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Tüketici davranışları ve firma stratejilerinin 
belirlediği dünya gıda sistemi dinamiği günümüzde

üç tip piyasa segmantasyonu ile sonuçlanmıştır  

1. KİTLE PİYASASI: Fiyat diktasının egemen, temel fonksiyonunun ise beslemek  
olduğu piyasalardır. Tüketiciler burada kaliteleri homojen standart ürünler satın 
almakta ve alımlarında temel faktörü fiyat oluşturmaktadır. 

2. YARATICI PİYASA: Sağlıkla ilgili fonksiyonel gıdaların yer aldığı ve satın alma   
parametresini ürünün sağlık etkisi ile formda kalmayı sağlayan özelliklerinin 
belirlediği ve fiyatın tüketici kararında herhangi bir etkisinin bulunmadığı 
piyasalardır 

3. YÖRESEL ÜRÜNLER PİYASASI: Bu piyasalar tüketicilerin otantik ürün 
aradıklarını satın alma argümanlarını ürünün kalite ve kökeni ile kültürel 
boyutunun oluşturduğu piyasalar olup tüketici kararlarında fiyat bir değişken 
değildir. 



Fransa’da gıda Piyasaları 

Kaynak: Prof.Dr. Jean-Louis Rastoin, Montpellier Sup-Agro

YILLIK CİRO 
MİLYAR (EURO) PİYASA PAYLARI

%

YILIK BÜYÜME 
ORANI

%

KİTLE PİYASASI
94 75 0-1

YARATICI PİYASA 
6 5 15-20

YÖRESEL ÜRÜNLER 
PİYASASI

25 20 5-10

TOPLAM 125 100 1-2



Dünya  Gıda  Krizleri
1981 KOLZA YAĞI SKANDALI

• İspanya’da  zeytin yağına ikame yağ  olarak satılan  ve salatada kullanılan kolza yağı 1200 den fazla insanın 
ölümüne   neden olmuştur. Zehirlenmenin nedeni  yağda bulunan nitrobenzen türevi anilindir 

1996  DELİ DANA KRİZİ  
• İngiltere ‘de hayvan unuyla beslenen ineklerde başlayan   ve daha sonra Fransa ve Almanya’ya sıçrayan 

ölümcül hastalık   Avrupa tarihinde o güne kadar yaşanmamış bir tarım krizine yol açmış    224 kişinin 
ölümüne neden olurken, et  tüketimini ve hayvancılığı çökertmiştir.   

1999  DİOXİNE KRİZİ  
• Belçika’da patlayan ve tüketicilerde büyük panik yaratan  dioxinli tavuk krizi, yüksek dioxine’li yem 

kullanımından kaynaklanmış, tavuk ve yumurtalara bulaşan hastalık toplum sağlığı için gerçek bir felaket 
oluştururken mali ve siyasi krize neden olmuştur 

2003 KUŞ GRİBİ 
• Vietnam’da başlayan Avrupa’ya ulaşan hastalık 200’den fazla insanın ölmesine neden olmuştur. Satışlar 

düşerken tavukçuluk sektörü birkaç yıl sürecek bir krize girmiştir  

YOĞUNLAŞAN TRANSGENİK ÜRÜNLER TARTIŞMASI

Sonuç



Agro endsüstriyel
beslenme sisteminde kırılma

• Standart kitle üretimine dayalı bir agro-endüstriyel beslenme sistemini
dayatan küreselleşmenin 30 yıllık göz kamaştırıcı döneminde yöresel
ürünler oldukça ihmal edilmiş ancak 1990’lı yıllardan itibaren Avrupa
birliğini sarsan çok sayıda gıda skandalı bir kırılma yaratmıştır.
Tüketicilerin yedikleriyle ilgili büyük gıda firmaları ve hükümetlerine olan
güvenleri sarsılmış, tüketici davranışları ve beslenme alışkanlıklarında
önemli değişimler yaşanmıştır. Tüketicilerin güvenleri sarsıldı.

• Yöresel ürünler piyasası birbirini izleyen bu gıda krizleri ortamında ve
varolan agro-endüstriyel modele duyulan güvenin sorgulandığı bir
süreçte hızla gelişmiştir

• Halen tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da gıda tüketiminde en dinamik
sektörlerden birisi olarak yöresel ürünler sektörü gösterilmektedir.

• Nitekim AB komisyonunun 16 Batı Avrupa ülkesinde ve 16 000 tüketici 
üzerinde yaptırmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin 
%76’sı geleneksel ürün tüketmekte olup %56’sı için köken   adlandırması 
bir garanti unsurudur.



NEDİR BU YÖRESEL ÜRÜNLER ?
• YÖRE (Terroir)-YÖRESEL ÜRÜNLER, COĞRAFİ İŞARETLER

YöRE : İçinde bir tarımsal üretim ve fiziki ortam ile bir beşeri faktörler
kümesinin bulunduğu ve bunların arasında karmaşık etkileşimlerin yer
aldığı bir sistem (INAO) sınırları belirli bir coğrafi alandır.

(Sorbon Üniversitesi Doktora Tezi- Roquefort peyniri 1925 tarihli “Özel
Rokfor Yasası”na ekleme Rokfor üretim alanlarını belirten ikinci
maddesinde değişiklik yapan 17 Mayıs 2005 tarihli Kararname)

DOĞAL FAKTÖRLER : Özgün tarımsal EKO-SİSTEM. Darjeeling Çayı, Malatya
Kayısısı, Şampanya

BEŞERİ FAKTÖRLER : Tarihsel derinlik, yerel kültür ve gelenekler, özgün üretim
bilgi ve becerisi, know how-Savoir faire (Öz varlık).
Çek Kristali, Hereke Halısı, Antep baklavası



Y Ö R E

Coğrafi sınırları belirli  

-Bir Fiziki alan

-Bir Eko sistem (Doğal faktörler)

-Bir İnsan kümesi (Beşeri faktör)

üretim gelenek ve teknikleri, yerel kültür

bilgi, beceri,

, tarihi derinlik



YÖRESEL ÜRÜNLER

Yöresel Ürünler 

Kökenleri ,adları ve ünleri 

bulundukları yöreye ait  olup 

bu yöre ile özdeşleşmiş ürünler olup 

üstün kaliteleri ile temayüz

ederler

Yöresel Ürünler

TİPİK  ürünlerdir,

KALİTELİ  ürünlerdir,

Belli bir BİLİNİRLİĞE ve

ŞÖHRETE

sahip ürünlerdir,

TEKİL VE EŞSİZ ürünlerdir.

Bu nedenle  yasal düzenlemelerle

koruma altına alınmışlardır.

Koruma araçları:

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİDİR



COĞRAFİ İŞARET’İN 
YARARLARI

COĞRAFİ İŞARET, ÜRÜNÜ TANIMLAR VE ÜRETİMİN BU TANIMDA YER ALAN KRİTER VE KURALLARA GÖRE

YAPILMASINI İ SAĞLAR

COĞRAFİ İŞARET BİR KORUMA ARACIDIR: ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLERİ HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUR (Finike

portakalı, Guetemala Antigua Kahvesi 3-25 bin ton, Hindistan Darjeeling çayı 10-30 ton )

COĞRAFİ İŞARET TÜKETİCİLERİ YÖNLENDİRİR ( PİYASALARDAKİ BİLGİ ASİMETRİSİ , NİŞ PAZARLAR )

COĞRAFİ İŞARET ÜRETİCİLERE YÜKSEK FİYAT (PREMİUM PRİCE ) SAĞLAR ( Pinggu da Tao Şeftalisi

09/11/2012 tarihli AB tescili ile fiyatı 1,5 Yuan’dan 4 Yuana çıktı. Toscano zeytinyağı +%20)

COĞRAFİ İŞARET ETKİN BİR KIRSAL KALKINMA ARACIDIR (KATMA DEĞER+İSTİHDAM) (Rokfor üretim

zincirinde halen 10 bin kişi çalışmaktadır. İtalya’nın Parmigiano Reggiano peyniri değer zincirinde 50 000 kişi

çalışıyor, yıllık ciro 2,5 milyar € , Melinda elması, Fas’ın Argan yağı )

COĞRAFİ İŞARETLER TURİZMİ GELİŞTİRİR



NİÇİN COĞRAFİ İŞARETLER ???



Coğrafi İşaretler Türkiye için  neden

önemli ?
- Coğrafi İşaretler Türk halkının sürdürülebilir, sağlıklı ve dengeli 
beslenmesi kısacası   GIDA GÜVENLİĞİ için   önemlidir 

- Coğrafi İşaretler   tüketicilerimizin   en iyi tercihi yapabilmeleri  
ürünlerimizin özgün nitelikleri, kökeni,   ve arkalarındaki  
hikayeleri  ile ilgili  doğru ve  iyi  bilgi alabilmeleri için 
önemlidir.
- Coğrafi İşaretler piyasalarımızda yaşanan yoğun coğrafi işaret 
tecavüzlerini engellemek, üretici ve tüketicilerimizi haksız 
rekabete karşı korumak ve üreticilerimiz arasında  adil rekabeti 
teşvik etmek için önemlidir.

- Coğrafi İşaretler ulusal ve ekonomik mirasımıza  sahip çıkmak
doğal kaynaklarımızın, geleneksel üretim yöntemlerimizin  ve  
kültürel öz varlığımızın  korunması,  geliştirilmesi  ve gelecek 
nesillere devredebilebilmesi için  önemlidir. 



Coğrafi İşaretler Türkiye için  neden
önemli ?

- Coğrafi İşaretler  ürünlerimize  değer kattıkları ve istihdam
yarattıkları için önemlidir

- Coğrafi İşaretler gerçek bir kırsal   kalkınma aracı oldukları
için  önemlidir
- Coğrafi İşaretler  kırsal göçü engellemek, çiftçilerimizi yerinde
tutmak için önemlidir
- Coğrafi İşaretler yerel gastronomi ve geleneksel reçetelerin
- korunması ve Türkiye turizminin  gelişmesi için önemlidir
- Coğrafi İşaretler  tarımsal mirasımızı  muhafaza ettikleri , 

geliştirdikleri ve biyoçeşitliliğimizi koruyarak çevrenin 
korunmasına katkıda bulundukları için önemlidir



Coğrafi İşaretler Türkiye için  neden
önemli

- Coğrafi İşaretler Piyasalarımızdaki  bilgi asimetrisinin
giderilmesi için önemlidir

- Coğrafi İşaretler niş pazarlara girişi kolaylaştırdıkları ve niş ürünleri
geliştirdikleri için önemlidir 

- Coğrafi İşaretler    bugünlerde yeniden tasarlanması söz konusu 
olan tarımsal politikamız için önemlidir
- Coğrafi İşaretler ancak kaliteli ürünler satarak  uluslararası   
rekabetin üstesinden gelebileceğimiz için önemlidir
- Coğrafi İşaretler her geçen gün daha da  açılan ve  tarım ürünleri
dış ticaretinin daha da liberalleşmesi eğilimini taşıyan   bir     dünya         
ekonomisinde  yer alabilmemiz için önemlidir
- Ve nihayet Coğrafi İşaretler  küreselleşmenin dayatmış olduğu tek
yönlü, sağlıksız ve küçük üreticileri yok eden agro-endüstriyel
beslenme kalıbına karşı çıkabilmemiz  için önemlidir.., 



Coğrafi işaretlerde  sorunlarımız
Ulusal Tescil Başvuruları

Tescil talebinde bulunan 

Kuruluşlar

Başvuru Dosyasını 
hazırlayanlar

-Patent Büroları
-Sivil kişiler

Marka 
Bülteni 

3 ay
İnceleme TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

Dü
zelt
me 

TES
CİL



Ulusal başvurularda sorunlar

- Başvuru dosyalarının hazırlanması yönünden
• Patent büroları

• Sivil kişiler

• Sorun  özenle hazırlanmayan dosyalar, kaybedilen zaman, yüksek 
maliyetler

• ÇÖZÜM  Cİ’in bir rant alanı olmaktan çıkarılması, başvurularda 
ilgili bakanlığın yardımı , Brezilya örneği

- Tescil alan kuruluşların niteliği yönünden
• Tescillerin %76’sı Oda Borsa, Vilayet belediye , kaymakamlık ve il özel 

idareleri gibi üretimle ilgili olmayan kuruluşlar  

• Oysaki 6769 sayılı yasa başvurularda üretici  örgütlerine öncelik tanıyor

• Uygulamada üreticilerden gelen başvuru talebi son derecede sınırlı.

2017 yılında gerçekleştirilen 204 tescilden sadece biri doğrudan üreticilere 
ait. «Ardahan ili arı yetiştiricileri Birliği»



TESCİL SAHİPLERİNİN DAĞILIMI (2017) %

ODA VE BORSALAR 44

BELEDİYELER 20

VİLAYET , KAYMAKAMLIK, İL ÖZEL 

İDARELERİ

12

DERNEKLER 6

KEBAPÇILAR, LOKANTACILAR, ODASI 5

KALKINMA AJANSLARI 3

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. 3

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ İL MÜD 3

DİĞERLERİ 8

TOPLAM 100



İlginç Tescillerden bazı örnekler

• Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü , ŞIMŞİPE (Karışık 
Dolma)

• Batman il Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Batman Şam Böreği)

• Eflani Belediye Başkanlığı, (Eflani Hindi Bandırması)

• Kahramanmaraş Büyükşehir Bel.Baş. (KM Oyma Çeyiz Sandığı)

• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, (Bingöl Çobanbaşı Kavurması)

• Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, (Muş Çorti Turşusu)

• Ağın Kaymakamlığı, (Ağın leblebisi)

• Ordu Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Bşk. (Kabataş Helvası

Ordu Perşembe Ceviz Helvası)



SONUÇ

• Sorun: ÜRETİCİLERİMİZİN DIŞLANDIĞI BİR UYGULAMA
• ÇÖZÜM : Üreticileri sürece entegre edecek bir formül, bir 

yasal düzenleme, bir model

Konu ile ilgili AB yaklaşımı:

• Üreticilerin tescillenme sürecinin başında ve merkezinde

olmaları gerekir, çünkü örgütlenmeleri, üretim şartnamesi

dahil projelerini hazırlamaları onların işidir..

Ürünlerinin fikri mülkiyet hakkının korunmasından

kaynaklanan

katma değerden faydalanmaları gerekenler de üreticilerdir



AB Başvurularında Sorunlar

- Başvuran  Kurum yönünden

dosyalarının hazırlanması:
• Kurum kendisi  
• Patent büroları
• Sivil kişiler

- AB Komisyonu yönünden                                                                                       
.  Yetersiz dosyalar
.  AB Komisyonu-Türkiye arasında bitmek bilmeyen  gel-git süreci

• Sorun:  çok yüksek maliyetler,   önemli zaman kaybı, yaşanan   yoğun stres 
(Gaziantep 4,5 yıl)

• ÇÖZÜM :  DEVLETİN  MÜDAHALESİ

• AB Komisyonu ile karşılıklı müzakere ile (Moldavya, Gürcistan,Fas örneklerinde 
olduğu gibi)

• Başvuru sahiplerine destekle 



Tescil sonrası sorunlar

• Tescil sonrası temel sorun «Coğrafi İşaret Yönetişimi» nin
gerçekleştirilememesinde yatıyor.

• 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet yasası tescil sahibinin tescilden doğan 
haklarını belirtmesine rağmen sorumlulukları ile ilgili hiçbir şey  
söylemiyor.

• Oysa Tescil alan kuruluşların tescilden doğan  çok önemli 
sorumlulukları  bulunuyor.

• İşte  «Coğrafi İşaret Yönetişimi»  bu sorumlulukları kapsıyor.. 



COĞRAFİ İŞARET YÖNETİŞİMİ (GOUVERNANCE)

• Coğrafi İşaret yönetişimi   Tescilli ürünün , üretim zincirini oluşturan 
tüm aktörlerin  çabalarıyla  ulaşılan sonuçların oluşturduğu yapı ya 
da düzendir. 

• Coğrafi İşaret yönetişimi ulusal düzeyde ve ürün düzeyinde 
yönetişim olarak ikiye ayrılmaktadır.

• Ulusal düzeyde Coğrafi İşaret yönetişimi

• Ulusal düzeyde Cİ yönetişimi AB ülkelerinin büyük kesiminde Tarım 
Bakanlıklarına bağlı ve bu amaçla görevlendirilmiş kamu kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

• Cİ'le ilgili uygulamalar sistemin başarı şansının eksiksiz bir yasal 
düzenleme ve etkin bir yönetişimden geçtiğini göstermektedir.

Bu bakımdan Fransa örnek bir ülke olarak gösterilebilir. (INAO)

Türkiye’de Ulusal Düzeyde Yönetişim Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından gerçekleştirilmektedir 



COĞRAFİ İŞARET YÖNETİŞİMİ (GOUVERNANCE)

• Ürün düzeyinde Cİ Yönetişimi

• Cİ tescili almış, yani tescil sahibi kurum tarafından gerçekleştirilen 
yönetişimdir.     Temel görevleri:   

- Üretim şartnamesini (Specification-cahier de charges) hazırlamak

- Köken  adının sahte ve hileli kullanımını takip etmek, 

- Ürünle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak,

- Üreticilere teknik hizmet sunmak, 

- Üreticilerin köken  adı kurallarına uygun üretim yapmalarını 

sağlamak, (iç denetim)

- Köken  adı tanıtım ve reklamını yapmak

SONUÇ :  Tescil sahibinin misyonu  üretim zincirinin rasyonel 

çalışması ve ürünün korunmasına ve savunmasına  yönelik 

faaliyetlerde bulunmaktır



YÜciTA Bolu Semineri  24 Kasım 2017

• Hocam , tescil almasına 

• alacağız da, sonra 

• ne yapacağımızı

• bilmiyoruz..  !!!!



Yönetişimle ilgili örnekler

• Bu örnekler Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 ayları kişisel 
gözlemlerimize  dayanmaktadır: 

• İnegöl  köftesi, 24-25 Temmuz , 4-5 Eylül 2018

• Kapıdağ mor soğanı, 25-26 Temmuz 2018

• Devrek Bastonu, 17-19 Ağustos 2018

• Burdur ceviz ezmesi, 30 Ağustos 2018

• Eskişehir Met helvası, 11 Eylül 2018

• Gümüşane kömesi-Gümüşane dut pestili, 14 Eylül 2018

• Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini,  14 Eylül 2018

• Ezine peyniri, 16 Eylül 2018

• Malatya kayısısı, 1-6 Temmuz 2018



inegöl köfte
24-25 Temmuz



Kapıdağ Mor soğanı  25-26 Temmuz



METRO Mağazalarında 
Tescilli Coğrafi İşaretlerimiz 



Devrek bastonu        
17-19 Ağustos



Burdur ceviz ezmesi (mahreç)
30 Ağustos 2018



Eskişehir  Met  Helvası, 11 Eylül 2018

.



Gümüşane kömesi-Gümüşane dut pestili
Atatürk Havalimanı  B.T.A.  14. Eylül 2018



Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini 
Atatürk Havalimanı  B.T.A.  14. Eylül 2018



Ezine Peyniri   16 Eylül 2018



Malatya kayısısı  1-6 Temmuz 2018

.



Malatya kayısısı  1-6 Temmuz 2018
HASAT



Malatya kayısısı  1-6 Temmuz 2018
Pıtlatma



Malatya kayısısı  1-6 Temmuz 2018
ŞİRE PAZARI



Malatya kayısısı  1-6 Temmuz 2018
İHRACAT



Malatya kayısısı  1-6 Temmuz 2018
ÜRETİCİLER



Malatya kayısısı  1-6 Temmuz 2018
VE SATICILAR



COĞRAFİ İŞARET

Malatya kayısısı Pinggu de Tao  Şeftalisi 

AB TESCİLİ ÖNCESİ FİYAT 3,6 $/Kg  2016 1,5 YUAN

AB TESCİLİ SONRASI
FİYAT

2,8 $/Kg  2017 4.0 YUAN



DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


