nitelikli işgücü 

yetiştirilmesi ve 

dezavantajlı grupların 

sektöre entegrasyonu ile 

ilgili projelerin 

hazırlanması ve 

uygulanması 

 

2.1.2.2. Telkari ustalığına 

eklenebilecek yeni 

teknikler konusunda 

uygulamalı eğitim 

programı 

 

2.2. 

Markalaşma 

2.2.1. Marka 

tescili ve 

kurumsallaşma 

2.2.1.1. Üretici firmaların 

marka tescillerinin 

yaptırması ve kurumsal 

kimlik oluşturması 

 

2.3. Firmalar 

arası 

işbirliği 

2.3.1. Ortak 

satınalma 

2.3.1.1. Ortak satınalma 

yapılabilecek girdilerin ve 

hizmetlerin belirlenmesi 
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Ana Unsur Alt Unsur Tedbir Eylem Öncelik 

2.4. 

İnovasyon 

2.4.1. İyi 

uygulama 

örneklerinin 

paylaşılması 

2.4.1.1. Başta pazarlama ve 

iş modeli inovasyonu 

olmak üzere iyi uygulama 

örneklerinin derlenmesi ve 

firmalarla paylaşılması 

 

2.4.1.2. İlgili bölge, kurum 

ve firmalara yurtiçi ve 

yurtdışı çalışma ziyaretleri 

 

2.4.2. Tasarım 

2.4.2.1. Ürünün tercih 

edilirliğini artıracak 

tasarımlar ve ürün 

çeşitliliğinin sağlanması 

için ortak kullanılacak yeni 

tasarımların üretilmesi ve 

tescili  

 

3. Tanıtım 

ve Pazar 

Geliştirme 

3.1. Tanıtım 

3.1.1. Tanıtım 

Stratejisi 

3.1.1.1. Tanıtım stratejisi 

geliştirilmesi 
 

3.1.1.2. Kurumsal kimlik 

tasarımları 
 

3.1.2. İnternet 

üzerinden 

tanıtım 

3.1.2.1 İnternet üzerinden 

kuru ve telkari başta olmak 

üzere Beypazarı’nın yöresel 

ürünlerinin ve 

özelliklerinin tanıtımı için 

web sitesi (Türkçe ve 

İngilizce) 

 

3.1.2.2. Tanıtım için altyapı  
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Ana Unsur Alt Unsur Tedbir Eylem Öncelik 

oluşturacak bilgi ve 

materyalin derlenmesi 

3.1.2. Turist bilgi 

sistemi 

3.1.2.1. Turist bilgi sistemi 

kurulması ve yöresel ürün 

perakendecilerinin sisteme 

entegrasyonu (Türkçe ve 

İngilizce) 

 

3.2. Pazar 

Geliştirme 

3.2.1. e-ticaret 
3.2.1.1. e-ticaret uygulaması 

için fizibilite çalışması 
 

3.2.2. İyi 

uygulama 

örneklerinin 

öğrenilmesi 

3.2.2.1. Yerli ve yabancı 

yöresel ürün sistem 

yönetici kurumlarına 

çalışma ziyaretleri ve 

işbirliği geliştirilmesi 

 

3.2.3. Fuar 

katılımı 

3.2.3.1. Yurtiçi ve yurtdışı 

fuar katılımları 
 

4. Sistem 

Yönetimi  
4.1. Ekip 

4.1.1. Yönetişim 

yapısının 

oluşturulması  

4.1.1.1. Beypazarının Yöresel 

Ürünlerini Ticarileştirme 

ve Turizm Platformunun 

kurulması 

 

4.1.2. Ekip 

kurulması 

4.1.2.1. Platformun 

işletilmesi için ekip 

oluşturulması 

 

4.1.2.2. Ekibe 

projelendirme, proje 

yönetimi, coğrafi işaret ve 

turizm konularında 
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Ana Unsur Alt Unsur Tedbir Eylem Öncelik 

kapasite oluşturulması için 

danışmanlık ve eğitim 

alınması 

4.2. 

Finansman 

4.2.1. Finansman 

sistemi tasarımı 

4.2.1.1. Yürütülecek 

faaliyetlerin finansmanının 

sağlanması için katılımcı 

bir sistemin tasarlanması 

 

4.2.2. Alternatif 

finans 

kaynaklarının 

kullanılması 

4.2.2.1. Hibe ve destek 

programlarından 

yararlanmak için 

eylemlerin 

projelendirilmesi 

 

4.3. İşbirliği 

4.3.1. Yerli ve 

yabancı 

paydaşlar 

bulunması 

4.3.1.1. Yöresel ürünlerin 

ticarileştirilmesi ile ilgili 

kurum ve kuruluşlarla 

network oluşturma 

 

4.3.1.2. Turizm 

kümelenmesi ile ilgili  

kurum ve kuruluşlarla 

network oluşturma 

 

4.3.2. Ulusal ve 

uluslararası 

platformlara 

üyelik 

4.3.2.1. oriGIn vb 

platformlara üyelik 
 

4.3.3. Proje 

ortaklığı 

4.3.3.1. Benzer bölgelerle 

ortak rekabet alanlarının 

belirlenmesi 
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Ana Unsur Alt Unsur Tedbir Eylem Öncelik 

4.3.4. Proje 

Geliştirme ve 

Uygulama 

4.3.4.1. Belirlenen 

konularda proje geliştirme 

ve uygulama 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Yukarıdaki Strateji ve Eylem Tablosu’nda önceliği yüksek () olarak belirtilen 

eylemler aşağıda sıralanmıştır. 

 

 1.1.1.1. Beypazarı Kurusu için coğrafi işaret başvurusunun sonuçlandırılması 

 1.2.1.2. Taklitle mücadele için alternatif sistemlerin incelenmesi 

 1.3.1.1. Denetim sistemi konusunda iyi uygulama örneklerinin incelenmesi 

 2.1.2.2. Telkari ustalığına eklenebilecek yeni teknikler konusunda uygulamalı 

eğitim programı 

 2.4.2.1. Ürünün tercih edilirliğini artıracak tasarımlar ve ürün çeşitliliğinin 

sağlanması için ortak kullanılacak yeni tasarımların üretilmesi ve tescili 

 3.1.1.1. Tanıtım stratejisi geliştirilmesi 

 3.1.2.2. Tanıtım için altyapı oluşturacak bilgi ve materyalin derlenmesi 

 4.1.1.1. Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme ve Turizm Platformunun 

kurulması  

 4.2.2.1. Hibe ve destek programlarından yararlanmak için eylemlerin 

projelendirilmesi 

 

Önceliği yüksek eylemlerin birbirleri ile ilgisi bakımından gruplandırılması sonucunda 

3 adet Yüksek Öncelikli Eylem Grubu elde edilmiştir. Yüksek Öncelikli Eylem Grupları 

aynı zamanda yürütülmesi gereken yüksek öncelikli projelerin içeriği hakkında da bilgi 

vermektedir. Bu kapsamda projeleri yürütmek için sağlanacak olan finansman kaynağı 

veya hibe programının özelliğine göre orta öncelikli eylemlerin de eklenerek projelerin 

yapılandırılması gerekmektedir. 
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TABLO 9: YÜKSEK ÖNCELIKLI EYLEM GRUPLARI 
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Yüksek Öncelikli Eylem Grubu 1 

Beypazarı Kurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan C 2002/015 no ve 27/06/2002 

tarihli coğrafi işaret başvurusunun sonuçlandırılması, koruma ve denetimle ilgili 

faaliyetlere başlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Ancak coğrafi işaret 

başvurusunda tanımlanan üretim yöntemi gibi konularda (örneğin kurutmada taş 

fırının kullanılması) gerekli değişikliklerin yapılması önerilmektedir. Beypazarı 

Kurusu’nun coğrafi işaret başvurusunu yürüten kurum Beypazarı Ticaret Odası’dır. 

 

Yüksek Öncelikli Eylem Grubu 2 

Bölgedeki Turizm ve yöresel ürün sektörlerinin kapsayıcı bir strateji altında 

geliştirilmesi için öncelikli olarak Beypazarı Yöresel Ürün ve Turizm Platformu’nun 

bölgesel otoriteler tarafından oluşturulması gerekmektedir. Böylece oluşturulacak 

yönetişim yapısı ile beraber eylem planında yer alan eylemlerin proje haline getirilerek 

başta Ankara Kalkınma Ajansı destek programları olmak üzere, değişik finans 

kaynaklarından yararlanmak mümkün olacaktır. Bölgesel otoriteler tarafından 

yürütülen tanıtım çalışmaları, bölge ve yöresel ürünlerle ilgili bilgi ve materyalin 

derlenmesi ve internetin de stratejik şekilde kullanılması ile daha etkin hale 

getirilebilir. Ayrıca tüm bu çalışmaların da bahsedilen platform tarafından 

oluşturulacak bir tanıtım stratejisi ile daha sürdürülebilir ve uzun vadeli hale 

getirilmesi zorunludur.  

Beypazarı GZTF Analizinde de belirtildiği gibi bölgesel otoritelerin ve firmaların iyi 

uygulama örnekleri konusundaki farkındalıkları düşüktür. Bu kapsamda özellikle 

Beypazarı Kurusu için taklitle mücadele ve denetim sistemleri oluşturulmadan önce 

ulusal ve uluslar arası iyi uygulama örneklerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu Eylem 

Grubu’nda yer alan eylemleri yürütmek için başta Beypazarı Belediyesi olmak üzere 

Beypazarı Ticaret Odası ve Beypazarı Kaymakamlığı’nın işbirliği yapması tarafımızca 

önerilmektedir. 
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Yüksek Öncelikli Eylem Grubu 3 

Beypazarı Telkarisi için yapılması gereken öncelikli işler bu Eylem Grubu altında 

belirtilmiştir. Beypazarı Telkarisi’nin coğrafi işaret kapsamında korunması oldukça 

zordur. Yapılan GZTF ve değer zinciri analizi sonucunda tespit edilen ustaların 

yeteneklerinin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanması için yeni tasarımların 

üretilmesi konusunda eylemlerin yürütülmesi gerekmektedir. Bu konudaki faaliyetlerin 

Beypazarı Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi ve G.Ü. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 

Bölümü öncülüğünde yürütülmesi tavsiye edilmektedir. 
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