
Geleneksel Geyve Ayva Festivali
Geyve Ayva Festivali, Geyve Belediyesi’nin yemesi, görünümü ve lezzetiyle 

fark yaratan ayvanın tanıtımı, ilçeye değer katmak için 2014 yılında marka 
çalışmasıyla başladı. “Ayvanın Başkenti Geyve” sloganıyla başlayan projenin 

en önemli tanıtım ayağı hiç kuşkusuz ki Geyve Ayva Festivali idi. 

Geyve Belediyesi adına marka tescili yapılan “Geyve Ayvası” fuar-
larda tanıtımları yapılarak bol sulu oluşu ve lezzetiyle kısa sürede 

yoğun ilgi gördü. 2014 yılında markalaşma süreci başlarken yazılan 
hikayenin en önemli ayaklarından birisi de Geyve Yöresel Ürün-
ler Üretim Merkezi idi. Geyve Ayvası markalaşmanın lokomoti�  
olacak, ayvadan, domatesten kısaca Geyve ve yöresinde üretilen 

ürünlerin işlenip yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulması hede� e-
nerek çıkılan yolda bu sene festivalin ikincisi yapılıyor. 

Festival kapsamında Geyve Yöresel 
Ürünler Üretim Merkezi’nin açılış töreni 

de gerçekleşecek. 40 kadının istihdam 
edileceği tesiste Geleneksel Metotlarla 

Modern üretim yapılacak. Tesisten elde 
edilen gelir halen devam etmekte olan 

“Yetim ve Öksüz” çocuklara okul harçlığı 
verilmeye devam edilecek.



Geyve başta olmak üzere Sakarya’nın tanıtımına katkı sunmak. 
Geyveli üreticinin en büyük sorunların olan pazarlama ve Pazar 

bulma sorununa çözüm üretmek. Geyve Belediyesi sadece festival 
yapıp kenara çekilmiyor. Dünya’nın kabul ettiği Geyve Ayvası’nın 
coğra�  işareti içinde gerekli müracaatlar yapılmış olup bu sayede 

Antalya YÖREX, İzmir EMİTT ve İstanbul EMİTT fuarlarında da 
Geyve Ayvası ve Geyve Yöresel Ürünleri kendine yer bulmaktadır.

FESTİVALİN AMACI; 

2018 tarihlerinde gerçekleşecek Geyve Ayva 
Festivali tam manasıyla ayva hasadının başladığı, 

hatta üreticinin ürünü piyasa sürmeye hazırlandığı 
tarihlere denk gelmektedir.

FESTİVAL TARİHLERİ;12
13
14 Ek

im

FESTİVALİN KONUKLARI KİMLER? 
Geyve Ayva Festivali’nde bu sene oldukça geniş bir yelpazeye hitap 
edecek etkinlikler tertiplenmiştir. 
12 EKİM CUMA günü “Çocuk Şenliği” start alacak. Çocuk 
şenliği için animasyon ekibi, çocuklara özel yarışmalar ve ilçe 
meydanında oyun parkları kurulacak...
23 EKİM CUMARTESİ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Mehteran Ekibi, Tv Programcısı Ezgi Sertel ile (Ayvalı) yemek 
yarışması, Şair-Sunucu İbrahim Sadri ile Mono Roza Şiir dinletisi ve 
Pop Star Yusuf Güney ücretsiz halk konseri ile ilk gün etkinlikleri 
gerçekleşecek.
Festivalin ilk günü Eskişehir, Bolu, Bilecik illerinden belediye 
başkanları, şehir protokolü, TOBB yetkilileri ile birlikte Geyve 
Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nin açılışı gerçekleşecek. Geyve 
Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, SATSO Kadın Girişimciler İşbirliği 
hayata geçirilen bir tesis...
14 EKİM PAZAR Ayva Festivali’nin son gününde Dr Ender 
Saraç, Ayva’nın yararlarını aktaracak konferansı ile katkı verirken 
Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Tv Programcısı Turgay Başyayla 
“En güzel Ayva” yarışmasını sunacak. Festivalin � nalinde Turgay 
Başyayla ve Pop Star Buray ücretsiz halk konseri verecek.



FESTİVALİN KATILIMCILARI; 
Geyve Ayva Festivali’nin bu yıl ki sloganı 

“Dünya Ayva Yiyecek”... Geyve Ayva Festivali’nin 
ikincisinde 50 stantta El Sanatları ve Hediyelik 
Eşyalar yer alacak. Ayrıca Kapalı Pazar Yeri’nde 
Tarım Aletleri Fuarı olacak. Tarım Aletleri Fuar 

alanında 15 � rma ürünlerini sergileyecek...

HEDEF KİTLE
Geyve Ayva Festivali üretici ile 

tüketiciyi buluşturduğu gibi 
festival alanında stant açan tarım 
ürünleri bayileri ve diğerleri ile 
üreticinin aracısız buluşmasına 

olanak sağlayacak. TÜRSAB 
ile yapılan işbirliği neticesinde 

İstanbul’dan iki tur otobüsü 
“Geyve’ye Ayva Hasadına” 
gidiyoruz sloganıyla Geyve 
ilçemizde misa� r edilecek. 
Geyve Ayva Festivali ilçede 

çi� çilik yapanlarla, festivalde 
stant açanları buluşturacağı 

gibi çi� çinin ürününü ilk elden 
satın almak isteyen � rmalarında 

tanışmasına ev sahipliği 
yapacak...

TAHMİNİ KATILIMCI SAYISI; 
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Ayva Festivali’nde ilçe merkezinde 
20 binden fazla misa� r ağırlandı. Bu yıl gerçekleşecek festivalin 
üç güne yayılması ve daha çok etkinlik ve sanatçının katılacak 
olmasından dolayı 50 binden fazla insanımızın ilçe merkezinde 
buluşması öngörülüyor.


