Increasing number of SME’s

gelişen sektör bilinci

GIDA GÜVENLİĞİNE ÖNEM
VERİYORUZ
•

Türk Gıda Kodeksine uygunluk

•

Kalite standartlarına uygunluk

•

Gıda güvenliği yönetim sistemi

•

Periyodik laboratuvar testleri

•

Uygun üretim teknikleri kullanımı

•

İdeal depolama koşulları

•

Tam Hijyen

•

Belgelendirme

fiyat istikrarı
krarı
pack
p
ackage variety

price stability

marka ve pazarlama gücü

paketleme çeşidi
idi
traceabi
raceability
ilitty

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey.
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increasing trust on pepper products
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GÜVENLE TÜKETİN
•

•

Küme logosu, garanti belgesidir.
Logomuzu, sadece Kümeye dahil
olan üye işletmelerin kullanma hakkı
bulunmaktadır.
Logomuzun bulunduğu bütün ürünler,
gıda güvenliği sistemi tarafından
düzenli olarak denetlenerek sizlere
sunulmaktadır.
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Rekabetçi Sektörler Programı
Maraş Biberi Kümelenmesi Projesi
Competitive Sectors Programme
Maras Pepper Cluster Project
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İsmetpaşa mahallesi Hükümet Caddesi No.2
Dulkadiroğlu Kahramanmaraş
Tel. 0 344 2313213 / 134
marasbiber.com
marasbiberikumelenmeprojesi
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marasbiberikümelenmeprojesi
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile
üretilmiştir.Bu yayının içeriğinden sadece İkada İnsan Kaynakları Gelişim
Danışmanlığı Ltd.Şti sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve/
veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde
yorumlanamaz.

Türkiye Cumhuriyeti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

NEDEN MARAŞ BİBERİ?
Bölgenin yüksek verimli toprakları ideal
tarımsal koşullar altında üstün bir lezzet
sunuyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis,
Şanlıurfa ve Adıyaman biber üreticileri
ve işletmeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları,
ticaret borsaları, bölge üniversiteleri,
kalkınma ajansları ve daha birçok
sivil toplum kuruluşu Maraş Biberi
Kümesi’nde güçlerini birleştirdi.

Birlikten rekabet gücü doğuyor. Maraş Biberi
yükselen değer haline geliyor.

Bölge ikliminden kaynaklanan avantajlar eşsiz
bir aromaya dönüşüyor.

Üreticiler ve sivil toplum kuruluşları bir araya
geliyor.

Geleneksel ve modern üretim tekniklerinin bir
arada kullanılması ideal kalite standartlarına
erişim sağlıyor.

Tam teşekküllü laboratuvar ve ortak
paketleme tesisi, sektörün sorunlarına çare
oluyor.

Orta acılıkta çok geniş bir kitleye hitap ediyor.

Yenilikçi fikirler gelişiyor, ulusal ve uluslararası
işbirliği imkânları artıyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor ve böylece kilo
kaybetmenize yardımcı oluyor.
İçeriğinde bolca bulunan antioksidanlar,
mineraller, vitaminler, betakaroten, lif ve
kapsaisin bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve
sağlıklı yaşama katkıda bulunuyor.

Ar-Ge çalışmaları yapılıyor ve teknolojik
gelişmeler sağlanıyor.
Yaygın eğitim çalışmaları yapılıyor ve Küme
üyelerine sürekli bilgi akışı sağlanıyor.
Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünler geliştiriliyor.
Tanıtım ve iletişim programları yürütülüyor.
Markalama ve etkin pazarlama çalışmaları
yapılıyor.

Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü önderliğinde geliştirilen Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin ortaklaşa
finanse ettiği TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında desteklenen Maraş
Biberi Kümelenme Projesi hayata geçiyor.

İş geliştirme çalışmaları yürütülüyor ve yeni
fırsatlar yaratılıyor.

Maraş Biberinin rekabet gücü artıyor ve
Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunuyor.
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MARAŞ BİBERİ KÜMESİ NE
SUNUYOR?

Maraş Biberi 2002 yılından beri
Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahiptir.
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