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Proje adı           : TÜREDİ GIDA A.Ş.  
Proje Ortakları : Edirne Valiliği - Edirne Belediyesi 
Proje Konusu   : Edirne’deki tüketicileri, Edirneli üreticilerin sağlıklı gıda ürünleriyle uygun fiyata 
buluşturmak, yerel ürünlerin katma değerini yükseltmek ve pazar şansını arttırmak. 
Türetici modelini İlimizde yaygınlaştırmak.   
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 Gıda şirketimiz Edirne Halkının güvenli gıdaya, uygun fiyatlarla sürekli erişebilmesine 
çalışacaktır. Talebin sürekli artış gösterdiği bir sektör olarak güvenilir gıda pazarına yerel 
üreticilerimizin ürünlerini taşıyacaktır. Üretim süreci tüketicilerin gıdaları üzerindeki güvenlik 
taleplerini karşılayacak şeffaf bir teknolojik izleme sistemi üzerine inşa edilecektir.  
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 Tüketici için sağlıklı, Üretici için kazançlı ve Edirne için güvenli bir gıda üretim süreci 
inşa edilecektir. Valiliğimiz İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü birincil tarımsal 
üretimin planlayıcısı ve kontrolörü olarak projede görev alacaktır. Belediyemiz Türedi Gıda 
A.Ş’nin sahibi olarak marka oluşturma, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve satışında görev 
alacaktır.  
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  İlimizde Ticaret Borsamızın modern bir mezbahası bulunmaktadır 
ancak et ve et ürünleri işlemeye yönelik bir tesisimiz bulunmamaktadır. 
Kasaplar kendi markalı ürünlerinin imalatlarını, etlerini ve karışımlarını vererek 
hizmet bedeli karşılığında Kırklareli İlin’de yaptırmaktadır.  Kasaplarımızın 
ihtiyacını  olan et ürünlerinin işleneceği bir tesise ihtiyaç bulunmaktadır. 
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 Türedi Gıda A.Ş ikinci olarak Edirneli süt üreticilerinin günlük çiğ sütlerini satış 
otomatları aracılıyla Edirne Halkına taşıyacaktır. Belediyemizce belirlenen noktalara konulacak 
otomatlar işletmelerle sözleşme yapılarak işletilecektir. Süt birinci elden tüketiciye aracısız ve 
ucuza ulaştırılmış olacaktır.   



TÜREDİ GIDA A.Ş Projesi 

 ‘Sağlıklı, Yerli ve Edirneli’ İlimizde üretilen ve güvenli gıda standartlarını karşılayan 
yerel arı ürünleri için yeni bir arz zinciri oluşturularak markalaşması sağlanacaktır. 
Belediyemiz bünyesinde kurulacak paketleme tesisinde ürünler ambalajlanacak, Edirne Balı 
logolu ve karekodlu etiketlerle giydirilecektir. Üreticiler isterlerse ürünlerini ambalajlatıp 
kendi kanallarıyla pazarlayacak isterlerse belediyemiz aracılığıyla satılması için anlaşma 
yapabileceklerdir. 
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 Karaağaç biberi İlimizin vazgeçilmez bir ürünüdür (Yıllık üretim yaklaşık 100 ton). Porçini 
Mantarı mutfaklarda özellikle soslarda yoğun olarak kullanılır ve İlimizde meşe ormanlarından toplanır 
(Yılda ortalama 200 Tır). İstiridye Mantarının üretimi İlimizde hızla yaygınlaşmaktadır (Yıllık kapasite 289 
ton). Ceviz, badem ve yer fıstığı üretimi her geçen yıl artmaktadır. Edirne Kurusu markası ile İlimizde 
yetiştiriciliği yapılan tüm sebze ve meyveler ile doğadan toplanan ürünler kurutularak paketlenecektir. 
Gıda ürünlerdeki aflatoksin riski ortadan kaldırılacak, raf ömrü uzatılacak ve katma değeri arttırılacaktır.  
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  İlimizde üretilen ürünlerin tanıtımı ile toptan ve perakende satışının yapılacağı 2 
adet market açılacaktır. Edirne Halkı ve Şehrimize gelen ziyaretçiler yerel ve güvenli gıda 
ürünlerini bu marketlerden alabileceklerdir. Üreticilerimizin pazarlama imkanlarını arttırmak 
için e-ticaret üzerinden de satış yapılacaktır. 
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  Tüketici Pazarı: İlimizdeki nihai  tüketicilerin güvenli gıda ihtiyaçlarının, talep 
ettikleri yöntemlerle üretilip paketlenerek satışa sunulacağı her gün açık bir pazar 
kurulacaktır. Tüketicilerin müşteri değil iş veren olduğu ve pazarın yönetim ve idaresini 
tamamen tüketicinin üstlendiği yeni bir model inşa edilecektir. Örgütlenme biçimini, talep ve 
arz dengesini tüketiciler kuracak, üreticileri üretim yöntemi konusunda yönlendirip 
destekleyecektir.  
 



Teşekkür ederiz… 


