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Geleneksel Ürünler



A.Y.Ç. TANIMLARI

Bilgi

• “Yerel ürün” terimini, 

yerel üreticilerin 

bölgesel ağların ve 

yerel kültürlerin 

ayrılmaz bir 

parçasını nasıl 

oluşturduklarını ve 

gelirlerinin ağırlıklı 

olarak yerel ve 

bölgesel pazarlarda 

nasıl gerçekleştiğini 

anlamak.

Beceriler

• Fırsatların, 

seçeneklerin ve 

katma değerin 

belirlenmesi, yerel 

üreticilerin ve yerel 

gıda üretiminin 

geliştirilmesi 

ve/veya 

desteklenmesi için 

yapıcı öneriler 

sunulması.

Yeterlilikler

• Sürdürülebilir ve 

etkili tarımın kaliteli 

üretim ve besleyici 

gıda maddeleri ile 

yakından bağlantılı 

olduğunu anlamak.



Giriş (1)

Geleneksel (veya yerel) üretim, son yıllarda, özellikle ekolojik
nedenlerden dolayı, ekolojik ayak izini ortadan kaldırmak ve ayrıca ideal 
koşullar altında, herhangi bir aracı olmadan doğrudan tüketicilere gelen
ürünler için finansal ödemeyi olumlu yönde etkileyen perakende
zincirini kısaltmak açısından daha cazip hale geldi. Tüketiciler, ürünleri
üreten kişiyi doğrudan tanırlar; ev, el ve dürüstlüğün benzersizliğinin, 
kökenlerini net bir şekilde tanımlamaksızın kişiselleştirilmemiş ve
endüstriyel olarak üretilmiş ürünler sunan küreselleşme eğilimlerinin
aksine desteklendiği anlamına gelir.

Kaliteli ve besleyici gıda maddelerinin üretimi, sadece ulusal değil
küresel düzeyde de artan aciliyet ile en yüksek değerleri temsil eden
sürdürülebilir ve etkili tarım konusuyla yakından bağlantılıdır. 
Bölgesel düzeyde tarımsal faaliyetin gelişimi kırsal kalkınmayı olumlu
yönde etkileyecektir. Sürdürülebilir gelecek açısından, yerel ve
geleneksel ürünlerin geliştirilmesine özel önem vermek önemlidir.

Kaynak: Pixabay



Giriş (2)

Küresel olarak, genellikle bir kentin ekonomik, sosyal

ve ekolojik sistemine entegre olan ve pratik olarak

bölge sakinlerini, toprakları ve altyapıyı kullanan

gelenek tarımına artan bir ilgi söz konusudur.

İklim değişikliği, büyüyen kentleşme ve şehirlerin

sürekli aşırı ısınması bağlamında sakinleri için sağlıklı

ve besleyici gıda maddelerinin sürdürülebilir üretimini

geliştirme fırsatlarını aramak için çevresi ile birlikte

tüm şehirler için ilham verici olan Detroit, Londra ve 

Singapur gibi şehirler, başarılı bilinen örneklerdir.

Kaynak: Pixabay



Giriş (3)

Geleneksel ürün teriminin kesin bir tanımı yoktur ve

tarım, gıda ve el yapımı üretimi içerebilir.

Geleneksel üreticiler, bölgesel ağların ve yerel

kültürlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve gelirleri

ağırlıklı olarak yerel ve bölgesel pazarlarda kazanılan

küçük ve orta ölçekli işletmeler ve holdinglerdir.

Kaynak: https://wallpaperscraft.com



Geleneksel ve Bölgesel Ürünler

• Geleneksel ve bölgesel ürünler turistler için eşsiz ve

unutulmaz bir deneyim yaratabilir;

• Geri dönüş misafirlerini getiren ağızdan ağıza hikayeler yayıyor

ve turizm endüstrisinde sürekli genişleyen bir nüfus yelpazesi

oluşturabiliyorlar;

• Ayrıca şirketlerin ürünlerini çeşitlendirmeleri ve yerel

ekonomiyi teşvik etmeleri için bir anahtar yoldur;

• İşletmelerin, yerel ve kültürel ürünlerin/işletmelerin

gelişmesine yardımcı olmak için yapabilecekleri:

o Yerel bir dans festivalini desteklemek;

o Bir müzik işletmesine iş ve pazarlama tavsiyesi vermek;

o Yerel tarih ve çevre konusunda uzman olarak yerel rehberleri

eğitmek;

o Yerel zanaatların otel mobilyalarına vb. yerlere uyarlamak
Kaynak: Pixabay



Geleneksel ve Bölgesel Ürünler: Avrupa Birliği Koruması (1)

1 Şaraplar, peynirler, jambonlar, sosisler, deniz ürünleri, zeytinler,
zeytinyağları, biralar, balzamik sirke, bölgesel ekmekler, meyveler, çiğ
etler ve sebzeler;

2 Gorgonzola, Parmigiano-Reggiano, beyaz peynir, Waterford blaas,
Herve peyniri, Melton Mowbray domuz eti börek, Piave peyniri,
Asiago peyniri ve camembert gibi yiyecekler;

3 Örneğin, Rokfor olarak nitelendirmek için peynir, belirli bir koyun
türünün sütünden yapılmalı ve Fransa'nın Aveyron bölgesindeki
Roquefort-sur-Soulzon kasabası yakınlarındaki doğal mağaralarda
olgunlaşmalı ve bu mağaralarda yetişen roqueforti Penicillium
mantarı tarafından kolonize edilmelidir.

Kaynak: Pixabay

Kaynak: Jana Liptáková



Geleneksel ve Bölgesel Ürünler: Avrupa Birliği Koruması (2)

• Yüksek kaliteli tarım ve gıda ürünlerinin korunması, 
tanımlanması ve tanınması için sistem
oluşturulması;

• Korunan ürünler benzersizliğini belirli bir coğrafi
kökene veya geleneksel üretim yöntemine
borçludur;

• AB'deki ayrı ürün düzenlemelerinin nedenleri :

o Geleneksel üretim yöntemine atıfta bulunarak
veya belirli bir ürünün üretildiği yeri belirten bir
adı kötüye kullanmalarını önleyecek tam koruma;

o Kırsalda yaşayanlara üretimi artırma ve ürünlerini
tanıma fırsatı verecek bir mekanizma oluşturmak, 
böylece ürünün yapıldığı alanlarda refahın
gelişmesine ve artmasına katkıda bulunmak..



Avrupa Birliği Kalite Politikası (1)

Avrupa Birliği kalite politikası, orijinal,

geleneksel tarımsal ürün ve ekipmanların

kalite felsefesi ve bu ürünlerin üretildiği

ülkelerde kültürel geleneklerin teşvik

edilmesidir.

Sistem, sahte ürünlerin engellenmesine ve

geleneksel ürünlerin itibarına dayanan

geleneksel isimlerin kötüye kullanılmasına

yanıt olarak tasarlanmıştır.

Kaynak: https://encyklopediapoznania.sk/clanok/8131/supolienky-figurky-z-kukuricneho-supolia



Avrupa Birliği Kalite Politikası (2)

Avrupa Birliği kalite politikası, tarım

ürünlerinin ve gıda maddelerinin

korunmasını sağlamak ve satışlarını

teşvik etmek anlamına gelir.

Bu gıda maddeleri, hammadde bileşimi

ve teknolojik üretim süreci için iyi

tanımlanmış gereklilikleri ile diğer

benzer ürünlerden ayıran belirli kalite

parametrelerini karşılamalıdır.

Kaynak: Pixabay



Avrupa Birliği Kalite Politikası (3)

• Üç Avrupa Birliği coğrafi işaret ve geleneksel
uzmanlık şeması:

• Korumalı menşe adı (PDO);

• Korumalı coğrafi işaret (PGI);

• Garantili geleneksel özellikler (TSG);

Kaliteli tarım ürünlerinin ve gıda maddelerinin adlarını
tanıtın ve koruyun;

• Bunlar, Avrupa Parlamentosu'nun ve 21 Kasım 2012
tarihli Konseyin 1151/2012 sayılı AB Tüzüğü
tarafından tarım ürünleri ve gıda maddeleri için
kalite şemaları ile ilgili yasal çerçeveye
dayanmaktadır.

https://www.foodchainid.com/certification/pdo-pgi-tsg/



Korumalı Menşe İsmi (PDO)

PDO olarak kaydedilen ürün adları, oluşturuldukları yere en

güçlü bağlantılara sahip olanlardır.

Ürünler - gıda, tarım ürünleri ve şaraplar.

Özellikler - üretim, işleme ve hazırlık sürecinin her bölümü

belirli bir bölgede gerçekleşmelidir.

Şaraplar için bu, üzümlerin sadece şarabın yapıldığı coğrafi

bölgeden gelmesi gerektiği anlamına gelir.

Etiket, gıda ve tarım ürünleri için zorunludur, ancak şarap için

isteğe bağlıdır.

Kaynak : Pixabay



Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) (1)

PGI, belirli bir coğrafi bölge ile ürünün adı arasındaki ilişkiyi

vurgular; burada belirli bir kalite, itibar veya başka bir özellik

esas olarak coğrafi kökenine atfedilebilir.

Ürünler - gıda, tarım ürünleri ve şaraplar.

Kaynak: Pixabay



Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) (2)

Özellikler - çoğu ürün için bölgede üretim, işleme veya hazırlık aşamalarından en az biri yer alır.

Şarap durumunda, kullanılan üzümlerin en az %85'i sadece şarabın gerçekte yapıldığı coğrafi bölgeden

gelmek zorundadır.

Etiket gıda, tarım ürünleri için zorunludur ve şaraplar için isteğe bağlıdır.



Korumalı Coğrafi İşaret(PGI) (3)

Westfälischer Knochenschinken PGI jambonu, Vestfalya'da

eski teknikler kullanılarak üretilir, ancak kullanılan et sadece

Almanya'nın belirli bölgesinde doğan ve yetiştirilen

hayvanlardan alınmamaktadır.

Kaynak : Pixabay



Garantili geleneksel özellikler (TSG) (1)

TSG, belirli bir coğrafi alana bağlı olmadan, ürünün

nasıl yapıldığı veya bileşimi gibi geleneksel yönleri

vurgular. TSG olarak kaydedilen bir ürünün adı, 

ürünü tahrifat ve yanlış kullanıma karşı korur.

Ürünler - gıda ve tarım ürünleri.

Etiket tüm ürünler için zorunludur.

Kaynak: www.ireceptar cz



Garantili geleneksel özellikler (TSG) (2)

Gueuze TSG, kendiliğinden fermantasyonla elde edilen

geleneksel bir biradır. Genellikle Belçika'nın Brüksel şehrinde

ve çevresinde üretilir. Bununla birlikte, bir TSG olarak, üretim

yöntemi korunur, ancak başka bir yerde üretilebilir.

Kaynak: Pixabay



Ürünler Nasıl Korunur?

AB’nin IPRa sisteminin bir parçası olarak, GI olarak kayıtlı

ürünlerin adları, AB içinde ve belirli bir koruma anlaşması

imzalanan AB üyesi olmayan ülkelerde taklit ve kötüye kullanıma

karşı yasal olarak korunmaktadır.

Tüm kalite planları için, her AB ülkesinin yetkili ulusal otoritesi, 

bölgelerindeki kayıtlı isimleri korumak için gerekli önlemleri

alır.

Ayrıca, böyle bir ad kullanarak ürünlerin yasadışı üretimini veya

pazarlamasını önlemeli ve durdurmalıdırlar. Daha detaylı bilgi için: https://ec.europa.eu/info/food-farming-

fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-

schemes-explained

Source of the picture: Pixabay

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained


Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (1)

Korumalı menşe adı, korumalı coğrafi

işaret ve garantili geleneksel özellikler, 

Avrupa Birliği ülkelerinde gıda ürünlerinin

kalite politikasının bir parçasıdır.

Bu adlandırmalar, ürünün özel kalitesi, 

tekliği ve özgünlüğünün garantisidir.

Bu ürün avantajları, üreticiden son 

müşteriye özel pazarlama

faaliyetlerinde kullanılabilir.

Kaynak: own production



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (2)

Bölgesel menşeli geleneksel ürünler tarihsel olarak

uzun zamandır Avrupa'daki gıda ürünleri

yelpazesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Bölgesel menşe, ürünün menşeli olduğu bölge adına

ürünlerin coğrafi göstergesine yansımaktadır.

Kaynak: Pixabay



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (3)

Aynı zamanda, doğrudan mevzuattan kaynaklanan

korunan menşe isimlendirmelerinin temel faydaları, 

pazarlamada uygulanabilir olanlardır:

• Orijinal üretim süreçlerinin korunması için garanti; 

• İnkar edilemez ürün kalitesi; 

• Ürünlerin yanlış kullanıma ve tahrifatlara karşı

korunması;

• Ürünün özgünlüğü ve tekliği, ürünün tüketiciler için

menşei, açık ve özlü bir şekilde formüle edilmiş

garantisi; 

• Etiketin düzgün sembolizmi.

Kaynak: Pixabay

Kaynak: Pixabay



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (4)

Ürün etiketleme, kaliteyi çeşitli şekillerde vurgulamak

için kullanılabilen ve diğer kalite sistemlerini

tamamlayabilen bir araçtır.

Bununla birlikte, bu açıdan tutarlılık, pazardaki diğer

ürünlerden farklı olmadığı anlamına gelmez ve

kalitenin rekabet için tek argüman olamayacağını

gösterir.

Tek başına basit kalite argümanı, aynı segmentin

geleneksel ürün etiketlerine sahip üreticilerin rekabetçi

mücadelesinde bile kendini oluşturmak için yeterli

değildir.

Kaynak: Pixabay

Kaynak: own production



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (5)

Üreticiler en yüksek kalite argümanını

desteklemeli ve geliştirmeli ve mükemmellik

sunulan ürünlerin kaliteli özelliklerini

sunmalıdır.

Böyle bir argüman genellikle ürünlerin eşsiz

tadını ya da ürünün coğrafi alanının eşsiz

doğal faktörlerini ortaya çıkaran özel bir

üretim sürecinde ortaya çıkar.

Kaynak: Pixabay



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (6)

Ürün yelpazesinde, çeşitliliğin

farklılaşmasından yararlanmak ve orijinal

olarak üretilen ürünlerin yöntemlerini, 

örneğin farklı ambalaj veya ürün ağırlığı

şeklinde, tüketiciler için cazip

değişikliklere genişletmek de uygundur.

Elbette, bir kategorideki ortak ürünler için

tek tip bir tasarım oluşturmak ve onu 

sürdürmek gerekir.

Kaynak: www.nasliptov.sk



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (7)

Dağıtım politikası alanında, üreticilerin çabaları esas olarak ürünlerin perakende ağlarına genişlemesine

yöneliktir. Bununla birlikte, birinci sınıf restoranların marjinal ancak pazarlama açısından ilginç dağılımına

dikkat etmenizi öneririz.

Üreticiler ve restoranlar arasındaki işbirliği, ürünlerini yiyecek hazırlamada kullanılan malzemeler olarak

kullanan özel menülerin hazırlanmasına yol açabilir.



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (8)

İletişim politikası, pazarlama fikirlerini ve

niyetlerini gerçekleştirmek için kapsamlı bir

araç yelpazesini temsil eder.

Birçok araştırma, şirketlerin çoğu ürünün

bölgesel kökenini belirten etiketler

kullanmadığını, çünkü tüketiciler arasında

etiketleme sisteminin bilgi eksikliği nedeniyle

bunu gerekli görmediklerini göstermektedir.

Kaynak: Pixabay



Geleneksel Ürünlerin Pazarlanması (9)

Coğrafi kökenli gıdaların özellikleri ve iletişim mesajında kullanılabilen

spesiyaliteler, teklik, özgünlük, menşe bölgelerinin doğal koşulları ile

bağlantı, bu gıdalara yadsınamaz güvenlik getiren menşe aşinalıklarından

türetilebilir.

Bu tür üretimi müşterilere yönlendirmek için kullanılabilecek argümanlar:

• Ürünün açık kökeni;

• Menşe bölgesinin görüntüsünün çeşitli pozitif çağrışımlar (örn. Liptov -

doğa, Tatras - saflık) yoluyla kullanımı;

• Marka politikası;

• Orijinal gıda üretimi geleneği;

• Kısa dağıtım yolu ve diğerleri ile bölgesel - ev yapımı yiyeceklerin

tazeliği.

Kaynak: Pixabay
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